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Abstrakt	  

Syftet med denna studie var att fördjupa kunskapen om musikens roll i förskolan och hur 

förskollärare ser på musikens betydelse för barns utveckling och lärande. De frågeställningar 

som vi har undersökt är: På vilket sätt används musiken i förskolan? Vad anser förskollärarna 

att deras egna erfarenheter och relation till musik påverkar hur de arbetar med musik i 

förskolan? Hur ser förskollärare på musikens som ett hjälpmedel och stöd för barns 

utveckling och lärande? Vi har genom en kvalitativ studie genomfört sex intervjuer med 

verksamma förskollärare. Intervjun tog upp frågor om förskollärares erfarenheter i musik, 

samt hur förskollärare arbetar med musik och vilken plats musiken har på förskolan. 

 

Vi har sett att förskollärares erfarenheter av musik påverkar hur de också arbetar med musik. 

Förskollärarna har även uttryckt att de har bristande kompetens i musik vilket har gjort att de 

inte kan erbjuda tillräckligt utmanande och stimulerande musikaliska aktiviteter. Vi har även 

kommit fram till att musik används som ett hjälpmedel för lärande i andra ämnen av 

förskollärare i förskolan.  

 

Slutsatserna av denna studie är att musiken i förskolan ofta används som ett hjälpmedel inom 

andra ämnen som till exempel språk och motorik, detta kan vi se oftast beror på att 

förskollärarna upplever att deras kunskaper inom musik inte är tillräckliga. Forskning visar att 

musik är ett viktigt ämne för barns utveckling och lärande. Om musiken får en större plats i 

läroplanen och förskollärarutbildningen kommer det att stärka musikens status i förskolan. 
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Inledning	  

För oss har musiken en stor betydelse eftersom vi har stort intresse och är aktiva inom musik i 

olika former. I förskolans läroplan beskrivs uppdraget med att barnen ska få möjlighet att 

skapa, kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång, musik, rytmik, dans 

och rörelse (Skolverket 2016). Musik är något som vi tycker ska ha en viktig plats i förskolan, 

musiken skapar glädje men också gör en verklig nytta för barn. Under 

förskollärarutbildningen har vi genomfört en liknande studie som visar på att det fria 

musikskapandet inte får särskilt mycket plats på förskolan. En aspekt som förskollärarna 

beskrev var att deras kompetens i musik brister vilket gör att de blir otrygga i arbetet med 

musik tillsammans med barn. Slutligen fann vi att musik ofta användes som ett hjälpmedel för 

lärande i andra ämnen som exempelvis språk och matematik. Vi är därför nyfikna på hur 

förskolan förhåller sig till musik och hur musiken används i förskolan. 

Forskning visar att musik har stor betydelse för barns utveckling och lärande bland annat vad 

gäller utveckling av språket, fin och grovmotoriska färdigheter, självkänsla och 

självförtroende, fantasi och kreativitet, förmåga att lösa problem samt förmåga att lyssna 

(Calissendorff 2012). 

Vidare förklarar Angelo & Saether (2014) att musik i förskolan ofta brukar motiveras av 

förskollärare och forskare som ett bra hjälpmedel i barns språkliga utveckling och i barnens 

sociala samspel, det är även ett bra hjälpmedel inom matematiken där det logiska tänket blir 

stärkt hos barnet och kan förbättras samt utvecklas. Även historiskt sett så har musiken haft en 

avgörande betydelse för människans tankeförmåga och utveckling och är lika gammal som 

västvärldens kultur. I föreliggande arbete undersöks vilken betydelse musiken har för barn i 

förskolan och hur förskollärare ser på musikens roll och plats i verksamheten. 
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Syfte	  och	  frågeställningar	  

Studiens syfte är att få kunskap om vilken roll musiken spelar i förskolan samt förskollärares 

syn på vilken betydelse musiken har för barnens utveckling och lärande. 

 

1. På vilket sätt används musiken i förskolan? 

2. Vad anser förskollärare att deras egna erfarenheter och relation till musik påverkar hur de 

arbetar med musik i förskolan?  

3. Hur ser förskollärare på musiken som ett hjälpmedel och stöd för barns utveckling och 

lärande? 
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Bakgrund	  

Avsnittet inleds med tre historiska nedslag i musikundervisningens historia, därefter följer en 

kort beskrivning av vad läroplanen och barnkonventionen säger om estetik och musik i 

förskolan. Avsnittet avslutas med musikens betydelse, förskollärarens roll samt barns lärande 

och utveckling inom musik. 

Historia	  

Holgersson (2012) belyser tre historiska nedslag i musikundervisningens historia, som har 

haft väsentlig betydelse för den pedagogiska utvecklingen. Det första nedslaget är 1840-1850 

talets barnträdgårdar, som baseras på den tyske pedagogen Friedrich Fröbels (1782-1852) 

idéer om att barnuppfostran bör utgå ifrån estetisk lärande. Fröbel skapade sånger och 

sånglekar för samt tillsammans med barnen som skulle ge de en möjlighet att utveckla 

vardagsstrukturer samt sociala och moraliska normer. Fröbels musikaktiviteter var riktade 

mot att bearbeta olika sinnesintryck och sedan återskapa det. Han försökte föra samman 

musikaliska strukturer och texter med ett pedagogiskt innehåll (Holgersson 2012). 

Det andra nedslaget är mellan första och andra världskriget då den reformpedagogiska 

rörelsen växte fram och som la stor vikt vid att musik var socialt och kulturellt bildande. 

Musiken skulle ses som ett livsämne och barnen fick nu större frihet att själva vara 

medskapare, barns självständighet, egen skapande förmåga och tron på den anses som viktigt 

(Holgersson 2012). 

Musik	  idag	  

Det tredje nedslaget som Holgersson (2012) belyser är i nutid under 2000-talet. I och med att 

teknologiseringen har gått framåt och att barn idag växer upp i mångkulturella miljöer har 

utbudet av musik via medier ökat. Barn har idag egna erfarenheter av musik och teknik redan 

innan de kommer till förskolan och kan idag få tillgång själva till musiken med hjälp av 

exempelvis surfplattor utan hjälp eller insyn av någon förskollärare. Holmberg (2012) 

förklarar också att musiken i förskolan har utvecklats från att vara inriktad på upplevelsen, 

sinnesintryck och genomförande av musikaktiviteter till att mera involvera barnens skapande 

aktiviteter och tolkningar. 

 

Söderman (2012) har i sin studie sett att förskolan idag har kvar en del fostrande sånger och 

traditioner genom att vi sjunger sånger på exempelvis lucia och påsken. Många av förskolans 

sånger har gått från generation till generation som till exempel Alice Tegnérs sångbok Nu ska 
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vi sjunga, som bidrog med att skapa ett slags musikalisk skolsångskanon för generationer av 

barn som sedan förmedlade sångerna vidare när de själva blev föräldrar och mor- och 

farföräldrar. På grund av detta menar Söderman (2012) att det finns en tradition inom 

förskolan om vad som är “lämpliga sånger” och som inte ifrågasatts, som blivit normgivande 

på grund av dominerande sångböcker och traditioner som till exempel påsken. 

 

Men i dagens mångkulturella Sverige kan sångerna också handla om och uttrycka respekt för 

andra kulturer vilket Söderman (2012) lyfter. Vidare säger Skolverket (2016) att förskolan ska 

hjälpa barnen att utveckla sin egen identitet i samspel med andra och en förståelse för det 

egna och andras kulturarv. Angelo & Saether (2014) belyser att förskollärare har möjlighet att 

påverka den musikaliska utvecklingen genom valet av det musikaliska innehållet och 

musikaktiviteter. Förskollärares val av musikaktiviteter har betydelse för den kulturella 

identiteten som utvecklas på den enskilda förskolan. Det är viktigt att musikaktiviteterna blir 

en del av vardagen och inkluderar alla. Förskollärares val av musikaktiviteter kommer ha 

betydelse för barns tillhörighet och musikaliska utveckling eftersom barnen vistas på 

förskolan under större delen av deras uppväxt.  

