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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en kvalitativ studie vars syfte är att beskriva och förstå musikens roll i 
förskolan utifrån fyra förskollärares perspektiv. Studien eftersöker hur musik används samt vilka 
möjligheter och begränsningar det finns för förskollärare att arbeta med musik. 
Bakgrundsavsnittet som är baserad på tidigare forskning i form av avhandlingar, förskolans 
läroplan, FN:s barnkonvention samt annan litteratur, framkommer det att musik kan gynna bl.a. 
barns motorik, kulturella erfarenhet såväl som språkliga utveckling men det lyfts även fram 
forskning som problematiserar just användandet av musik som metod enbart. Bakgrunden tar 
även upp ramfaktorer och andra faktorer som påverkar förskollärares arbete med musik men 
även att det finns en oklarhet i vilka kunskaper och kompetenser förskollärare behöver för att 
undervisa i respektive med musik. I metodavsnittet presenteras det att studiens resultat är 
baserat på kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare som analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys som metod. Studiens resultat visar att förskollärarna använder musik i förskolan 
spontant, planerat, med hjälp av instrument och tekniska hjälpmedel för att främja barns 
utveckling och de kunskapsmål som lyfts av förskolans läroplan. Vidare visar resultatet vilka 
ramfaktorer i förskolan som påverkar förskollärarnas arbete med musik samt att förskollärarnas 
kunskaper och kompetenser varierar, vilket därmed skapar olika förutsättningar och påverkar 
deras förhållningssätt till musikarbetet i förskolan, som i sin tur påverkar musikens roll i 
förskolan. Slutsatser som dragits är att musik faktiskt har en viktig roll i dagens förskola men 
vilken roll den faktiskt får är tätt sammankopplat med de faktorer som finns inom förskolans 
verksamhet. Musik i sig skapar möjligheter i förskolan men utmaningen ligger i att förskollärare 
har eller får möjlighet till det rätta förutsättningarna för att kunna använda sig av dem.  

Nyckelord: Musik, musikaktiviteter, musikdidaktik, förskollärare, förhållningssätt, faktorer 
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1. Inledning  

Musik har en given plats i förskolans verksamhet (Eriksson, 2013; Riddersporre, 2012). Förskolans 
musiktraditioner, hur musik har använts i förskolan, sträcker sig ända tillbaka till barnträdgårdarna 
som grundades av Fröbel under 1800-talets slut. Sedan dess har musik och sång varit en naturlig 
del och en vanlig uttrycksform i förskolans vardag och är det än idag (Ericsson & Lindgren, 2012). 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska barn i förskolan lära sig, bli nyfikna och skapa sig 
ett intresse för språk och kommunikation samt utveckla sin förmåga och lära sig i de estetiska 
uttrycksformerna och genom skapande. Musik ska även verka både som innehåll och metod i 
förskolans undervisning. Ett av de mål som finns i förskolans läroplan är att barn i förskolan själva 
ska få skapa, uppleva och erfara olika uttrycksformer. I detta mål ingår musik som uttrycksform 
(a.a), men vilket utbud får barn i förskolan idag för att utveckla och tillägna sig musik som estetisk 
uttrycksform? 

För att lära barn med musik behöver förskolläraren musikdidaktiskt kompetens vilket enligt Ferm 
Thorgersen (2012: 83 - 84) består av ”pedagogisk, didaktisk och musikalisk kompetens”. Dessa tre 
kompetenser skapar en helhet för att främja ett musikaliskt lärande. Med en längre bakgrund inom 
musik och när jag vikarierat inom förskolan samt under VFU-perioder har jag funderat på vilken 
kunskap förskollärare faktiskt har i att arbeta med musik. Jag anser att min egen kunskap och 
kompetens i musik hjälpt mig i musikutövandet tillsammans med barn, vilket skapat flera 
möjligheter att arbeta med denna uttrycksform, samtidigt som jag mött förskollärare som uttryckt 
en osäkerhet i musikutövande vilket enligt dem begränsar deras arbete. Därför undrar jag hur 
förskollärare anser själva att deras kunskaper och kompetenser påverkar deras arbete med musik 
i förskolan? Vilken betydelse har just det för musik som innehåll och metod? Finns det andra 
faktorer som påverkar förskolans val av musikaktiviteter och som styr respektive formar val av 
musik som innehåll och metod? 

Inom förskolan finns det olika indikationer på att förskollärare inte lär barn i musik i den 
utsträckning som de skulle vilja göra eftersom de känner att de har för lite kunskap och kompetens 
i ämnet. Enligt Sheridan, Sandberg och Williams (2015) finns det för lite forskning kring vilka 
särskilda kompetenser förskollärare faktiskt behöver i dagens förskola för att kunna jobba mot 
läroplanens mål. Om det är brist på kunskap och kompetens eller om det beror på något annat vet 
vi inte helt säkert. Mot bakgrund av detta kan det skönjas ett behov av att undersöka hur 
förskollärare ser på arbetet med musik, hur de arbetar med den och vilka faktorer som påverkar 
musikens roll i förskolan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna intervjustudie är att beskriva och förstå vilken roll musik kan ha i dagens förskola 
utifrån fyra förskollärares perspektiv. 

