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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogens syn på musik påverkar hur de arbetar med 

musik i förskolans verksamhet. Studiens tre frågeställningar är - Vad anser pedagoger ingår i 

begreppet musik? Vilka kunskaper anser sig pedagoger behöva för att undervisa i och arbeta 

med musik i förskolan? samt I vilket syfte använder pedagoger musik i förskolan? 

Datainsamlingen gjordes genom delvis strukturerade kvalitativa intervjuer med sex pedagoger 

i en större stad. Resultatet visar att musik ska vara ett glädjeämne i förskolan och finns 

dagligen med i de undersökta förskolorna. Pedagogerna anser att alla är musikaliska och att 

vem som helst kan arbeta med musik som verktyg. De medverkande pedagogerna är alla 

intresserade av musik, vilket de menar är en anledning till att de använder mycket musik i 

verksamheten. Samtliga pedagoger framhäver musikens viktiga roll i förskolan. Studiens 

slutsatser är att pedagogens intresse av och kunskaper inom musik styr hur denne planerar de 

musikaliska aktiviteterna i förskolan. Synen på musik och musikalitet påverkar hur musiken 

används och vilka möjligheter barn får till musikaliskt lärande. Musik är något som kan 

stimulera alla barns lärande. 

 

Nyckelord: musik, lärande, musikalitet, förskola 

 

Abstract 

The aim of the study is to research how the teacher’s view of music affects how they work 

with music in preschool. The three research questions are - What do teachers consider to be 

included in the concept of music? What knowledge do the teachers think they need to work 

with music in preschool? and With what purpose do teachers use music in preschool? The 

collecting of data was done through semi structured qualitative interviews with six teachers in 

a larger town. The result shows that music should be a joyful subject in preschool and is a 

daily element in the participating preschools. The teachers think that everyone is musical and 

that anyone can work with music as a tool. The participating teachers are all interested in 

music which they mean is a reason that they use a lot of music in preschools. All the teachers 

highlight the music’s essential role in preschools. The conclusions of the study are that the 

teachers interest in and knowledge of music affects how they plan the musical activities in 

preschool. The view of music and musicality affects how music is used and which 

opportunities children get to learn musically. Music is something that can stimulate every 

child’s learning. 
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Inledning  
Musik är något universellt som de flesta människor har erfarenhet av och som kan påverka 

personer på olika sätt. Musik har potentialen att skapa gemenskap, trygghet och glädje, vilket 

gör att musik oftast ses som en självklar del i förskolans verksamhet (Holmberg, 2014), 

eftersom förskolans läroplan (Skolverket, 2016) fastställer att förskolan “ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar” (s. 5). Musiken har en lång tradition i förskolans 

verksamhet på ett sätt som skiljer sig från grundskolan, då förskolan betonat barnens lek och 

skapande som centralt för lärande hos de små barnen (Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). Musiken kan enligt Riddersporre och 

Söderman (2012) främja barns livslånga lust att lära och har därmed en betydelsefull roll i 

förskolan. Dock upplever vi att musik har en mindre framträdande roll i dagens förskola. 

Andra ämnesområden prioriteras högre och musiken hamnar i skymundan. Då flera forskare 

(Pramling Samuelsson m.fl., 2015; Riddersporre & Söderman, 2012; Uddén, 2004; 

Wallerstedt, 2015) påpekar att musiken har stor betydelse för barns lärande och utveckling är 

detta något vi anser borde synas tydligare i verksamheten. Utifrån vår erfarenhet verkar den 

medvetna användningen av musik inte vara vanlig bland pedagoger, trots det numera tydliga 

fokuset i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 
 

Det finns ett strävansmål i läroplanen (Skolverket, 2016) som behandlar musik: “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). Detta mål är enligt vår tolkning främst inriktat på den 

skapande processen inom estetiska ämnen, och fokuserar på att barnen ska få möjlighet att 

uttrycka sig. Vi upplever att skapandet i de övriga estetiska ämnena är väl representerat i de 

verksamheter vi sett, men att skapande inom musik inte är lika vanligt. Den kreativa och 

nyproducerande sidan av musik är inget vi hittills lagt märke till i verksamheten, utan den 

användning av musik vi uppmärksammat är främst som utfyllnad vid övergång mellan 

aktiviteter samt vid strukturerade sångsamlingar. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

konstaterar att barnen ska få ta del av ett kulturarv. De sånger som används i de förskolor vi 

varit på är ofta traditionella och har överförts genom flera generationer. Exempel på detta är 

Alice Tegnérs visor från klassiska sångböcker som “Nu ska vi sjunga” (Petersson, 1977) som 

än idag ingår i den svenska förskolans standardrepertoar (Pramling Samuelsson m.fl., 2015; 

Söderman, 2012). 
 

I de samlingar vi deltagit i har vi uppmärksammat att musiken och sången mer fungerat som 

tidsfördriv än som ett genomtänkt verktyg eller ämnesinnehåll. Pramling Samuelsson m.fl. 

(2015) visar på ett dilemma gällande de estetiska ämnena i förskolans läroplan. I förskolans 

uppdrag framgår “att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 

sång och musik [...] utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande” (Skolverket, 2016 s. 7, egen kursivering). Detta menar Pramling 

Samuelsson m.fl. (2015) kan resultera i att estetiska ämnena enbart reduceras till metod, och 

musiken som ämnesinnehåll hamnar i bakgrunden då görandet blir det centrala. Kan detta 

dilemma, i kombination med att andra ämnen får större utrymme i förskolans planerade 

verksamhet, vara orsaken till att musiken inte prioriteras av pedagogerna?   
 

Musik och andra estetiska ämnen har genom åren fått allt mindre plats i lärarutbildningen 

(Abrahamsson & Wennberg, 2015; Uddén, 2004). I tidigare förskollärarutbildningar, där det 

fanns möjlighet att fördjupa sig inom olika ämnen, skildes musiken ut som ett ämne vid sidan 

av den ordinarie verksamheten och endast de pedagoger som hade ett intresse för musik valde 

att fördjupa sig inom området (Sundin, 1995; Uddén, 2001). Sundin (1995) hävdar att detta 



 
 
 
    
  
   

2 
 

kan leda till att pedagogers kunskaper och självförtroende för sin musikalitet varierar kraftigt. 

Många pedagoger känner sig osäkra när de ska använda musik i förskolan (Sundin, 1995; 

Uddén, 2001, 2004). Detta är något vi själva känner. Vi är båda intresserade av musik men 

känner oss osäkra när vi ska musicera tillsammans med barn. Därför har vi valt att fördjupa 

oss inom musikområdet i förskolans verksamhet för att utveckla vår egen kompetens och få 

nya insikter om musik i förskolan. Utifrån våra erfarenheter har vi svårt att se vilket syfte 

pedagoger har när de genomför sångsamlingar, och därför är vi nyfikna på hur det fungerar i 

andra verksamheter och i vilka fler syften musik kan användas av pedagoger för att främja 

barns lärande. Vi undrar vad pedagoger har för kunskaper inom musik och vilka kunskaper 

som enligt pedagogerna är nödvändiga för att kunna arbeta med musik i förskolan. Kan vem 

som helst leda musikaliska aktiviteter? Detta är något vi hoppas kunna ta reda på i denna 

studie. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sex pedagogers syn på musik påverkar hur de 

bedriver arbetet med musik i förskolans verksamhet. 

För att uppnå syftet kommer vi att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

 Vad anser pedagoger ingår i begreppet musik? 

 

 Vilka kunskaper anser sig pedagoger behöva för att undervisa i och arbeta med musik 

i förskolan? 

 

 I vilket syfte använder pedagoger musik i förskolan?  

 

Centrala begrepp 

I studien ingår de centrala begreppen musik, musikalitet och kreativitet. Här presenteras våra 

definitioner av dessa. Fler perspektiv på begreppen beskrivs och fördjupas i studiens 

bakgrundsavsnitt. 

 

Musik definieras i denna studie som ljud som skapar upplevelser. Sæther (2014) påpekar dock 

att en universell definition av musik är svår att formulera, då upplevelsen av vad som är musik 

varierar beroende på personens musikaliska erfarenheter, samt att ”det blir svårt att skilja ut 

musik som ett unikt ljudfenomen utanför den personliga, sociala och kontextuella situation 

som musiken förmedlas i” (s. 16).  

 

Musikalitet definieras i denna studie som förmågan att uppleva, tolka, uttrycka och utöva 

musik. Angelo (2014) menar att musikalitet utgör utgångspunkten för reflektion kring musik. 

Författaren poängterar dock att i likhet med begreppet musik finns ingen allmänt vedertagen 

definition av musikalitet. 

 

Kreativitet i denna studie definieras som nyskapande. Burnard (2015) hävdar att kreativitet 

innebär att skapa något nytt av de erfarenheter en människa besitter. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden till studien. I avsnittet behandlas 

musikens roll i förskolan ur ett historiskt perspektiv, olika perspektiv på musikalitet och 

kreativitet, barns egna musicerande, musik ur ett lärandeperspektiv, hur pedagoger förhåller 

sig till musik samt vilken teoribildning studien utgår ifrån.  

 

Musikens historia i förskolan 
Musik i förskolans verksamhet har en tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan 

under 1800-talet hade Friedrich Fröbel framhävt vikten av sinnena och de estetiska 

uttrycksformerna som källa till små barns kunskap (Pramling Samuelsson m.fl., 2015; Uddén, 

2001). Fröbel framhävde lekens betydelse för barns utveckling, och valde därför att utveckla 

sånger och sånglekar i sina barnträdgårdar för att ge barnen kunskap om vardagliga fenomen 

och normer (Holgersen, 2012; Uddén, 2001). Vallberg Roth (2011) gör i sin bok en historisk 

djupdykning i hur förskolans styrdokument och riktlinjer förändrats över tid. Hon tematiserar 

dessa utifrån det dominerande innehållet i verksamheten under den aktuella tidsperioden. 

Musikrepertoaren i förskolans verksamhet har enligt författaren gått från religiösa sånger och 

psalmer till mer barnanpassade visor som ligger nära barnets erfarenhetsvärld. Bland annat 

har Alice Tegnérs visor haft stor inverkan på förskolans verksamhet under 1900-talet 

(Pramling Samuelsson m.fl., 2015; Söderman, 2012). Syftet med musiken i förskolan har 

varierat med tiden. Från att ha fungerat som en belöning eller som övergång mellan 

undervisningsmoment under sent 1800-tal, blev det under tidigt 1900-tal samlingsstunderna 

som blev tillfälle för sång- och fingerlekar. Samlingarna användes i uppfostrande syfte och 

innehållet var barnanpassat (Vallberg Roth, 2011). Dock hävdar Holmberg (2012a) att 

musiken samtidigt var ett ämne som skulle förknippas med glädje och rörelse. Under slutet av 

1940-talet fram till 1980-talet fick musiken ta plats som en del av ämnesblocket “ljud och 

rörelse” (Vallberg Roth, 2011). I en bilaga till Förskolan del 1 som Sundin skrivit (SOU 

1972:26) beskrivs att förskolläraren ska ge barnen effektiva redskap för att själv uppleva och 

producera musik på olika sätt. Holgersen (2012) menar att detta innebar att intresset för att 

skapa musik för och tillsammans med barnen ökade. Uddén (2001) hävdar att musiken under 

1900-talet gått från att klassas som skapande verksamhet under seklets första halva, till att ses 

som ett kommunikationsämne under resten av seklet. Vallberg Roth (2011) sammanfattar att i 

det nuvarande läroplansmönstret, som sträcker sig från sent 1980-tal till idag, finns musik 

med som en del av det mål i läroplanen (Skolverket, 2016) som innefattar alla estetiska 

uttrycksformer: 
 

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. (Skolverket, 2016 s. 10) 

 

Perspektiv på musikalitet och kreativitet 
Musik är ett omfattande begrepp vars innebörd varierar beroende på synsätt. Ordet musik 

kommer ursprungligen från antika Grekland och sågs tillsammans med andra estetiska 

uttrycksformer, såsom dans och teater, som något som gjorde skapelsens helhet komplett 

(Sæther, 2014). Denna holistiska syn på musik och estetiska ämnen framkommer även i den 

musiska pedagogiken (Pramling Samuelsson m.fl., 2015). Musiken kan användas socialt för 

att skapa gemenskap, trygghet och öka samarbetsförmågan (Uddén, 2004). Gudmundsdottir 

(2015) menar att musik även kan ses som en form av kommunikation. Människan har ett 

inneboende behov av att uttrycka sig musikaliskt och musiken skapar möjligheter att uttrycka 
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sig utöver det verbala. Genom att musiken kan nå många människor bidrar den till att skapa 

gemenskap och bygga broar mellan olika kulturer och språk (Sæther, 2014; Söderman, 2012). 

Musik kan ta många former som berikar förståelsen av omvärlden och den egna identiteten 

(Burnard, 2015). Söderman (2012) hävdar att människans val av musik är ett sätt att uttrycka 

sin personlighet och att barn gör detta framförallt från tonåren. Musik har förmågan att 

framkalla känslor och få människan att reagera (Sæther, 2014).    
 