 

Läroplanen	  och	  barnkonventionen	  

Enligt FNs barnkonvention (Unicef, u.å.) ska barns kulturella och konstnärliga liv 

uppmuntras, främjas och respekteras. Barn ska få lika möjligheter för kulturell samt 

konstnärlig aktivitet men även för rekreation och fritidsaktivitet. 

 

Förskolans läroplan (Skolverket 2016) beskriver uppdraget att; förskolan ska aktivt sträva 

efter att alla barn ska ges möjlighet till att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga samt 

kroppsuppfattning där även en förståelse att värna om sin egen hälsa och välbefinnande. 

Förskolan ska även sträva efter att alla barn får möjlighet att utveckla sin skapande förmåga 

men även sin förmåga att förmedla upplevelser tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer 

såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. 

Musiken	  betydelse	  

Pramling, Samuelsson et al. (2008) menar att musikstunderna har haft en roll och status där 

den ses som ett hjälpmedel att främja annat lärande såsom språkträning, motorisk träning samt 

social träning. Det vill säga att musiken i förskolan har utvecklats i riktning att fungera som 

en metod utan något tydligt musikaliskt innehåll. Detta är något som både Pramling, 
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Samuelsson (2009) & Calissendorff (2012) belyser, att musiken används som ett hjälpmedel 

för att lära ut något annat ämne som till exempel språkträning och motorikträning än för ett 

lärande i musik. Men någonting som förskollärare inte får glömma bort, och som 

Calissendorff (2012) poängterar, är att musiken har ett egenvärde i sig, det betyder att barnen 

ska ges möjligheten att lära sig om musik. Att barn ska få möjligheter att utveckla och stärka 

sina kunskaper inom musikens grundelement som taktart, musikalisk form, dynamik och 

tempo, som alla är viktiga delar för att stärka barns utveckling och lärande i musiken. För att 

barnen ska kunna urskilja något och ta in kunskaper inom olika områden menar Pramling 

Samuelsson (2015) att variation är en viktig del för barns lärande. För att barn ska kunna 

urskilja till exempel tempo måste barnen få möjlighet att lyssna på musik där tempot varieras. 

Det hjälper inte att spela en rytm med samma tempo om och om igen om man vill att barnen 

ska lära sig om tempo. Det är även något som Mu Ling (2016) belyser att om barn ska lära sig 

något inom ett område är det inte i första hand likheter som ska fokuseras utan skillnader. 

 

Ehrlin (2012) förklarar att det kan finnas en risk med att använda musiken som ett hjälpmedel 

för att främja och utveckla andra kompetenser än kunskaper i musik. Hon menar att det kan 

försämra musikens ställning och att det kan finnas en risk att musiken försvinner den dagen 

då forskning visar att andra ämnen lika gärna kan fylla den funktionen eller ta den platsen. 

Musik är en viktig del för barns utveckling inom olika områden i till exempel matematik och 

språk. När barnen deltar i gemensamma aktiviteter med musik blir det ett sätt att lära av och 

med varandra. Samspelet mellan förskollärare och barn är också av betydelse för barns 

utveckling av musikaliska idéer. I förskolan blir också de gemensamma musikaktiviteterna 

som exempelvis sång och musiklekar ett redskap för lärande och dessa uttryck kan ge stöd åt 

lärandet både individuellt och i grupp. Musikaktiviteter i förskolan kan i och med det 

beskrivas som en verksamhet där social kompetens har möjlighet att utvecklas i ett naturligt 

sammanhang. 

  

Musik är en viktig del i förskolans verksamhet, den har en unik och värdefull egenskap i att 

samla människor och skänka både vuxna och barn stor glädje (Riddersporre 2012). När 

människor samlas kring olika musikaktiviteter stärker det gemenskapen och de sociala 

färdigheter som människan har. Musik är ett språk som barn redan har naturligt. Som 

spädbarn kan barnet uppfatta mamman och pappans röster, melodi och sång. När barnen blir 

större kan de höra musik från olika medier och dansa, sjunga eller spela sin favoritlåt 

(Riddersporre 2012). 
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Spädbarn visar stor glädje när de lyssnar till musik och det är själva ljudupplevelsen som kan 

vara njutbar. När barnen blir äldre ligger oftast intresset på själva uttrycket och så småningom 

kan barnen inhämta kunskaper om melodi, puls, rytm och barnen kan även utforska de 

musikaliska elementen som dynamik och tempo. Men för att barnen ska ges möjlighet att 

utforska musikens värld är det av betydelse att förskollärare har en öppen attityd till musiken 

och att det är viktigt att tänka på att barnen inte kommer till förskolan som musikaliska 

nybörjare. Barn har många erfarenheter hemifrån och det är viktigt att förstå och använda sig 

av de individuella estetiska upplevelser barnen får utanför skolan (Angelo & Saether 2014). 

 

Förskollärarens	  roll	  

Som förskollärare är det av betydelse att barnen får möjlighet att bekanta sig med olika 

musikaliska uttrycksmedel. Men det är även viktigt att förskollärare reflekterar över sin roll 

när de jobbar med musiken (Angelo & Saether 2014). Det är av betydelse att förskollärare 

inte ser sin musikaliska bakgrund som ett hinder utan istället som en möjlighet. Bristande 

kunskaper i musik kan kanske vara en tillgång när ett lekfullt klimat kring musik ska utformas 

på förskolan. I och med det är det inte sagt att förskollärare inte behöver några kunskaper i 

musik men de behöver inte vara en utbildad musiklärare för att erbjuda en lustfylld och rolig 

musikmiljö. Om förskollärare ger barn möjlighet att lära känna och bekanta sig med olika 

musikaliska uttrycksmedel som sång och musik spelande får barnen erfarenheter och dessa 

erfarenheter skapar en viktig grund för att barnen själva ska kunna skapa musik som uttrycker 

upplevelser, tankar och känslor. Som förskollärare är det av betydelse att försöka ta tillvara på 

barns nyfikenhet och glädje. Även i vilken kontext den musikaliska verksamheten utövas i har 

betydelse för på vilket sätt de väljer att jobba med musiken i förskolan. Var förskolan är 

placerad och hur barngruppen ser ut blir centralt för hur musikaktiviteterna ska arrangeras 

(Riddersporre 2012). Asplund, Pramling, Pramling Samuelsson (2008) beskriver några 

intressanta delar som kan hjälpa förskollärares syn på estetik. De förklarar att förskollärarna 

inte nödvändigtvis behöver vara musiker, dansare, poeter eller sångare för att få barnen att bli 

varse de olika delar som ingår i dessa ämnen. Förskollärarna bör däremot ha vissa kunskaper 

men även ett intresse för ämnet för att kunna jobba med det. Detta har enligt författarna visat 

sig inte tillgodoses på en tillräcklig nivå vid grundutbildningen men även på fortbildningar för 

blivande förskollärare 
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Ehrlin och Gustavsson (2015) beskriver i sin studie två nödvändiga kompetenser som 

förskollärare behöver för att kunna känna sig trygga i att arbeta med musik. Den första är 

känslan av att kunna sjunga, det vill säga att känna sig trygg i att sjunga och utöva musik. Den 

andra är att de behöver de didaktiska kompetenserna för att kunna lära ut musik. Författarna 

förklarar att den praktiska kompetensen i sång och spel bidrar till att vidga förskollärarens 

perspektiv inom dessa områden. Ett naturligt och nödvändigt nästa steg är att förskollärare 

med dessa kompetenser kan ha större möjligheter att kunna utveckla sina didaktiska 

kompetenser i musik. Detta för att lättare kunna avgöra de didaktiska frågorna; vad ska 

lärandet handla om, varför ska vi just arbeta med detta material, när ska detta göras, och hur 

ska det genomföras när förskollärare planerar musikaktiviteter i förskolan. 