För att uppnå studiens syfte ställs dessa frågeställningar: 

1. Hur används musik i förskolan enligt de intervjuade förskollärarna? 

2. Vilka möjligheter samt begränsningar menar förskollärarna att det finns för att de ska 
kunna arbeta med musik i förskolan? 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning i form av litteratur, förskolans läroplan samt FN:s 
barnkonvention som legat till grund för denna studie. Bakgrunden är uppdelad i tre huvudrubriker 
med underrubriker som tillsammans beskriver musikens roll i förskolan. 

I denna studie används begrepp som tradition av musik och traditionell barnmusik vilket syftar till 
den musik som varit mest förekommande inom förskolans historia. Exempelvis kan det syfta till 
barnsånger skrivna av Alice Tegner (Bä, bä, vita lamm, Ekorrn satt i granen, Sockerbagare och Mors 
lilla Olle m.fl.) och Astrid Lindgren (Lille katt, Sjörövar-Fabbe, Du käre lille snickerbo m.fl.). 

2.1 Musik i förskolan    

2.1.1 Musik i dagens förskola 

I barnträdgårdarna som grundades av Fröbel i slutet av 1800-talet skulle musiken, som då oftast 
var psalmer, prägla barns uppfostran eftersom han ansåg att barn lär sig med alla sina sinnen och 
att lärandet befästs i kroppen (Dahlbeck & Persson, 2011; Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling, 2014). 
Att arbeta med kroppen; rytm, rörelse, fin- och grovmotorik med olika instrument och sång är 
sedan dess kanske det mest centrala i musikundervisningen i förskolan (Angelo, 2014c). Den musik 
som barn får uppleva i förskolan idag byggs oftast på både traditionell barnmusik samt musik som 
är populär i media (Wiklund, 2015). Men när det kommer till det musikaliska arbetet i förskolan 
och att erbjuda barn en mångsidighet av musikaliska upplevelser anser Calissendorff (2012) att 
förskolan har en lång väg kvar att gå jämfört med arbetet i andra ämnesområden.  

2.1.2 Förskollärarens val 

Musik som metod handlar om ett tillvägagångssätt för att nå lärande i musik eller i andra ämnen 
(Angelo, 2014c). Det handlar om hur läraren väljer att organisera arbetet, hur musikaktiviteten 
anpassas till barnen, hur läraren presenterar aktiviteten och hur hen får med barnen och gör dem 
intresserade. Hur förskollärare använder musik som innehåll är enligt Angelo (2014c) kanske ännu 
viktigare idag när musik är så tillgängligt för oss människor. Det gäller för förskollärare att vara 
extra medvetna om vilket utbud och vilka slags musikaktiviteter som skapas för barnen, för att på 
så sätt kunna utmana dem i det dem har behov av. Därför är det av stor vikt att tänka igenom vilket 
syfte musikaktiviteten ska ha vid planering. (a.a).    

2.1.3 Olika synsätt på musik 

Synen på de estetiska ämnena i förskolan är enligt Dahlbeck och Persson (2011) tudelad då 
förskolans traditionella syn på estetiska uttrycksformer krockar med grundskolans synsätt. Med 
traditionellt synsätt menar författarna den syn som grundar sig i Fröbels tankar kring barns lärande 
i musik. Grundskolan använder främst de estetiska ämnena som metod för att nå annat lärande 
vilket inte går ihop med förskolans traditionella synsätt (a.a). Calissendorff (2012) har uppfattningen 
att musikens egna värde i förskolan har påverkats utifrån detta synsätt och hon menar att om 
undervisning med musik i förskolan har sitt syfte i att alltid främja ett annat kunskapsmål, har 
någonting gått fel längs vägen. Främjandet av andra kunskapsmål kan istället ses som positiva 
bieffekter. I jämförelse går det att säga att en person normalt inte tränar fotboll för att i huvudsak 
få bättre motorik i fötterna, utan för att det är lustfyllt och för att bli bättre på fotboll (Angelo, 
2014b:134). Ehrlin (2015) ser det på ett annat sätt och pekar på att det visst går att arbeta med 
musik som mål i förskolan även om musiken i sig inte är det huvudsakliga syftet. Ett exempel på det 
kan vara att förskollärare kan lyfta musik i ett temaarbete om vatten som är lärande i 
naturvetenskap genom att fokus vid aktiviteten även är på att sjunga olika melodier och rytmer, 
som i sin tur är ett musikaliskt lärande (a.a). 
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2.2 Varför musik? 

