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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att synliggöra hur musiken används i förskolan och vilken 

uppfattning förskollärare på fyra förskolor har angående musik. Studien grundar sig i kvalitativa 

intervjuer. Denna studie är skriven och anpassad för att besvara hur förskollärare planerar 

musiken i förskolan, hur det kan kopplas till lärande och utveckling samt hur musikalisk 

bakgrund kan påverka musikanvändandet i förskolan. Resultatet visar att förskollärare ser 

musik som både en spontan och planerad aktivitet i förskolan där flera inslag såsom instrument, 

rörelse och sång utgör helheten. Musiken uttrycker först och främst glädje och ses även som ett 

sätt att främja annat lärande enligt förskollärarna. Förskollärarna är överens om att ett intresse 

för musik är mer betydelsefullt i arbetet än musikalisk kunskap. Slutsatserna som studien visar 

är att musik som ämne planeras med barnens intresse som huvudsyfte och att annat lärande blir 

sekundärt. Lärandet som kan gynnas av musik är beroende på vad förskolläraren vill förmedla 

med den.  
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1. Inledning 
Skapande verksamhet kan ses som både ett medel och ett mål, dvs. som ett medel att bearbeta barns 

upplevelser och iakttagelser och som ett mål att utveckla och förfina barns uttrycksförmåga. 

(Pramling Samuelsson m.fl. 2011:20) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska få möjlighet att ”utveckla 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, 2016:10). Den här studien 

handlar om musik i förskolans verksamhet. 

Efter tre och ett halvt år på förskollärarprogrammet känner jag mig fortfarande oviss om hur 

musiken används och planeras i förskoleverksamheten. Denna ovisshet grundar sig i min 

erfarenhet av verksamhetsförlagd praktik och vikariat på olika förskolor. Jag har sett att 

musiken används vid samlingar innan lunch eller mellanmål och kan tolkas som en rolig 

övergång för både barn och vuxna. Musiken uppstår även spontant i lek eller andra situationer. 

Oftast upprepas samma sånger varje dag där förskolläraren som leder samlingen, sjunger eller 

spelar gitarr. Utifrån min erfarenhet brukar inte förskollärare diskutera om hur musiken används 

och varför den används i den dagliga verksamheten. Musiken kan istället tolkas som en självklar 

och rolig aktivitet för samtliga. Eftersom ämnet ligger mig varmt om hjärtat vill jag undersöka 

hur förskollärare planerar för musikaktiviteter och vilket lärande de vill stärka genom att 

använda musik i förskolan. Jag vill även ta reda på om förskollärares egna musikaliska 

bakgrund i musik kan påverka musikens användning i förskolan. 

Jag har valt att undersöka musik i förskolan eftersom jag är intresserad av musik. Förutom mitt 

personliga intresse, tycks musiken ha en självklar plats i förskolan. Även om musiken är 

självklar är det inte säkert att syftet bakom musikinslagen framträder, vilket är anledningen till 

varför jag har valt att lyfta förskollärares tankar och uppfattningar om musikens användning i 

förskolan. Reflekterar och planerar förskollärare för olika musikaktiviteter i förskolans 

vardagliga verksamhet? Under min tid som studerande har jag läst många kurser där estetiska 

inslag har varit närvarande och vet tack vare detta att musik är mycket viktigt för barns 

utveckling. Musik är ett återkommande tema i förskolan där barn ges möjlighet att uttrycka sig 

via exempelvis sång. I tidigare forskning motiverar Angelo och Saether (2014) att musiken 

nyttjas vid språkutveckling, turtagning och samarbete i barngruppen, vilket visar att musik har 

en påverkan på innehållet i förskolan. Hur barnen uttrycker sig genom musik varierar och kan 

bero på vad förskollärarna själva kan och inte kan i musiksammanhang.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur förskollärare uppfattar och planerar aktiviteter 

med musik samt hur deras egen kunskap påverkar vad barnen får lära sig genom musik. Mina 

frågeställningar är följande: 

 Hur planerar förskollärare musikaktiviteter? 
 Vilket synsätt har förskollärare på musik som lärandeverktyg? 
 Vilken musikalisk bakgrund har förskollärare och hur uppfattar förskollärarna att 

det påverkar musikanvändandet i förskolan? 

2.1 Disposition 

I studien presenteras först litteraturgenomgången och därefter val av metod vilket följs upp av 

resultat, analys och diskussion. Arbetet avslutas med slutsatser, metoddiskussion och förlag 

till vidare forskning.
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3. Litteraturgenomgång 
I denna del presenteras den teoretiska bakgrunden för studien d.v.s. tidigare forskning och 

litteratur. I texten som följer behandlas läroplanen för förskola, hur en pedagog kan arbeta 

med musik, musik som lärandeverktyg och begreppet musikalitet. 

3.1 Läroplanen 

I förskolans läroplan, lpfö98 (Skolverket, 2016) framkommer det att verksamheten ska vara en 

plats för trygghet, lek och lärdomar för alla barnen. Förskolans uppdrag är att utifrån en 

helhetssyn på barnet, tillgodose en miljö där lärande, omsorg och utveckling är grunden. 

Verksamheten ska även genom en trygg miljö locka och utmana i lek och aktivitet. 

Utformningen ska vara anpassad efter barnen och det ska finnas vuxna som engagerar sig i 

samspelet med det enskilda barnet och barngruppen med varje barns möjligheter i beaktande. 

Lärandet bör grunda sig mellan förskollärare och barn samt barnen emellan. Förskolan ska vara 

ett stöd gällande utvecklingen av identitet genom skapande och lärande.  

Fortsättningsvis beskriver läroplanen att estetiska uttrycksformer som musik, dans, sång och 

drama ska vara både metod och innehåll för att stärka barns lärande och utveckling. För att barn 

ska nå utveckling och lärande betonar förskolans läroplan användningen av kreativitet, ett 

lustfyllt lärande och leken som medel i syfte att öka barnens intresse att lära och erfara. Som 

det framkommer i inledningen, nämns musik som en av uttrycksformerna för utvecklingen av 

barns skapande förmåga (Skolverket, 2016).  

3.2 Hur en pedagog kan arbeta med musik 

Gren och Nilsson (2008) inleder med att värna om pedagoger som varken kan spela eller sjunga 

bra. Det räcker med att tycka om musik för att arbetet med musik ska vara betydelsefullt. Musik 

kan användas i vardagen utan planering och får mest positiv respons om vuxna och barn kan 

medverka aktivt under sångsamlingar. Deltagande ses framförallt vara viktigt för pedagoger 

som har mindre självförtroende i sin egen musikaliska förmåga eftersom aktivt deltagande kan 

leda till ökat självförtroende i olika musiksammanhang.  

Det skiljer sig mellan att använda musik tillsammans med små eller stora barn eftersom de allra 

minsta inte förstår skillnaden mellan tal och sång i leksammanhang (Gren & Nilsson, 2008). 

Gren och Nilsson menar att leken är ett sätt för barn att upptäcka sin omvärld och kan präglas 

av skapande aktiviteter. Till exempel kan pedagoger använda vaggvisor och lekar där barnen 

använder både fötter och händer för att träna koordination. Gren och Nilsson menar att rim och 

ramsor är ett verktyg för att öva på språkrytm. Barnen behöver inte förstå orden och ramsorna, 

detta lämnas till deras fantasi. Från 3 år och uppåt menar författarna att barnen är mer lämpade 

för lek i gruppsammanhang. En pedagog bör ha barngruppens förutsättningar i åtanke när denne 

ändrar eller anpassar lekarna. För äldre barn är det lämpligt att sitta eller stå vid en sånglek, 

men det är viktigt att tänka på att barn ofta glömmer att sjunga om de ska göra något annat 

samtidigt.  

Dramatisering är även ett sätt att utveckla musikaktiviteter på förskolor och detta kan göras med 

hjälp av rekvisita, rytminstrument och kroppen (Gren & Nilsson, 2008). Författarna menar att 

pedagogerna bör styra hur dramatiseringen går till. Samtidigt bör de även ta till vara på barnens 
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idéer och tankar om de sånger som vanligtvis används. Barn bör få tid för att reflektera och 

uttrycka sig, vilket kan förändra och utveckla sånger som brukar sjungas. Vidare kan 

dramatisering vara ett sätt att identifiera musikens roll som resurs i förskolan om musiken 

återkommer som ett inslag i barnens vardag. 

När en musikaktivitet planeras menar Gren och Nilsson (2008) att en pedagog bör ha i åtanke 

att musik inte enbart är ett visst antal sånger. Musiken handlar om skapande, dans, spelande av 

instrument, rörelser och lyssnande. Enligt Gren och Nilsson tycker alla barn om musik men det 

kan vara spännande för barnen att göra annat än att bara sjunga. Detta kan visa sig genom att 

barnen inte alltid visar samma engagemang för musikaliska aktiviteter. Musikaktiviteten som 

planeras måste också ha en intresseväckande start, vilket kan följas upp med helt nya sånger 

eftersom barnen är mest fokuserade och alerta vid början av samlingen. Det framkommer att 

sånger som barnen redan kan och vill sjunga, bör sjungas. Barn anses inte lessna på att sjunga 

samma sång om och om igen. Repetition anses vara nyttigt för både stora och små barn. Utifrån 

en genomtänkt planering bör även en musikaktivitet vara flexibel och öppen för idéer och tankar 

som plötsligt kan dyka upp.  

Gren och Nilsson (2008) menar att sång är ett kommunikativt verktyg mellan människor och 

betonar vikten av att vara förberedd gällande sångtexter och ögonkontakt. Författarna lyfter 

fram ett flertal syften med musik i förskolan där glädje, kamratskap och inspiration är av störst 

betydelse. Beroende på bakgrundstema eller lek kan även motorik eller social förmåga främjas. 

I musikaktiviteter räknas inte kompinstrument som nödvändiga men de kan hjälpa att reglera 

tempot, påverka hur barnen rör sig och öva andra musikaliska tekniker som stackato eller legato. 

Sången kan även göra detta men instrument blir ett stöd i sammanhanget. 

Lindgren (2006) belyser hur den estetiska verksamheten bearbetas som en aktivitet där 

begreppen glädje, våga prova och att ha roligt är centrala för att det ska bli lustfyllt. I hennes 

intervjuer med pedagoger framkommer det att barn blir trygga ifall musiken används lustfyllt. 

Pedagogerna beskrivs ha ett musikaliskt mål i fokus där det egentligen är viktigare att barn 

försöker och vågar att sjunga fel. Lindgren menar att aktiviteten därmed får en icke-musikalisk 

karaktär. Det mest betydelsefulla i sammanhanget är att barnen prövar sig fram och sjunger för 

glädjens skull. I texten framkommer ”att ha roligt” som det primära gällande musik som 

lustfylld aktivitet. 

Engelholm (2009) framför det hon benämner som en medveten planering för musikaktiviteter. 