Musikalitet är ett begrepp som enligt Brändström (refererad i Angelo, 2014, s. 49) kan 

betraktas utifrån flera perspektiv. Författaren nämner bland annat relativistiska och absoluta 

synsätt på musikalitet. Med en relativistisk ansats ses musikalitet som glädje i utövandet och 

att nivån av musikalitet är jämbördig, dvs. att små barns spontana musikglädje ställs jämte 

yrkesverksamma musikers utövande. Med ett absolut synsätt ses musikalitet som något en 

person antingen har eller inte har, dvs. den är förbehållen ett fåtal människor och kopplad till 

talang och förmåga. Angelo (2014) påpekar att det kan finnas ett samband mellan dessa 

perspektiv och hur personen definierar sig som musikalisk eller inte. De som definierar sig 

som omusikaliska tenderar att ha en absolut syn på musikalitet medan de som ser sig som 

musikaliska individer ofta ser musikalitet ur ett relativistiskt perspektiv. Uddén (2004) 

förklarar att musikalitet i kulturell betydelse innebär att ha förmåga att spela och sjunga på ett 

kulturellt skolat sätt. Författaren samt Pramling Samuelsson m.fl. (2015) hävdar dock att 

teorier om en särskild musikalisk utveckling hos barn endast är en förenkling av verkligheten, 

och menar bestämt att hur barn utvecklas musikaliskt är avhängigt den yttre stimulansen och 

miljön, på samma sätt som utveckling inom övriga ämnesområden. Ericsson och Lindgren 

(2012) instämmer att alla har möjlighet att träna upp sin musikalitet. 
 

Kreativitet är något alla människor har och den kan vara en infallsvinkel i alla situationer, 

även då själva situationen inte är kreativ i sig (Burnard, 2015). Vygotskij (1995) sätter 

kreativitet i motsats till reproduktion, som enligt honom innebär att upprepa tidigare 

erfarenheter utifrån minnet utan att omvandla dem till något nyskapande. Pramling 

Samuelsson m.fl. (2015) menar dock att dessa två begrepp inte alltid står i ett statiskt 

motsatsförhållande till varandra utan förhåller sig dynamiskt i vardagen. Barn visar kreativa 

förmågor genom fantasifulla aktiviteter och lek (Burnard, 2015; Vygotskij, 1995).  

 

Barns musicerande 
Barn upplever musik redan innan födseln och vidare i spädbarnsåldern visar barnet intresse 

och glädje för musik (Riddersporre, 2012; Sæther, 2014). Detta innebär att när barnet kommer 

till förskolan bär det med sig erfarenheter av musik och är inte musikaliska nybörjare 

(Dahlbeck & Persson, 2012; Riddersporre, 2012; Sundin, 1995; Söderman, 2012). Däremot 

menar Riddersporre (2012) att barns erfarenhet av musik varierar, och presenterar två 

perspektiv på förskolans musikaliska uppdrag - att komplettera barnens erfarenheter med nya 

kunskaper och perspektiv på musicerande, samt att kompensera och ge extra stimulans till de 

barn som inte har lika stora erfarenheter av musik och samtidigt verka för alla barns goda 

musikaliska utveckling. 
 

Musik uttrycks idag på fler sätt än tidigare och har blivit lättillgänglig för barn att ta till sig på 

egen hand, utan pedagogernas hjälp (Ericsson & Lindgren, 2012; Holgersen, 2012). Mängden 

musik som barn utsätts för har ökat med tiden och numera är musiken en naturlig del av 

barnens miljö (Sundin, 1995). Genom medier som barnprogram, radio, tv-spel och internet 

möter barnet en uppsjö av olika musikgenrer, sånger och musikaliska förebilder som de tar 

med sig in i förskolans värld (Burnard, 2015; Holgersen, 2012; Pramling Samuelsson m.fl., 

2015; Sundin, 1995; Söderman, 2012). Holgersen (2012) menar att detta kan bli en utmaning 
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för förskollärarna då det finns många olika sätt att se på musik, och Fast (2007) hävdar att det 

är viktigt att pedagogen tar till vara de estetiska erfarenheter barnet tillägnar sig utanför 

förskolan för att främja ett meningsfullt lärande.  
 

Sæther (2014) beskriver att de musikaliska kunskaper som barnet tillägnar sig omsätts i lek 

och spontan improvisation. Barnen använder sig av kroppen när de ägnar sig åt sång och 

musik (Pramling Samuelsson m.fl., 2015; Uddén, 2004). Vygotskij (1995) hävdar att barn 

visar sin kreativitet i tidig ålder, därför är pedagogerna betydelsefulla för att uppmärksamma 

detta och därmed kunna utveckla och utmana barnens kreativa förmågor. Att härma och 

upprepa är centrala förmågor i barns musikaliska utveckling och därmed behöver 

pedagogerna ge utrymme för detta i förskolan (Söderman, 2012; Uddén, 2004). 

 

Musik och lärande 
Musik ska utgöra innehåll och metod i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016). Musiken 

kan användas som metod för att utveckla andra ämnesområden som exempelvis språk, 

matematik och sociala förmågor (Pramling Samuelsson m.fl., 2015). Detta är något som 

styrks i Ehrlins (2012) avhandling om musik, där det framgår att rytmer inom musiken ger 

barnen stöd för språkutvecklingen. Uddén (2004) belyser också att det är viktigt att stödja 

sångerna med rörelser för att barnen ska utveckla sin språkkunskap, samt att använda sig av 

rytminstrument för att ge barnen möjlighet att utveckla sin uttrycksförmåga, genom takt och 

rytm i ramsor och visor. Det går att visa takt på många olika sätt, exempelvis att kommunicera 

med varandra genom att gunga i takt med huvudet (Wallerstedt, 2015).  
 

Sång är en stor del i förskolans vardag. Uddén (2004) poängterar att sång är något som barn 

kan känna trygghet med och därmed är det en bra metod att använda i första kontakten med 

barnen. Med hjälp av sången stimuleras barnets språkutveckling, vilket har visat sig ge goda 

förutsättningar för barn med annat modersmål att lära sig det svenska språket. Allt detta 

tillsammans, såsom rytm, sång och rörelser, är en centrala delar i hur barnets språkkänsla 

utvecklas. Författaren menar även att sången kan bidra till att utveckla barns 

tonhöjdslyssnande och röstkontroll på ett lustfyllt sätt.  
 

Wiklund (2015) skiljer på fyra olika slags kunskaper inom musik - i, om, med och genom 

musik. Kunskaper i musik kan klassas som förmågor inom musikutövande såsom 

instrumentspel, gehör, att förstå noter och återge musik. I denna kunskap ingår även det egna 

skapandet av musik. Vidare menar författaren att kunskaper om musik inte förutsätter eget 

utövande av musik, men en förståelse och ett intresse för musik. Kunskap med musik kommer 

till uttryck när musiken används som förtydligande av andra ämnesområden, och slutligen 

innebär kunskapen genom musik att musiken används för att påverka stämningar och känslor. 
 

Det kan vara svårt för pedagoger att göra musik som ämnesinnehåll synligt i verksamheten 

(Pramling Samuelsson m.fl., 2015). Författaren framhåller två olika perspektiv på musik i 

förskolan, att barnen ska få skapa fritt samt att reproducera kulturarvet. Det första perspektivet 

innebär att barnen får skapa fritt utifrån deras egna erfarenheter inom musik. Det andra 

perspektivet innebär att barnen ska präglas av kulturen, genom att exempelvis lära sig att 

sjunga klassiska barnvisor. I förskolans läroplan (Skolverket 2016) framhävs båda 

perspektiven. Läroplanen fastställer att förskolan ska ge barnen möjligheter att utvecklas och 

skapa en nyfikenhet och lust att lära, samt att barnen ska få möjlighet att få tillräckligt med 

kunskaper för att kunna överföra ett kulturarv till nya generationer. Söderman (2012) 

instämmer med Pramling Samuelsson m.fl. (2015) första perspektiv. Vidare beskriver 

Söderman (2012) att alla barn är musikaliska och ska ges möjlighet “att utveckla sitt 
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musikaliska modersmål” (s. 41). Wallerstedt (2015) anser att pedagogerna ska stötta och låta 

barnen uttrycka sig musikaliskt genom olika estetiska former, för att sedan kunna presentera 

och prata om musiken på nya sätt och därmed främja barns lärande inom musik. För att barn 

ska få möjlighet att skapa musikaliska erfarenheter, som de sedan kan använda som 

uttrycksmedel, bör de få bekanta sig med de musikaliska grundelementen ljud och rörelse, 

som i sin tur delas in i bl.a. volym, tempo, tonhöjd och rytm (Sæther, 2014). Genom att 

använda sig av kontrastering menar Pramling Samuelsson m.fl. (2015) att musikaliska 

aspekter kan synliggöras för barnen. 

 

Pedagogers förhållningssätt till musik 
Många ämnen ingår i en förskollärares utbildning och profession. På samma sätt som 

matematik är ett ämne som barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper inom, så är musik 

en del av läroplanen precis som övriga ämnen och pedagogen är därmed lika ansvarig för att 

utveckla barnen musikaliskt som matematiskt (Angelo, 2014; Sundin, 1995). Pedagoger ska 

kunna anpassa verksamheten för varje barn, vilket även gäller deras musikaliska 

förutsättningar. Däremot hävdar Lindgren (2006) att de estetiska ämnena allt mer hamnat i 

bakgrunden och istället agerat verktyg för inlärning av mer prioriterade ämnen såsom 

naturvetenskap och matematik, alternativt fungerat som ett roligt avbrott eller övergång från 

och mellan lärande aktiviteter. Söderman (2012) instämmer att skolorienterade ämnen numera 

har högre status än musik i förskolan. 
 

Holmberg (2012b) visar på två olika synsätt på meningen med musik som pedagoger 

uppvisat, antingen musik som objekt eller som handling. Med objekt menar författaren att 

musikkunskapen sätts i fokus vid exempelvis instrumentspel, medan musik som handling 

fokuserar på mötet mellan musiken och personen, dvs. görandet. Uddén (2004) menar att i 

förskolan är det nödvändigt att man i samtal om musik med barnen behåller barnen som 

subjekt och musiken som objekt, dvs. att barns kunskapstillväxt är det centrala och inte 

musiken. Enligt författaren är därför experter, såsom musiklärare, inte lika lämpade att arbeta 

med små barns musicerande då de är skolade på ett annat sätt så att musiken blir deras 

subjekt, dvs. att fokuset landar på barns musikaliska utveckling och att musikleken ska leda 

till att barnen tillägnar sig musikaliska begrepp och musikaliskt perfekta uttrycksformer. 

Musik kan därmed ses som ett begåvningsämne som man antingen har fallenhet för eller inte. 

Detta synsätt resulterar i att många förskollärare ser sig som okunniga inom musikämnet 

(Angelo, 2014; Sundin, 1995). En del känner sig otillräckliga och lämnar hellre över ansvaret 

för den musikaliska verksamheten till någon expert inom ämnet, exempelvis en musiklärare 

eller kollega som anses mer musikalisk. Detta har resulterat i att sång- och musikaktiviteter 

minskat i förskolans verksamhet (Uddén, 2001). Sundin (1995) menar att om inte pedagogen 

har ett eget intresse för musik prioriteras den bort i verksamheten. Burnard (2015) framhäver 

att lärarnas kreativitet är viktig för att skapa kreativt engagemang hos barnen, men än 

viktigare är lärarnas kreativa självförtroende för att skapa en kreativ undervisning.  
 

Tidigare sågs det som självklart att pedagoger skulle kunna spela instrument och ha många 

olika visor i sin repertoar, men Wallerstedt (2015) hävdar att så inte längre är fallet. Dock 

finns inom förskolan en tilltro till pedagogens förmåga att leda pedagogisk musikverksamhet 

oavsett musikkunskaper (Ericsson & Lindgren, 2012). Söderman (2012) tillägger att bristande 

musikalisk skolning hos pedagogen inte behöver vara ett hinder, utan snarare en tillgång när 

det kommer till att skapa en lekfull musikalisk miljö. Inspiration är nödvändigt för att våga se 

sin musikaliska bakgrund som en möjlighet. Författaren pekar dock på att pedagogen behöver 

viss kunskap inom musik men att det inte krävs att denne är utbildad musiklärare. Uddén 

(2004) tillägger att det är viktigt för pedagogen att inse att sång, rytmik, dans- och klapplek är 
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naturligt i förskolan och att denne inte behöver ställa så höga estetiska krav på sitt eget 

genomförande. Däremot menar Ericsson och Lindgren (2012) att “ett oproblematiserat 

förhållningssätt till musik och musikalisk kunskap, där allt konstateras ha lika hög kvalitet, 

kan inte ses som främjande för musikaliskt meningsskapande” (s. 61). Därför hävdar 

författarna att pedagogen behöver vara kvalificerad för att kunna bemöta barnens tankar och 

frågeställningar inom musikämnet. 
 

Sundin (1995) förespråkar att en öppen attityd till musik är avgörande i förskolans 

verksamhet. Söderman (2012) pekar på vikten av att pedagogen reflekterar över uppfattningar 

och normer om vad musik är. Pedagogen är oumbärlig som musikalisk förebild då sång och 

musik har stor inverkan på barns språkutveckling (Uddén, 2004). Pedagogens syn på 

musikalitet är avgörande för den musikaliska verksamhetens upplägg och innehåll (Angelo, 

2014; Holmberg, 2012b).  