2.2.1 Kommunicerande uttrycksform 

Redan när barnet är i livmodern börjar deras språkutveckling då mamman och andra människor 
kan kommunicera med barnet genom musik eftersom språket består av både tempo, puls, klang 
och vibrationer (se Ehrlin, 2015: 120). Musikaktiviteter som barn får möta i tidig ålder, till exempel 
att sjunga, rimma och ramsa, skapar goda förutsättningar för att dem ska tillägna sig språkets 
grunder, både i den verbala och den skriftliga språkutvecklingen. Dessutom skriver författaren att 
de musikaliska upplevelser som barn får, gynnar deras ordförråd och gör dem bättre på att ta in 
och tyda information. Även genom olika rörelselekar kan barn lära sig att kommunicera, fast med 
kroppen (a.a). I arbetet i förskolan med barn som har annat modersmål än svenska menar Ehrlin 
(2012) att musik är ett gynnsamt verktyg att använda. Genom att barn känner lust för musik, lär 
sig melodierna och så småningom lär sig den svenska texten kan det så småningom leda till en 
språklig utveckling och språkförståelse i svenska som i sin tur även gynnar utvecklingen av 
modersmålet. Att möta musik på olika språk som barnen själva kan ta med hemifrån gynnar alla 
och är en enkel metod att använda för språkinlärning i förskolan (a.a). 

Enligt FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009) ingår det i barns rätt till yttrandefrihet att få 
uttrycka sig i konstnärliga former. Sång i förskolan är ett sätt att arbeta för just detta (Abrahamsson 
& Wennberg, 2015). Eriksson (2013) påpekar vikten av att förskollärare ger barn musik som en 
ytterligare dimension av kommunikation. Musik är både skapande och ett sätt att kommunicera 
på; en uttrycksform som främjar barns språkutveckling på många olika sätt (Angelo, 2014a). 
Björkvold (2005) kallar musik för ett universellt språk eller som Söderman (2012) uttrycker det; ett 
universellt modersmål och Malaguzzi (se Jederlund, 2011), som är grundaren till 
förskoleinriktningen Reggio Emilia, anser att musik är ett av barns hundra språk. Därför menar 
Söderman (2012) att musik bör ses som en demokratisk rättighet. Enligt förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) ska barn med hjälp av förskolläraren få tillgång till aktiviteter i förskolan som 
stimulerar och ger ökad kunskap, kompetens och nya insikter. Läroplanen lyfter fram vikten av 
olika språk- och kunskapsformer som tillsammans ska skapa en helhet och gynna barns lärande i 
stort, särskilt viktigt är detta för barn med annat modersmål. Vidare står det i läroplanen att de 
estetiska uttrycksformerna inte bara är att skapa utan också ett sätt att kommunicera och ska verka 
både som innehåll och som metod i förskolans aktiviteter (a.a). Enligt Wallerstedt m.fl. (2014) är 
det viktigt att förskollärare skapar förutsättningar och valmöjligheter och ger barn den kunskap de 
behöver för att kunna uttrycka sig fritt med musik och andra estetiska uttrycksformer. Men 
eftersom barn tillägnar sig dessa uttrycksformer med stöd av förskollärare i förskolan blir 
yttrandefriheten ändå inte helt fri enligt författarna (a.a). 

2.2.2 Musik – en motor till rörelse 

Wiklund (2001) skriver att för barnets motoriska utveckling har musiken en stor betydelse då ljud 
och rörelse går hand i hand. När barn får använda instrument och öva sig att spela utvecklas deras 
motorik (Jederlund, 2011). Musikalisk kunskap som tas in och utförs med kroppen kallas för 
kroppslig musikalisk kompetens och uppstår till exempel genom att lyssna på musik, dansa, spela 
instrument eller när barnet sjunger (Ferm Thorgersen, 2012). Dessutom antyder forskningen att 
sång och musikutövande ökar de hormoner som minskar stress och gör att vi mår bättre både 
psykiskt och fysiskt (Jederlund, 2011). 