Denna planering bygger på fyra begrepp som är kopplade till rytmik. Begreppen som ligger till 

grund för hennes ideala planering är rum, form, tid och kraft. Rum förklaras som hur barn 

uppfattar utrymmet i fråga med allt som finns i rummet i åtanke, det kan vara hur möblerna är 

placerade, distansen mellan olika saker i rummet, regler för platsen eller om barn redan är 

närvarande. Engelholm anser att barnet lär sig mer om han eller hon kan leva ut med alla sina 

sinnesuttryck i rummet. Vidare skildras form som ett barns sätt att uppfatta vilka olika former 

som finns samt vad de symboliserar. I sammanhang där musik och visor används kan barn 

lyssna sig till vilka former som är närvarande. Imse vimse spindel anses vara ett exempel på en 

visa där barnen kan lyssna efter form. Tid skiljer däremot mellan två olika tider, en yttre och en 

inre tid. Den yttre tiden kan handla om tiden på dygnet eller längden av en samling. Den inre 

tiden har med kroppsliga faktorer hos barnet att göra, såsom puls, andning och hjärtslag. Vid 

musiksituationer kan även den inre tiden tolkas som barnets uppfattning om musikens hastighet. 
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Slutligen är kraft en term för att beskriva samverkan mellan till exempel tyngdlagen och den 

egna kroppen. I barnens fall handlar det om hur man avgör om någonting antingen är lätt eller 

tungt vilket leder till frågeställningen om det går att flytta eller lyfta. Barnet jämför därmed den 

egna kraften med den sak som är i fokus för tillfället. Engelholm menar att integreringen av 

dessa fyra begrepp under en samling uppmuntrar till rörelse och sinnesuttryck. 

3.3 Musik som lärandeverktyg 

Ehrlin (2014) belyser hur musikaktiviteter på två förskolor fokuserar på den sociala aspekten 

av musik. Musiken ses som ett verktyg för att främja deltagande och språkutveckling. 

Förskollärarna och förskolecheferna på dessa förskolor framför vikten av att delta i 

musikaktiviteter som fokuserar på språket. De tror att barnens självförtroende och ambition att 

fortsätta delta kan stärkas på detta sätt. Musiken som lärandeverktyg har en kommunikativ roll 

där både vuxna och barn tillåts uttrycka sig spontant med hjälp av musiken. Musikaktiviteterna 

som benämns i studien är framförallt sång, lyssnande till musik och rytminstrument. 

Instrumenten som används av förskollärare är också tillgängliga för barnens spontana spelande. 

Tillgängligheten av instrument anses kunna öka barnens självförtroende för att delta i 

musikaktiviteter, vilket i sin tur stödjer barnens språkliga utveckling. 

Förskollärarna i studien menar att musiken är ett verktyg för att stimulera sociala färdigheter 

och språklig utveckling genom sång och spelande av musik (Ehrlin, 2014). Förskollärarna 

menar att alla kan vara med genom att sjunga eller spela ett instrument oavsett nivå. Utifrån 

detta tankesätt kommer språket att utvecklas. Ehrlin menar att förskollärarna beskriver musiken 

på ett alldeles för grundläggande sätt, vilket begränsar förskollärares förståelse av vad de gör i 

musikaktiviteter. Genom att beskriva musikens aktiviteter på ett enkelt sätt tillförs en 

problematik där andra funktioner av musik glöms bort. 

Ehrlin (2014) framför att förskollärare har en tendens att låta musik ledas av personer med 

talang eller kunskap i ämnet. Förskollärarna som har denna syn saknar kompetens och 

självförtroende i att sjunga och genomföra musikaktiviteter tillsammans med barnen. 

Förskollärarna efterfrågar inte kompetensutveckling i musik trots detta och blir inte heller 

erbjudna kurser i musik genom deras arbete. På två förskolor som inriktar sig på musik, har 

förskollärarna fått ta del av kurser där både sång och instrument behandlades. Följden av detta 

visade att förskollärarna kände sig tillräckliga gällande att använda musiken som ett verktyg för 

att främja glädje, språklig utveckling och den sociala aspekten av musik. 

Pramling Samuelsson m.fl. (2011) framför begreppet transfer vilket innebär att kunskap i ett 

område överförs till andra områden indirekt. I detta fall är det musikaliska förmågor och 

kunskaper som i sin tur främjar språkutveckling, matematik och samspel med andra barn. Hur 

musiken presenteras genom användandet av de kroppsliga sinnena samt icke-verbalitet ses 

vanligtvis som ett sätt att utveckla annat lärande. Vidare beskrivs effekten av transfer mellan 

musik och språkutveckling som en tydlig verkan i tidigare forskning. Pramling Samuelsson 

m.fl. belyser sånger och ramsor vid kommunikation och lek som den huvudsakliga faktorn 

bakom barns grundläggande språkliga utveckling. Att kommunicera med andra genom tal och 

språkmelodi samt kunna begripa sig på andras kommunikation har tydliga musikaliska drag 

utifrån ett flertal forskningsstudier. I språkutvecklingens sammanhang är detta fenomen känt 

som kommunikativ musikalitet där musik används som resurs för kontakt med andra.  
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Wallerstedt (2015) anser att barn blir mer utrustade för att möta musik i skolan om de har fått 

ta del av musikaliska erfarenheter och termer. Vidare menar hon att barn har tillgång till internet 

redan från tidig ålder. Genom sociala medier får barnen erfarenheter som påverkar deras syn på 

vad musik är, hur den används och hur den skapas. Trots detta behöver barnen fortfarande stöd 

i syfte att bredda sin kunskap om musik i sin helhet. Wallerstedt föreslår att en pedagog bör 

kontrollera och uppmärksamma vad barnen lär sig. Det är även viktigt att ta reda på hur barnen 

lär sig. Detta benämns som lärandets objekt och akt, och är grundat i de didaktiska frågorna, 

vad och hur. Arbetssättet anses vara nyttigt i syfte att bearbeta estetiska inslag i förskolan både 

vid planering och genomförande. För att demonstrera hur en planering som utgår från frågan 

om lärandets akt och objekt, belyser Wallerstedt två olika musiksamlingar i en 

förskoleverksamhet. Detta i syfte att synliggöra skillnaderna som en didaktiskt medveten 

planering kan ge upphov till. Nu kommer en sammanfattning av Planering 1 och 2 varav den 

andra är grundad i lärandets akt och objekt.  

Planering 1 inleder med att de deltagande barnen räknas upp och berättar sina namn med hjälp 

en trumma som skickas runt i samlingen. Sedan övergår de till ett moment som kallas för 

sångpåsen där samtliga barn får dra ett mjukisdjur och sjunga en sång. Samlingen avslutas med 

dans till musik från Spotify som barnen själva väljer.  

Planering 2 inleder med att barnen ska leva sig in i en stad där det finns saker och ting som rör 

sig och det kan vara allt från bilar till träd. Vidare får alla deltagare chansen att arbeta med 

kroppen på olika sätt beroende på om de går på gatan eller springer direkt mot bussen. Barnen 

får uppleva tempo i form av snabbt eller långsamt som benämns i genomförandet. Efter denna 

introduktion ska barnen få prova att dansa till både en snabb och en långsam låt för att sedan 

dansa snabbt till en långsam låt och vice versa. Tid till reflektion med barnen tas till vara på 

mellan dansandet. Efter dansen får barnen öva tempo i sång genom att sjunga ”lilla katt” både 

snabbt och långsamt. Samtidigt tillåts barnen att ackompanjera låten med ett slaginstrument och 

själva kontrollera vilket tempo som är aktuellt just då.  

Wallerstedt (2015) uttrycker att Planering 1 är ett förlopp där barnen får följa ett antal 

aktiviteter. Till skillnad från planering ett, har planering två ett klart syfte i att definiera och se 

skillnad på tempo. I Planering 2 använder även pedagogerna barnens erfarenheter där miljön är 

igenkännbar. Planeringen tillämpar även dans och sång till en sång som barnen är bekanta med. 

Wallerstedt menar att det är förskollärarens uppgift att ge barnen en ny infallsvinkel av något 

som de redan känner till sen tidigare, vilket är tempo. Wallerstedt hävdar att tempo kan vara en 

resurs för barnets skapande, vilket blir ett sätt att nå målet ”utvecklar barns skapande förmåga” 

som står skrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). De frågor som behöver besvaras vid 

en planering som är grundad i lärandets objekt är hur förskollärarna kan främja barnens 

nyfikenhet och intresse, vilka tidigare erfarenheter som finns, hur barnen medvetet kan få 

uppleva det valda ämnet, vilket i denna situation är tempo och om känslor kan förmedlas genom 

musiken. Författaren menar att aktiviteterna som utförs inte har någon större betydelse utan kan 

utgå från lek som visas i exemplet.  

I variationsteori får lärandets objekt tre innebörder genom det planerade, det iscensatta och det 

levda (Wallerstedt, 2015). Det första är det som läraren försöker lära barnen via sin planering, 

som i exemplet med tempo. Det andra handlar om vad som är möjligt att lära sig i den planerade 
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situationen och det behöver inte nödvändigtvis vara det som blev utgångspunkten för 

planeringen. Den tredje delen handlar om hur den lärande ser lärandeobjektet.  

Wallerstedt (2015) nämner ett talesätt som är ”vi får se om det funkar” vilket hon har stött på 

vid interaktion med studenter på förskollärarprogrammet och kopplar detta till synen på lärande 

i Planering 1. Talesättet kan tolkas som att det fungerar vid en samling där barnen visar 

entusiasm, engagemang, och glädje. Vid Planering 2 däremot, är frågan om barnen lärde sig 

något om tempo den mest betydelsefulla utgångspunkten för att det ska fungera. För att ta reda 

på barns perspektiv och synliggöra hur de upplever sin omvärld är det viktigt att föra samtal 

med barnen om samlingen. Leken sägs även vara ett sätt att nå barns perspektiv menar 

Wallerstedt.  

Beckman och Nilsson (2008) anser att det är viktigt att förskollärare kan använda sig av musik 

i vardagen i förskolan och att de har verktygen som möjliggör användandet. I tidigare forskning 

belyser de hur förskollärare väljer att inte tillämpa dans och musik på grund av bristande 

kunskap i ämnena. Vidare skrivs det att ett medvetet användande av rörelse och musik i lek ska 

främja barns medfödda förmåga och samspel. Detta sker genom tempo, takt och ljud från 

musiken. Att främja barns medfödda förmåga och samspel anses vara väldigt betydelsefullt för 

varje pedagog i förskolan att arbeta med. Beckman och Nilsson hävdar indirekt att 

förskollärarutbildningen är en ramfaktor bakom pedagogers omedvetna användning av musik i 

förskolan. Det handlar om att ämnet får för lite utrymme under utbildningen trots att det är 

något som tar till vara på barns uppmärksamhet vid både samlingar och rörelsesituationer. Det 

krävs inte att en pedagog bör vara en musikalisk talang för att använda musik i studiens resultat. 