 

Barns	  utveckling	  och	  lärande	  med	  stöd	  av	  musik	  

Barns relation till musik ter sig ofta väldigt naturlig och okomplicerad. Wiklund (2010) 

förklarar att musiken hjälper barnen att utveckla sitt lyssnande, talet, sina känslor och sina 

stämningar. Musiken hjälper barnet att komma i kontakt med den skapande estetiska delen av 

sig själv, och får lära sig att det jag skapar och uttrycker är viktigt och har ett värde. Den 

organiserade lektionsliknande strukturen på musikstunder i förskolan är kanske den minst 

viktigaste när barnen ska lära sig och skaffa sig erfarenheter i musik. Wiklund förklarar att i 

barns spontana lek finns musiken som en konstant följeslagare. Barn låter nästan hela tiden 

när de leker, och detta spontana musikskapande är något värdefullt och viktigt att uppmuntra 

barnen till (Wiklund). 

 

Wedin (2012) förklarar att musik ofta beskrivs som känslornas språk och att det påverkar oss 

människor både kroppsligt och känslomässigt, alla kan njuta och uppskatta musik även om vi 

inte själva spelar eller har några kunskaper inom musik. Det finns en rad studier som visar att 

musik påverkar våra känslor. Koelsch som är professor i Berlin har i sin studie Brain and 

Music kommit fram till att musik är socialt, det engagerar det sociala samspelet och 

kommunikationen. Till exempel för de yngre är det viktigt att känna en gemenskap och musik 

har en stark samhörighetsfaktor. Koelsch har även undersökt hur musik påverkar våra hjärnor 

och kommit fram till att musik som vi tycker om aktiverar samma belöningssystem som när vi 

äter god mat eller choklad. En annan vanlig teori är att språk och musik har starka 

sammanband, det vill säga att det inte är någon skillnad på aktiviteten i hjärnan när vi sysslar 

med språk och musik. Koelsch menar att musik fungerar som hjärnans förberedelse innan 
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själva matchen med språket börjar. När man har tittat på bilder på hjärnan så går det att se att 

musik startar och aktiverar flera områden i hjärnan, många flera områden än något annan 

stimulus vi känner till (Koelsch 2012). 

  

När musik förväntas bidra till ett lärande i något annat område talas det även om transfer eller 

överföring (Ehrlin 2012). Vilket handlar om att barn tagit in kunskap inom ett område som de 

sedan överför till helt andra ämnen eller situationer. Forskning inom musik i förskolan har 

visat att musik har en stor positiv effekt av många andra ämnen i förskolan. Det finns 

undersökningar som tydligt kan visa att barn som har fått uppleva och ägna sig åt musik i 

vardagen får ett märkbart bättre minne än de barn som inte har fått uppleva och erfara musik i 

en lika stor utsträckning (Calissendorff 2012). 

 

Något som Jederlund (2011) förklarar är att bland språkforskare finns det en gemensam syn 

att ett uttryckssätt aldrig kan stå i vägen för ett annat. Han menar istället att alla språkliga 

uttryck samarbetar och gynnas av varandra. Ett exempel på det är att barn som får lära sig att 

hitta och urskilja puls och takt i ett musikstycke utvecklar parallellt sitt talspråk. Barn som får 

leka mycket fantasilekar och rollekar har lättare att utveckla sin föreställningsförmåga och 

lära sig nya begrepp och lär sig samtidigt att skapa sina egna. 

 

Via musiken lär sig barnet att det är en skapande människa och det jag skapar och säger är 

viktigt. Musik kan utveckla bland annat lyssnande, tal, känslor och stämningar. Musik i 

förskolan handlar inte bara om att spela med instrument eller jobba med planerade 

sångaktiviteter utan det handlar om vad barnen gör. Barn låter när de kör bil och bygger med 

klossar. Det finns ofta en spontan sång bland barn och det är något som förskollärare bör 

uppmuntra. Det är viktigt som förskollärare att ha ett naturligt förhållningssätt till att barn 

låter och musicerar (Riddersporre 2012). Om barnen omges av sjungande och improviserande 

förskollärare ökar det möjligheterna att barnen också blir inspirerade till att upptäcka, utforska 

och imitera eller rent av skapa egna sånger eller rytmiska ramsor. Rytm, dynamik och tonhöjd 

är viktiga beståndsdelar i barnens fortsatta språkutveckling (Angelo & Saether 2014). 

  

Ehrlin (2012) beskriver den gemensamma sången som en bra aktivitet som kan hjälpa det 

enskilda barnet att lära sig acceptera och bekräfta sig själv i det sociala sammanhang som 

förskolan är. Det är stor nytta för barnets välmående, självförtroende och självbild om det får 

många tillfällen och möjligheter till att utveckla sin röst i tal och sång. 



 9 

 

Suzukimetoden	  

En av de mest kända personerna inom instrumental spel i tidig ålder är japanen Shinichi 

Suzuki. Suzuki kom fram till att på samma sätt som barn lär sig det talade språket genom att 

lyssna, härma och repetera kan barn också lära sig spela musikinstrument. Suzukimetoden går 

ut på att till exempel en förälder får lära sig spela ett musikinstrument för att sedan kunna 

hjälpa barnet med övandet hemma. Barnet får sedan försöka härma det föräldern spelar och 

efterhand övergå till att få egna lektioner av en musiklärare. Suzukimetoden har fått stora 

framgångar och det har visat sig i en studie som gjorts på Suzukiutbildade barn hade större 

hjärnrespons än barn som inte fick någon musikundervisning. Suzukimetoden har även fått 

framgångar inom andra områden än det musikaliska. Den anses även utveckla 

kommunikation, motorik och disciplin hos förskolebarn (Calissendorff 2012). 
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Metod	  

Studiens syfte är att erhålla kunskap om musikens roll i förskolan och hur förskollärare ser på 

musikens betydelse för barns utveckling och lärande. Studien har en kvalitativ ansats. Enligt 

Trost (2010) är en kvalitativ metod att föredra om man vill försöka förstå andra människor 

och deras sätt att tycka och tänka. Bryman (2011) förklarar att i kvalitativa intervjuer är 

intresset riktat mot respondentens synsätt och ställningstagande. Genom att vi använder oss av 

en kvalitativ intervju som metod får vi möjlighet att ta del av förskollärarnas synsätt och 

ställningstagande som vi sedan tolkar. Det är en viktig del för att vi ska kunna besvara våra 

frågeställningar. 

 

Datainsamlingsmetod	  

I denna kvalitativa intervju användes en intervjuguide (Bilaga 1). I en kvalitativ intervju finns 

emellertid möjlighet att avvika från intervjuguiden. Det finns möjlighet att ställa nya frågor 

som uppföljning av det som respondenterna svarat, och ordningsföljden på frågorna kan 

variera utan att svaren påverkas i negativ riktning Bryman (2011). Frågorna i intervjuguiden 

är märkta med olika siffror för att tydligt kunna se vilken av frågeställningarna som behandlas 

med respondenten. Ejvegård (2009) menar att intervju som metod är nödvändigt för att ta reda 

på åsikter, tyckanden, uppfattningar eller kunskaper hos en viss population. Intervjun är en 

muntlig kommunikation som förutsätter att deltagandet är frivilligt och att respondenten har 

viss kunskap om ämnet som ska behandlas. Vi har valt att ställa öppna frågor eftersom 

respondenten får då möjlighet att utveckla sina svar efter bästa förmåga och intervjun kan 

därmed ta olika riktningar. Vilket även Bryman (2011) belyser att under intervjun så är det 

önskvärt att låta intervjun ta olika riktningar, eftersom det ger insikt om vad respondenten 

upplever som relevant, viktigt och att respondenten har därmed stor frihet att utforma svaren 

på sitt sätt. 
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Urval	  

Förskolorna valdes genom ett bekvämlighetsurval. Urvalskriterierna var att respondenterna 

skulle ha en förskollärarexamen samt vara verksamma på förskolor som var geografiskt 

nåbara utifrån den tidsperioden och de ekonomiska ramar vi hade att tillgå. För att kontakta 

lämpliga förskolor sökte vi på internet efter förskolor, och kontaktade dem som hade 

telefonnummer på sin hemsida. Det blev allt som allt sex stycken förskolor. Vi hade till en 

början svårigheter med att hitta respondenter till intervjun då flera förskolor valde att tacka 

nej av olika anledningar, bland annat på grund av att många studenter redan hade hört av sig. 