2.2.3 Musik som kulturöverförare 

Musik kan hjälpa barn att lära sig förstå både sig själv, sin omvärld och andra kulturer bättre 
(Burnard, 2015). Att få kunskap i musik kan innebära och möjliggöra bygget av kulturbroar som för 
över traditioner och för med sig ny kunskap utifrån, både för barn, förskollärare och 
vårdnadshavare i förskolans värld (Angelo 2014b). Men kanske den mest tydliga kulturöverföring 
som finns inom förskolan idag och där musiken får ha en stor roll enligt Söderman (2012) är läran 
om våra svenska högtider som till exempel Lucia, jul - och sommaravslutningar. 
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2.2.4 Musik, en lärande in- och uttrycksform 

Vi människor lär oss genom våra sinnen; synen, luktsinnet, hörseln och genom vår motorik. Det vi 
tar in och lär oss blir sedan någonting som vi kan visa utåt vilket betyder att intryck blir uttryck och 
därför kallas ofta de estetiska ämnena för en uttrycksform (Dahlbeck & Persson, 2011). Angelo 
(2014b) anser att musik kan skänka glädje, hjälpa vårt minne, främja vår sociala utveckling och ge 
oss en starkare känsla av gemenskap. Platon beskrev musiken som en viktig grundpelare i 
människans lärande och fostran då han menade att musiken tränger sig in i våra själar och påverkar 
vårt känsloliv och vårt innersta (a.a).  

Skapande är som en bro från det omedvetna till det medvetna uttrycket (Wiklund, 2001:71). Med 
detta menar författaren att i skapandet skapar barnet sig själv. Liknande skriver Björkvold (2005) 
om barns fria lek och sång då han beskriver musik i barns fria lek som en emotionell energikälla (se 
Björkvold, 2005:72) som måste få komma ut. När musiken tar tag i oss blir vi engagerade och 
Jederlund (2011) menar att hur engagerade vi blir är det som påverkar hur lärandet befästs i oss. 

Ändå måste musik enligt Söderman (2012) hela tiden legitimeras som ämne i förskolan och ofta 

bortprioriteras den enligt Jederlund (2011) i relation till andra ämnen. Dessutom ställer sig Wiklund 

(2015) sig frågande till, utifrån en av skolinspektionens kvalitetsgranskningar (Skolinspektionen, 

2009), om musik i dagens skolvärld är ett kunskapsämne eller om det är ett ämne som mestadels 
är till för avkoppling och nöjes skull.  

Musik kan användas både som metod men även som innehåll i förskolans verksamhet (Dahlbeck 
& Persson, 2011; Skolverket, 2016). Förutom att ge barn musikaliska upplevelser som främjar dess 
språkutveckling m.m. behöver förskolläraren även se till att barn tar del av aktiviteter som 
stimulerar barnens musikaliska lärande och utveckling (Angelo, 2014a). Enligt Wallerstedt m.fl. 
(2014) går det faktiskt träna barn i att lyssna och på så vis kunna fördjupa barns musikaliska 
utveckling. Enligt författarna det finns två olika sätt i förskolan att lyssna på musik. Ett av de sätten 
är att lyssna på musik för ens välmåendes skull, för att till exempel skapa ett lugn på avdelningen 
eller vid planerad avslappning och då lyssnar vi med ett känsloreglerat lyssnande. När vi å andra 
sidan lyssnar på musik för att försöka urskilja något handlar det dock om något helt annat. Precis 
som vid bokläsning, när förskolläraren pekar ut något på en bild för att jämföra och urskilja 
innehållet på nästkommande bild, kan faktiskt förskollärare också träna barn i att urskilja olika ljud 
men då krävs det att förskolläraren har didaktiska kunskaper i att rikta lärandet för att kunna 
genomföra detta. Wallerstedt m.fl. (2014) kallar detta för musiklyssningsdidaktisk kunskap. Det 
kanske inte är det lättaste, men det går om läraren är engagerad och med sitt engagemang lär 
barnen att urskilja musikens olika delar. Då kan musiklyssnandet bli någonting som utvecklar deras 
lärande (a.a). Genom att barn får erfara och tillägna sig ny kunskap i musikens olika delar i lek, 
genom att lära sig lyssna, prata och reflektera om musik kan barn få ökad kreativitet, bli mer 
motiverade och få ökad tilltro till sin egen förmåga och i slutändan bli musicerande människor 
(Burnard, 2015).    

2.3 Förskolans faktorer som påverkar musikutövandet i förskolan 

2.3.1 Förskolans egna ramfaktorer 

Förskolans verksamhet styrs och formas av olika faktorer, vilket kallas ramfaktorer (Pennlert & 
Lindström, 2009; Söderman, 2012). Ramfaktorer i förskolan kan t.ex. vara förskolans årsplan, 
tillgång och utformning av miljö, vilken tid på dygnet det är och hur mycket tid det finns att tillgå 
till aktiviteter (a.a). Enligt Burnard (2015) får musik i förskolan allt för lite tid.  Ramfaktorer kan 
även vara hur många barn som är med, vilka barn det är eller hur många förskollärare som är 
närvarande (Söderman, 2012). Författaren menar att vart förskolan är belägen, är en ramfaktor 
som påverkar musiken i förskolan vilket skapar unika variationer i förskolans musikaktiviteter (a.a). 
Ekonomiska faktorer som ofta styrs av kommunen påverkar vad förskollärare och barn har att tillgå 
i förskolan (Engdahl & Ärlemalm Hagsér, 2015). I arbetet med musik i förskolan betonar Angelo 
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(2014c) på förskollärarens förmåga att se det som finns och inte begränsa sig i tanken. Kroppen, 
med alla sina funktioner, samt det som miljön erbjuder är enligt författaren tillräckligt för att arbeta 
med musik i förskolan. Dock anser Angelo (2014c) att enklare instrument ger barn en rikare 
musikupplevelse och erfarenhet av musik. 