Det framgår att engagemang och intresse räcker för att göra barnen intresserade. Beckman och 

Nilsson menar att en pedagog kan ha en svag sångröst eller sjunga falskt så länge det finns ett 

intresse för musik.  

Beckman och Nilsson (2008) tycker att lärarutbildningen bör förändras på ett sätt som 

möjliggör användningen av musik i samband med bland annat språk och matematik. Pedagoger 

får därmed ett verktyg för att främja lärande i andra ämnen genom musiken istället för enbart 

vara en kategori under estetiska processer. Beckman och Nilsson anser att musik bör vara ett 

medvetet arbetssätt och att en människa med musikalisk bakgrund inte nödvändigtvis behöver 

vara en musiklärare. I synnerhet skiljer det sig att genomföra en sångstund vid en samling och 

att medvetet försöka förmedla ett visst lärande med musiken som huvudsakligt arbetssätt. Det 

står beskrivet att en pedagog och en musisk lärare ska både kunna ta till vara på barnens 

uppmärksamhet via engagemang och förmågan att lära ut kunskap med glädje som mål. 

3.4 Musikalitet 

Fortsättningsvis skriver Wallerstedt (2015) om hur förskollärare genom sin utbildning fick ett 

annat engagemang i musik förr i tiden jämfört med idag. Tidigare var det naturligt att en 

förskollärare kunde spela gitarr och lärde sig att framföra ett flertal sånger utantill. I nuläget 

menar Wallerstedt att förskollärare inte lever upp till tidigare förväntningar gällande 

musikaliskförmåga. Vidare belyser hon att musiken lämnas åt sidan av förskolepersonal som 

inte öppet visat intresse för musik. När förskolläraren enbart har pessimistiska tankegångar 

såsom ”jag har ingen musikalisk förmåga när det gäller sång eller instrument”, kan det vara 

svårt att ge barnen möjligheten att erfara och skapa via musik. I texten hävdas det att en stor 

andel förskollärare har en negativ känsla gentemot musik.  
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Angelo (2014) diskuterar musikalitet och hur det grundar sig i arv eller miljön. Musikalitet 

anses även kunna bestämmas av personer med hög status. I förskolan hävdar Angelo att 

förskollärarens musikalitet påverkas av flera faktorer, både yttre och inre faktorer. En 

förskollärare anpassar syftet med musikanvändningen efter bland annat arbetslagets, 

föräldrarnas och sin egen syn på musikalitet. Emellertid kommer förskollärarens uppfattning 

om musik och musikalitet vara av stor betydelse för hur han eller hon ser utvecklingsmöjligheter 

genom musik. En förskollärares upplevelse av musik kan påverka hur mycket tid och utrymme 

som avsätts för musiken i förskolan, och på vilket sätt musiken används. Angelo kan inte själv 

ge ett konkret svar på vad musikalitet är. Hon kan däremot sätta igång en tankeprocess där 

pedagoger bör reflektera över sin egen och andras musikalitet. Vidare presenterar hon sex olika 

perspektiv på musik varav tre psykologiska, ett antropologiskt, ett sociologiskt och ett kognitivt 

inriktat. Dessa kan komma att vara betydelsefulla för musikens utformning i förskolan och utgår 

från att förskollärare kan använda musik som ett verktyg för lärande. De psykologiska 

perspektiven bygger på Carl Seashores, James Mursells och Robert W. Lundins tankar kring 

musikalitet och är framförda av Angelo. 

Carl Emile Seashore var en psykolog med musikalisk bakgrund på 1860-talet som utgick från 

strukturalismen (Angelo, 2014). Strukturalismen kan sammanfattas som en metodik där man 

försöker strukturera upp det mänskliga medvetandet från största till minsta beståndsdel. Angelo 

menar att Seashore inte definierar musikalitet som en fullkomlig egenskap utan som något där 

flera kunskaper sammanfogas. Delarna som bildar musikalitet är inte likvärdiga men de 

samverkar för att bygga en helhet. Seashore ställde fem krav inom det som han kallade för 

”musikalitetshierarkin”. Kraven presenteras som följande:  

• att kunna uppfatta ljudet och ljudets frekvens, form, varaktighet osv 

• att kunna föreställa sig detta ljud i huvudet efter att man har hört det 

• att bli emotionellt påverkad av ljuden 

• att kunna lösa musikaliska problem med utgångspunkt från dessa upplevelser 

• att kunna uttrycka upplevelserna i utövande eller skapande av musik (Angelo, 2014:52). 

Angelo (2014) framför den teori som går tvärtemot Seashore’s perspektiv genom James 

Lockhart Mursell. Det som skiljde Mursell och Seashore åt, var att Mursell tittade på helheten 

gällande musik och inte delarna. Musikaliteten benämns som en persons fullständiga 

personlighet och inte enbart som en begåvning, vilket hamnar i ett fack för sig. Utifrån Mursell 

och gestaltpsykologin är alla människor musikaliska på något sätt utifrån handlingar och 

personliga uttryck i livet såsom reaktioner och beteenden. Mursell anser att musikalitet har med 

arv att göra, men även att lärande och uppväxt är av stor vikt vid formandet av ens egen 

musikalitet. Musikalitet påverkas vid lyssnande, praktiserande och komponerande av musik, 

och dessa beteenden skiljer sig från person till person.  

Fortsättningsvis presenterar Angelo (2014), Robert W. Lundin som utgick från en 

behavioristisk syn på musikalitet. Denna inriktning grundar sig i inlärda musikaliska färdigheter 

och ingen musikalitet som startar i arvet. Färdigheterna presenteras som följande: 

• att kunna skilja mellan olika tonhöjder 

• att kunna hitta ackorden till en melodi 

• att sjunga efter noter eller spela ett instrument (Angelo, 2014:56). 
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Färdigheterna inom denna syn på musikalitet är något som en person kan lära sig ifall han eller 

hon har det medfödda intresset för musik menar Angelo. I förskollärarnas fall menar hon att 

musikalitet är en identitetsfråga som kan påverka förhållanden mellan ens egna musik, en själv 

och andra. Förskollärares val av musikgenre och sätt att arbeta med musik beskriver hur denne 

är som person och vilken musikalisk bakgrund han eller hon har.  

Vidare skildras musikalitet utifrån ett antropologiskt perspektiv som är förmedlat av John 

Blacking (Angelo, 2014). Musiken framstår inom detta synsätt som ett verktyg för 

kommunikation mellan människor och förutsätter att man först bör förstå samhället där musiken 

är komponerad, innan man kan förstå musikens innebörd. Musiken är därmed ett sätt att 

uttrycka kulturella förhållanden och historia. Att kunna utföra musik är inte lika viktigt som att 

lyssna på musik påstår Blacking. Angelo menar att musiken fungerar som ett sätt att främja 

gemenskap och självinsikt utifrån Blackings perspektiv. 

Pierre Bourdieu å andra sidan är en sociolog som menar att sociala förutsättningar påverkar hur 

en person förhåller sig till bland annat litteratur och musik (Angelo, 2014). Bourdieu 

konstaterade att det finns en koppling mellan en persons sociala bakgrund, utbildning och 

”kulturella kapital”, vilket är en persons socialklass och arv från tidigare generationer.  För att 

koppla det här perspektivet till förskollärare, menar Angelo att det behövs en inblick i barnets 

kulturella och sociala bakgrund för att kunna anpassa musiken som används. Förskolläraryrket 

anses vara en profession som för kultur vidare oavsett om förskolläraren vill det eller inte. 

Angelo anser att förskollärare bör reflektera kring sin egen syns på musik i anknytning till 

sociala och kulturella förutsättningar, och vilken kultur som antingen bortses eller förmedlas i 

verksamheten. 

Slutligen redogör Angelo (2014) för Howard Gardners åtta intelligenser som människor 

använder för att förstå sig själva och sin omvärld och hur det kan kopplas till musikalitet genom 

ett kognitivt perspektiv. En av dessa intelligenser är musikalisk intelligens. Den musikaliska 

intelligensen handlar om förmågan att urskilja tonhöjder, rytmer, klangfärger och tonarter som 

gör det möjligt för oss att känna igen, producera, reproducera och reflektera över musik. 

Gardner utgår från att helheten är lika med personens svagaste punkt och därmed blir alla 

intelligenser lika viktiga att utveckla menar Angelo.
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4. Metod 
I denna del presenteras studiens val av metod, urval, genomförande, analys, bearbetning av 

data och etiska hänsynstaganden. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Den metod jag använde för att samla in data under denna studie var genom kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna är semistrukturerade och bygger på frågor som är grundade i studiens 

frågeställningar (Alvehus, 2013). Alvehus menar att semistrukturerade intervjuer lägger vikten 

på ett aktivt lyssnande av den som intervjuar och ger informanten chansen att påverka intervjuns 

innehåll. Metoden kräver därmed att eventuella följdfrågor anpassas utifrån informanternas 

respons, vilket sätter press på intervjuarens förmåga att formulera relevanta följdfrågor.  

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se Bilaga 1) med fyra öppna frågor där den sista 

frågan belyser en mer specifik del av förskollärares musikaliska bakgrund, denna fråga anknyter 

till studiens tredje frågeställning. Frågorna i intervjuguiden utgår från studiens frågeställningar 

där den första frågan i intervjuguiden, ska besvara studiens första frågeställning, den andra 

frågan kopplar till den andra frågeställningen osv. Valet att använda enbart fyra frågor grundar 

sig i en önskan om att ge större utrymme till eventuella följdfrågor vilka kan berika resultatet. 

Häger (2007) menar att öppna frågor förklarar eller utvecklar till skillnad från slutna frågor som 

får intervjuaren att bli den mer dominerande parten vid samtalet. Detta var något som jag 

medvetet försökte undvika i syfte att få uppriktiga svar och en avslappnad miljö.  

Utifrån studiens frågeställningar och målet att nå en djupare förståelse om vilka tankar en 

förskollärare har angående musik tycker jag att intervjuer var en korrekt metod att använda.  

4.2 Urval 

För att synliggöra relevanta tankar och perspektiv om musik i förskolan, kontaktade jag den 

lokala ortens lärarförbund med intentionen att ta reda på om det finns några förskolor i området 

som arbetar medvetet med estetik och i huvudsak musik. Efter en dialog med en representant 

från lärarförbundet fick jag tag på två förskolor som de trodde kunde berika min 

forskningsstudie. Med dessa två förskolor i åtanke letade jag reda på ytterligare två förskolor i 

mitt närområde.  

Jag valde att intervjua sammanlagt fyra förskollärare från fyra olika förskolor. Min avsikt var 

att synliggöra tankar och uppfattningar om musik och dess användning från ett flertal förskolor 

och deras arbetslag. Malmlöf och Åhlgren Carlsson (2010) menar att målet med kvalitativa 

studiers urval är att hitta en mångfald av uppfattningar vilket var min strävan. Mitt krav på 

intervjuperson var enbart att personen arbetar som förskollärare med barn i åldrarna 1–5 

eftersom jag anser att pedagogernas kön och ålder inte är intressant för min studie. Därmed var 

det lätt att hitta informanter för studien eftersom jag anser att alla förskollärare är relevanta 

intervjupersoner. 