Vi lyckades få en ganska stor spridning på antalet år de olika respondenterna hade jobbat som 

förskollärare, mellan 1 till 25 år. Ett missivbrev (Bilaga 2) skickades ut en vecka i förväg via 

mail till samtliga respondenter. Samtliga förskollärare som vi intervjuat är kvinnor. Detta var 

något som vi inte kunde påverka då det var svårt att få tag på villiga respondenter till denna 

studie. Samtliga namn på respondenter och förskolor i detta arbete är fingerade för att skydda 

deras identitet och arbetsplats. 

 
 

Genomförande	  

Vi bestämde att dela upp intervjuerna mellan varandra. Vi valde att ha intervjun mellan fyra 

ögon. Detta är något som Löfdahl (2014) också beskriver att det kan vara en fördel att utföra 

intervjuerna ensam. Om man är två intervjuare kan respondenten känna sig övervakad 

granskad eller i vissa fall känna sig tvungen att svara på en fråga på ett visst sätt bara för att 

göra oss nöjda och till lags, och det gör att intervjun inte blir särskilt spontan och genuin. 

Löfdahl (2014) beskriver vidare att det är lättare att etablera en god kontakt samt en säker och 

öppen atmosfär mellan mig och respondenten om jag som intervjuare är ensam tillsammans 

med respondenten under den pågående intervjun. Samtliga av intervjuerna genomfördes i ett 

ostört rum som till vardags agerade som arbetsrum eller vilorum på förskolorna där 

respondenterna jobbade. Intervjun spelades in med en applikation med ljudupptagning på våra 

mobiltelefoner. Tidsåtgång för intervjuerna varierade mellan 20 till 50 minuter. När vi sedan 

skulle transkribera användes även detta ljudinspelningsprogram för att spela upp intervjuerna.  
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Bearbetningar	  och	  analys	  

Efter genomförda intervjuer påbörjades transkriberingsprocessen redan samma dag som den 

aktuella intervjun hade genomförts. Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Detta är en 

fördel eftersom intervjun då fortfarande är ny och fortfarande är färskt i våra minnen. Efter att 

vi transkriberat intervjuerna började vi sammanställa resultatet. Kvale & Brinkman (2014) 

förklarar att i analysarbetet är det bra att göra någon form av kodning för att lättare kunna 

hitta viktiga begrepp eller mönster i intervjun. 

 

Vi har använt oss av en tematisk analys, den har sitt huvudsakliga fokus på vad som sägs och 

har sagts istället för att fokusera på hur det sägs (Bryman 2011). Här blir därför den tematiska 

analysen då ett adekvat och bra verktyg för oss när vi ska analysera våra genomförda 

intervjuer. En tematisk analys är till stor hjälp när man vill försöka beskriva vad respondenten 

tycker och tänker samt vilka olika funderingar de kan ha om ett visst ämne. Vi letade och 

identifierade vissa nyckelbegrepp i våra intervjuresultat som vi sedan använde oss av för att 

hitta och klassificera viktiga begrepp och mönster som respondenterna hade sagt under 

intervjuerna. Samtliga av respondenternas namn är fingerade i resultatet för att skydda 

personernas identiteter.  
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Etiskt	  ställningstagande	  

Denna studie har tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) som är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Respondent har i förväg kontaktats både muntligt via telefon och även 

skriftligt via mail med ett missivbrev (Bilaga 2). I missivbrevet togs undersökningens syfte 

och upplägg upp för att göra respondenten bekant med ämnet och studien. Respondenten fick 

även information om att respondenten när som helst fick avbryta intervjun samt att 

respondenten deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och att de resultat som studien 

visar kommer enbart användas i forskningsändamål. En viktig princip som även Löfdahl 

(2014) belyser är att inom forskningsetik gäller det att informera om sin undersökning samt 

att respondenterna ger sitt samtycke till att delta i just denna studie, här är det viktigt att 

upplysa dem om att de alltid, när som helst även om de från början samtyckt till att delta, har 

en möjlighet att avbryta intervjun och därmed också sitt deltagande. 
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Resultat	  

Varje tema är en resultatanalys av förskollärarnas utsagor som tolkas i förhållande till de 

teoretiska och filosofiska ramarna som presenterats i bakgrunden. Resultatet presenteras 

utifrån respektive frågeställning. Först går vi igenom på vilket sätt förskollärare använder 

musiken i förskolan. Sedan presenteras hur förskollärarna anser att deras egna erfarenheter 

och relation till musik påverkar hur de arbetar med musik i förskolan. Slutligen presenteras 

resultatet som handlar om hur förskollärare ser på musiken som ett hjälpmedel och ett stöd för 

barns utveckling och lärande. Citat användas för att illustrera och exemplifiera 

respondenternas funderingar och tankar.  

Hur	  används	  musiken	  i	  förskolan?	  

Samtliga förskollärare förklarar att de använder musik under stora delar av dagen, spontant 

och under planerade samlingar. Hälften av förskollärarna berättar att de brukar ha storsjung på 

förskolan där alla avdelningar samlas och sjunger tillsammans. På Åsas och Marias förskola 

väljer de ut låtarna till storsjungen efter högtider som till exempel jul och påsk. Malin har en 

planeringsgrupp för storsjung där de också följer högtider men de väljer även ut minst en sång 

där de använder sig av tecken som stöd och eftersom de har barn med många olika etniciteter 

så planerar de även in sånger på olika språk. 

 

Musikinstrument	  

Musikinstrument är något som alla förskollärare använder sig av. Fyra av förskollärarna 

berättar att de tillverkar egna instrument mestadels rytminstrument som maracas och 

kastanjetter som barnen i sin tur får använda i den fria leken och under samlingar. Åsa 

använder sig av rytminstrument under samlingar. För att lättare samla in barnen brukar hon 

använda sig av en handtrumma istället för att ropa på barnen. Hon förklarar att barnen brukar 

själva få spela på olika rytminstrument på samlingarna. Instrumenten är tillgängliga för 

barnen under hela dagen och när hon ser att barnen visar ett intresse och sitter och spelar 

brukar hon passa på att samla barnen och spela tillsammans med dem. Det går lättare att hålla 

i samlingen när barnen själva har visat ett intresse. När de använder rytminstrumenten brukar 

barnen få öva på dynamiken genom att spela högt och lågt. En förskollärare beskriver en 

aktivitet, att om läraren trummar med trumman långsamt ska barnen i sin tur då krypa 

långsamt, detta i syfte att få barnen att uppleva och lyssna efter skillnader i musiken. Åsa 

menar att det handlar om att väcka ett intresse för barns instrumentspel. 
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Förskollärarna förklarar att barnen får leka, testa och utforska de instrumenten som finns 

tillgängliga på förskolan oftast tillsammans med sång och dans. Ingen av förskollärarna 

använder sig av något musikinstrument som till exempel gitarr eller piano. De tror att det 

beror på att de inte har tillräckliga kunskaper som behövs för att spela på instrumenten. Lisa:  

 
det vore ännu bättre om jag hade haft mer kunskaper, hade varit bättre om jag kunnat spela gitarr så hade jag 

kunnat erbjuda en annan typ av musik till barnen. 

 

En av förskollärarna som är utbildad inom musik har försökt att spela gitarr tillsammans med 

barnen men hon menar att det är svårt att både spela och samtidigt hålla koll på barnen, det 

blir lätt stressigt och svårt att få till en sådan stund. Hon tycker det är roligt när det kommer in 

vikarier som kan spela gitarr vilket är något som hon ser att barnen också uppskattar mycket. 

Förskollärarna använder sig av musikinstrument men tre av förskollärarna anser ändå att det 

finns för lite instrument i förskolan. Åsa menar att det kan bero på att musiken inte prioriteras 

i lika hög grad som andra ämnen och att det inte finns ekonomi för att inhandla till exempel 

musikinstrument. Detta faktum är en bidragande orsak till att de inte använder sig så mycket 

av instrument. 