I dagens förskola har det även tillkommit ett verktyg som förskollärare kan använda sig av i arbetet 
med musik (Wallerstedt m.fl., 2014); den digitala världen med datorer och Ipads, som gör att vi 
inte bara kan lyssna på musik som förut utan vi kan också se musiken och använda oss av olika 
mediaplattformer på internet för att uppleva musik (a.a). Dock menar Angelo (2014c) att det 
viktigaste, oavsett ramfaktorer, är hur förskolläraren väljer att förhålla sig till dessa. 

2.3.2 Förskollärarens förhållningssätt till musik 

Bland förskollärare har det funnits en tradition att se på musik som ett ämne som bara vissa 
människor kan utföra, att det skulle vara en medfödd förmåga och att kunskap i ämnet gör dem 
till experter (Angelo, 2014c; Ehrlin, 2015; Wallerstedt, m.fl.,2014). Angelo (2014b) menar att 
förskollärare behöver sluta tänka att det bara är vissa som kan arbeta med musik, en tanke som 
enligt henne begränsar musikutövandet i förskolan. Förskollärare behöver istället se att de är 
kompetenta och med nyfikenhet och kreativitet klarar de av att undervisa inte bara med musik 
utan också i musik. Det ligger även i förskollärarens ansvar att tänka nytt och inte fastna i gamla 
mönster (a.a). Liknande skriver både Burnard, (2015) och Söderman (2012) att den kreativa läraren 
är en medskapare som tillsammans med barnen vågar anta nya utmaningar, uppmuntra och stötta 
på ett fantasifullt och kreativt sätt. Eriksson benämner det liknande när hon skriver: 

 

Det behövs inte en musiklärare eller en musikpedagog för att barnet ska få sjunga, leka och 
röra på sig. Det handlar om til ltro ti l l den egna förmågan och om att våga. Förskollärare kan 
detta, det enda som behövs är att vi bjuder l ite på oss själva och vågar släppa loss. (Eriksson, 

2013:22) 

 

Wiklund, (2001) menar i sin tur att musiken och lärandet måste vara roligt för att motivera och 
främja lärande (Wiklund, 2001). Fagius (2007) säger istället att det krävs att förskolläraren arbetar 
med musik på ett ”målmedvetet och trovärdigt sätt” (Fagius, 2007:81).  

2.3.3 Förskollärarens kunskaper och kompetenser 

Skolinspektionens granskningar visar att förskollärare uppger sig sakna både kompetens och 
utbildning i musik (Wiklund, 2015). Angelo (2014c) skriver att förskollärare som känner att de 
saknar kompetens i musik undviker att hålla i musikaktiviteter. Detta är även något som Ehrlin 
(2015) håller med om. Söderman (2012) skriver istället, till skillnad från Angelo (2014c) och Ehrlin 
(2015), att om en förskollärare skulle ha brist på erfarenhet och kunskap inom musik behöver inte 
det vara en nackdel. Söderman skriver ”Det är även viktigt att som förskollärare få bli inspirerad 
och inte se sin egen musikaliska bakgrund som ett hinder och en begränsning utan snarare en 
möjlighet” (Söderman, 2012:38). Vidare menar Söderman att förskollärare som inte anser sig själva 
vara tillräckligt kompetenta i musik till och med kan ses som någonting positivt, då det kan skapa 
en mer lekfull syn på musik i förskolan. Ericsson och Lindgren (2012) problematiserar denna syn på 
ickekompetens som kompetens. Om lärarutbildningen även har denna syn menar de att detta i sin 
tur påverkar utbildningens innehåll för förskollärare. Författarna menar att i andra ledet kan 
barnen i förskolan i sin tur fundera över varför deras lärare inte har tillräckligt med kunskap i att 
arbeta med musik (a.a). 