 

Teoretiskt perspektiv 
Enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2015) är en stor del av musikpedagogisk forskning som 

idag finns tillgänglig baserad på psykologi och barns spontana musikaliska utveckling. För att 

bredda forskningsområdet med nya infallsvinklar kommer denna studie istället att utgå från 

ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Utvecklingspedagogik beskrivs av Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) samt Pramling Samuelsson m.fl. (2015) som ett 

teoretiskt perspektiv där utveckling är något som drivs av lärande. Pedagogik ses som 

avgörande för barnets lärande. Läraren får därmed i utvecklingspedagogiken en central roll, i 

och med att barnets utveckling styrs av vilka utmaningar läraren erbjuder samt hur denne 

stöttar barnet i dessa utmaningar. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) väljer att beskriva barnet 

som lekande och lärande. Med detta menar författarna att barnens sätt att förhålla sig till 

omvärlden utgår från deras lek och lärande i vardagen. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014) inflikar att lek och lärande inte går att skilja åt utan bildar en helhet i 

förskolan. 
 

Centrala begrepp inom denna teoribildning är erfarande, lärandets objekt, riktadhet, 

urskiljning, variation, och metasamtal. Erfarande menar Pramling Samuelsson m.fl. (2015) 

kan jämställas med lärande, då författarna skiljer på erfarenhet, som är det som barnet får vara 

med om, och erfarande, som är det barnet tar med sig från situationen det varit med om. För 

att barnet ska kunna erfara och bli medveten om något måste lärandets objekt, dvs. vad barnet 

ska lära sig, bli synliggjort för barnet. Objektet är den förmåga, förståelse eller kunskap som 

barnet förväntas utveckla, och är därför nära kopplat till vilka förutsättningar läraren skapar 

för lärande. Lärandets objekt är i utvecklingspedagogiken lika viktigt som lärandets akt, dvs. 

hur barnet ska tillägna sig kunskaperna. Genom att använda sig av begreppet riktadhet 

bestämmer läraren vilken kritisk aspekt av fenomenet barnet ska rikta sin uppmärksamhet mot 

och utveckla en förståelse för. Detta är återigen kopplat till vilka förutsättningar läraren 

skapar för att barnet ska kunna rikta sitt fokus mot något specifikt. För att ett barn ska kunna 

urskilja något specifikt måste det synliggöras genom variation. Genom att variera en aspekt 

av situationen och hålla övriga konstanta, synliggörs den varierande aspekten som något eget 

och kan därmed leda till en förståelse hos barnet. Om pedagogen exempelvis vill att barnet 

ska urskilja tempo, behöver barnet få uppleva olika sorters tempon. Om flera olika aspekter 

varierar samtidigt, t.ex. både tempo och tonhöjd, kan det bli rörigt för barnet och svårt att 

urskilja det tänkta lärandeobjektet. Det sista begreppet, metasamtal, är enligt författarna skiljt 

från ett vardagligt samtal på det vis att det fokuserar tankar om det egna lärandet. I ett 

metasamtal uppmanas barnet berätta om hur och varför det tänkt som det gjort i en 

pedagogisk situation. Metasamtalets funktion är beroende av pedagogens frågor som utmanar 
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barnet att reflektera och beskriva vad det erfarit. Pedagogen måste i ett sådant samtal kunna ta 

barnets perspektiv för att kunna förstå dess meningsskapande, och de frågor pedagogen ställer 

samt tolkningen av barnets svar är avgörande för att kunna fortsätta vidareutveckla 

kommunikationen och barnets lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014; 

Pramling Samuelsson m.fl., 2015). 
 

Eftersom studien fokuserar på pedagogens synsätt och planering av verksamheten lämpar sig 

detta perspektiv, då det lägger vikt vid lärarens agerande och hur denne skapar förutsättningar 

för lärande. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) påpekar även att metasamtal kring musik 

sällan förekommer och att lärare har svårt att formulera lärandeobjekt inom det estetiska 

området, därav kan de teoretiska begreppen vara behjälpliga för att förstå lärarnas tankar 

kring det musikaliska lärandet och undervisningen i musik. 

 

Sammanfattning 
Musiken har funnits med i förskolan under en lång tid. Musik är något som kommunicerar, 

skapar gemenskap och framkallar känslomässiga reaktioner. Musikalitet är svårt att definiera 

och kan ses ur olika perspektiv, exempelvis relativistiskt respektive absolut synsätt. 

Kreativitet innebär nyskapande utifrån egna erfarenheter. Barn tar till sig musik redan från 

livets början och möter ständigt nya musikaliska intryck. Musiken är en stor del av förskolans 

vardag och ska utgöra både innehåll och metod i verksamheten. Pedagoger kan dock ha svårt 

att synliggöra musikaliska lärandeobjekt, dvs. kunskaper och förmågor inom musik som 

barnen ska lära sig. Många pedagoger känner osäkerhet för musikämnet, vilket leder till att 

musikinnehållet i verksamheten minskar. Pedagogers kunskap i musik varierar och deras syn 

på musik påverkar hur den musikaliska verksamheten struktureras. Studien utgår från ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv. 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras hur studien genomförts och hur materialet bearbetats. 

Metodavsnittet är indelat i tre underrubriker – datainsamling och urval, genomförande samt 

etiska överväganden. 

 

Datainsamling och urval 
I denna studie användes metoden intervju. Intervju är en kvalitativ forskningsmetod och 

Johansson och Svedner (2010) beskriver metoden som ett sätt att få fram så uttömmande svar 

som möjligt inom det valda forskningsområdet. Kihlström (2007) tillägger att metoden liknar 

ett vanligt samtal men att det utgår från ett bestämt innehåll. Denna metod lämpar sig för att ta 

reda på en förskollärares erfarenheter, uppfattningar och idéer och passar därmed bra till 

syftet. Intervjun var delvis strukturerad vilket innebar att alla intervjufrågor ställdes i en 

förutbestämd ordning på samma sätt för alla informanter (Kihlström, 2007), men lämnade 

samtidigt utrymme för mer anpassade och ibland improviserade följdfrågor för att 

informanterna skulle ges möjlighet att utveckla sina svar (Repstad, 2007). 

 

Urvalsmetoden för studien är en kombination av bekvämlighets- och kvoturval. Vår 

urvalsgrupp var förskollärare i en större stads tätort. Genom att utgå från förskolor i närheten 

klassas det enligt Denscombe (2016) som ett bekvämlighetsurval, eftersom forskaren då utgår 

från att hitta informanter som är lättillgängliga och nära till hands. Hjalmarsson (2014) menar 

att urvalsgruppens storlek behöver anpassas till forskarens resurser, vilket i vårt fall innebar 

att kunna ta oss till informanterna via lokaltrafik. Dock ville vi begränsa urvalet till enbart 

utbildade förskollärare, vilket är ett så kallat kvoturval. Denscombe (2016) beskriver att 

kvoturval är när forskaren delar in målgruppen i delgrupper, för att sedan välja särskilt 

lämpade informanter utifrån studiens kriterier. Det visade sig dock under datainsamlingen att 

två av informanterna inte hade förskollärarutbildning, men däremot flera års erfarenhet av 

förskolans verksamhet. Därför ansågs de ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att 

kunna delta i studien, eftersom vi sökte informanter som hade erfarenhet av musik i förskolan. 

Även om studiens informanter har olika utbildning kallas samtliga deltagande informanter för 

pedagoger, eftersom de alla deltar och leder en pedagogisk verksamhet. 

 

Kommunens hemsida användes för att sammanställa alla förskolor i kommunen utifrån deras 

fem geografiska områden, vilket även inkluderade privata förskolor. Några förskolor föll ur 

urvalsgruppen då de inte gick att hitta kontaktuppgifter till eller hade avvecklats. 

Specialanpassade förskolor, såsom nattis och allergiförskolor, uteslöts eftersom vi inte kunde 

anpassa oss till allergier samt att nattis har en annan typ av verksamhet än den vi vill studera. I 

tabellen följer en sammanställning av områden samt deras respektive antal förskolor och 

avdelningar. Samtliga områdesnamn är fingerade. 
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Tabell 1. Urvalsgruppen fördelad utifrån tätortens geografiska områden. 
 

Område Antal förskolor Totalt antal avdelningar 

Blå 15 64 

Gul 11 37 

Orange 15 61 

Röd 15 65 

Lila 12 32 

 

Totalt tätort 68 259 

 

Valet att slumpa fram förskolor gjordes för att sträva efter att finna för oss okända 

informanter, med skilda erfarenheter av musik i förskolan. Repstad (2007) menar att fördelen 

med att inte vara bekant med informanterna framförallt är det blir lättare att förhålla sig 

objektiv i datainsamlingen och databearbetningen. Utifrån Tabell 1 slumpades sex förskolor 

fram genom att numrera förskolorna inom varje område och slumpa fram en förskola per 

område. Ett område hade två utvalda förskolor då vi strävade efter att ha sex informanter i 

studien. Förskolorna och dess avdelningar kontaktades för att se om det fanns potentiella 

intresserade informanter som lämpade sig till studien. Det var svårt att få tag på informanter 

på de ursprungligen slumpade förskolorna, då många tackade nej på grund av brist på 

förskollärare eller ointresse för att delta. På några av förskolorna var ingen förskollärare 

intresserad, därav slumpades nya förskolor fram i respektive område. 

 

I studien medverkar sex pedagoger från sex olika förskolor. Antalet informanter valdes för att 

kunna bearbeta materialet inom tidsramen för studien. Alla utom en av informanterna var 

obekanta för oss som forskare. Informanterna är fyra utbildade förskollärare, en utbildad 

barnskötare och en outbildad barnskötare, varav en man och fem kvinnor. Informanterna har 

4-38 års erfarenhet av att arbeta i förskolans verksamhet, varav merparten av informanterna 

har över 30 års erfarenhet. Informanterna arbetar på olika kommunala förskolor i staden med 

olika förutsättningar såsom personaltäthet, mångkulturalitet och lokalutformning. Tre av 

informanterna arbetar på så kallade småbarnsavdelningar (med barn ett till tre år) och tre 

informanter arbetar på så kallade storbarnsavdelningar (med barn tre till fem år). Samtliga 

informanter har ett stort intresse av musik. 

 

Genomförande 

Vi valde att kontakta den valda förskolan via telefon, eftersom Löfgren (2014) menar att det 

är viktigt att ta muntlig kontakt med den tänkte informanten för att bygga förtroende inför 

intervjun och få informanten att känna sig trygg i situationen, och därmed ge fylligare svar 

och berättelser. Sedan utformades ett informationsbrev (se Bilaga 1) som innehöll studiens 

syfte, beskrev informantens rättigheter vid eventuellt deltagande samt våra kontaktuppgifter. 

Detta mailades ut till de första utvalda informanterna, som fick fundera och återkomma via 

mail med besked om deltagande samt förslag på en tid för intervju. Informanterna fick därmed 

själva välja en tid som passade deras verksamhet. Löfgren menar att det är viktigt att vara 



 
 
 
    
  
   

11 
 

lyhörd för informantens förutsättningar, därför ansåg vi att det var bättre att de fick styra 

tidpunkten och att vi anpassade oss efter dem. En timme avsattes för varje intervju eftersom 

Löfgren framhåller vikten av att ha gott om tid på sig, för att ge informanten möjlighet att 

berätta så mycket som möjligt utan tidspress. Johansson och Svedner (2010) belyser att det är 

bra att tala om hur lång tid intervjun kan beräknas ta för att förskolläraren ska kunna avvara 

den tiden.  
 

Vi utformade en intervjuguide (se Bilaga 2) som utgick från studiens frågeställningar. 

Intervjuguiden bestod av totalt 11 frågor med uppföljningsfrågor (exkl. uppvärmningsfrågor). 

Frågorna hölls konkreta då det minskade risken för att få allmänna svar och istället gav en 

bättre spegling av den enskilde informantens tankar (Löfgren, 2014; Repstad, 2007). Vi valde 

att testa vår intervjuguide innan med familjemedlemmar. Genom att göra en så kallad 

pilotintervju fick vi som forskare möjlighet att prova intervjuguiden och utrustningen i en 

neutral miljö, något som Löfgren (2014) menar är viktigt då “det är forskaren själv som är det 

känsligaste instrumentet vid en kvalitativ forskningsintervju” (s. 150). Pilotintervjuer är även 

bra för att se om intervjufrågorna besvarar studiens forskningsfrågor (Johansson & Svedner, 

2010). Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning på telefon samt 

anteckningar. Genom ljudinspelning fick vi ett tydligare material med informanternas egna 

formuleringar, något som inte uppnås med enbart anteckningar (Johansson & Svedner, 2010). 

Anteckningar användes för att markera viktiga kommentarer samt notera uppföljningsfrågor. 

De genomförda intervjuerna tog mellan 17-31 minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant 

för att skapa en kronologisk ordning i materialet (Dovemark, 2007; Repstad, 2007).  

 

Det transkriberade materialet skrevs ut och lästes igenom många gånger för att upptäcka 

mönster och strukturer i materialet. Att skriva ut de transkriberade intervjuerna på papper gav 

en bättre överblick över materialet (Malmqvist, 2007). Bakgrunden och det färdigställda 

resultatet skrevs också ut på papper för att lättare kunna tydliggöra samband mellan forskning 

och studiens resultat. Vi upptäckte olika teman i transkriberingarna och markerade dessa med 

olika överstrykningspennor, vilket Malmqvist (2007) menar skapar ordning i materialet och 

gör det lättare att urskilja likheter och skillnader i det insamlade materialet. Resultatet 

sammanställdes i löpande text och analyserades därefter med hjälp av tematisk analys. 