 

Teknik	  

Enligt förskollärarna används musik i många IT-relaterade aktiviteter. Digitala resurser i form 

av appar och tjänser som Spotify och Youtube nyttjas exempelvis för att lyssna på musik och 

används i samband med dans och rörelse. Sofia använder sig ofta av Spotify i olika danser 

bland annat har de en aktivitet som de kallar för “babblardansen” där barnen får lyssna på 

olika musikgenre där de har planerat in olika rörelser till musiken. Tanken med dansen är att 

barnen ska få möjlighet att utveckla språket, begreppsuppfattning och kroppsuppfattning. Hon 

tycker att Spotify är ett bra redskap eftersom det finns möjligheter att göra spellistor med 

olika musikgenrer och att det då finns möjlighet att få in olika kulturer via musiken. Lisa och 

Sofia menar att Spotify och Youtube är riktigt bra hjälpmedel för de som inte har så breda 

kunskaper inom musiken och att det finns ett stort utbud av låtar på Spotify som vi inte 

tidigare har haft tillgång till då förskollärare använde CD-skivor. Två av förskollärarna har 

upplevt att reklamen som tillkommer när de använder Youtube och gratisversionen av Spotify 

utgör ett stort hinder i deras pedagogiska arbete med dessa verktyg. Det beror på att i de flesta 

gratisprogram tillkommer reklamen och att det går inte att kontrollera när reklamen spelas 
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upp vilket lätt kan förstöra och avbryta barnens och förskollärarnas koncentration under den 

pågående aktiviteten. 

 

Två av förskollärarna berättar att de brukar använda sig av musik i ateljén när barnen målar. 

Karin förklara att barnen målar till musiken och att barnen får illustrera musiken de lyssnar 

på. Åsa använder musiken mer som ett hjälpmedel till att skapa en nyfikenhet till materialet. 

”Det spontana skapandet lättare kan ske för att musiken hjälper dem att återfå ett lugn och 

fokus”. Åsa förklarar att i och med att digitaliseringen har utvecklats har det kommit mycket 

appar och digitala redskap som man inte har så mycket kunskaper om. Hon förklarar att 

förskolan ganska nyligen har börjat använda sig av appar som barnen själva kan använda för 

att skapa egen musik. Men eftersom de precis har börjat använda sig av apparna så finns det 

bristande kunskaper hos arbetslaget i hur de ska använda verktyget. Men det menar hon beror 

på intresse och om man använder det privat så blir det lättare att använda det i förskolan. 

 

Rörelse,	  dans	  och	  motorik	  

Samtliga intervjuade förskollärare menar att med hjälp av takt, rytm och dans utvecklar 

barnen sin motorik enligt alla sex förskollärare. Lisa förklarar att de har ett speciellt dansrum 

på avdelningen där de kan hålla i olika dansaktiviteter. Med hjälp av dansen så stärks barnens 

självförtroende. Det är viktigt att barnen får känna att de är en som kan. Hon förklarar att när 

barn lyssnar på musik så kan de lättare gå in i sig själva. “Att den här låten är så bra att jag 

bara dansar” 

 

Åsa och Maria ger uttryck åt vikten av att barn får uppleva dans på ett positivt och glädjande 

sätt. De menar att dans är till för alla. Både Åsa och Maria brukar lyssna på musik där barnen 

själva får känna in musiken i kroppen, de brukar ordna dansaktiviteter där barnen ska försöka 

att lyssna och tolka musiken på sitt sätt och det viktiga är menar de att det inte finns några rätt 

eller fel när barn dansar. Sofias förskola jobbar med ett babblartema där de har planerat in en 

babblardans, tanken med dansen är att barnen ska få möjlighet att utveckla motoriken men 

även begrepps och kroppsuppfattning då de under dansen sjunger och benämner de olika 

delarna på kroppen. 
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Förskollärarnas	  erfarenhet	  och	  roll	  

Förskollärarna menar att det personliga intresset är något som verkligen påverkar hur de 

jobbar med musik. Är förskollärare intresserad av musik så kommer de använda sig mer av 

det i förskolan. Är förskollärare inte intresserad så finns det en risk att de väljer bort musiken 

och fokuserar på andra lärande områden inom estetiken. Förskollärarna anser att om de haft 

mer kunskaper inom musik och instrumentalspel hade de kunnat använda musiken på ett 

bättre sätt. Förskollärarna har en ganska enig syn om att arbetslagets kompetens och intresse 

till ett visst ämne som exempelvis musiken också har betydelse för hur de väljer att arbeta 

med det. ”Om jag brister i ämnet musik kan min kollega ta över det och styra upp” 

 

Åsa förklarar ovan att hon upplever att på grund av de bristande kunskaperna och 

erfarenheterna i musik gör att musiken ofta kan glömmas bort bland förskollärare. Hon 

förklarar att förskollärarna missar det faktumet att musiken också tillhör de skapande ämnena. 

Vilket gör att musik, drama och dans då kan hamna i skymundan till förmån för ateljén. 

 

Karin nämner att den personliga ryggsäcken som är fylld med erfarenheter, är till stor nytta 

när förskollärare vill skapa spontana musikaktiviteter tillsammans med barnen. Exempelvis 

när de är ute på promenad och uppmärksammar något i omgivningen som de då kan göra en 

sång om. Hälften av förskollärarna upplever att musik är väldigt enkelt att jobba med 

eftersom det finns så många barnsånger som många kan och att musik är relativt lätt ämne att 

plocka ner på barnens nivå. En förskollärare nämner att det handlar väldigt mycket om en 

själv, vilka personliga erfarenheter och intresse som du har till musik påverkar också hur du 

jobbar med musiken. Maria förklarar att hennes utbildning i musik och erfarenheter som 

bland annat lägerledare, har hjälp och gjort att hon kan se på musik i förskolan på ett annat 

sätt med andra glasögon. Två av förskollärarna beskriver sig som väldigt trygg i arbetet med 

musik i förskolan. De menar att deras mångåriga erfarenhet i yrket har gjort att de kan väldigt 

lätt ta tag i exempelvis en musiksamling utan någon större planering eller osäkerhet. En av 

förskollärarna nämnde att under tidigare år så kunde hon undvika att hålla i sångsamlingar på 

grund av rädsla och osäkerhet när andra förskollärare satt med i samma rum. 

 

Möjligheter	  och	  hinder	  

Alla förskollärarna är överens om att det finns en rad hinder, både personliga hinder men även 

hinder som är relaterade till avdelningen eller förskolan när det kommer till musik i förskola. 
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Förskollärarna berättar att de allt växande barngrupperna kan vara ett stort hinder när de vill 

jobba med exempelvis instrumentalspel. Maria förklarar att det kan vara svårt att ha en 

musikstund tillsammans med femton barn där alla ska få en möjlighet att spela och lära sig 

något. Tre av förskollärarna nämner att förskolans lokalutformning ofta kan utgöra ett hinder 

till musikskapande. Musiken med sin naturligt höga ljudnivå gör att det kan vara svårt för 

andra barn att sitta och pyssla eller hålla på med någon annan aktivitet i samma rum. En av 

förskollärarna nämner att deras avdelning skulle behöva en dörr som kan stängas så att barnen 

som är inne i en musikaktivitet lättare kan känna musiken i hela kroppen, samt att de övriga 

barnen inte behöver bli störda eller avbrutna. Fem av sex förskollärare upplever att de har 

bristande kunskaper inom musik och instrumentalspel som därmed utgör ett hinder i deras 

arbete med musik i förskolan. En förskollärare nämner att planeringarna oftast ägnas åt alla 

andra områden än just musik. En förskollärare förklarar också att det var hon som fick stå för 

musiken i arbetslaget, vilket har gjort att musiken kanske har blivit lidande till förmån för 

andra ämnen. 

 

Musik	  som	  pedagogiskt	  hjälpmedel	  

Alla sex förskollärare anser att musik är ett bra hjälpmedel för barns utveckling och lärande. 