För att barn ska kunna tillägna sig kunskap i förskolan inom de olika områden som försko lans 
läroplan pekar ut behöver förskollärare kunskap och kompetens inom de specifika 
ämnesområdena (Sheridan m.fl., 2015). Kodaly, som är en av de som påverkat musikarbetets 
utformning i förskolan historiskt, ansåg att lärare borde lära sig toner, vilket är hur noterna låter, 
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men även notläsning för att förbereda barn inför vidare utbildning (Angelo, 2014c). Han ansåg att 
detta var lika självklart som att barn ska lära sig att läsa och skriva (a.a). Söderman (2012) anser 
istället att notkunniga förskollärare inte behövs utan bara förskollärare som spelar på gehör.  Enligt 
Burnard (2015) krävs det istället ett eget självförtroende hos förskolläraren när hen arbetar med 
musik tillsammans med barn. Genom att själv visa ett självförtroende i musik kan detta smitta av 
sig på barnen vilket skapar barn med musikaliskt självförtroende (a.a). Angelo (2014c) säger istället 
att förskollärare behöver didaktisk kompetens i musik, vilket innebär att kunna planera innehållet 
i musikaktiviteter med hänsyn till barnets ålder och utveckling. Som förtydligande betyder det att 
barn bör stimuleras och utmanas på en nivå i musik som är lite över där de är i utvecklingen (a.a). 
Enligt Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt, (2008) behöver 
inte förskollärare vara experter i musik, men de behöver kunskap om vilket lärande barn kan 
tillägna sig genom musik utifrån deras ålder och utveckling. Wallerstedt m.fl. (2014) menar istället 
att förskollärare behöver en kompetens som möjliggör att lära ut musik till alla barn. De menar att 
i förskolan gör förskollärare oftast det som andra förskollärare lärt dem och därför ser samlingar 
oftast ut på ett visst sätt och följer samma innehåll och struktur. Här menar författarna att ett 
felaktigt antagande tas för givet; att alla barn skulle lära sig musik på samma sätt. Därför anser de 
att förskollärare behöver den kompetens som möjliggör ett lärande i musik för alla barn (a.a).   

Enligt Törnquist (2014) krävs det en medveten förskollärare med kunskap om varför hen väljer 
musik som metod och hur hen använder musik som innehåll. Genom reflektion över musikarbetet 
kan förskollärare vilja lära sig mer om hur de kan arbeta med barn och musik i förskolan (Angelo, 
2014c). Ehrlin (2015) vill att förskollärare ska veta att det faktiskt går att arbeta med musik bara de 
skapar sig en didaktisk medvetenhet. Detta kan innebära att förskollärare  frågar sig själva vad 
syftet med musikaktiviteterna är, vilka förutsättningar krävs för att det ska gå att hålla i 
musikaktiviteter, hur ska de arbeta med musik enligt läroplanen både som metod och innehåll och 
vilket lärande som kommer fram, när de spelar (a.a). Jederlund (2011) menar dock att förskolans 
läroplan inte ger en tydlig bild i vilka kunskaper och kompetenser som anses behövas för att 
förskollärare ska kunna använda musik i förskolan. För att lära ut musik som en uttrycksform menar 
författaren att detta behöver det forskas mer på, just för att det ska bli tydligt för förskollärare vad 
de ska kunna för barns lärandes skull. 

2.3.4 Musik i förskollärarutbildningen 

Musik har funnits länge i förskollärarutbildningen och innan 1969 fanns musik- och sångprov som 
krav för intagning, men även krav på att musik skulle ingå i utbildningen (Fagius, 2007; Wallerstedt 
m.fl. 2014). Efter 1969 togs detta bort som intagningskrav och musik har därefter fått allt mindre 
plats i utbildningen. Detta har påverkat förskolans arbete med musik på olika sätt (a.a). En av de 
effekter som blivit resultat av detta är att röstläget, alltså den höjd och omfång vi människor 
sjunger i, sjunkit (Fagius, 2007). Enligt Fagius har röstläget som förskollärare sjunger blivit lägre allt 
eftersom att musiken minskat i utbildningen. Detta påverkar enligt författaren barnens röster och 
musikupplevelser och där författaren funderar över vilket perspektiv förskollärare  har gällande 
sång och musik. Liknande skriver Abrahamsson och Wennberg (2015) angående musikens plats i 
förskollärarutbildningen och hur det påverkar barnens egna musicerande. Dem skriver ”Barnens 
sång kan dock hämmas av vuxnas okunskap kring barnrösten. Barnen måste få sjunga och skapa 
utifrån sina förutsättningar, i sitt tonläge och med sitt eget språk” (Abrahamsson & Wennberg, 
2015:29). 

Förr kunde förskollärare ofta spela instrument i en högre utsträckning och spelade då tillsammans 
med barnen. Ett resultat av musikens minskande utövande i förskollärarutbildningen har därför 
blivit att i dagens förskola är musik något som barn ska ta för sig av mer fritt och inte lärarlett 
(Wallerstedt m.fl., 2014). 

Förskollärare som undervisar barn i musik och som lär ut musik som en uttrycksform behöver ha 
ett gemensamt språk enligt Wallerstedt m.fl. (2014). Författarna menar att när musik oftast ses 
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som ett ämne som mest är till för nöjets skull skapar det heller ingen press på 
förskollärarutbildningens syn på vikten av ett gemensamt språk bland förskollärarkåren.    