4.3 Genomförande 

Kontakt med respektive förskola och förskollärare togs i god tid innan intervjuerna via telefon. 

I samband med telefonsamtalen berättade jag även om mig själv och att intervjun skulle handla 
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om musik i förskolan. Förskollärarna fick själva bestämma vilken dag, plats och tid som var 

lämplig för intervjun. Malmlöf och Åhlgren Carlsson (2010) menar att det är en fördel med att 

låta informanterna välja tid och plats för intervjun eftersom det kan leda till ett givande samtal 

i en trygg och avslappnad miljö. När datum och tid var bestämt, besökte jag respektive förskola 

och genomförde intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes i personalrummet eller 

mötesrum som förskollärarna ansåg vara lämpliga för ett samtal. Rummen var avskilda från 

barngruppen och andra störningsmoment. 

Alla fyra intervjuer spelades in via en app som heter Voice Recorder och intervjuerna varade i 

ungefär tio minuter. Malmlöf och Åhlgren Carlsson (2010) arbetade även med intervju som 

huvudsaklig metod vid deras studie om musik i förskolan och poängterar vikten av att spela in 

intervjuerna via bandspelare eller liknande för att öka validiteten och ge möjligheten att kunna 

kontrollera tidigare inspelad data. Jag valde att inte anteckna med penna och papper eftersom 

det reglerar tempot vid intervjuer. Innan genomförd inspelning ställde jag uppvärmningsfrågor 

som finns skrivna i min intervjuguide (se Bilaga 1). Detta gjordes i syfte att sätta igång 

informantens tankeprocess gällande musik och skapa en trygg atmosfär. Inspelningen tog sin 

start när informanten kände sig redo och bekväm med att bli intervjuad. Under inspelningen 

ställde jag mina fyra frågor och försökte följa upp med följdfrågor utifrån informantens svar. 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning via mobilen. Alvehus (2013) lyfter 

både för och nackdelar med ljudinspelning. Fördelarna handlar om hur ljudinspelning fastställer 

informantens svar. Nackdelarna handlar däremot om hur trygg och öppen informanten är när 

varje ord dokumenteras, vilket kan sätta press på hur informanten formulerar sig eller om hen 

vågar uttrycka sin uppfattning. Eftersom samtliga informanter godkände användningen av 

inspelning vid intervjutillfället, ansåg jag att fördelarna uppvägde nackdelarna med 

ljudinspelning. 

4.4 Analys och bearbetning av data 

Transkriberingen utfördes noggrant genom att lyssna på de inspelade intervjuerna ett flertal 

gånger innan jag skrev ner informanternas uttalanden i text. Patel och Davidsson (2011) anser 

att transkriptionsformen vid intervjuer kan påverka materialet som ska analyseras där både tal 

och skriftspråk hamnar i en konflikt. Patel och Davidsson menar att talspråket kan präglas av 

felaktig grammatik och ofullständiga meningar, vilket hölls i åtanke vid bearbetningen av data. 

Mitt mål med transkriberingen var att behålla närheten till informanternas svar. Detta gjordes 

genom att inte korrigera eventuella grammatiska fel som skulle kunna förvränga helheten i 

deras svar. Jag genomförde transkriptionen direkt i anslutning till respektive intervju. Häger 

(2007) uppmuntrar till att starta transkribering av data så fort som möjligt samt kontrollera att 

ljudet verkligen har fångats upp både innan och efter inspelad intervju.  

Utifrån insamlad data, delade jag in informanternas svar under respektive fråga i intervjuguiden 

(se Bilaga 1). Därefter ställde jag materialet mot studiens frågeställningar. Materialet 

bearbetades genom att läsa informanternas svar och stryka under återkommande begrepp och 

teman som de uttryckte i respektive fråga. Detta gjordes med en färgpenna. Kontraster och 

likheter i informanternas svar beaktades även. Utifrån de begrepp och teman som synliggjordes 

i varje fråga, valde jag att koppla dessa mot studiens litteratur för att analysera, diskutera och 

dra eventuella slutsatser. Kopplingen mot litteraturen gjordes genom att jämföra, se likheter och 

skillnader i förskollärarnas uttalande gentemot vad litteraturen säger. 
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4.5 Etiska hänsynstaganden 

Jag förmedlade information om samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitet till samtliga informanter innan intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 2017). Över 

telefonen meddelade jag informanterna om syftet med intervjun, att den är frivillig och kommer 

spelas in. Fortsättningsvis garanterade jag anonymitet för informanterna, informanterna fick 

även veta att materialet enbart kommer användas till denna studie. Vid intervjutillfället var jag 

också noggrann med att berätta för informanterna att de har rätt att undvika att svara på enskilda 

frågor och kan lämna intervjun när de vill. Det insamlade materialet har endast brukats av mig. 

Slutligen, för att bevara informanternas integritet och anonymitet benämner jag dessa 

fortsättningsvis som A, B, C och D samt hen i denna studie. 
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5. Resultat 
I denna del presenteras förskollärarnas svar under tre övergripande teman som även är studiens 

frågeställningar – Hur planerar förskollärare musikaktiviteter, Vilket synsätt har förskollärare 

på musik som lärandeverktyg samt Vilken musikalisk bakgrund har förskollärare och hur 

uppfattar förskollärarna att det påverkar musikanvändandet i förskolan. Citaten har bearbetats 

där upprepningar av ord och onödiga ljud har tagits bort i syfte att förtydliga svaren. 

Informanternas svar i frågorna följer ordningen från A till D. 

5.1 Hur planerar förskollärare musikaktiviteter? 

Alla fyra förskollärare berättade att de arbetar med musik dagligen i verksamheten och beskrev 

hur det gick till på deras avdelning. Informant A ser musik som en självklar aktivitet i vardagen 

som utövas i både sång och digitala medier. Hen förklarar att de brukar planera ett disco för 

barnen varje fredag, vilket ses som den mest utförliga aktiviteten som planeras i samband med 

musik. Här får barnen dansa och sjunga tillsammans med pedagogerna. 

Vi arbetar väldigt ofta med musik där vi framförallt sjunger tillsammans med barnen vid samlingar 

och varje fredag tillsammans med grannavdelningarna då vi ordnar ett disco, förutom det kan vi 

lyssna på musik nu när vi har tillgång till iPads och Spotify.  

Sätten som hens arbetslag arbetar på är inte begränsad vid enbart sång. De brukar även lyssna 

på musik och använda ett utrymme för musik på avdelningen som är präglat av planerade 

sångsamlingar. Det finns en gitarr inne på avdelningen men ingen i arbetslaget kan spela på 

den, vilket är trist enligt informanten.  

Det är på de tre sätten som vi arbetar med musik, tyvärr spelar ingen på avdelningen något instrument 

så därför försöker vi använda sången vid samlingar och ute i vår musikhörna där vi planerar 

sångsamlingar tillsammans med andra avdelningar en gång i månaden. 

Musikhörnan beskrivs som en liten plats där barnen själva kan initiera musik, men ses mest 

som en plats för samlingar. I hörnan finns en låda som innehåller sånger som har olika symboler 

på. Till exempel är en av symbolerna en spindel för att visa barnen att pappersbiten 

representerar Imse vimse spindel. Samlingarna som utförs en gång i månaden planeras utifrån 

ett tema eller något som händer just för tillfället, lucia till exempel. 

Informant B uppger även ett medvetet användande av musik där både rörelsesånger, spelande 

av instrument och sång är i centrum. Tre av pedagogerna kan spela gitarr på avdelningen. “Vi 

försöker att ta till vara på musiken för att stärka något annat som till exempel grovmotoriken 

eller sånger där barnen får räkna”. 

Gitarren ses som viktig enligt pedagogen samt att man inte behöver kunna mer än fyra ackord 

för att vinna barnens uppmärksamhet på ett roligt sätt. Hen beskriver även deras aktuella 

arbetsgång där genus behandlas med de mindre barnen i koppling till musik. ”Just nu håller vi 

på att arbeta med genus och därför är det viktigt att ha ett innehåll som kan erbjuda något åt 

alla, vi märker ingen skillnad på barnen”. 

Det projekt som behandlar genus är kopplat till balett, som vanligtvis ses som en feminin 

dansstil enligt informanten. Här får barnen prova på att dansa grundläggande balettsteg och 



 

14 
 

lyssna på olika musikstilar samt bestämma vilken av musikstilarna som passar dansen bäst. 

Musiken i vardagen beskriver informant B som spontan och från önskemål.  

De här samlingarna som vi har varje dag plockar man ur sin ryggsäck och utifrån vad barnen vill ha, 

dom kan få önska och det blir oftast favoriter men ibland kan vi också ta tag i låtar som barnen hört 

någon annanstans utanför förskolan. 

Hen nämner hur de brukar införa låtar som barnen nynnar eller sjunger på under deras samlingar 

för att göra barnens röster hörda. Det händer naturligt och är svårt att planera för, och sker oftare 

i äldre barngrupper menar hen. Låtarna som fångas upp beskrivs som inte typiska för förskolan.  

Informant C arbetar på en avdelning med mindre barn och berättar hur de arbetar med musik 

där. Detta musikinnehåll är utformat efter att främja barns språkliga förmåga och grovmotorik. 

På dennes avdelning utnyttjas även iPad som ett musikredskap.  

Vi sjunger mycket för att i huvudsak utveckla språket genom musiken och sen brukar vi spela musik 

på Spotify där barnen får dansa av sig, på vår avdelning har vi även maracas som är gjorda av 

naturmaterial som barnen får skaka på och spela med. 

Rytm och takt är två saker som hen pratar om i lekens sammanhang. Där används det för att 

låta barnen utforska rörelser till ljudet från avdelningens maracas till exempel. Informant C vill 

helst att barnen ska ta egna initiativ till att leka med trummorna och av den anledningen finns 

de på barnens nivå. Hen menar att de ibland planerar för musikaktiviteter men i många fall sker 

det spontant i samband med rutiner eller förändringar i dagsschemat. ”Känner vi att vädret är 

dåligt eller att vi behöver varva ner innan lunchen så sätter vi oss oftast ner och sjunger i samling 

med barnen”.  

För informant D har inskolningen legat i fokus nyligen. Hen försäkrade mig om att deras 

arbetslag kommer att introducera övningar med musik som är mer genomtänkta senare under 

terminen. Hen ser musik som ett glädjeämne under inskolningen och att det blir mycket sång 

och dans. Informant D arbetar även med mindre barn och menar att sång och rörelse sker på 

barnens initiativförmåga och villkor. 