Musiken ska vara glädjande och lustfylld för barnen. Förskollärarna anser också att musik är 

bra för lärande i andra ämnen. De menar att musik och kommunikation har ett starkt band 

mellan dem. Förskollärarna är överens om att musik är ett bra stöd för att lära och utveckla 

språket hos barnen. Förskollärarna förklarar att musik är väldig bra när barn ska lära sig läsa 

och skriva då barnen får höra många nya ord och fraser i musiken. Musiken hjälper barnen att 

förstå och lära sig nya begrepp, meningsuppbyggnad och tempo i språket. Detta gäller särskilt 

de yngre barnen, vilket enligt Lisa handlar mycket om just språket och den motoriska 

utvecklingen. Alla förskollärare nämner att musik hjälper barnen att träna på takt och rytm, de 

får möjlighet att känna musiken i kroppen och därmed utveckla sin kroppsuppfattning. Åsa 

beskriver musiken som en väldigt bra inspirationskälla och som ett verktyg som kan öppna 

upp för många intressanta samtal och reflektioner om hur man exempelvis är en bra kompis. 

En av förskollärarna nämner att musik är ett väldigt bra hjälpmedel när de ska prata om färger 

och lära sig färglära. Att med hjälp av exempelvis en sång kan vidga lärandet om färger och 

dess egenskaper. Två av sex förskollärare berättar att de i deras skapande stunder när barnen 

exempelvis sitter och ritar eller pysslar brukar de sätta på musik då de upplever att barnen 

kommer igång lättare med materialet och blir inspirerade till att skapa. En förskollärare 
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nämner att med musik kan det spontana skapandet lättare ske, då musiken hjälper dem att 

återfå ett lugn och fokus som kan behövas för att kunna utföra aktiviteten. Två förskollärare 

förklarar att matematik och rytm är starkt relaterade till varandra. De brukar ofta ta hjälp av 

musiken i deras matematiska aktiviteter för att göra lärandet mer lustfyllt. 

  

Åsa förklarar att musiken kan vara ett bra sätt att lära om sig själv och att musik handlar om 

känslor, att lära sig förstå och uttrycka sina egna känslor och andras känslor. “Vi lär inte ut, 

det är barnen som lär in” 

 

Hon menar också att musik handlar om gemenskap och det sociala samspelet och att barn kan 

lära sig om empati, hitta en harmoni i sig själv. Maria berättar att de brukar ha discodans, 

detta i syfte att barnen ska lära sig att våga släppa loss. Musiken stärker barnens 

självförtroende, de får känna att de duger. Lisa förklarar att barnen kan med hjälp av musiken 

lättare “gå in i sig själva” ett slags flow där barnet är ett med musiken. Åsa förklarar att 

musik handlar mycket om känslolivet och samvaro med andra. Musik är något att samlas 

kring, där människor gör något tillsammans som skänker glädje och lust till alla deltagare. 
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Analys	  

Utifrån resultatet kommer vi i denna del av studien analysera de svar som vi fått i resultatet i 

förhållande till den tidigare forskningen som vi presenterat.  

Användandet	  av	  musik	  i	  förskolan	  

Studien visar att förskollärarna anser att musiken är ett viktigt ämne, verktyg och medel i 

förskolan som följer riktlinjerna i läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2016) 

intentioner och riktlinjer. Musiken används emellertid på många olika sätt och kan därför ha 

många olika funktioner i verksamheten. Förskollärarna förklarar att de brukar anordna 

storsjung på förskolan där avdelningarna samlas och sjunger tillsammans. Många av 

förskollärarna sjunger traditionsenliga sånger kring högtider som till exempel jul och påsk. 

Söderman (2012) belyser att det finns en musiktradition inom förskolan som inte har 

ifrågasatts utan grundar sig på vad som är “passande förskolemusik”, som ofta blivit 

normgivande tack vare ledande sångböcker och traditioner som till exempel firandet av lucia. 

En av förskollärarna använder sånger på olika språk under storsjungen eftersom det finns barn 

med olika etniciteter. Angelo och Saether (2014) belyser att det inte finns något facit på hur 

förskollärare bör jobba med mångkultur i förskolan. I lpfö98 (Skolverket 2016) finns det 

däremot riktlinjer om hur förskollärare ska arbeta med språkutveckling, kulturell kunskap och 

identitet. Informanterna menar att musik kan bidra och ge möjligheter till att utveckla 

kunskaper om mångkultur i förskolan. Det viktiga med musikaktiviteter är att det blir en del 

av de vardagliga aktiviteterna och att det inkluderar alla barnen. Förskollärare har möjlighet 

att påverka den musikaliska utvecklingen och är förmedlare av värden som får betydelse för 

barns upplevelser. Förskollärarna brukar använda sig av musikinstrument på samlingar och i 

den fria leken. En förskollärare försöker planera in instrumentspel när barnen visar ett intresse 

för det. Detta är något som Angelo och Saether (2014) menar är en viktig del att barnen får 

bekanta sig med olika musikaliska uttrycksmedel. Vidare förklarar Riddersporre (2012) att 

om barn får möjlighet att bekanta sig med till exempel musikspelande så får barnen 

erfarenheter som skapar en viktig grund för att barnen själva ska kunna skapa musik. Det är 

då av betydelse att förskollärarna försöker ta till vara på barns nyfikenhet, intresse och glädje. 

En av förskollärarna nämner att det går lättare att hålla i en musikaktivitet om barnen visat ett 

intresse för det. Musikinstrument som används på förskolorna är överlag rytm instrument. Två 

av förskollärarna beskriver att de under musikaktiviteter använder sig av rytminstrument till 

exempelvis maracas som de har tillverkat själv. Barnen får lyssna och spela tillsammans med 

förskolläraren på en trumma och öva på att till exempel spela högt och lågt samt att barnen får 
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lyssna på rytmen och om rytmen är långsam ska barnen krypa långsamt och vice versa. Det är 

viktigt som i det här fallet att barnen får erfara variationer i musiken. Genom att 

förskolläraren och barnen varierar rytmen får barnen möjlighet att urskilja rytm och tempo. 

Om barn ska få möjlighet att lära sig om till exempel rytm är det av betydelse att förskollärare 

visar på vilka skillnader och likheter som förekommer i rytmen (Pramling Samuelsson 2015). 

Denna studie visar att det finns tendenser som pekar på att musiken i dagens förskola mer 

sällan får ett eget fokus och uppmärksamhet där barnen och förskollärare musicerar 

tillsammans för att lära sig mera om musik, som exempelvis rytm, tempo och melodi.  

 

Calissendorf (2012) betonar att förskollärare inte får glömma bort att musiken har ett 

egenvärde. Med detta egenvärde menar hon att barnen ska inte bara få lära sig i musik utan 

också lära sig om musik. Det vill säga att lära sig om de musikaliska byggstenar som utgör 

stommen i all musik där taktart, musikalisk form, dynamik och tempo ingår. Detta är viktiga 

kunskaper för barnen i deras utveckling och lärande inom musiken. I vår studie återkommer 

ofta förskollärarna till att deras bristande kunskaper, erfarenheter och ibland också intresse 

gör att musiken ofta glöms bort och fokus riktas åt något annat ämne som anses lättare av 

förskolläraren. 

 

Samtliga förskollärare använder sig av digitala musiktjänster som ett hjälpmedel i exempelvis 

dansaktiviteter. När förskollärarna använder sig av IT-relaterade resurser för aktiviteterna i 

förskolan är det av betydelse att som förskollärare vara medveten om det som Holgersson 

(2012) förklarar att barn idag har många erfarenheter redan innan dom kommer till förskolan. 

Barn kan i större utsträckning få tillgång till musik och media via surfplattor och det är viktigt 

att dels ta till vara på barnens intressen men det är även viktigt att se över vad det är för utbud 

man erbjuder barnen. 
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Förskollärarnas	  erfarenhet	  och	  roll	  

Alla förskollärarna i intervjun förklarade att det personliga intresset och de erfarenheter de har 

i musik är det som också påverkar i vilken utsträckning och på vilket sätt de jobbar med 

musik i förskolan. Att det personliga intresset spelar en avgörande roll för hur förskollärare 

ser på musik är även något som Riddersporre (2012), Angelo och Saether (2014) samt 

Asplund, Pramling, Pramling Samuelsson (2008) beskriver när de förklarar att det viktigaste 

kanske inte alltid är att förskollärare ska ha en utbildning och expertkunskaper inom musik för 

att kunna utöva och experimentera med musik, utan det kan räcka långt med bara ett intresse 

och en positiv inställning som håller viljan och lusten uppe att arbeta med musik på förskolan. 