2.4 Bakgrundssammanfattning 

I bakgrunden har vi fått ta del av hur musiken fått sin grund i Fröbels barnträdgårdar och hur den 
fortfarande påverkar musikutbudet i dagens förskola. Avsnittet beskriver att förskollärare har ett 
medvetet val att göra för att rikta musik på olika kunskapsmål och att när det kommer till  detta 
finns det olika syn på hur förskollärare bör göra. Förskollärare kan genom musik främja barns 
språkutveckling, motorik, kulturella kunskaper och kunskap i musik. Det framkommer att det finns 
ramfaktorer och andra faktorer som påverkar förskollärares arbete med musik samt att det finns 
en oklarhet i vilka kunskaper och kompetenser förskollärare behöver för att undervisa i respektive 
med musik. 

Hur förskollärare använder musik och hur dessa faktorer faktiskt påverkar deras användande av 
musik finns det dock ingen forskning som presenterar. Därför anses denna studie fylla detta behov. 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

Då studien syftar till att beskriva och förstå vilken roll musik kan ha i dagens förskola utifrån 
förskollärares perspektiv valdes kvalitativ intervju som metod. Med denna kvalitativa metod har 
förskollärares tankar, upplevelser och uppfattningar kring musik i förskolan kunnat samlas in för 
att kunna besvara studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte (Dalen, 2015; Trost, 2010).   

3.2 Urval 

Tabell 1. 

Namn: År i yrket Utbildning Tidigare bakgrund i musik 

Rebecka 41 Förskollärare Ja (gitarr, piano, sång) 

Renate 32 Förskollärare Nej 

Birgitta 27 Förskollärare Ja (Orgel, gitarr) 

Gustav 3 Förskollärare Ja (Fiol) 

 

Eftersom studien utgick från förskollärares perspektiv gjordes valet att endast intervjua utbildade 
förskollärare. Vid kontakt med förskolechef inför planering av intervjuer har det klargjorts att det 
ej behöver vara en förskollärare som har stor kunskap respektive kompetens i musik (Arfewdson, 
2005; Trost, 2010). Förskolechefen valde i sin tur ut förskollärare som var villiga att delta i studien. 
Hänsyn togs vid valet av antal informanter som skulle ingå i urvalet till både studiens 
tidsbegränsning samt till vilken mån det gick att få tag på förskollärare (a.a). 

De fyra informanter som var med i studien (se Tabell 1) har tilldelats fingerade namn. De tre 
kommuner som förskollärarna kommer ifrån fick var sin färg; Röd (Rebecka, Renate), Gul (Gustav) 
och Blå (Birgitta) och sen har färgens första bokstav använts för namnets första bokstav. Samtliga 
informanter arbetar i åldersanpassade avdelningar. Tidigare bakgrund i musik redovisas i Tabell 1. 
då detta eventuellt kan påverkat informanternas svar vilket då även synliggörs för läsaren.  

3.3 Genomförande 

3.3.1 Utformning av intervjuguiden 

Utifrån studiens frågeställningar utformades en intervjuguide (se Bilaga 2) (Dalen, 2015). Frågorna 
formades öppna men ändå riktade mot studiens område för att lättare hålla informanten till ämnet 
vid intervjun. Intervjufrågorna hade fokus på att ta reda på hur förskollärarna arbetar med musik i 
förskolan, vilka metoder de använder, vilken erfarenhet dem har av musik i förskolan och vad dem 
anser att musik är för förskolebarn. Intervjufrågorna syftade också till att ta reda på vilka kunskaper 
och kompetenser informanterna fick i musik i förskollärarutbildningen, hur det påverkar deras 
arbete med musik, hur dem skulle förhålla sig till musik om det inte fanns några begränsningar och 
vad de anser om forskningens indikationer angående hur kunskap och kompetens påverkar 
musikutövandet i förskolan. Frågornas placeringar valdes i syfte att fördjupa intervjun och leda den 
framåt samt för att komma åt kärnan i varje fråga respektive svar (a.a). Intervjun har följt en 
semistrukturerad intervjuteknik vilket betyder att samtliga huvudfrågor har ställts i samma ordning 
med varje informant men följdfrågor på informantens svar kan ha ställts olika beroende på den 
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information informanten givit med syfte att få mer uttömmande svar (Arfwedson, 2005; Dalen, 
2015) Detta stärker enligt Patel och Davidsson (2003) studiens validitet. Fokuset har varit på att 
ställa frågor och följdfrågor som gör att informanten delger en innehållsrik bild av området som 
studerats, en explorativ intervjuteknik, vilket också stärker studiens validitet (Arfwedson 2005; 
Dalen, 2015). För att ytterligare stärka intervjuguidens validitet har det utförts pilotintervjuer 
(Arfwedson, 2005; Dalen, 2015). Detta har gjorts för att få en uppfattning om hur frågorna skulle 
mottas av informanterna och eventuella omformuleringar, följdfrågor eller omstrukturering av 
frågornas placeringsföljd (a.a). 