Barnen säger att vi ska sjunga, tar initiativ till sång och därför har vi rörelsesånger då ett flertal av 

barnen inte har talet ännu och då får de chansen att hänga med på rörelserna i alla fall för att skapa 

delaktighet. 

Hen förklarar att många av sångerna är baserade på rörelser och det underlättar för de allra 

yngsta. Dennes arbetslag reflekterar inte aktivt över musikens användning utan tar till vara på 

barnens intresse. Här anses musikens användning vara naturlig i förskolan. 

Barnen är jätteintresserad av musik så då sjunger vi tillsammans på samlingen eller lyssnar på radion 

eller iPaden, vi har inte pratat så mycket om hur vi använder det utan det har skett naturligt. 

För att koppla musiken till inskolningen menar informant D att det kan vara en tröst för gråtande 

barn eftersom sång är roligt. Hen motiverar repetition av sång eftersom barn gillar sådant som 

de känner till. “Vid inskolningen grät många barn och då avledde vi genom att sjunga barnens 

favoritsånger, barn gillar det som är återkommande så därför blir det samma sånger nästan varje 

dag”.  
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5.2 Vilket synsätt har förskollärare på musik som lärandeverktyg?  

När förskollärarna fick reflektera över vad de ville lära barnen genom musik, framkom flera 

olika inställningar för musik som lärandeverktyg. Gemensamt för informanterna var musikens 

roll som glädjeämne i förskolan.  

Informant A anser att musik ska vara roligt och uppmuntra barnen att samspela genom 

repetition. Repetition är viktigt enligt hen då barnen kan bli tryggare och tryggare med vad de 

möter i musiken vilket kan påverka engagemanget som barnen visar under en samling eller 

liknande. “Barn tycker det är roligt att sjunga låtar som de känner till och det stärks varje gång 

låten återkommer, visst kan man lägga till nya låtar men då krävs det repetition för att hitta den 

där glädjen som musik tillför”. 

Som ett redskap för lärande anser informant A att musik framförallt är glädje och ett sätt att 

betona ett underliggande syfte. Hen framför även hur musiken ses som en gemenskap för alla 

inblandade. 

Det primära är att alla ska få vara med för musik är glädje, då blir det lätt att man sjunger tvärroliga 

låtar och upprepar dem så ofta barnen vill och kan men även senare ta chansen att koppla låtar till 

samlingens innebörd. 

Informant B berättar att musiken ska spegla samhället som barnen växer upp i och därför händer 

det att låtar som barnen hör på radion eller liknande fångas upp i syfte att ta till vara på de 

värderingar som finns här och nu genom musiken. Informant B beskriver hur musiken fungerar 

som ett socialt redskap och kan användas som ett sätt att se varje barn och sköta barngruppen. 

Här betonas inkludering och uppmuntran till att barnen ska våga ta plats. Fortsättningsvis anser 

hen att musik är det som motiverar barn att lära sig något specifikt. 

Musik för oss är ett sätt att se alla barn i barngruppen, vi använder det för att samla ihop gruppen 

för att sedan sjunga sånger som kan inkludera alla barnen och sporra dem att ta för sig, även i andra 

sammanhang förutom samlingar. 

Informant B menar att syftet med musik är ett brett ämne eftersom det först och främst är roligt 

för barnen. Beroende på hur musiken används kan det vara språkutvecklande eller lärande för 

matematiskt tänkande genom rytm och takt. Musiken ses som ett sätt att lära sig annat än just 

det musikaliska. 

Under utbildningen var syftet med musik att både ha en rolig stund samt utvecklande av språket. 

Med rytm och allting kan även användas genom rörelse och följande av musik. Jag tror att man får 

in många saker för att lära sig annat, till exempel matematik genom takt och rytm. 

Informant B påstår att musiken inte har någon mening om den uppfattas som tråkig. För att 

undvika detta, berättar hen hur musiken kan lyfta barns inflytande när de får möjligheten att 

önska låtar och påverka hur musiken används med ”realistiska förutsättningar” i åtanke. Dessa 

förutsättningar handlar om ramfaktorer såsom tid, material, planerat mål eller tema etc. ”Musik 

ska vara kul, det är ingen idé att sjunga tråkiga låtar eftersom då kan man lika gärna sluta, 

barnen ska få önska låtar och kunna påverka hur vi arbetar på förskolan under realistiska 

förutsättningar förstås”. 

Informant C belyser musikens koppling till barns språkutveckling samt sångens roll i förskolan. 

Hen anser att barn belönas med ett rikare språk genom att sjunga sånger, rim och ramsor 
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eftersom det är lättare för barnen att förhålla sig till sång än prat. Sångerna är förenklade och 

återkommer varje dag för att barnen ska få en introduktion till språket. Införandet av nya ord är 

vad informant C betonar vid intervjun.   

Barn lär sig språket lättare med musik eftersom sånger fångar upp intresset på ett helt annat sätt än 

när man bara pratar med barnen, barnen suger åt sig och försöker härma nya ord just nu när dom lärt 

sig sina första ord och därför är musiken till stor nytta. 

Informant C är medveten om att musiken är ett brett område och tar sig an utmaningen i 

praktiken. Syftet med musik anses vara beroende av förskolläraren och vad denne vill få ut av 

musiken. Exempelvis belyser informant C hur rytm och takt kan utveckla tidsuppfattning hos 

barnen.  

För mig är syftet med musik beroende på vad man vill stärka hos barnen och det skulle kunna vara 

språk genom sång eller förståelse av tempo genom rytm och takt, på en samling som upprepas varje 

dag kan det till och med vara tidsuppfattning.  

Vidare benämner informant C musiken som ett område för oändliga möjligheter där lärandet är 

lika omfattande som ämnet. 

Musik är ett brett område och därmed blir det som jag försöker lära ut också brett, som exempel 

håller vi just på att klappa i takt och rörelsesång som jag nämnde tidigare vilket visar att det finns 

oändliga möjligheter men det jag kan säga är att sången är vårt största verktyg. 

Informant D uttrycker att musik är ett verktyg för kommunikation och ett sätt att utveckla 

kommunikation genom musiken. Hen framför vikten av att ge alla barn samma möjligheter till 

att uttrycka sig. Det kan vara genom att lyssna på varandra eller genom att röra på benen och 

armarna. Informant D menar också att musik är meningslöst om barnen tycker det är tråkigt. 

Därför ska alla barn få chansen att ”testa” på oavsett om de inte kan prata eller röra på benen 

lika mycket som alla andra. 

För mig är musiken att upptäcka ett sätt att uttrycka sig på, man märker att vissa barn inte kan 

uttrycka sig själv med tal och då uttrycker de sig istället via rörelser och dans vilket gör musik till 

ett uttrycksmedel i mina ögon. 

Fortsättningsvis framför hen att musiken fungerar som ett verktyg för att förstärka andra ämnen 

och situationer. Till exempel drama och fantasifulla lekar. ”Vi brukar även sätta igång musik 

när barnen klär ut sig eller leker lekar där de låtsas vara pirater eller djur för att göra det 

roligare”. 

5.3 Vilken musikalisk bakgrund har förskollärare och hur uppfattar 
förskollärarna att det påverkar musikanvändandet i förskolan?  

Samtliga informanter påstår sig vara musikaliska på något sätt, vilket kan vara från att spela 

instrument till att enbart visa intresse för musik. De uttrycker framförallt hur deras egen 

erfarenhet av musik via förskollärarutbildningen utgår från barnens intresse och lärande.  

Informant A berättade att musik var ett ämne som behandlades väldigt mycket under början av 

hens utbildning. Först och främst var det viktigast att lära sig att spela och stämma en gitarr 

samt sjunga och skriva sånger. ”Under min egen utbildning hade vi mycket musik under första 

terminen vad jag minns och då skulle vi lära oss att spela och kunna stämma gitarrer. Förutom 

det sjöng vi ihop med klassen och skrev egna sånger”.  
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Som helhet ansåg informant A att musiken var en stor del av utbildningen där det fanns ett syfte 

med att använda den. ”Vi hade rätt mycket musik genom utbildningen bland annat under första, 

tredje och femte terminen. Syftet med musik fick vi lära oss att det ska vara roligt och lärorikt 

samt skapa en gemenskap”. 

 

I nuläget ser informant A sig som en någorlunda musikalisk person vars intresse är stort, men 

hen kan inte spela något instrument. Hen anser att det räcker med att visa att alla kan hålla på 

med musik genom att ta till vara på barnens intresse och glädje för musik. Ett aktivt musicerande 

klargörs som en viktig punkt där man får göra misstag och ha kul, men i huvudsak framföra 

lärdomar genom sångerna. ”Jag är ganska musikaliskt lagd där mitt intresse för musik är 

starkare än min kunskap i att spela instrument, i barngrupp försöker jag lära barnen att inte vara 

rädd för att prova och sjunga fult”.  

Informant A brukar vara medveten om att själv sjunga fel för att ”göra om och göra rätt” samt 

visa att barnen också kan göra samma sak. Hen ser inga svårigheter med att använda musik. 
 

Man kan starta med att nynna med och vara närvarande för att främja ett aktiv musicerande, sedan 

brukar jag själv sjunga och sjunga fel för att göra om och göra rätt. Balansera något lärorikt med det 

roliga, så jobbar jag. Ser för övrigt inga svårigheter med att jobba med musik. 

Informant B menar att hen använde musik fler gånger under sin egen utbildning jämfört med 

nutidens förskollärarutbildning. Alla studenter fick använda musik där samtliga fick lära sig ett 

instrument vilket kunde vara allt från trummor till piano. Hela terminer var präglade av 

musikens användning och det var vanligt förr i tiden menar hen. ”Vi arbetade mer med musik 

än vad ni gör just nu, tidigare hade alla musik i undervisningen och det ingick i 

grundutbildningen. Alla behövde till exempel lära sig ett instrument”. 

Informant B lärde sig att spela gitarr under hens tid på högskola och menar att förskollärare inte 

ska vara förskräckta över att lära sig ett instrument eftersom barnsånger inte är svårspelade. Att 

kunna spela ett instrument ses som en stor fördel gällande underhållning samt musikalisk 

förmåga enligt hen. 

Jag lyckades med att lära mig spela gitarr under min tid och för barnsånger är det inte så komplicerat 

eftersom det oftast är tre eller fyra ackord. Man behöver helt enkelt inte kunna alla svåra ackord för 

att göra samvaron roligare och det hjälper med att hålla rätt tonart för barnen. 

Informant B tycker att hen är en musikalisk person men att det är svårt att avgöra själv. Hen 

menar dock att det är roligt att hålla på med musik vilket underlättar vid musikaliska aktiviteter 

med barnen.  

Jag tror att jag är musikaliskt lagd eftersom jag gillar att sjunga och spela gitarr men det är svårt att 

avgöra själv, sånger fastnar alltid och jag tycker det är roligt vilket gör det lättare att jobba med och 

aktivera barnen med. 