Däremot så menar författarna att förskollärare behöver ett visst kunnande inom musik för att 

kunna känna sig trygga och någorlunda säkra i ledarrollen och arbeta med ämnet, men detta är 

något som kanske inte alltid lyfts fram på ett tydligt sätt i utbildningen. Detta exemplifierar en 

av förskollärarna på ett tydligt sätt när hon berättar att hon inte vågade och undvek att hålla i 

musikstunder på grund av en rädsla och osäkerhet att göra bort sig inför de andra 

förskollärarna på grund av att hon inte kände att hon kunde tillräckligt inom musik. Ingen av 

förskollärarna använder sig av något musikinstrument som till exempel gitarr eller piano. 

Vilket de anser beror på att de inte har tillräckliga kunskaper som behövs för att spela på 

instrumenten. 

 

Förskollärarna lyfter fram några aspekter som kan utgöra hinder när det kommer till musik i 

förskolan. Förskollärarna förklarar att barngruppens storlek ständigt kommer påverka vilken 

kvalité och vilka möjligheter som barngruppen får till musikskapande. Flera av förskollärarna 

menar att förskolans utformning kan göra att barns spontana musikaktiviteter inte får någon 

given plats på avdelningen. Det är inte alla förskolor som har möjlighet att ha ett speciellt rum 

tillägnat musik. Detta uppmärksammar även Riddersporre (2012) att förskolans placering, 

utformning, dynamik i barngruppen samt intresse hos barngruppen är alla delar som har 

betydelse för hur musikaktiviteter kan planeras och genomföras. 
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Musik	  som	  pedagogiskt	  hjälpmedel	  

Förskollärarna anser att musik är ett bra hjälpmedel för barns utveckling och lärande. De 

beskriver att musiken också är bra för lärande i andra ämnen och menar att musik och 

kommunikation har ett starkt samband. Jederlund (2011) hävdar starkt just detta, att ett 

uttryckssätt som exempelvis musik inte kan stå i vägen för ett annat, exempelvis språk. Med 

detta menas att alla språkliga uttryck samarbetar med varandra och gynnas av varandra. Ett 

exempel är som förskollärarna nämner i intervjuerna att musiken är väldigt bra hjälpmedel 

och stöd i barns tidiga språkutveckling då de i musiken får höra många nya ord och fraser. 

Eller som Jederlund (2011) förklarar att när barn får öva sig i att urskilja och leta puls och takt 

i musiken gör det att de samtidigt utvecklar sina kunskaper i tal och språk. Det är något som 

Pramling, Samuelsson (2009) och Calissendorff (2012) förklarar att musiken i förskolan har 

en ställning där musiken ses som ett hjälpmedel att främja lärande inom andra ämnen som då 

exempelvis språk och motorik. Vidare skriver Pramling, Samuelsson et al. (2008) att det finns 

ett dilemma, enligt läroplanen så ska estetiska ämnen baseras på både metod och innehåll. 

Men musiken i förskolan har utvecklats i riktning mot att få en funktion som endast metod 

utan något tydligt musikaliskt innehåll. 

  

En av förskollärarna förklarar att musik handlar mycket om känslor, att komma i kontakt med 

sina egna känslor och kunna förstå andras känslor. Åsa beskrev att för henne handlar musik i 

förskolan också om gemenskap, det vill säga att barnen i samspel med varandra lär sig 

utveckla kunskaper om socialt samspel och empati och finna en inre harmoni. Denna bild är 

något som Wedin (2013) också hävdar när hon beskriver musiken som känslornas språk. Ett 

språk där du som utövare inte behöver några förkunskaper eller intellektuella färdigheter för 

att kunna ta till sig musiken. Hon förklarar detta med att hävda att alla människor kan bli 

känslomässigt påverkade och njuta av den även om de inte aktivt håller på med musik. Åsa 

och Maria förklarar att musik hjälper till att stärka barnens självförtroende. De förklarar att i 

musiken har barn lättare att kunna släppa loss och få en känsla av att de duger och kan. När 

förskollärare arbetar med musik i förskolan så aktiveras många sinnen hos barnet. Det är 

mycket information som barnet måste processa och det ställer höga krav på hjärnan. Om 

förskollärarna dagligen använder sig av musiklekar där barnen får jobba med känslor, 

gemenskap, nyfikenhet och uthållighet så har det visat sig ha positiva effekter på barns 

utveckling och lärande (Wedin 2013). Åsa menar att musik handlar om gemenskap och 

glädje. Hon belyser att: ”Vi lär inte ut, det är barnen som lär in”  
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Diskussion	  och	  slutsatser	  

I följande avsnitt presenteras diskussion, därefter följer slutsatser och vidare metoddiskussion 

och slutligen ges förslag på vidare forskning. 

 

Diskussion	  

Resultatet visar att förskollärarna tycker att musik är ett bra hjälpmedel för barns utveckling 

och lärande. Förskollärarna beskriver också att musiken används i andra lärande områden som 

till exempel språk. Det här menar vi kan vara ett problem. Dels för att musiken inte får den 

plats den förtjänar och som Ehrlin (2012) menar att det finns en risk med att använda musiken 

för annat lärande eftersom det kan göra att musiken försvinner den dagen då forskning visar 

att andra ämnen kan ta den platsen. Det här känns väldigt extremt men vi anser att det är värt 

att tänka på och vara medveten om när förskollärare arbetar med musik i förskolan. Det finns 

även ett problem med att förskollärarna oftast bara använder musiken som en metod till 

lärande inom andra områden. Exempelvis när förskollärarna använder musiken som stöd för 

att träna och utveckla språket, musiken används då uteslutande som en metod för att fokusera 

på språket. Lika viktigt är det att tänka på innehållet alltså vad lärandet ska handla om och vad 

ska barnen rikta sin uppmärksamhet mot. Ett exempel på aktivitet med musik som innehåll är 

när förskollärare använder sig av rytminstrument och jobbar med takt och tempo, som är en 

av grundelementen i all musik där takt och tempo ingår. 

 

En aspekt av musik som förskollärare kanske inte alltid har funderat på är det faktum att som 

Jederlund (2011) uppmärksammar att alla uttryckssätt är sammankopplade med varandra. Det 

vill säga att språk och musik alltid samarbetar och gynnas av varandra. Alla förskollärarna 

förklarar att musiken är bra för barns utveckling och lärande i språket. Vilket vi anser och 

som Angleo och Saether (2014) också framhåller när de i sin studie visar att barn som under 

sin uppväxt omges och vistas bland sjungande och improviserade vuxna, gör att barnen själva 

blir inspirerade och känner en lust att också utforska, imitera, upptäcka och skapa helt egna 

improviserade sånger eller ramsor där de får öva på rytm, dynamik och tonhöjder som alla är 

viktiga delar för barnets pågående och fortsatta språkutveckling. 

 

Musikinstrument som gitarr och piano används inte av förskollärarna eftersom de anser att de 

har för lite kunskaper och att det inte finns tillräcklig tillgång till instrumenten på förskolan. 

Lisa menar att om hon haft bättre kunskaper så hade det funnits möjlighet att erbjuda barnen 
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en annan sorts musik till barnen. Detta tror vi beror på bland annat det egna intresset och 

vilken utbildning förskollärarna har med sig från förskollärarprogrammet. Det är något som 

Asplund, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) också belyser att det handlar om 

intresset, men också att förskollärare behöver ha vissa basala kunskaper inom musik. Här 

menar författarna att det finns en kunskapslucka bland verksamma förskollärare, då 

utbildningen inte erbjuder tillräcklig undervisning i musik och instrumentalspel. Malin tar upp 

om den ekonomiska aspekten att det inte finns pengar till att köpa in instrument. Vi anser i 

överensstämmelse med Suzukimetoden att barn kan lära sig på ett naturligt sätt bara de får 

möjlighet att uppleva och spela på musikinstrument. Men för att barnen ska ges möjlighet 

utvecklas inom instrumentalspel, krävs det att förskollärarna har kunskaper inom musikämnet. 