Repstad (2007) hävdar att tematisk analys innebär att hitta genomgående drag i resultatet och 

gruppera dessa under olika tematiska rubriker. Denna metod är enligt Repstad (2007) att 

föredra vid kvalitativa studier, eftersom den gör att resultatet lättare kan kopplas till studiens 

forskningsfrågor. Resultatet jämfördes gentemot studiens bakgrundsavsnitt samt annan 

tidigare forskning, och analyserades därefter utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta 

menar Malmqvist (2007) bidrar till att resultatet tydliggörs och placeras i ett sammanhang, 

vilket gör arbetet mer förståeligt.   
 

Arbetet fördelades så lika som möjligt mellan oss. Samtliga intervjuer genomfördes 

gemensamt men vi ansvarade för tre intervjuer var, dvs. den ena hade huvudansvaret för att 

leda intervjun medan den andre gjordes delaktig genom att anteckna och ställa följdfrågor. Vi 

transkriberade varandras intervjuer för att utvärdera och utveckla varandras roll som 

intervjuare. Fördjupningen i litteratur gjordes av oss båda genom att i ett dokument 

sammanställa citat och anteckningar som kunde komma till användning. Därefter delades 

citaten in i färg beroende på innehåll, för att senare kunna dela in bakgrunden i underrubriker. 

Vi använde oss av Google Drive för att få överblick över vårt material, för att båda skulle 

kunna redigera och läsa dokumenten samtidigt samt kunna arbeta på distans vid behov. 
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Etiska överväganden 
Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning på följande sätt: 

 

Informationskravet innebär att alla som deltar i studien har rätt att få veta studiens syfte. Detta 

krav bemöttes genom att studiens syfte tydliggjordes vid telefonkontakt med de enskilda 

informanterna samt i ett informationsbrev (se Bilaga 1) som skickades till informanterna. 

Samtyckeskravet innebär att informanten har rätt att bestämma om denne vill delta i studien 

eller inte och kan avbryta sitt deltagande i studien när som helst. Kravet bemöttes genom att 

informanterna meddelades om sina rättigheter som deltagare i studien genom 

informationsbrevet (se Bilaga 1) och vid intervjutillfället, samt gavs möjlighet att bekräfta 

eller avbryta sitt deltagande innan intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

deltagande informanters identiteter förblir anonyma och att alla personuppgifter hanteras med 

sekretess. Kravet bemöttes genom alla deltagande informanter och deras respektive förskolor 

avpersonifierades, och det inspelade materialet hanterades med sekretess samt raderades efter 

studiens avslut. Nyttjandekravet innebär att det material som insamlas enbart ska användas i 

forskningssyfte. Kravet bemöttes genom att informanterna upplystes om att materialet enbart 

skulle användas i forskningssyfte. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras det material som framkommit i studien. Det presenteras i tre 

övergripande teman utifrån studiens frågeställningar – Pedagogers syn på begreppet musik, 

Kunskaper pedagoger anser sig behöva för att undervisa i och arbeta med musik i förskolan 

samt Musikens syfte och användning i förskolan. Då informanterna citeras har stakningar och 

dubbla ord uteslutits för att tydliggöra innehållet i citatet. När tre eller fler informanter 

uttrycker samma åsikter och tankar har vi valt att samla dessa i samma mening och då skriva 

flera pedagoger. 
 

Vi valde att ge informanterna fingerade namn för att tydliggöra resultatredovisningen. Vi 

utgick från Tabell 1 (se s. 10) och namngav varje informant utifrån respektive områdes första 

bokstav. Informanterna kallas Bodil, Björn, Gunilla, Ruth, Olivia och Lena. Bodil, Gunilla, 

Ruth och Lena är alla förskollärare med över 30 års erfarenhet. Olivia är en barnskötare med 

mångårig erfarenhet. Björn har ingen pedagogisk utbildning, men har fast anställning på en 

förskola och flera års erfarenhet av verksamheten. Ruth, Bodil och Björn arbetar på 

småbarnsavdelningar och Lena, Gunilla och Olivia arbetar på storbarnsavdelningar. 

 

Pedagogers syn på begreppet musik 

Musik är ett stort begrepp som är svårt att definiera. Ett genomgående tema i materialet är 

dock att musik innebär glädje. Flera av pedagogerna menar att musik är något som är roligt, 

prestigelöst, lustfyllt och skapar en positiv miljö. Musiken ses som ett glädjeämne i den 

annars rutinstyrda och lärandeinriktade vardagen i förskolan. Flera av pedagogerna anser att 

musik ska vara en positiv upplevelse. Musik består av ljud, toner, rytmer och takt och Ruth 

hävdar att allt ljud är musik, även gråt, trafikljud och väder. Musiken finns alltså enligt 

pedagogerna ständigt med i vardagen i alla situationer. Så gott som alla människor ägnar sig 

åt någon form av musik varje dag, antingen genom att lyssna på eller utöva musik. Flera av 

pedagogerna menar att musik påverkar individer på olika sätt. De flesta människor har en 

relation till musik och musiken kan skapa intresse och locka till dans och rörelse. Lena och 

Gunilla säger att de har svårt att sitta still när de hör musik. Musik ses som något som skapar 

gemenskap och kan enligt pedagogerna ta olika uttryck och påverka stämningar. Lugn musik 

kan skapa en rofylld miljö medan snabb och intensiv musik kan leda till dans och fartfyllda 

aktiviteter. Björn beskriver hur musik kan kopplas till känslor: “Varje sång har som en känsla. 

Du känner någonting, det här låter liksom melankoliskt, det här låter kanske ledset och det här 

låter glatt fast det är ju som ändå svårt att sätta fingret på vad det är” (Björn). Musik finns i 

oändligt många genrer som påverkar sinnesstämningen på olika sätt. Gunilla berättar om ett 

tillfälle då de lyssnat på klassisk musik i barngruppen: 
 

Den kan vara ganska dramatisk, för jag vet jag hade och då hade vi en klassisk skiva och jag vet att 

det var en flicka sa “den vill jag inte höra, den är så otäck”. Alltså det var en låt som var lite 

dramatisk och hon upplevde den jätte, eller inte jätte men hon tyckte att det var något hotande 

liksom i den musiken. (Gunilla) 

 
Merparten av pedagogerna hävdar att musikalitet är något som alla människor har i olika 

utsträckning. Musikalitet är en medfödd egenskap hos människan som tar sig uttryck på olika 

sätt. Bodil menar att man inte kan vara varken bra eller dålig på musik, utan varje individ har 

ett unikt musikaliskt uttryck som kopplas till individens erfarenheter och känslor. Gunilla 

säger att musikalitet handlar om mer än att kunna sjunga rent och spela instrument. Ruth 

instämmer med detta genom att förkasta begreppet tondöv, och menar att de som anser sig 

vara tondöva kanske uppfattar andra toner än vad som anses musikaliskt rätt i en melodi: 
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Jag tycker att alla har en musikalitet, alla människor. Det finns ingen som är, man möter ju de här 

som säger att de är tondöv eller man möter de här som säger att jag kan inte sjunga eller jag kan 

inte uttrycka mig någonting. Men det är inte sant för att alla har en musikalisk inneboende så att 

säga, mer eller mindre har man den. (Ruth) 
 

En musikalisk person har enligt pedagogerna förmågor som att kunna minnas melodier och 

låttexter, ha tonöra, känna in rytmen och kunna göra rörelser i takt till musiken. Björn 

uttrycker att någon som är musikalisk är flexibel i sitt musicerande och har förmågan att 

improvisera och kunna musicera med andra, även om man inte kan sången så bra. 

 

Kunskaper pedagoger anser sig behöva för att undervisa i och arbeta med 
musik i förskolan 
Flera av pedagogerna berättar att de är uppvuxna i musikaliska hem med familjemedlemmar 

och vänner som sysslat med musik. Ruth har stor erfarenhet av att uppträda med musik, både i 

hemmiljö med sina syskon och i mer offentliga sammanhang som exempelvis i orkester. 

Några av pedagogerna har spelat instrument som barn, men har inte fortsatt spela i vuxen 

ålder. Alla pedagoger uttrycker dock ett stort personligt intresse för musik och att musicera. 

Flera av dem har utövat eller utövar musik på fritiden i form av körer eller genom att spela i 

grupp. Det finns en bred variation i musiksmak hos pedagogerna. De lyssnar på allt ifrån rock 

och metal till klassiskt. Ruth har innan förskollärarutbildningen dessutom arbetat som 

musiklärare på högstadiet. 
 

Flera av pedagogerna har svårt att definiera sina styrkor och kunskaper i musik. Den mest 

genomgående musikaliska styrkan som pedagogerna säger sig besitta är att våga använda 

musik utan att vara rädd för att det blir fel. Lena uttrycker detta tidigt i intervjun: “Jag är inte 

så, jag tycker att jag sjunger rätt, men jag hör ibland att det blir fel. Då har jag fel melodi eller 

sånt där, men då börjar jag om” (Lena). När det kommer till instrument så anser sig fyra av 

pedagogerna kunna spela instrument. När de talar om instrument inkluderas dock inte 

rytminstrument, då Lena och Bodil säger sig inte kunna spela något instrument samtidigt som 

de använder sig av rytminstrument, såsom små trummor, trianglar och gurkor, tillsammans 

med barnen. De instrument som pedagogerna säger sig kunna spela är gitarr, piano, flöjt och 

dragspel. Björn tycker att han är bra på att improvisera och utmanar sig gärna i sitt 

gitarrspelande. Lena och Bodil berättar att de har förmågan att skapa nyfikenhet och intresse 

för musik hos barnen utan hjälp av instrument. De beskriver att när de sätter sig där de 

vanligtvis brukar ha musikaktiviteter så flockas barnen kring dem. Detta är något som de 

pedagoger som använder instrument också nämner, men menar att själva instrumentet 

attraherar barnen ytterligare, vilket även de pedagoger som inte spelar håller med om. 
 

Pedagogerna talar om olika musikaliska begrepp när de berättar hur de arbetar med musik 

tillsammans med barnen, vilket visar att de har viss kunskap om grundläggande musikaliska 

begrepp. De begrepp som dyker upp mest i materialet är högt och lågt, dvs. tonhöjd, samt 

starkt och svagt, dvs. volym. Flera av pedagogerna ser det som sin styrka att de har en bred 

repertoar av sånger i bakhuvudet, både barnvisor och andra sånger. Bodil säger sig ha lätt för 

att lära sig nya sånger. Flera av pedagogerna uttrycker en stor sångglädje och menar att de har 

en bra sångröst. Alla pedagoger säger att de känner sig bekväma när de använder musik 

tillsammans med barnen. Däremot menar Lena att det kan kännas svårare när andra vuxna 

finns med och kan bedöma ens insats. 
 

Det som pedagogerna i vår studie lyfter fram som betydelsefullt för att kunna arbeta med 

musik i förskolan är att pedagogen är engagerad, har ett intresse för musik och tydligt visar att 
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det är roligt. Detta gör att barnen blir mer engagerade och har kul. Olivia menar att det är 

viktigt att pedagogen under utbildningen får skaffa sig självförtroende för att använda musik i 

förskolan: “Alltså det krävs ingenting att du ska komma med en massa kunskap, men det är ju 

det jag menar att ni ska få liksom vattnas från början, så att ni känner er bekväma att nä, det 

kan ju jag också göra, det är inte svårt” (Olivia). 
 

Pedagogerna tycker dock att det är bra att ha viss musikkunskap för att använda sig av musik 

tillsammans med barn. Det de lyfter som viktigt är att känna sig säker i sitt musicerande, dvs. 

att inte sitta och titta i noter och låttexter utan kunna grunderna i sångerna. Flera av 

pedagogerna lyfter betydelsen av att anpassa musikaktiviteterna till barnens intressen, ålder 

och kunskaper för att kunna utmana och utveckla deras musikkunskaper. Kunskap inom 

musikteori ser Ruth och Björn som något grundläggande för att utveckla barns musikalitet. 

Att spela instrument ses som något positivt av pedagogerna, men de hävdar samtidigt att detta 

inte är ett krav för att musicera med barn, utan en positiv inställning till musik är det 

viktigaste. Flera av pedagogerna tycker att det viktigaste är att man sjunger och musicerar 

tillsammans med barnen och att alla kan sjunga utifrån sin egen förmåga. Pedagogen behöver 

inte vara orolig för att det låter falskt. Björn tillägger att barn inte är särskilt kräsna, utan kan 

glädjas av musik oavsett pedagogens musikaliska förmåga. 
 

Flera av pedagogerna tycker sig ha tillräckligt med kunskaper i musik för att omsätta dessa 

tillsammans med barnen. Däremot tycker Ruth och Gunilla att det hade varit roligt att gå en 

musikinriktad utbildning, dock känner de att det inte är något de kommer att genomföra i 

nuläget. Björn skulle vilja fördjupa sina musikteoretiska kunskaper för att få en större 

förståelse för musikens uppbyggnad. Lena skulle vilja lära sig fler sånger och påpekar att 

Youtube är ett bra redskap för detta, eftersom det är enkelt att uppfatta både melodi och text. 

Olivia skulle gärna gå inspirationskurser inom musik i förskolan för att utveckla sin 

musikundervisning ytterligare.  