Informant C beskriver hur musiken behandlades kortfattat under hens utbildning där sången var 

central för innehållet. Det musikinnehåll som hen mötte hade ett flertal andra syften än att bara 

lära sig om musik, vilket resulterade i att andra ämnen blev beaktade. Informant C nämnde även 

att hen fick chansen att använda instrument under utbildningen trots att dessa ansågs vara enkla 

att bemästra. 
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Jag tror men är inte helt hundra utan minns det som en 7,5 poängskurs. Vi hade den kring jul när vi 

sjöng i luciatåg och jobbade främst i tvärgrupper. Ingen stor del av utbildningen var renodlad musik 

men det fanns influenser vid vissa delar av utbildningen som t ex matematik och språkutveckling. 

Vi fick även testa på enkla instrument, mycket rytm och taktinstrument åtminstone. 

Informant C menar att utbildningen gav framtida förskollärare tillfällen som kunde skapa ett 

förtroende för den egna musikaliska förmågan innan yrkeslivet. Vid tillfällena var övning av 

instrument och sång inför andra studenter de huvudsakliga metoderna för att bli van och trygg 

i arbetet med musik.    

Att känna sig trygg med att använda musik för barn var nog det centrala syftet. Vi fick prova på 

olika instrument och kunde man spela något innan vore det perfekt. Många tyckte det var jobbigt att 

sjunga inför andra eller testa på, de var nog rädda att göra bort sig men alla tinade upp allt eftersom 

tack vare övandet sen innan.  

Informant C menar att musikalisk kompetens inte är nödvändig, men erfarenhet ger en ökad 

trygghet när man använder sig av musik tillsammans med barn. Intresse för musik är dock av 

stor betydelse. ”Musikalisk kompetens spelar ingen roll tror jag men intresset är viktigt, mina 

erfarenheter gjorde att jag känner mig säker i det”.   

Informant C ser sig själv som en musikalisk person eftersom hen sjunger i kör. I förskolan tar 

hen ansvaret för musiken på avdelningen. Informant C uttrycker ett stort intresse för musik och 

tror att detta är en fördel när musiken används tillsammans med barnen. ” Jag är en musikaliskt 

lagd person som sjunger i kör på fritiden och jag tänker att jag har ett intresse för musik själv 

och då tycker jag det är roligt att hålla på med vilket smittar av sig på barnen”.  

Informant C reflekterar över hur en pedagog som inte har ett musikaliskt intresse skulle förhålla 

sig till musik och menar att detta visar sig i personens utstrålning. I hens arbetslag försöker de 

utnyttja de erfarenheter och kunskaper som varierar mellan pedagogerna. Därefter får 

pedagogen som känner sig mest lämpad, möjligheten att ta hand om musiken på avdelningen. 

Jag tänker att en person som inte är intresserad av musik kanske inte alls tycker det är roligt att 

sjunga och detta märks på utstrålningen, Vi försöker ta vara på dom kunskaper och erfarenheter som 

finns i arbetslaget. Jag gillar musik, dans och rörelse medan mina kollegor gillar att pyssla och rita 

osv. Då delar vi upp områdena i arbetslaget.  

Informant C ger ett exempel på hur hens arbetslag underlättar för varandra vid sångsamlingar 

där en pedagog brukar förbereda inför andra moment under dagen och resterande pedagoger är 

med på samlingen. Hen talar om hur olika konstellationer av pedagoger vid musikaktiviteter 

kan stärka varandras sångrepertoar.  

Vid sångsamlingar brukar ibland mina kollegor vara med vid samlingen och ofta sker sångsamlingar 

efter vi kommit in från att vara ute. En eller två av oss är med under samlingen medans den tredje 

bäddar eller fixar inför lunchen beroende på tidpunkt. Jag tycker däremot att vi lär oss av varandra i 

arbetslaget när alla försöker vara med under sångsamlingarna eftersom då kan vi berika varandras 

repertoarer med nya sånger till exempel. 

Informant D tog sin förskollärarexamen för över fem år sedan och minns inte om hen fick arbeta 

med musik överhuvudtaget. Musiken var enbart ett medel för att främja ett annat lärande. ”På 

utbildningen kommer jag inte ihåg att vi arbetade med musik alls, det känns som jag pluggade 

för länge sedan men jag kan inte komma ihåg hur vi använde musik förutom under några 

matematikaktiviteter.” Idag talar hen om hur användningen av instrument på dennes avdelning 
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är minimal, men att det finns ett stort intresse för musik som visar sig dagligen. Informant D 

anser att musiken är viktig för barnen eftersom det är glädjande och roligt.   

Ingen på avdelningen kan spela instrument men vi alla har förkärlek till musik i någon form, vi alla 

tycker även att det är viktigt med musik varje dag. Jag tror det har en ganska stor betydelse för vad 

barnen lär sig under sin uppväxt och spelar roll för deras estetik. Jag kan inte svara om någon på 

huset inte gillar att jobba med musik men det blir naturligt för vi som är intresserade. 

Informant D uttrycker även hur musiken skulle vara annorlunda i förskolan om pedagogerna 

hade mer kunskap i ämnet. Främst gäller avsaknaden av instrument och förmågan att spela 

dessa som en begränsning vid musikens användning enligt hen.  

Jag tror att musiken skulle användas mer om det inte var så främmande som den är just nu när ingen 

av oss kan spela ett instrument. Hade vi kunnat göra det så skulle det finnas mer att reflektera kring 

vid samlingar och det skulle vara roligare att hålla i samlingar där man får spela på en gitarr eller 

trumpet. 
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6. Analys och diskussion 
I föregående del har jag presenterat resultat utifrån de intervjuer jag genomförde och kommer i 

följande del att analysera resultatet gentemot vad som står skrivet i litteraturgenomgången. 

Analysen är uppdelad i tre delar där varje del täcker en av frågeställningarna som 

undersökningen utgår ifrån. 

6.1 Förskollärares planering av musikaktiviteter 

Den här studien bekräftar att musiken är en stor del av förskolans vardag, vilket visar sig genom 

förskollärarnas positiva inställning vid intervjutillfällena. Musiken används främst vid 

samlingar och är gemensamt för samtliga informanter, men det innehåll som barnen möter 

skiljer sig i huvudsak mellan spontant till målmedvetet.  

Sången anses vara förskollärarnas allra främsta redskap när musiken används i förskolan men 

både informant A och D belyser ett aktivt lyssnande som ett sätt att arbeta med musik. Gren 

och Nilsson (2008) skriver hur en planering för musik bör vara präglad av variation och där ses 

att lyssna som ett sätt att variera på. Även Engelholm (2009) skriver hur barn kan utvinna 

kunskap om hur musiken är formad genom deras lyssnandeförmåga. Informant B framför hur 

hen tar till vara på barnens idéer och uttryck genom att införa sånger som barnen har hört utanför 

förskolan. Detta tankesätt går att koppla till Wallerstedt (2015) som menar att barn får en tidig 

påverkan av musik genom samhället som leder till bildningen av deras egen syn på musik.  

Informant D menar att musiken sker på barnens villkor och initiativ, vilket även går att se som 

ett sätt att tillämpa barns inflytande. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhåller att 

förskoleverksamheten ska vara anpassad efter barnen och att det ska erbjudas stöd av 

pedagoger. Stödet syns tydligt i förskollärarnas uttalanden och främst hos de som arbetar med 

mindre barn. Informant C och D redogör för hur de tillämpar musiken för små barn och nyligen 

inskolade barn. Det som C och D har gemensamt är hur de båda planerar musiken med rörelser 

och eget initiativ som utgångspunkt. Musikaktiviteterna är till skillnad från A och B:s mer 

anpassade efter barnens nivå och tillåter ett större utövande av motoriska övningar med hjälp 

av dans, takt och rytm. Informant C menar att utformningen är formad efter barnens språkliga 

förmåga och motorik, vilket kan tolkas som att språket är det som barnen kan utveckla genom 

musik. Att fokusera på språket eller motoriken gör att musiken får en sekundär roll och går att 

koppla till transfer, vilket Pramling Samuelsson m.fl. (2011) beskriver som överföringen från 

ett område till ett annat, i detta fall från musik till språkutveckling eller motorisk utveckling.  

Samlingen eller sångsamlingen framkommer som det vanligaste vid planerandet av 

musikaktiviteter hos informanterna. Enligt Gren och Nilsson (2008) anses samlingen vara en 

aktivitet som inte kräver en planering utan ett engagemang för att vara lyckad, vilket kan vara 

en anledning till varför musiken ses mer som ett glädjeämne i förskolan.  

Min erfarenhet av arbete i förskolan bekräftar hur barn tidigt tillägnar sig musik i olika 

sammanhang där jag har sett hur barn sjunger på låtar som de hört på radion, spel eller diverse 

appar på iPads. I mina ögon är det väldigt klokt att använda barnens egna möten med musik för 

att förstärka och bygga vidare på deras intressen. Informant B stödjer mina erfarenheter när 

hens arbetslag utgår från musik som barnen hör utanför förskolan. 
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Det som är intressant är hur förskollärarna själva karaktäriserar musiken i förskolan eftersom 

informanterna poängterar att musik har en självklar och naturlig plats på förskolan, vilket leder 

till att de använder musik spontant i verksamheten. I resultatet redogör informanterna för vilka 

förutsättningar som påverkar planeringen av musiken i förskolan och jag tolkar deras sätt att 

använda musiken i vardagen som spontant och fritt. Spontaniteten blir tydlig när en informant 

berättar hur hen ”plockar från sin ryggsäck” eller hur en annan påbörjar en sångsamling 

beroende på vilket väder det är. Målmedvetenheten som jag nämnde tidigare handlar om vad 

förskollärarna vill främja genom musiken där informant C vill berika barnens språk till 

exempel.  

Förskollärarna balanserar större planerade aktiviteter såsom informant A:s fredagsdisco med 

vardagliga samlingar, vilket enligt mig skapar en övergripande tydlighet. Den övergripande 

tydligheten kommer från förskollärarnas förklaringar om vilket musiskt innehåll som barnen 

möter i förskolan. Det finns dock vissa oklarheter om hur väl musiken planeras i verkligheten.  

Oklarheterna visar sig i det som anses vara självklart. Jag tror man måste titta mer ingående på 

hur förskollärarna arbetar i de vardagliga momenten för att förtydliga och motivera 

självklarheten som musiken har i förskolan. 