Viktigt är också att förskollärarna själva har ett intresse, lust och en vilja att arbeta med musik 

och instrumentalspel tillsammans med barnen på förskolan. 

 

Något som vi hävdar är en viktig aspekt att tänka på att när förskollärare jobbar med musik 

som digitalt uttrycksmedel och plattformar som exempelvis surfplattor, så är det viktigt att 

vara medveten om vilka appar de väljer ut att arbeta med i förskolan, då det finns en uppsjö 

av mer eller mindre lämpliga pedagogiska appar. När det gäller reklam via exempelvis 

Spotify eller Youtube är detta också något som förskollärare måste vara noggranna med 

eftersom att det i dessa program ofta tillkommer gratisreklam som barnen då oreflekterat kan 

titta eller lyssna på, bli påverkade och störda av i leken eller i aktiviteten som de befinner sig i 

för stunden. I läroplanen (Skolverket 2016) förklaras musiken som ett uttrycksmedel och inte 

som ett eget ämne. Detta är något som vi anser kanske behöver ändras, om musiken får en 

status och position i förskolan och i förskollärarutbildningen kommer det att påverka barnens 

utveckling och lärande i musik och stärka ämnets status i förskolan.  
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Metoddiskussion	  

Vi valde i förstahand att kontakta förskolor där vi inte känner respondenterna. Men på grund 

av tidspress kontaktade vi förskollärare som vi känner sedan tidigare. Vilket slutade med att 

en av oss kände två av respondenterna som kan ha påverkat intervjuernas resultat. Men vi 

känner ändå att respondenterna har varit pålitliga eftersom de har i vissa fall förminskat sig 

själva när de till exempel pratar om sina kunskaper inom musik vilket ökar trovärdigheten i 

studien. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och transkriberade de intervjuerna som vi hade 

genomfört. Vi tycker att det har varit svårt att den som inte var med under intervjun och 

transkriberingen kunde ibland ha problem att tolka och tyda det respondenten sagt. Vi 

kontrollerade inte om respondenterna hade några speciella kunskaper inom musik. Detta anser 

vi medförde något positivt eftersom respondenterna då har olika erfarenheter och intresse av 

musik. Vi upptäckte under transkriberingen att en av våra frågor i intervjuguiden inte 

besvarades av två respondenter och som kan ha påverkat resultatet. 

 

Respondenterna besvarade frågorna på olika sätt och diskuterade olika mycket kring frågorna. 

Vi valde att följa upp olika frågeställningar och därmed ställde vi varierande följdfrågor som 

gjort att det ibland var svårt att sammanställa respondenternas svar. I och med detta så har vi 

fått läsa mellan raderna för att försöka tolka vad respondenterna menar. Vi känner också att 

vissa frågor hade kunnat följas upp med följdfrågor för att få ett mer utförligare svar. 

 

Bryman (2011) belyser att det är viktigt att aktivt lyssna på det informanten säger för att 

kunna följa upp ledtrådar med frågor som inte kan formuleras i förväg. Intervjuerna 

transkriberades i sin helhet för att få ett så omfattande och korrekt resultat som möjligt. Det 

minskar våra möjligheter att feltolka någon del i studien och ökar då tillförlitligheten för 

denna studie då riskerna att det förekommer något fel i framställandet av studien har markant 

blivit reducerade.  

 

Som vi nämnt tidigare så var vi ensamma med respondenterna under intervjun. Som Löfdahl 

(2014) också nämner att det blir lättare att skapa en god kontakt med respondenten om man är 

ensam under intervjun. Men om vi både hade varit närvarande under intervjuerna så hade vi 

kunnat dela upp oss på så vis att den ena genomför intervjun och den andra antecknar 

respondentens kroppsspråk och det ljudinspelningen inte kan fånga. Detta hade också ökat 

studiens kvalitet och reliabilitet. 
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Slutsatser	  

I denna studie har vi undersökt vilken roll musiken har i förskolan samt hur de verksamma 

förskollärarna ser på musikens betydelse för barns utveckling och lärande. Musiken har en 

ganska stor roll på förskolan. Kanske då mest som ett hjälpmedel och som en aktivitet att 

samla barngruppen innan exempelvis matsituationer eller utgång. Musik används även som ett 

hjälpmedel till lärande inom de flesta områden på förskolan som exempelvis inom språk och 

motoriskt lärande. Något som vi tycker är anmärkningsvärt var att de flesta förskollärarna i 

undersökningen upplevde att deras kunskaper inom musik inte var tillräckliga vilket har gjort 

att de ofta undviker aktiviteter som helt har sitt fokus på musikskapandet. De uttryckte att om 

de hade haft tillräckliga kunskaper i ämnet hade deras arbete med musik på förskolan sett helt 

annorlunda ut. De flesta av förskollärarna beskriver att förskollärarutbildningen inte har gett 

dem tillräckliga kunskaper i ämnet musik, och uttrycker en önskan om att det gärna hade fått 

vara mer musikinslag och instrumentalspel i förskollärarutbildningen. 

 

Vidare	  forskning	  

Något vi skulle vilja undersöka vidare är att under liknande förutsättningar istället kombinera 

intervjuer med observationer. Detta för att då först observera förskollärare och barn i 

verksamheten och hur de arbetar med musik och estetik. För att sedan under intervjuerna 

kunna ställa mer utmanade frågor om hur de tänkte under en viss situation eller varför de 

valde just detta material att arbeta med. Detta skulle då kunna ge en mer tydlig och rättvis bild 

för hur förskollärare jobbar med musik i förskolan. Om det endast bara genomförs intervjuer 

så kan förskollärarna som intervjuas anpassa sina svar efter vad de tror vi vill höra. Om man 

då istället kombinerar intervju och observation är materialet betydligt mer omfattande och 

risken för att den som intervjuat feltolkar respondenten blir avsevärt mycket mindre. 
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Bilaga	  1	  –	  Intervjuguide	  

(Siffrorna inom parentes är vilken frågeställning som den behandlar.) 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur ser ditt personliga intresse för musik ut? 

Vilka erfarenheter och intresse har du till musik? (2) 

1. Vad är musik för dig i förskolan. (3) 

2. Kan du ge exempel på situationer där musik används på förskolan? (1) 

Har du några fler exempel. Kan du utveckla.. 

3. Vad anser du/ni att barn lär sig när de arbetar med musik i förskolan. (3) 

4. Hur ser du på musik som ett pedagogiskt redskap i förskolan (2) 

Använder ni andra hjälpmedel eller musikinstrument i musik aktiviteterna. Ge exempel.   

5. Beskriv hur eller om ni planerar för musikaktiviteter på förskolan. (1) 

-utveckla mer, kan du precisera. 

6. Vilken prioritet har musiken på förskolan? varför? (2) 

7. Vilka möjligheter eller hinder finns det för musikanvändande i verksamheten? (2,1) 

8. Kan du arbeta med musik i den utsträckning du vill? (1) 

9. Vilken betydelse och påverkan anser du att musik har för barns utveckling i förskolan? (3) 

10. Hur anser du att din egen erfarenhet till musik påverkar sättet du arbetar med musik i 

förskolan? (3,1) 
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Bilaga	  2	  -‐	  Missivbrev	  

Hej! Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet. Under hösten 

skriver vi vårt examensarbete som handlar om musik i förskolan. Syftet är att få en ökad 

förståelse för hur förskollärare använder sig av musiken i förskolan samt hur förskollärare ser 

på musikens betydelse för barns utveckling och lärande. Vi skulle därför behöva er hjälp 

genom att få möjlighet att intervjua er om detta område. 

I denna intervju kommer vi att ställa frågor om musik och musikskapande i förskolan. Vårt 

syfte som vi kommer att utgå ifrån i intervjun är att få en ökad förståelse för hur förskollärare 

använder sig av musiken i förskolan samt hur förskollärare ser på musikens betydelse för 

barns utveckling och lärande. Planerad tidsåtgång för intervjun är cirka 20 – 40 minuter. 

I denna intervju kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när 

som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer 

att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i detta 

forskningsändamål. 

Vid frågor kan du kontakta oss via telefon eller mail.   

Olov Skantz. XXX-XX 

Anton Karlström. XXX-XX 