Flera av pedagogerna känner sig osäkra i sitt instrumentspel och skulle vilja utveckla detta. 

Instrument som då nämns är gitarr, piano och ukulele. Gunilla säger att hon provat många 

instrument men skulle vilja få mer fördjupade kunskaper: 
 

Svagheterna är väl att man aldrig liksom har lärt sig ett instrument ordentligt, utan håller på liksom 

ja men spela lite piano och gitarr, man har som lärt sig själv och lite tvärflöjt, lite dragspel [skratt], 

men jag har inte gått och lärt mig grundligt. (Gunilla) 
 

Bodil och Lena har provat på gitarr under sin utbildning, men har under årens lopp tappat 

kunskaperna eftersom de inte känt sig tillräckligt säkra för att använda det i barngruppen. 

Lena nämner även att hon ibland har svårt att komma ihåg sångers text och melodi och 

behöver ibland stöd för att starta upp sången. Flera av pedagogerna påpekar dock att de inte 

har tiden till att fördjupa sina musikkunskaper, men att viljan att förkovra sig finns.  
 

Alla pedagoger uttrycker att det är de som har det övergripande ansvaret för musikinslagen på 

deras avdelningar. Ruth och Olivia berättar att det är de som har hand om musikstunderna, 

som exempelvis sångsamlingarna. På Björns förskola ansvarar han för gitarrspelandet medan 

alla i arbetslaget hjälps åt att leda samlingen. Flera av pedagogerna berättar att de är ansvariga 

för det så kallade storsjunget på förskolan, dvs. när flera avdelningar möts och sjunger 

tillsammans. Dock påpekar alla pedagoger att musik är något som alla i arbetslaget ska 

använda, men att det styrs av intresse. Olivia och Bodil berättar att det är bättre att de som är 

intresserade av musik får ta störst ansvar för det, för att göra det mer lärorikt och roligt för 

barnen. Bodil menar att alla pedagoger har olika styrkor respektive svagheter och att man ska 

ta tillvara på det för att skapa en lustfylld lärandemiljö: 
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Det är ju jag som har haft det eftersom jag har tyckt det har varit roligast, de andra har ju tyckt, så 

har det blivit nu också att jag har ju startat upp med samlingarna och sjungit och sådär och sen jag 

brukar ofta hålla i Lucia. […] För de andra kände sig inte lika bekväma och då har jag sagt att nej, 

men jag kan göra det för att för mig går det bra. Jag kan ta toner [skratt] jag kan börja och jag kan, 

ja så sjunga tillsammans med barnen. Så jag tror att man det blir så i ett arbetslag också, att man 

kanske väljer olika saker som man tycker mer eller mindre om. (Bodil) 
 

Olivia tycker att det är bra att arbeta i arbetslag för att kollegorna kan komplettera varandras 

kunskaper och inspirera varandra. Några av pedagogerna säger sig inte ha någon särskild 

arbetsfördelning för musiken på deras avdelning, men det faller ofta på de pedagoger i 

arbetslaget som är mest musikintresserade och anses mest musikaliska. Gunilla berättar att 

hon ofta spelade gitarr tillsammans med barnen tidigare, men när hon började arbeta med två 

pedagoger som hon ansåg var duktigare på att spela, slutade hon använda gitarren och lät de 

andra pedagogerna ta över ansvaret för musikaktiviteterna. 

 

Musikens syfte och användning i förskolan 
Alla pedagogerna använder sig av musik dagligen i deras förskolor. En musiksituation som är 

framträdande i hela materialet är den så kallade sångsamlingen. Flera av pedagogerna har 

sångsamling varje dag, där de sjunger olika barnvisor tillsammans med barngruppen. Sånger 

som nämns är bland annat Jujja Wieslanders Mamma Mu-sånger och traditionella barnvisor 

såsom Imse vimse spindel, Blinka lilla stjärna och Bä bä vita lamm. På samlingen berättar 

Lena och Ruth att de använder sig av föremål som de sjunger om tillsammans med barnen. 

Föremålet kan symbolisera en specifik sång, eller så får barnen associera fritt till föremålet 

och utifrån detta välja en sång. Lena och Gunilla använder även så kallade sångkort, där olika 

barnvisor finns nedskrivna. Musik finns med som en given komponent i olika traditioner i 

pedagogernas förskolor, exempelvis vid firande av högtider. Bodil och Gunilla tar upp Lucia 

som exempel på ett gemensamt sångtillfälle. På flera av pedagogernas förskolor anordnas 

större sångsamlingar för flera avdelningar, så kallade storsjung. På Olivias förskola kallas 

storsjunget för kör, där förskolans äldre barn (tre till fem år) träffas och sjunger tillsammans: 
 

Och just kören här är ju ett fantastiskt sätt, de är väldigt positiva och väldigt glada och nånting de 

faktiskt längtar efter allihopa [...]. Och jag menar det här är ju en kör som är väldigt spontan, ni ser 

barnen de pratar ju mitt i och kommer med förslag och det väver vi in liksom i, det kanske inte är 

så traditionellt. Man tror att kören det låter så uppstyrt och det ska vara kul, det ska vara lustfyllt 

och [...] många som kanske är blyga och inte kanske vågar, ja men de känner ju ändå liksom det 

här sammanhanget och de sitter mitt uppe i hela det här liksom, rytmen och musiken och glädjen 

och så, man är med ändå. (Olivia) 
 

Flera av pedagogerna använder musik som bakgrundsljud under hela eller delar av dagen på 

förskolan. Exempel på situationer där musik spelas i bakgrunden är vid måltider, vila, 

rörelselek samt fri lek. De flesta av pedagogerna använder sig av inspelad musik från t.ex. 

CD-skivor eller Spotify. Björn använder däremot gitarren för att skapa bakgrundsmusik:  
 

Om vi ska ha någon aktiv lek eller någonting, att man spelar till det de ska leka då, eller mer som 

kanske lite avslappning medan de äter mellis. De sitter allihopa med en varsin macka och så spelar 

man bara lite i bakgrunden och sådär, men ingen sång eller så, så att de inte liksom, 

uppmärksamheten ska inte vara på musiken utan mer för att bakgrundsmusik. (Björn)  
 

Björn fortsätter berätta att det ibland kan bli lite kaotiskt då han står för bakgrundsmusiken, 

eftersom han gillar att spela snabbt och intensivt. Detta kan leda till att barngruppen påverkas 

genom att den blir högljudd och rörig, men han spelar då något lugnare istället. På Olivias 

förskola tar de ofta med sig musiken ut på gården för att starta upp spontana dans- och 
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sångaktiviteter. På hennes avdelning har de även en egen städlåt som används när barnen ska 

plocka undan efter sig. Hon berättar att barnen blir motiverade till att hinna städa innan låtens 

slut och att den skapar engagemang hos både barn, pedagoger och föräldrar. Ruth instämmer 

med att musik kan stärka situationer som kan upplevas som jobbiga och tråkiga, t.ex. städning 

och påklädning, och därmed vända dessa till något positivt. Bodil använder också musik i 

rutinsituationer. Hon använder sång för att trösta barnen när de är ledsna och när de ska 

somna. 

 

På pedagogernas avdelningar finns en variation av instrument. De instrument som finns 

tillgängliga på förskolorna är rytminstrument, såsom maracas, trummor, rytmägg, gurka och 

triangel, samt gitarr och piano. På Bodils och Olivias förskolor finns så kallade musikrum, där 

barnen har möjlighet att fritt utforska och spela musikinstrument. Bodil berättar hur de 

använder sig av det gemensamma musikrummet på förskolan: 
 

Då har vi kunnat gått till musikrummet med en mindre grupp barn och spela instrument [...]. Vi har 

lyssnat på hur olika instrument låter och sedan har vi spelat in det de gjort och de har fått uppträda, 

och så har vi lyssnat efteråt och jämfört vilka instrument som låter högt och vilka låter lågt och 

vilka är ja, så har vi jobbat med i vårat musikrum då och det var väldigt populärt. (Bodil) 
 

Gunilla har tidigare haft ett musikrum på sin förskola. Dock finns numera inga instrument 

framme på barnens nivå, eftersom de har strukturerat om verksamheten och numera har större 

barngrupp. På flera av förskolorna finns så kallade musiklådor, som främst innehåller 

rytminstrument, som plockas fram av pedagogen när denne har planerat en musikstund med 

barnen. Björn brukar ha gitarren framme på avdelningen så att barnen får möjlighet att spela 

själva. Han brukar även låta barnen slå på strängarna medan han tar ackorden, för att de ska 

kunna spela sånger tillsammans. Ruth brukar, till skillnad från Björn, tydligt markera för 

barnen när hon spelar att gitarren är hennes, något som barnen accepterar och därför låter bli 

att spela på den under samlingarna. 
 

Olivia tycker att instrument inte behöver vara färdigutformade, utan att vad som helst kan bli 

ett instrument så länge pedagogen har ett medforskande förhållningssätt. Hon nämner att de 

brukar kunna spela på exempelvis kastruller och burkar. Olivia och Ruth skapar även 

instrument tillsammans med barnen. Material som används är naturmaterial, återvunnet 

material som exempelvis toalettrullar samt diverse skafferivaror som finns på förskolan, 

såsom makaroner och ris. Olivia berättar att hon sedan sitter och reflekterar med barnen hur 

instrumenten låter: 
 

Göra egna instrument, det är ju jätteroligt. I olika material, hur låter det, det kan du ju sitta och 

liksom utforska med barnen [...] eller att sitta och lyssna på de här instrumenten vi har gjort, aha 

men det låter ju nästan som en häst som galopperar eller att, det där låter ju som en groda som 

sitter. (Olivia) 

 

Alla pedagoger anser att musik är något som ska vara roligt. Bodil och Olivia menar att när de 

använder musik ska barnen inte lära sig något särskilt utan bara ha kul. Olivia tillägger att: 

“det man lär sig med glädje och lust, det fastnar, det ska vara roligt” (Olivia). Flera av 

pedagogerna tar upp de sociala aspekterna av att använda musik. Genom att använda musik 

kan barnen lära sig samarbeta, att samspela, ta hänsyn till och ha förståelse för varandra samt 

känna trygghet och gemenskap. Bodil och Olivia lyfter att barnen ska känna att de vågar 

uttrycka sig. Olivia kopplar detta till att barn idag ofta känner att de måste prestera och bli 

bäst på något, vilket enligt henne kan bero på olika tv-program som fokuserar på prestation 

och talang inom musik. Det tycker hon är dåligt och jobbar för att alla barn ska känna att de 

kan musicera och att lärandet blir lustfyllt. 
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Musik kan användas för att utveckla och förstärka andra ämnesområden. Flera av 

pedagogerna menar att musik kan integreras med lärande inom andra områden. Några av 

pedagogerna hävdar att musik kan vara språkutvecklande. Lena och Gunilla tillägger att 

musik och sång är bra verktyg för barn med annat modersmål än svenska att tillägna sig 

språket. Lena arbetar även mycket med tecken, rim och stavelser i kombination med musik 

för att främja språkutvecklingen hos alla barn. Flera av pedagogerna menar att rörelser till 

musik utvecklar motoriken. Olivia framhåller att musik kan användas till allt, oavsett vad 

pedagogen vill att barnen ska lära sig: 
 

Ja men jag tycker att man får in så mycket i det här med musik och rytmik, som jag säger språket, 

matten, vad ni än vill, vilka ämnen ni än vill liksom jobba med så kan man alltid adda musik för 

inspiration, få igång fantasin. (Olivia) 
 

Flera av pedagogerna vill att barnen ska få lära sig sjunga olika sånger och lära sig låttexter, 

både enklare traditionella barnvisor och lite mer utmanande sånger med flera verser. 

Pedagogerna säger att de synliggör olika musikaliska aspekter för barnen när de arbetar med 

musik. De brukar tala med barnen om tonhöjd, volym, tempo och rytmer och låter barnen 

tolka musiken. Olivia tillägger att det är bra att barnen får bekanta sig med musikaliska 

begrepp. Genom att lyssna på olika sorters musik menar Björn att barnen får öva på att känna 

igen melodier och höra olika sorters skalor och musikgenrer. Detta är något som Gunilla 

också tycker är viktigt, att barnen får möta olika sorters musik i förskolan som de annars 

kanske inte får höra i hemmet. Bodil berättar att hon brukar låta barnen tolka musiken med 

hjälp av kroppen när de har rörelselekar och gymnastik: 
 

Då har vi ju också kunnat haft lite musik, att man fått höra en som en vad ska man säga stark, hur 

ska man, hur rör vi oss till den här musiken och hur rör vi oss till kanske lite lugnare musik? Då 

går vi lite, då rör vi oss lite saktare i rummet och sedan när vi spelar en snabbmusik då får de 

springa runt, och lite sådär har vi använt oss av musik. (Bodil) 
 

Att prova på och lära sig använda instrument är något som flera av pedagogerna vill erbjuda 

barnen. Dock tycker Gunilla att det viktigaste är att barnen inte ska lära sig spela på ett givet 

sätt, utan att de ska få utforska och uppleva olika instrument. Pedagogerna anser att barnen 

ska få möjlighet att skapa sin egen musik. På Olivias förskola får barnen möjlighet att skriva 

egna låttexter och skapa musik med hjälp av pedagogiska appar på iPaden som finns fritt 

tillgänglig för barnen. Detta ger även barnen möjlighet att utveckla sina tekniska kunskaper.  