Samtliga informanter pratar om musik med hjälp av sången men bara informant B och C 

framför hur instrument kan användas i förskolan, vilket berikar deras sätt att uttrycka sig i 

samband med musik i förskolan. Jag anser att planering med och utan instrument har sina 

fördelar eftersom musiken antingen kan bli utvecklad genom projekt och bearbetandet av 

barnens egna låtar, som i informant B:s fall. Avsaknaden av instrument kan även variera 

musikens innehåll på förskolan genom att tillämpa lyssnande som en aktivitet. Angelo (2014) 

skriver att en förskollärares sätt att arbeta med musik visar tecken på dennes musikalitet och 

detta synsätt gick att tillämpa vid intervjuerna med förskollärarna, där ett flertal olika 

variationer av musikens användning framgick. Intressant att tillägga är hur Wallerstedts (2015) 

noggranna planeringar av musik i förskolan inte går att jämföra med förskollärarnas svar. Det 

blir istället en tolkningsfråga om planeringarna i förskolan utgår ifrån ett klart syfte eller håller 

sig till ett förlopp av aktiviteter. Utifrån informanternas svar kan jag inte urskilja hur de planerar 

sina musikaktiviteter annat än att de antingen sker spontant eller genomtänkt beroende på syfte.  

Det kan vara så att förskollärare behöver bli mer konsekventa med att kunna redogöra för hur 

de genomför musikaktiviteter och vilket syfte som ligger bakom. Kan förskollärare redogöra 

för hur musiken används dagligen, så tror jag att musiken kan få mer substans gällande 

utveckling och lärande i förskolan.   

6.2 Förskollärares synsätt på musik som lärande 

Det framkommer en social aspekt av musik som redskap för lärande utifrån förskollärarnas 

uttalande där medverkan och inkludering är viktigt. Både informant A och B ser musik som ett 

sätt att främja en gemenskap där barnen först och främst ska uppmuntras till att delta och ta 

plats. Ehrlin (2014) lyfter hur ett aktivt deltagande kan stärka barns självförtroende i 

musiksammanhang, vilket i sin tur leder till lärande. Att alla ska vara med är också en 

utgångspunkt i informanternas och Ehrlins resonemang.  

Musiken som ett redskap ses framförallt som glädje av samtliga informanter och en stor del av 

kommentarerna går att associera med Lindgrens (2006) text om det estetiska i skolan. Musiken 
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anses vara meningslös om barnen inte finner den rolig eller glädjande, vilket visar att glädjen 

spelar en essentiell roll för det lärande som förskolläraren vill främja. Informant A och B ser 

glädjen i musiken genom repetition, vilket även speglas i de resterande informanternas svar. 

Gren och Nilsson (2008) nämner att repetition inte påverkar barns lust att sjunga samma låtar 

vilket går att se spår av i både informant A och B:s synsätt.  

Även i frågan om lärandeverktyg, indikeras transfer som ett centralt begrepp hos förskollärarna 

(Pramling m.fl., 2011). Exempelvis går det att tolka informant B:s uttalande om hur musiken 

stödjer gemenskap och medverkan i gruppen som ett sätt att utveckla samspel, medan informant 

C och D försöker förmedla språklig utveckling samt kommunikation med hjälp av musiken. 

Både informant C och D arbetar med små barn och väljer att medvetet fokusera på deras 

förmåga att kommunicera, vilket kan anknytas till Gren och Nilssons (2008) tankesätt där barn 

inte behöver förstå vilka ord som nyttjas vid musiken för att det ska vara lärorikt. Ehrlin (2014) 

framför att musik är kommunikation och utvecklar språket hos barn, vilket går att anknyta till 

informant C och D:s resonemang. Fortsättningsvis menar Ehrlin att medverkan och samspel är 

nödvändigt för att musiken ska vara språkutvecklande.  

Informant D tar upp hur musik kan bidra till att dramatisering blir ännu roligare. Tankesättet 

förstärks av Gren och Nilsson (2008) som menar att dramatisering med hjälp av rekvisita kan 

leda till vidare samarbeten med andra ämnen på förskolan. Även här blir musiken något som 

förhöjer en annan aktivitets kvalité, i det här fallet dramatisering.  

Musiken uppfattas som ett socialt ämne av samtliga informanter där inkludering, glädje och 

gemenskap betonas. Det uttrycks även en strävan om att utveckla språket eller självförtroendet 

hos barnet. Utifrån min tolkning verkar förskollärare fokusera på endast en del av musikens 

olika infallsvinklar. Ehrlin (2014) framför till exempel hur deltagandet kan leda till 

språkutveckling, vilket visar att ett mål med musiken kan uppfylla ett annat mål. Musiken kan 

vara mer än ett glädjeämne men det kan också vara mer än språkutveckling eller annat lärande. 

I mina ögon behöver förskollärare kombinera den sociala aspekten av musik med det lärande 

som förskolläraren vill främja för att bilda en helhet i musiksammanhang.  

En utgångspunkt i informanternas tankar är att glädjen används för att lägga vikten på ett 

underliggande syfte, vilket jag ser som en aktivitet av icke-musikalisk karaktär (Lindgren, 

2006). Aktiviteten har fokus på ett visst lärande, men musiken ses huvudsakligen som ett 

glädjande element för barnen. Jag tror att glädje är essentiellt för musikens utformning eftersom 

det utvecklar barnens fundamentala intresse för att lära men det kan också bli en dominerande 

del av musiken, vilket riskerar att musikens syfte får mindre utrymme. 

Det sägs att barn lär sig bäst genom leken och därför behöver det inte vara en nackdel att 

musiken först och främst ger upphov till glädje. Tidigare skrev jag att man bör titta närmare på 

vilket innehåll som förskollärarna presenterar för barnen i syfte att förstå musikens självklarhet 

och det visar sig att musiken som lärandeverktyg kan utmynna i ett lärande som inte var tänkt 

vid planeringen. Informant C nämner hur rörelselek och takt kan komma att stärka barnens 

intryck av tid om aktiviteten genomförs regelbundet. I forskningen anknyter detta fenomen till 

Engelholms (2009) begrepp om inre och yttre tid där båda är relevanta för rörelseleken och 

visar att även lärandet kan vara spontant och oförberett. 
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Vidare kan man utläsa vissa drag ur förskollärarnas bemötande av musik som lärandeverktyg 

som går att anknyta de perspektiv som Angelo (2014) framför. Informant B och D anknyter till 

antropologiska tankar såsom vilken roll samhället spelar vid utvecklandet av musik hos barn 

och dess funktion som kommunikation mellan barn och vuxna. Även informant A beskriver 

lyssnande som är ett inslag inom det antropologiska perspektivet. Fortsättningsvis är 

perspektiven som Angelo skildrar alldeles för komplexa att tillämpa direkt i förskollärarnas 

förhållningssätt eftersom perspektiven är grundade på tankar som ställer krav på barnens 

förmåga att exempelvis skilja mellan tonhöjder. Jag anser att förskollärare motiverar sitt 

förhållningssätt genom val av metod och låter sina tankar förverkligas i mötet med barngruppen, 

vilket även visar sig i informanternas svar där olika användning av musik redogörs. 

Informant C hävdar att musiken används beroende på vad man vill förstärka hos barnen och 

detta uttalande fungerar som en utgångspunkt för min diskussion. Det går att urskilja flera 

nivåer i musik som ett lärandeverktyg utifrån förskollärarnas svar. Det ska vara glädjande för 

barnen, vara medlet som överför ett lärande och genomföras på ett sätt som ger alla samma 

möjligheter.  

Min uppfattning av förskollärarnas inställning till musik är att det finns flera dimensioner som 

påverkar hur förskollärarna ser musikens möjligheter. Dimensionerna handlar om musikens 

olika faser på förskolan, från planering till utövande och reflektion. Inledningsvis tänker jag att 

förskollärarna först föreställer sig ett syfte med musiken under planeringen och utgår från att 

aktiviteten ska vara glädjande för barnen. När aktiviteten tillämpas i barngruppen kan andra 

faktorer komma att spela roll i dess utförande. Faktorerna handlar om att barnen ska delta och 

vara med i gemenskapen. Alla ska få samma möjligheter och aktiviteten ska vara rolig. Hur 

utvärderas detta moment? Vilket lärande skulle främjas? Har barnen lärt sig något? Tankesättet 

som jag framför kan anknytas till variationsteorin som Wallerstedt (2015) förmedlar där det 

planerade, det iscensatta och det levda utgör grunden för lärandets objekt. 

6.3 Förskollärares musikaliska bakgrund och hur det påverkar 
musikanvändandet 

Förskollärarnas musikaliska bakgrund framträder vid frågan om intresse för musik oavsett när 

deras respektive utbildning slutfördes. Kunskapen som informanterna berör är att behandla 

musik som en rutin i vardagen. Musikaktiviteter ses även som ett tillfälle där barnen inte 

behöver känna press över att vara den bästa sångaren eller musikanten. Att våga sjunga fel och 

“fult” ses som viktigt enligt informant A och hen tar ställning till detta genom att själv leva ut 

genom musiken. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) menar att förskolan ska vara ett 

stöd när barn utvecklar sin identitet genom skapande och lärande, vilket tydliggörs i det 

föregående tankesättet enligt mig. Förskollärarnas musikaliska bakgrund medför att barnen får 

uppleva musik som varken kräver någon förkunskap eller riktlinjer och är säkerligen en 

anledning varför musiken beskrivs som en gemenskap där alla får vara med enligt 

förskollärarna. 

Wallerstedt (2015) beskriver hur bilden av en förskollärare var annorlunda förr då gitarren sågs 

som en nödvändighet i praktiken. Detta visar sig i resultatet när endast informant B uttrycker 

att hen kan spela trots att övriga informanter nämner hur instrumenten var centrala under deras 

utbildning. En intressant utgångspunkt i Wallerstedts resonemang är hur förskollärare uttrycker 
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pessimistiska tankar när de reflekterar över sin egen förmåga i instrument och sång, vilket får 

dem att lämna musiken åt andra mer kunniga i området. Ehrlin (2014) lyfter även hur 

förskollärare väljer att överlämna musiken till personer som de anser vara bättre än de själva. 

Vidare i hennes studie uttrycker ingen av informanterna en strävan att utvecklas inom musik, 

vilket kan bero på ett flertal faktorer. Ehrlin menar att förskollärare inte blir erbjudna kurser i 

musik samt att efterfrågan saknas.  

Trots att endast en av informanterna kan spela gitarr med barnen, framkommer det en positiv 

inställning till ämnet från informanterna A, C och D där intresset för musiken är större än den 

musikaliska kunskapen. Visserligen uttrycker informant D hur avsaknaden av instrument 

begränsar nöjet för både barn som vuxna i arbetet med musik och under reflektionstid. 

Informant D uppger att det går att utveckla musiken genom att kunna spela instrument, vilket 

visar att bristen på instrumentell förmåga därmed kan begränsa innehållet som barnen möter 

dagligen genom musik. Under utbildningen menade informant B att gitarrspelande var ett krav 

för att komma vidare i studierna till skillnad från de andra informanterna som i huvudsak fick 

öva i syfte att bli trygg med att använda olika instrument. Instrument ses inte som ett måste av 

förskollärarna men de kan vara ett stöd vid genomförandet av en musikaktivitet. Gren och 

Nilssons (2008) motivering om kompinstrument anknyter till informant B:s tankar angående 

hur instrument kan stödja och glädja barnen vid musiktillfället.    