 

Alla pedagoger berättar att de anpassar musikverksamheten efter barnens önskemål. Barnen 

ges möjlighet att önska sånger vid sångsamlingar och i den vardagliga verksamheten. På 

Bodils avdelning tycker barnen mycket om att ha samling, och kan ibland på egen hand starta 

upp spontana små samlingar. Bodil brukar även kunna läsa av barnens intresse för samlingen 

och är inte låst vid rutiner, utan kan genomföra den dagliga lunchsamlingen tidigare om 

barnen önskar det. Ruth brukar hitta på egna sånger när barnen vill sjunga om något som hon 

inte kan någon sång om. Hon brukar även sjunga om varje barn när de önskar detta. Då 

hävdar hon att det är viktigt att sången ska gå i moll på slutet, eftersom hon menar att barnen 

då förknippar sången med något positivt och har lättare att ta till sig musiken. När musik ska 

spelas på Olivias förskola får barnen göra egna listor på Spotify med de låtar som de tycker 

om. Gunilla tar också vara på barnens favoritlåtar och spelar dessa på avdelningen när barnen 

önskar det, t.ex. låtar från Melodifestivalen. Lena nämner dock att all musik som barnen 

lyssnar på utanför förskolan kanske inte är lämplig för barn, vilket bör finnas i åtanke när 

pedagogen låter barnen lyssna fritt på musik. Gunilla och Björn tillägger att det inte gör så 



 
 
 
    
  
   

19 
 

mycket om musiken gör att det blir rörigt ibland, så länge barnen har roligt och visar 

engagemang. 
 

Pedagogerna säger att de vill att alla barn ska vara delaktiga i musikverksamheten. Lena 

använder sig av tecken för att ge alla barn möjlighet att delta i musikstunden på sina villkor. 

Olivia håller sina musikstunder öppna för barnens idéer, som sedan vävs in i aktiviteten. Hon 

och Ruth brukar även fånga upp barnens ljud, ord och melodier och bygga vidare på dessa för 

att skapa musik. Ruth fortsätter med att det är viktigt att hålla ögonkontakt med alla barn för 

att de ska känna sig sedda och delaktiga, samt att pedagogen för en dialog tillsammans med 

barnen. Hon lyfter även vikten av att barnen kan relatera till sångerna:  
 

Jag kan inte sitta där och sjunga eller spela någon sång som de aldrig, ja som de inte förknippar 

med sig själv så att säga. Det finns ju vissa sånger som man tycker liksom att det här är jättekul för 

oss vuxna men inte alls så roligt för barnen, för barnen förknippar det inte med sig själv. (Ruth) 
 

Pedagogerna menar att barn behöver upprepning för att lära sig. Bodil menar att det är viktigt 

att barnen får chans att göra samma sak många gånger, för att våga fördjupa sitt lärande och 

stärka sin uttrycksförmåga och självförtroende. Hon menar att barn kanske inte vågar sjunga 

med eller uppträda första gången, men när de senare känner igen sig blir de mer trygga med 

situationen och lär sig lättare. Detta nämner flera av pedagogerna som särskilt viktigt med de 

allra yngsta barnen. Gunilla påpekar att det är därför förskolan inte börjat med deras storsjung 

än, för att de vill att de barnen som nyligen inskolats ska ges möjlighet att känna sig trygga 

med barngruppen och med att sjunga i grupp först, innan de möter resten av förskolan i ett 

sådant sammanhang. Att upprepa samma sånger många gånger är något som Olivia och Lena 

menar är betydelsefullt för att barnen ska tillägna sig melodi och text, samtidigt som det blir 

lustfyllt för barnen. Lena fortsätter med att pedagogen då behöver ha barnens perspektiv i 

åtanke, för att inte se upprepningen som något jobbigt och negativt: 
 

Det är vi vuxna som blir less på sångerna tror jag. Man kan gott sjunga samma sång en hel vecka, 

kanske två veckor, för då kan dem. Jag har hört ibland kollegor säga neeeej inte Blinka lilla stjärna 

nu igen men, vi måste ju lära barnen, nya barn liksom. Det är vi som är less som har jobbat i trettio 

år, kanske, men det är bra sånger. (Lena) 
 

Flera av pedagogerna menar att genom upprepning kan barnen lära sig relativt svåra sånger. 

Genom att förstärka med rörelser, tonfall och mimik menar Ruth att pedagogen kan lära 

barnen sånger som kan anses för komplicerade för den givna åldersgruppen. Däremot hävdar 

Björn att det heller inte får bli för komplicerat, då det kan leda till att barnen tappar intresset. 

Flera av pedagogerna instämmer därmed att det är av stor vikt att anpassa svårighetsgraden av 

musikundervisningen till barnens ålder och förmågor. Ruth tillägger att barn är otroligt 

kompetenta. Hon hänvisar till forskning och menar att tidigare teorier som beskriver barnen 

som oskrivna blad inte stämmer, utan barnen bär med sig mängder av erfarenheter, kunskaper 

och förmågor, vilket hon ser som positivt. 

 

Musikens betydelse i förskolans verksamhet har varierat med åren. Flera av förskollärarna i 

studien läste sin utbildning då det just blivit en högskoleutbildning, och berättar att musiken 

tog större plats i utbildningen då gentemot hur det ser ut nu. I utbildningen fick de lära sig en 

bred repertoar av sånger och att spela gitarr på grundnivå. Olivia berättar att även inom 

barnskötarutbildningen fanns fler musikinslag förut än i dagsläget. Att musiken har minskat i 

utbildningen är något som hon, Gunilla och Ruth tycker är negativt. Ruth tycker att hennes 

utbildning var bredare och mer praktiskt inriktad än den teorifokuserade utbildningen som 

finns idag, och hävdar att de fick mer kunskaper inom det estetiska området än dagens 

förskollärarstudenter. Olivia menar att det skulle behövas mer musik inom 
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förskollärarutbildningen för att pedagogerna inte ska känna press på sig när de utövar musik 

tillsammans med barnen. 
 

Gunilla berättar att hon upplever att musiken tar allt mindre plats i förskolans verksamhet. 

Hon tycker sig se en nedgång i musikanvändande när hon jämför med tidigare. Hon 

framhäver att arbetsbelastningen kan påverka hur mycket musik som används i verksamheten, 

och påpekar att musiken kan komma in mer i förskolan än vad den redan gör: 
 

Förut tyckte jag att man lade mera tid på att ta fram sånger, att liksom hitta nya sånger och lära sig. 

Alltså det var mera centralt men nu har du den där påsen som du tar fram, om det har och göra med 

att tiden inte räcker till, och det är ett problem som man kan känna, att det är så mycket som ska 

planeras och det är bara en dålig ursäkt egentligen, men det läggs ju mycket och men det ska 

utvärderas och det har ju, jag tycker att musiken har hamnat lite, ja det skulle behövas plockas fram 

mera än vi har nu, så är det. (Gunilla) 
 

Olivia tycker att musiken har fått ta ett kliv bakåt till förmån för lärandefokuserade ämnen och 

hänvisar till förskolans läroplan, som hon menar har väldigt lite estetiskt fokus. Hon tror dock 

att det kommer ske en vändning då musikämnet kommer uppvärderas. Hon menar att musik 

har blivit mer lättillgänglig genom teknikens hjälp, och att kunskapen om musikens betydelse 

för barns lärande blir allt mer etablerad. Alla pedagoger i studien framhäver dock att musiken 

har en jätteviktig roll i förskolan.  

 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att musik är något som skapar glädje och kan 

generera ett lustfyllt lärande hos barnen i förskolan. Pedagogerna tolkar musik som något som 

påverkar människan på olika sätt. Alla människor är musikaliska och därmed kan alla 

pedagoger arbeta med musik i förskolan. Det krävs enligt pedagogerna inga särskilda 

ämneskunskaper för att arbeta med musik tillsammans med barn, utan det viktigaste är att 

våga musicera. Pedagogerna har stort intresse för och varierande kunskaper inom musik som 

omsätts i barngruppen på olika sätt. Pedagogernas syfte med att arbeta med musik varierar, 

men den gemensamma nämnaren är att musiken ska vara ett glädjeämne. Musik är ett dagligt 

inslag på alla medverkande pedagogers förskolor, men flera av pedagogerna upplever att det 

skulle kunna finnas mer musik i verksamheten.   



 
 
 
    
  
   

21 
 

Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet tillsammans med den forskning som presenterades i 

avsnitten Bakgrund och Inledning. Analysen är strukturerad i underrubriker med 

forskningsfrågorna som utgångspunkt. 

 

Vad anser pedagoger ingår i begreppet musik? 
De medverkande pedagogerna har en bred syn på musik, där allt ljud kan definieras som 

musik. Pedagogerna har därmed en helhetssyn som Pramling Samuelsson m.fl. (2015) menar 

finns i den musiska pedagogiken. Sæther (2014) hävdar att musik har en stark inverkan på 

känslor och det är något som pedagogerna tar till vara på. De framhäver att musik är ett 

glädjeämne som bidrar till den sociala gemenskapen, något som Holmberg (2014) menar 

motiverar musikens självklara plats i förskolans verksamhet. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) framkommer att lärandet i förskolan ska vara lustfyllt och roligt. 

Pedagogerna visar förståelse för begrepp såsom volym, tonhöjd, tempo och rytm, vilket 

Sæther (2014) beskriver som grundläggande musikaliska element. 
 

Den syn på musikalitet som framträder i studien är framförallt det relativistiska synsättet som 

beskrivs av Brändström (refererad i Angelo, 2014, s. 49). Pedagogerna talar om att alla kan 

musicera och att alla människor är musikaliska, vilket ställer sig i motsats till den absoluta 

synen på musikalitet, som är mer färdighetsinriktad. Den relativistiska synen präglar 

pedagogernas arbete tillsammans med barnen. Däremot blir små drag av det absoluta synsättet 

synliga då pedagogerna talar om sin egen musikalitet. Angelo (2014) menar att de som ser sig 

som musikaliska utgår från ett relativistiskt perspektiv, vilket pedagogerna i huvudsak gör. 

Däremot när instrumentspel diskuteras blir det absoluta synsättet mer tydligt hos 

pedagogerna, eftersom att spela instrument klassas som något man antingen kan eller inte kan. 

Därmed får några av pedagogerna en mer kulturell syn på musikalitet, vilket Uddén (2004) 

påpekar handlar om att vara musikaliskt kunnig och musicera på rätt sätt.  

 

Vilka kunskaper anser sig pedagoger behöva för att undervisa i och arbeta med 
musik i förskolan? 
Alla pedagoger i studien visar stort intresse för musik. De har sedan barndomen präglats av en 

musikalisk miljö. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) förkastar idén om en inneboende 

musikalisk utveckling hos barn, och menar att musikalitet utvecklas beroende av miljön och 

yttre stimulans. Dessa pedagoger har som barn tillägnat sig musikaliska erfarenheter som kan 

ha påverkat deras intresse för musik i vuxen ålder.   
 

De kunskaper pedagogerna lyfter som centrala för att bedriva arbete inom musik i förskolan 

kan delas in i tre kategorier - pedagogiska, sociala och musikaliska kunskaper. De 

pedagogiska kunskaper som pedagogerna anser är viktiga för att arbeta med musik 

tillsammans med barn är att kunna anpassa verksamheten utifrån barnens kunskaper, 

förmågor och önskemål, att utmana barnens förståelse, att vara medforskande samt kunna 

väcka nyfikenhet för lärande hos barnen. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) betonar att ur ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv ses pedagogiken som avgörande för barnets lärande, och 

pedagogen är därmed betydelsefull genom de utmaningar de erbjuder barnet. De sociala 

kunskaper som pedagogerna lyfter är att våga musicera, att inte känna prestationsångest samt 

visa engagemang och intresse för musik. Uddén (2004) konstaterar att pedagogen är en viktig 

musikalisk förebild och att denne inte ska ställa för höga krav på sin musikaliska förmåga, då 
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musik är en naturlig del i förskolans verksamhet. Avslutningsvis konstaterar pedagogerna att 

det inte krävs särskilt stora musikaliska kunskaper för att undervisa i musik i förskolan. De 

menar att det viktigaste är att pedagogen genomför musikaktiviteter och att grundkunskaper 

räcker lång väg i arbetet med barnen. Söderman (2012) framhäver att bristfälliga kunskaper 

inom musiken kan vara en tillgång istället för ett hinder för att skapa en lustfylld musikalisk 

miljö. De flesta av pedagogerna har kunskaper för att använda musikaliska instrument i 

förskolan. Dock menar de att det inte är ett måste för pedagogen att kunna spela instrument, 

men att de gärna skulle vilja fördjupa sina kunskaper inom detta. Enligt Wallerstedt (2015) 

var kunskaper inom instrumentspel tidigare en självklarhet i yrkesprofessionen, men numera 

ses inte detta som vedertaget.  
 

De utbildade pedagogerna genomförde sin utbildning då musiken hade stort utrymme i 

förskolans verksamhet, vilket speglades i deras utbildning. Holgersen (2012) menar att det 

fanns ett stort intresse för att skapa och använda musik i förskolan under denna period. 

Pedagogerna reflekterar över att användandet av musik i förskolan minskat genom åren, något 

som Lindgren (2006) och Uddén (2001) bekräftar. Pedagogerna som medverkar i studien är 

drivande i arbetet med musik på sina förskolor. Sundin (1995) hävdar att för att musikarbetet 

ska hållas levande i förskolan fordrar det musikintresserade pedagoger. Uddén (2001) 

tillägger att då pedagogen känner sig osäker inom musikområdet är det lättare att lämna över 

ansvaret till någon som denne anser vara mer musikalisk. Pedagogerna menar att deras 

intresse för musik gör att de gärna tar ansvar för de musikaliska inslagen i verksamheten. 

 

I vilket syfte använder pedagoger musik i förskolan?  
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) fastställer att musik ska vara både innehåll och metod 

i verksamheten. Det musikrelaterade lärande som pedagogerna uttrycker att de skapar 

förutsättningar för i barngruppen kan delas in i fyra kategorier - socialt lärande, 

ämnesintegrerat lärande, musikaliskt lärande samt kreativt lärande. Dessa former av lärande 

kan relateras till Wiklunds (2015) olika kunskaper inom musik. 
 

Det sociala lärande som pedagogerna menar sker genom musiken är att barnen får utveckla 

sina förmågor att samarbeta, samspela, ta hänsyn och få förståelse för andra. Musiken kan 

skapa trygghet, respekt, gemenskap och glädje i barngruppen. Uddén (2004) anser att sång är 

en kontaktskapande uttrycksform, som är ypperlig för att skapa trygghet vid första kontakten 

med barn. Wiklund (2015) hävdar att kunskap genom musik handlar om hur musiken 

påverkar känslor och sinnesstämningar, vilket pedagogerna gör dels genom att använda sig av 

musik som trygghetsskapande hjälpmedel samt använder musiken i bakgrunden för att skapa 

olika klimat i miljön.  
 

Ämnesintegrerat lärande menar Pramling Samuelsson m.fl. (2015) innebär att musiken 

används som metod för att förstärka och förtydliga andra ämnesområden. Detta blir 

framförallt tydligt i materialet då pedagogerna talar om musikens betydelse för barns 

språkutveckling. Musiken kan enligt Söderman (2012) bygga broar mellan kulturer och språk. 

Pedagogerna hävdar att musik särskilt kan utveckla språket hos de barn som har annat 

modersmål än svenska (Uddén, 2004). Andra ämnesområden som nämns är motorik och 

matematik. Att använda musik som verktyg för lärande ingår i Wiklunds (2015) kunskap med 

musik. Relaterat till utvecklingspedagogiska begrepp kan kunskap med musik beskrivas som 

att musiken blir lärandets akt, medan lärandets objekt utgörs av aspekter från något annat 

ämnesområde.  
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Det musikaliska lärande som pedagogerna ger uttryck för i materialet är inte lika omfattande 

som det sociala och ämnesintegrerade lärandet. Denna kategori kan delas upp utifrån två av 

Wiklunds (2015) kunskaper, om och i musik. De kunskaper som synliggörs om musik är då 

pedagogerna ger barnen möjlighet att möta olika genrer av musik och låter barnen tolka dessa. 

Kunskaper i musik handlar om musikaliska förmågor, såsom att förstå musikaliska begrepp 

och att spela instrument. Pedagogerna synliggör detta genom att barnen får chans att bekanta 

sig med olika instrument och melodier, att de skapar tillfällen för barnen att erfara 

musikaliska begrepp samt att låta barnen utforska sin musikalitet. De utvecklingspedagogiska 

begrepp utifrån Pramling Samuelsson m.fl. (2015) som återfinns i materialet är riktadhet, 

urskiljning och variation. Dessa används då pedagogerna synliggör musikaliska aspekter som 

exempelvis tempo. Under denna kategori blir musiken lärandets objekt. 
 

Den fjärde och sista kategorin, kreativt lärande, är någonting som pedagogerna ser som 

viktigt. Barnen ges möjlighet att uttrycka sig kreativt genom att uppträda, skriva egna låtar, 

skapa instrument och reflektera över sitt musikaliska lärande. Då pedagogerna reflekterar över 

musicerandet och lärandet tillsammans med barnen kan det tolkas som ett metasamtal, 

eftersom barnen utmanas att tänka på och berätta om sin lärprocess, vilket Pramling 

Samuelsson m.fl. (2015) konstaterar är en viktig del i barns lärande och utveckling. Wiklund 

(2015) menar att den kreativa aspekten av musicerande ingår i kunskap i musik. Burnard 

(2015) tillägger att alla människor är kreativa och att barn visar detta genom fantasifulla 

aktiviteter och lek. Flera av pedagogerna skapar förutsättningar för barns kreativa utforskande 

genom ett öppet förhållningssätt och tillgängligt material.  
 

En annan synvinkel på musik och lärande som framkommer i materialet är att musik bara ska 

vara roligt, lekfullt och ej fokuserat på lärande. Musik ska vara ett glädjeämne och ställs i 

kontrast till andra lärandeinriktade ämnen såsom matematik och naturvetenskap, en 

utveckling som Söderman (2012) menar har resulterat i att musikens status blivit lägre de 

senaste åren, till förmån för skolorienterade ämnen. Detta uppmärksammas även av 

pedagogerna som något negativt. Några av pedagogerna ser musiken som skiljt från lärande. 

Inom utvecklingspedagogiken framhäver dock Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014) att lek och lärande inte går att separera, utan bildar en helhet i förskolans verksamhet. 
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Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie var att under undersöka hur sex pedagogers syn på musik påverkar 

hur de bedriver arbetet med musik i förskolans verksamhet, med hjälp av frågeställningarna: 

Vad anser pedagoger ingår i begreppet musik? Vilka kunskaper anser sig pedagoger behöva 

för att undervisa i och arbeta med musik i förskolan? samt I vilket syfte använder pedagoger 

musik i förskolan? I detta avsnitt problematiseras studiens resultat och analys. Resultatet 

diskuteras och slutsatser dras. I avsnittet ingår en metoddiskussion som även lyfter studiens 

tillförlitlighet. 

 

Något som framträder i studien är att de pedagoger som anses duktiga på musik är de som 

främst använder och ansvarar för den biten i förskolan. Vad detta kan bero på är att synen på 

musik som ett begåvningsämne fortfarande verkar vara vedertagen, och att stor del av tidigare 

forskning om barns musikaliska utveckling utgår från utvecklingspsykologiska perspektiv, 

dvs. att musikalitet utvecklas på ett givet sätt oavsett barnets sociala kontext, som 

uppmärksammas av Pramling Samuelsson m.fl. (2015). Vi funderar över vad det är som gör 

att de pedagoger som inte är musikintresserade tar ett steg tillbaka och inte tar samma ansvar 

för musikämnet. Alla pedagoger är bra på olika saker, något som pedagogerna i vår studie 

bekräftar och säger är anledningen till att just de tar hand om musiken. Dock tänker vi att på 

samma sätt som någon kan vara duktig i musik, kan man vara lika kunnig inom 

språkutveckling. Det vi frågar oss är om det då innebär att de som inte är experter på 

språkutveckling inte ska arbeta med det, precis som de som inte ser sig som musikaliska inte 

ska behöva arbeta med musik? Enligt Angelo (2014) är musiken en likvärdig del i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) som ska behandlas på samma sätt som andra ämnen. Pedagogerna 

i studien framhäver att alla är musikaliska, och därmed kan alla arbeta med musik på ett eller 

annat sätt. Dock förstår de att pedagoger givetvis har olika kompetens inom ämnet, men att i 

förskolan ska musiken vara lekfull, lustfylld och rolig, vilket enligt dem innebär att fokuset på 

att prestera tappar betydelse. Utifrån vår erfarenhet är det dock svårare att släppa 

prestationsångesten om man är den som känner sig okunnig. Detta kan bero på att personer 

med den uppfattningen utgår från en mer absolut syn på musikalitet, som Angelo (2014) 

påpekar kan kopplas till de som anser sig vara omusikaliska, eftersom de tänker att 

musikalitet handlar om talang. Ett sådant perspektiv kan därför hämma pedagogens 

musikanvändande i förskolan, då de tror att endast experter inom musik kan ha hand om 

musikundervisningen. Vi vill problematisera detta förhållningssätt genom att ställa oss frågan 

- vad är det som gör att experternas musikundervisning är bättre? Beroende på syftet med 

musikanvändningen krävs olika kompetenser. Ericsson och Lindgren (2012) betonar att för att 

kunna bemöta barns innehållsmässiga frågor inom musikämnet behöver pedagogen ha viss 

musikalisk kompetens, för att exempelvis kunna förklara och synliggöra musikaliska 

lärandeobjekt. Däremot om musiken främst används som metod krävs inte samma 

musikkunskaper, vilket våra pedagoger instämmer med och hävdar att den typen av 

musikanvändning inte kräver någon särskild kompetens, utan att pedagogen alltid kan 

komplettera en lärandesituation med musik. 
 

De flesta av studiens pedagoger utbildade sig då musik var en stor influens i förskolan, vilket 

ledde till att de fick goda baskunskaper i musik. Pedagogerna reflekterar över att musiken har 

försvunnit i dagens förskollärarutbildning. Detta är något som vi kan hålla med om utifrån vad 

pedagogerna har berättat om sin utbildning. De fick lära sig spela instrument på 

grundläggande nivå och fick en bred repertoar av sånger att ta med som startkapital i 

yrkeslivet. Vi upplever att under vår utbildning var själva musikundervisningen mer ytlig, och 

även om vi fick inspiration och idéer hade det varit bra med mera ämneskunskaper i musik. I 
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och med att utbildningen enligt oss inte gett en tillräcklig musikalisk grund kan det hända att 

pedagoger känner en osäkerhet kring musicerandet i förskolan. Om osäkerheten hos 

pedagogen finns minskar sannolikheten att denne använder musik i förskolan, vilket Sundin 

(1995) bekräftar. Våra pedagoger berättar att de anser att de teoretiska ämnena tar större plats 

än de estetiska ämnena, både i utbildningen och förskoleverksamheten, något som vi som 

förskollärarstudenter kan instämma i. Vår utbildning har varit väldigt givande, men vi hade 

gärna haft mer musikaliska inslag i utbildningen för att skapa en stadig grund att bygga vidare 

våra musikkunskaper och vårt musikaliska självförtroende på. 
 

Våra pedagoger hade förhållandevis högt självförtroende för sina musikaliska kunskaper och 

förmågor att omsätta dessa i praktiken. Däremot hade de svårt att sätta ord på sina 

musikkunskaper. Detta är intressant gentemot deras påstådda höga självförtroende inom 

musik. Som vi tolkar det kopplar pedagogerna sina kompetenser främst till sociala och 

pedagogiska kunskaper, som att våga använda sig av eller väcka nyfikenhet för musik hos 

barnen. För att våga musicera ser vi dock att det är en fördel att ha en musikalisk grund att 

bygga på. Våra pedagoger har en gedigen musikalisk bakgrund, vilket kan ha lett till att de 

känner sig mer fria att experimentera, utforska och gå utanför ramarna för vad som ses som 

musikaliskt rätt. Att det blir fel ibland gör ingenting enligt pedagogerna, och det kanske är 

lättare att ha det synsättet om man själv ser sig som musikalisk. Angelo (2014) kopplar 

personer som anser sig vara musikaliska till ett relativistiskt perspektiv på musikalitet, vilket 

vi tycker blir synligt i resultatet av studien genom pedagogernas breda syn på musik och 

musikalitet samt vad de anser krävs för att arbeta med musik i förskolan.  
 

Något vi reagerade på under intervjuerna var att trots att pedagogerna talade om att musik 

bara ska vara ett glädjeämne fritt från lärande, så synliggör de ändå musikaliska lärandeobjekt 

i arbetet med barnen. Detta kan verka motsägelsefullt, men som Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) belyser med sitt utvecklingspedagogiska förhållningssätt är lek och 

lärande inte två avgränsade företeelser, utan utgör tillsammans en helhet i barnens värld. Att 

pedagogerna kanske inte uppfattar musicerandet som lärande kan bero på att syftet med deras 

musikanvändning inte är att lära barnen musikaliska begrepp, utan deras mål med musiken är 

att skapa en lustfylld situation som barnen ser som positiv, alternativt att de använder musik 

som verktyg för att främja lärande inom exempelvis språk. Oavsett syfte ger pedagogerna 

barnen erfarenheter och möjligheter att erfara något. Om detta lärandeobjekt är musikrelaterat 

beror på syftet med aktiviteten. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) kan det strävansmål 

som är kopplat till estetiska ämnen tolkas som inriktat på den skapande processen, vilket kan 

förklara att pedagogerna i studien inte ser lärandet av musikaliska begrepp som något 

självklart att arbeta med, utan istället fokuserar på görandet och att använda musiken som 

metod istället för innehåll. Vi har under arbetet med studien upptäckt att vår uppfattning, att 

musik främst används oreflekterat i förskolan, delvis stämmer men vi har även fått syn på att 

musiken används nyskapande och kreativt av pedagogerna. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) 

lyfter att pedagoger har svårt att formulera estetiska lärandeobjekt att rikta barnens 

uppmärksamhet mot, vilket delvis märks i vårt resultat. Utifrån det pedagogerna uttryckt 

tycker vi oss dock kunna utläsa att lärande i musik, dvs. musik som innehåll, finns i 

verksamheten, om än i liten utsträckning och inte helt medvetet. 
 