De syften som formulerats för musiken under förskollärarnas utbildning handlade om att den 

ska vara lärorik, rolig, främja en gemenskap och vara ett sätt att förstärka ett annat 

lärandeinnehåll, vilket ännu en gång kan kopplas till transferbegreppet (Pramling m.fl., 2011).  

Samtliga förskollärare i den här studien ser sig själva som musikaliska där den drivande kraften 

är intresset för musik och glädjen. En infallsvinkel till ämnet är huruvida en musikalisk 

kompetens krävs för att framgångsrikt använda musik på förskolan.  

Beckman och Nilsson (2008) bekräftar att en talang för musik inte är nödvändig utan intresset 

och engagemanget blir förskollärarnas sätt att nå ett lärande. I mina ögon blir det musikaliska i 

musik, en bonus utifrån förskollärarnas resonemang där glädjen återigen är viktigast för både 

vuxna och barn (Lindgren, 2006). Att öppet visa intresse för musik blir ett sätt för barnen att 

relatera till förskolläraren enligt mig. Därför är det fullt möjligt att intresse har störst betydelse 

för musikens utformning på förskolan eftersom musiken ses som återkommande och spontan 

enligt förskollärarna.  

Jag ser själv instrumenten som en stor hjälp vid utformningen av en musikaktivitet eftersom det 

förhöjer kvalitén och kan ge barnen insikt i vilka grundläggande riktlinjer som musik följer med 

takt och tonart. Givetvis vill jag även bevara barnens fria sätt att uttrycka sig där tonart och 

sångläge är mindre viktigt. Instrumenten är dock en fördel om de införs på rätt sätt. Beckman 

och Nilsson (2008) menar att förskollärare ska ha verktygen för att möjliggöra musikens 

användande vilket går att tolka till frågan om att vara kunnig med instrument eller inte. Min 

tolkning är att förskollärare inte fullföljer lärandet av instrument eftersom de tycker att sången 

är tillräcklig för att bedriva musikaliska moment med barn. Denna inställning kan bero på vilka 

möjligheter som förskollärarutbildningen ger upphov till lärande i musik eller hur 

förskolläraren är som person. 

Med förskollärarnas musikaliska bakgrund i åtanke går det att utläsa hur musikalisk kompetens 

fungerar som en fördel i arbetet, men att det främst måste finnas ett intresse i syfte att vara 
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lärorikt och roligt för barnen. Informant A menar å ena sidan att det inte finns några svårigheter 

med att arbeta med musik, å andra sidan beskriver informant B hur musikalisk kunskap kan 

underlätta i praktiken, vilket ger oss två olika perspektiv angående användningen av musik i 

förskolan. Det första perspektivet går att tolka som att musiken redan är tillräcklig och behöver 

ingen utveckling för att vara framgångsrik medan det andra perspektivet får musiken att framstå 

som ett invecklat ämne, där musikalisk kompetens kan stödja och stärka musiken.  

Informant C berättar att en utökad kunskap och erfarenhet med musik är en fördel men ingen 

nödvändighet för musiken på förskolan, vilket är ett synsätt som jag anser borde finnas inom 

alla arbetslag. Gren och Nilsson (2008) menar att en optimal samling är mellan barn och vuxna 

i plural och kan kollidera mot inställningen som bygger på att fördela arbetslagets styrkor och 

svagheter som informant C redogör för. 

Utifrån mina egna tankar speglas musikens syfte i förskollärarnas respektive musikaliska 

bakgrund och vilka utvecklingsmöjligheter de ser i förskolan för musik. Angelo (2014) menar 

att en förskollärares uppfattning om musik och musikalitet påverkar hur hen utvecklar musikens 

användning på förskolan, och kan vara en potentiell begränsning för förskollärare som förlitar 

sig på sången som det främsta redskapet till exempel. Ehrlin (2014) framför även hur 

förskollärare kan beskriva musiken på ett grundläggande sätt och på det sättet minska den egna 

förståelsen om hur musik kan användas i förskolan. 

Jag tror att förskollärares musikaliska bakgrund är betydelsefull för det musikinnehåll som 

barnen möter i förskolan. Barnen kommer endast kunna få erfarenhet av musikaktiviteter som 

deras förskollärare är trygga med att utöva, vilket kan leda till konsekvenser när barn ska få 

möjligheten att ”utveckla 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, 2016:10). Barnen kan till exempel gå miste om flera olika sätt att använda 

musiken på om deras förskollärare inte kan leda en musikaktivitet med annat innehåll än enbart 

sång. 

Slutligen är förskollärarutbildningen en intressant utgångspunkt för informanternas 

resonemang eftersom de uttrycker olika erfarenheter av musikens användning under deras 

respektive årgång. Musiken beskrevs vara en stor del av informant A och B:s utbildning medan 

informant C och D nämner hur musiken användes under en begränsad tid. Detta problematiseras 

av Beckman och Nilsson (2008) där utbildningen ses som ett indirekt problem varför 

förskollärare har ett omedvetet arbetssätt med musik i förskolan. 

6.4 Slutsatser 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur förskollärare uppfattar och planerar 

musikaktiviteter samt hur deras egen kunskap påverkar vad barnen får lära sig genom musik. 

Förskollärarnas förhållningssätt till musik har lett mig till att göra följande slutsatser. 

Det framgår hur förskollärare är medvetna om hur man kan variera musikens användning såsom 

Gren och Nilsson (2008) menar och det visar att musiken väger mellan det planerade och det 

spontana i förskolan. Som lärandeverktyg menar förskollärarna att musiken ska vara glädjande 

och erbjuda en aktivitet där alla barn ska få chansen att delta. Musiken fungerar även som ett 

sätt att utveckla språket och annat lärande. Syftet med musik varierar beroende på vad 
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förskolläraren vill främja med hjälp av musiken. Samtliga förskollärare anser sig vara 

musikaliska eftersom de har ett intresse för musik. De menar att intresset för musik är viktigt 

för hur musiken används i förskolan. Fortsättningsvis påverkar den musikaliska bakgrunden 

vilka möjligheter som barnen får uppleva i musik beroende på förskollärarnas egna kunskaper. 

Sång, instrument och rörelse är olika variationer av vad förskollärarna anser vara viktigt i 

musiksituationer. Viktigt att påpeka är att förskollärarna som deltagit i studien arbetar med barn 

i olika åldrar. Trots detta finns gemensamma utgångspunkter gällande musik i förskolan. 

6.5 Metoddiskussion och vidare forskning 

Efter att ha använt intervju som metod och formulerat en intervjuguide med bara fyra frågor 

kan jag konstatera att intervjuerna blev kortare än väntat. Intervjuerna var kring tio minuter 

långa och kan ses som mycket problematiskt för studiens trovärdighet. Min uppfattning är att 

intervjuerna blev korta eftersom jag förlitade mig alldeles för mycket på mina huvudfrågor och 

förväntade mig mer utförliga svar. Min förmåga att ställa relevanta följdfrågor var också ett 

skäl varför insamlingen av material blev bristande vid intervjutillfällena. Under intervjuerna 

försökte jag ställa följdfrågor utifrån mina huvudfrågor men fick oftast ett liknande svar som 

under besvarandet av själva huvudfrågan. Jag ställde dessa följdfrågor genom att omformulera 

intervjufrågan, t ex kunde jag fråga om förskollärarna planerar musikaktiviteter med papper 

och penna eller i vilket syfte de använder musik. Följdfrågorna tillförde inga nya infallsvinklar 

på mina huvudfrågor, vilket inte var min intention. Min intention var att utveckla 

informanternas resonemang. Jag hade som ambition att ställa följdfrågor på specifika 

infallsvinklar som informanterna diskuterade. Tyvärr blev jag osäker om några av dessa 

infallsvinklar, exempelvis om balett var relevant för att besvara studiens frågeställningar, vilket 

begränsade min roll som intervjuare. I efterhand borde jag ha formulerat mer frågor i min 

intervjuguide för att få mer material att analysera och bearbeta. Att använda intervju som metod 

har ändå hjälpt mig att synliggöra förskollärarnas tankar och erfarenheter av musik i förskolan 

trots motgångarna i genomförandet.  

Trots dessa problem uppvisar intervjuerna en samstämmighet vilket tyder på att 

intervjufrågorna var tillräckligt för att producera ett resultat med en tydlig struktur och röd tråd. 

Jag anser att formen på mina huvudfrågor och frågeställningar var en bidragande faktor till att 

samtliga informanter kunde besvara frågorna på ett liknande sätt och i sin tur, synliggöra en 

samstämmighet angående musik i förskolan.  

En nackdel med att använda enbart intervju som metod är att informanten muntligt kan uttrycka 

hur hen arbetar men i verkligheten arbetar på ett helt annorlunda sätt. Därför tror jag att 

observationer hade kunnat berika min studies resultat. Min studie skulle även bli stärkt av att 

intervjua informanter som inte var intresserade av musik, vilket skulle bidra till ett jämförande 

perspektiv vid analysen av studiens resultat.  

Musik som ämne för denna studie har lett till nya frågor som handlar om vilken uppfattning 

barn har om musik och hur barnens intresse antingen stärker eller motverkar förskollärarnas 

uppfattning om lärande och musik. Musiken som förskollärarna möter i sin utbildning blev 

enligt mig, en intressant fråga i analysen där det framkom att förskollärarstudenter hade tillgång 

till ett större utbud av musikalisk kunskap förr i tiden. Utbildningen kan vara en stor anledning 

till varför förskollärare har mindre kunskap i musik idag. Jag skulle vilja undersöka vidare om 
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hur och varför musiken har fått mindre utrymme i den nuvarande förskollärarutbildningen 

eftersom musik fortfarande är en stor del av förskolans vardag. 
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8. Bilaga 1 (intervjuguide) 

Intervjuguide 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur förskollärare uppfattar och planerar aktiviteter 

med musik samt hur deras egen kunskap påverkar vad barnen får lära sig genom musik. Jag 

vill i min studie synliggöra huruvida förskollärares musikaliska förkunskap bidrar eller 

begränsar till vilka möjligheter musik erbjuder barnen.   

Uppvärmningsfrågor: 

● Hur länge har ni arbetat som förskollärare? 
● Vad minns du mest från eran egen utbildning? 
● Fick ni arbeta med musik under den? Hur? 

Frågor som kopplar till studiens forskningsfrågor: 

● Arbetar ni med musik på eran avdelning? Hur går detta till rent praktiskt? 
● Vad försöker just DU lära barnen genom att använda musik? (Ser du några svårigheter 

med musik?) 
● Är ni musikaliskt lagd? Hur ser ni på musik som ett lärandeämne och hur tror ni att era 

egna kunskaper påverkar vad ni gör på förskolan inom musik? 
● Om ni blickar tillbaka på eran utbildning, vilka tillfällen fanns det till musik där? 

 

Med dessa fyra frågor kan det uppkomma följdfrågor beroende på svaren och dessa 

formuleras vid intervjutillfället.  