Pedagogerna i studien har vuxit upp i musikaliska miljöer. Trots att en del av pedagogerna 

talar om musikaliska familjemedlemmar verkar ingen av dem tänka att de ärvt sin musikalitet, 

utan ser det som kunskap som de tillägnat sig på egen hand tack vare stöd från hemmet. 

Pedagogernas berättelser stämmer in med Pramling Samuelsson m.fl. (2015) argument att 

musikalitet utvecklas genom yttre faktorer och miljöpåverkan. De som fått stimulans inom 

musikområdet som barn utvecklar lättare ett musikintresse och musikaliska förmågor. För att 
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arbeta för att främja alla barns musikaliska utveckling kan Riddersporres (2012) två 

perspektiv på förskolans musikaliska uppdrag vara till hjälp. Författaren hävdar att barnen ska 

erbjudas antingen fördjupade eller kompletterande erfarenheter, beroende av deras 

musikaliska bakgrund. Genom att som pedagog inta detta synsätt gör denne indirekt ett val att 

inte se musikalitet som något ärftligt. Detta synliggör enligt oss förskolans viktiga roll att 

stimulera alla barns musikalitet, och legitimerar samtidigt musiken som en given del i 

förskolans verksamhet. Om pedagogerna låter barnen inta detta förhållningssätt till musik bör 

risken minska att barnen ser musik som ett prestationsämne, och istället ser det som något alla 

kan utvecklas inom. Genom att i förskolan bygga en grund för intresse, förmågor och ett 

lustfyllt förhållningssätt kan fler barn få chans att utvecklas musikaliskt oavsett bakgrund och 

hemförhållanden.  

 

Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka hur sex pedagogers syn på musik påverkar hur de bedriver 

arbetet med musik i förskolans verksamhet. Synen på musik som framträder är att musik 

innefattar alla ljud och att musik innebär glädje. Pedagoger med en öppen och bred syn på 

musik och musikalitet kan ha lättare att skapa förutsättningar för att barns lärande inom musik 

blir lustfyllt, utforskande och kreativt. Resultatet visar att ju större musikalisk grund 

pedagogen har, desto lättare har denne att använda sina musikaliska glasögon i verksamheten. 

När pedagogen är intresserad, kunnig och engagerad kan det skapa större möjligheter att 

arbeta med musik i förskolan. Dock krävs enligt resultatet inga formella musikkunskaper för 

att använda musik som ett verktyg för lärande, utan det handlar om att förstärka barnens 

lärande med hjälp av musiken. Studien visar att det lärande som synliggörs inom musik främst 

är socialt och ämnesintegrerat, vilket kan kopplas till synsättet att alla människor har en 

inneboende musikalitet. Vidare lyfts i studien att lärande i musik i förskolan inte förutsätter 

färdighetsinriktade kunskaper hos pedagogen. Avslutningsvis pekar studien på att musik kan 

spela en viktig roll i förskolan för att stimulera alla barns lärande. Utifrån dessa slutsatser kan 

syftet ses som uppnått och frågeställningarna besvarade. 

 

Metoddiskussion 
Det var svårt att få informanter till studien. Många av de pedagoger som vi talade med visade 

till en början intresse, men då vi nämnde att det handlade om musik var det flera som sa att de 

inte är musikaliska, och istället vidarebefordrade frågan till de kollegor som ansågs duktiga på 

musik. Repstad (2007) hävdar att urvalet ibland kan bli styrt utifrån rekommendationer. I vårt 

fall handlade detta om att arbetslaget utsåg den som bäst skulle kunna representera förskolans 

musikaliska verksamhet. Detta resulterade i att vi gick miste om perspektivet på musik hos de 

pedagoger som anser sig musikaliskt obekväma, eftersom samtliga informanter i studien var 

kunniga inom samt visade stort intresse för musik. Samtidigt kunde det ha blivit svårare att få 

svar på studiens frågeställningar om informanterna inte alls varit insatta i musik och dess 

användning i förskolan. Därför anser vi att det faktum att informanterna blev 

rekommenderade av andra pedagoger, som inte kände sig säkra inom musik, inte var något 

som påverkade studien negativt. Vår ursprungliga tanke, att enbart intervjua förskollärare, 

blev dock inte som planerat eftersom två av informanterna som var ansvariga för musiken på 

deras respektive förskolor ej hade förskollärarutbildning. I och med att det var svårt att få 

fram enbart utbildade förskollärare valde vi att dessa kunde vara med ändå på grund av deras 

erfarenhet, kunskaper och stora intresse för musik i förskolan. Hjalmarsson (2014) menar att 

valet av informanter ska grundas på studiens syfte och frågeställningar och att informanterna 

ska kunna bidra med sina erfarenheter. Under bearbetningen av datainsamlingen synliggjordes 
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både likheter och skillnader mellan förskollärarna, den utbildade barnskötaren och den 

outbildade barnskötaren, men skillnaderna var inte tillräckligt stora för att studiens relevans 

skulle ifrågasättas. Därmed ses resultatet ändå som tillförlitligt. 

 

En svårighet vi upptäckte då vi slumpade fram förskolor var att processen blev längre för att 

hitta nya informanter vid bortfall. Då vi fick sena avhopp blev vi tvungna att slumpa fram nya 

förskolor att kontakta, vilket var en tidskrävande process. Detta var något vi först såg som 

negativt, men vi har insett att det varit givande att intervjua människor som vi inte kände, 

vilket vi strävade mot vid studiens början. Repstad (2007) framhåller att när forskaren känner 

den som intervjuas är det lätt att tolka informantens svar annorlunda till skillnad från de 

informanter forskaren ej har mött tidigare, samt att informanten förskönar sina svar i enlighet 

med vad denne tror att forskaren är ute efter. En av informanterna var känd för oss sedan 

tidigare, vilket vi inte visste innan intervjutillfället. Detta har dock inte påverkat 

datainsamlingen, då denne var en ytlig bekant och vi kunde därmed ändå förhålla oss 

objektivt till informanten. Urvalet har även bidragit till att bredda våra erfarenheter i större 

utsträckning än vad vi tror det hade gjort om vi intervjuat personer vi kände väl, exempelvis 

tidigare kollegor eller handledare från utbildningens praktikperioder. Studiens intervjuguide 

(se Bilaga 2) formulerades med öppna frågor för att minimera risken för en intervjuareffekt, 

som Björkdahl Ordell (2007) beskriver som ”påverkan på intervjupersonen att svara på ett 

visst sätt” (s. 88). Denscombe (2016) beskriver att forskarens identitet och framtoning kan ha 

betydelse för hur informanten svarar, och därmed riskerar att påverka trovärdigheten i svaren. 

Kihlström (2007) betonar även vikten av att undvika ledande frågor och istället formulera 

frågor med svag struktur, vars följdfrågor kan anpassas utifrån informantens utsagor. Att vi 

lade ner mycket tid på att skapa en genomtänkt intervjuguide gjorde att vi fick ett bra 

underlag, som minskade risken att vi som intervjuare påverkade informanternas svar. Genom 

att vi dessutom turades om att leda intervjuerna samt utvärderade varandras roll som 

intervjuare stärktes vår roll som forskare och intervjuare, vilket bidrog till en säkrare och mer 

medveten datainsamling. 
 

För att diskutera studiens tillförlitlighet används begreppen reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om hur studiens pålitlighet uppnåtts (Johansson & Svedner, 2010; 

Repstad, 2007). Författarna menar att för att uppnå hög reliabilitet ska informationen i 

datainsamlingen vara tydlig, mätinstrumenten fungera korrekt samt att datainsamlingen gjorts 

på ett likvärdigt sätt för alla informanter. Vi utgick från vår intervjuguide (se Bilaga 2) där vi 

preciserat frågor som svarar mot syfte och frågeställningar. Alla frågor besvarades i alla 

intervjuer men behövde vid några tillfällen förtydligas. I och med att vi var två personer som 

spelade in och genomförde varje intervju tillsammans, minskade risken för bortfall av 

information vid eventuellt tekniskt strul. När studiens giltighet diskuteras används begreppet 

validitet. Repstad (2007) förklarar att validitet ifrågasätter om studien lyckats mäta det som 

avsetts och om det empiriska materialet är relevant för syfte och frågeställningar. Genom att 

våra informanter hade relevanta erfarenheter av förskolans musikaliska verksamhet, 

resulterade detta i att det insamlade materialet svarade väl mot studiens syfte och därmed har 

hög validitet. Med detta i åtanke hävdar vi att studien kan anses tillförlitlig. 
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Informationsbrev     Bilaga 1

    

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. 

Vi har precis påbörjat vårt examensarbete om musik i förskolan och söker därmed 

förskollärare som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. 
 

Syftet med vårt arbete är att få fördjupad kunskap om hur musik används i förskolan och hur 

pedagogens syn på musik påverkar undervisningen. Vi kommer bland annat att ställa frågor 

kring hur du som pedagog ser på musik och hur du förhåller dig till musikundervisning i 

förskolan. Du som informant är betydelsefull genom att du bidrar med dina erfarenheter som 

kan berika vårt forskningsmaterial. 
 

Vi har valt att använda oss utav intervju som forskningsmetod för att få en djupare förståelse 

av området. Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter men vi vill gärna avsätta 1 timme för att 

du som informant ska få gott om tid att berätta om dina erfarenheter. Vi anpassar oss efter er 

verksamhet genom att intervjun genomförs på din arbetsplats vid en tidpunkt som passar dig 

och verksamheten. Intervjun kommer att genomföras av oss båda, där den ena av oss kommer 

att ha huvudansvaret för att leda intervjun medan den andra är delaktig genom att anteckna 

och ställa följdfrågor. Intervjun kommer att dokumenteras med hjälp av ljudinspelning och 

anteckningar. Materialet kommer att användas i forskningssyfte och den färdiga studien 

kommer att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  
 

I denna studie kommer hänsyn att tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi 

kommer härmed att kort informera om dessa och dina rättigheter som informant: 

Informationskravet – du som informant har rätt att få veta arbetets syfte. 

Samtyckeskravet – du som informant ger ditt samtycke till deltagande i undersökningen och 

har rätt att själv bestämma över detta, vilket innebär att du har rätt att avbryta deltagandet när 

och om du så önskar. Du har även rätt att neka till att svara på frågor. 

Konfidentialitetskravet – dina personuppgifter kommer att hanteras med sekretess och ditt 

deltagande kommer att vara anonymt. 

Nyttjandekravet – dina uppgifter kommer att användas i forskningssyfte. 
 

Genom detta missivbrev har vi informerat dig om arbetets syfte samt hur arbetet förhåller sig 

till de forskningsetiska principerna. Vi ber dig som informant att läsa igenom detta noggrant 

och använda detta som grund för samtycke till deltagande. Vid intervjutillfället kommer du 

som informant att upplysas om dessa principer ännu en gång för att säkerställa att du fått all 

information och vill delta i studien. Vid frågor och funderingar finns våra kontaktuppgifter 

nederst i brevet.  
 

Tack för visat intresse och vi hoppas på att få ta del av dina erfarenheter och kunskaper! 
 

Alexandra Hjelm xxxxxxxx@student.umu.se, 07X-XXXXXXX 

Frida Abrahamsson xxxxxxxx@student.umu.se, 07X-XXXXXXX 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur sex pedagogers syn på musik påverkar hur de 

bedriver arbetet med musik i förskolans verksamhet. 
 

Uppvärmningsfrågor 

Vilken utbildning har du?  

 Någon särskild inriktning?  

 När tog du examen? 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

Varför valde du att utbilda dig till förskollärare? 

Kan du kort berätta om din förskola/avdelning? 
 

Intervjufrågor utifrån frågeställningar 

Vad anser pedagoger ingår i begreppet musik? 
Vad tänker du på när du hör ordet musik? 

 Vad betyder musik för dig personligen? 

Vad tänker du på när du hör ordet musikalitet?  

 Hur är man när man är musikalisk? 

 

I vilket syfte använder pedagoger musik i förskolan?  
På vilka sätt arbetar du med musik i förskolan? 

 Hur ofta använder du musik? 

 Hur engagerar du barnen och gör dem delaktiga i musiken? 

Vilket material brukar du använda? 

 Vilket musikaliskt material finns tillgängligt för barnen?  

Vad tycker du är viktigast när man planerar musikaktiviteter för barn? 

Vad vill du att barnen ska lära sig när du använder musik? 

 Hur tänker du då? 

 Ge några exempel! 

Hur viktig är musiken i förskolan enligt dig?  

 Hur tänker du då? 

 

Vilka kunskaper anser sig pedagoger behöva för att undervisa i och arbeta med musik i 

förskolan? 
Berätta om dina kunskaper inom musik!  

 Hur har du fått dessa kunskaper? 

 Vilka av dessa kunskaper har varit användbara i ditt arbete i förskolan? 

 Vilka är dina styrkor respektive svagheter inom musik? 

 Skulle du vilja lära dig något mer inom musik? I så fall vad? 

Hur bekväm känner du dig när du leder musikaktiviteter?  

 Vad beror det på? 

Hur fördelar ni ansvaret för musik i arbetslaget? 

 Varför har ni valt att göra på detta sätt? 

Vad tycker du krävs av en pedagog för att undervisa i musik i förskolan? 

 Upplever du att du uppfyller detta? 

 Hur tänker du då? 
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Avrundningsfråga 

Har du något mer som du vill berätta om musik i förskolan innan vi avslutar? 

 Om ja, berätta! 
 