3.3.2 Datainsamling  

För att få tag på förskollärare kontaktades flera förskolechefer i fyra olika kommuner. Efter 
återkoppling med förskollärare återkom förskolecheferna och meddelade om dem hade en eller 
flera förskollärare som ville delta. Av de fyra kommuner som förskolecheferna arbetade i och som 
kontaktades ingår tre av dessa kommuner i studien. En avböjde och tre tackade ja; två informanter 
från en kommun och en informant från vardera av de två kvarvarande kommunerna. Vidare 
kontaktades de aktuella informanterna för att planera in datum, tid och plats för intervjun. Dessa 
val har förskollärarna själva fått styra över. 

Intervjuerna som pågått i ca 30–40 minuter har dokumenterats med hjälp av en 
ljudinspelningsapplikation samt att anteckningar förts för att fånga upp det som senare kunnat bli 
aktuellt att fråga vidare om. Plats för intervju har vid samtliga intervjuer varit ett ostört 
personalrum. Att förutsättningarna för intervjuerna varit desamma för samtliga informanter 
stärker även här studiens tillförlitlighet (Dalen, 2015; Patel & Davidsson, 2003). 

3.3.3 Databearbetning och analys 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet ordagrant på dator och skrevs sedan 
ut för att lättare identifiera innehållet vid läsning av materialet (Dalen, 2015; Trost; 2010). 
Analysens metod kan kallas för en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från och blandning av 
både Dalens (2015) och Trosts (2010) åsikter kring analysmetod (se även Wikipedia, 2018 för 
definition av kvalitativ analysmetod). 

I linje med Dalen (2015) har materialet först lästs igenom och kodats av i en övergripande 
identifiering, en s.k. råkodning (Dalen, 2015:79). Då markerades tre olika områden med 
markeringspennor i den transkriberade texten utifrån de tyngdpunkter som urskilts vid läsning av 
materialet; Hur används musik i förskolan, möjligheter samt begränsningar. Materialet lästes   
igenom ytterligare en gång och en mer ingående kodning genomfördes (a.a). I marginalerna i 
anknytning till den markerade texten noterades hur musik används och vilka möjligheter 
respektive begränsningar det finns för musik i förskolan (Trost, 2010). Till exempel kunde ord som 
förhållningssätt, teknik, utbildning, musikens egna värde, språkutvecklande m.m. skrivas på 
sidorna i anslutning till den markerade texten (a.a). Sedan gjordes en slutlig kodning som tittade 
mer ingående på informanternas utsagor för att förstå vad informanterna faktiskt sagt (Dalen, 
2015; Trost, 2010). Till sist kategoriserades det avkodade materialet i åtta olika kategorier (a.a). 
Dessa kategorier har sedan placerats under två sektioner liknande studiens två frågeställningar (se 
Tabell 2.) 
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Tabell 2. 

 Musik i förskolan Faktorer som påverkar musikarbetet i förskolan 

Teman: Teman: 

Den spontana musiken: 

Beskriver hur förskollärare använder s ig av musik 
spontant i  vardagen  

Ramfaktorer i  förskolan: 

Presenterar de ramfaktorer som förskollärarna anser 
finns  i  förskolan som påverkar arbetet med mus ik.  

Instrument i  förskolan: 

Handlar om vi lka instrument som finns tillgängliga, hur 

de används och vilka för- och nackdelar det finns med 
instrument 

Förskollärares kunskap och kompetens: 

Förskollärarnas egna tankar om musik i  

förskollärarutbildningen, syn på sin egna kunskap 
och kompetens, kollegialt lärande och fortbildning. 

Den planerade musiken: 

Beskriver hur musik används i planerade aktiviteter och 
vi lka  det är. 

Förskollärares förhållningssätt: 

Handlar om förskollärarnas egna syn om arbetet med 
mus ik i  förskolan. 

Musik med teknik 

Hur teknik och musik används ti llsammans i  förskolan 
och vi lka fördelar samt nackdelar det finns  med det. 

 

Musikens syfte: 

Presenterar de kunskaper och kompetenser barn kan 

ti l lägna s ig och utveckla  med mus ik . 

 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) tagit 
fram. Detta genom att informanterna fått ett missivbrev (se Bilaga 1) där de informerats om deras 
rättigheter inför intervjun samt hur materialet kommer insamlas, bearbetas, presenteras och 
publiceras på sökmotorn DiVa. Missivbrevet informerade även att det insamlade materialet ej 
kommer föras vidare eller användas i annat bruk utan förstöras efter att arbetet avslutats. 
Informanterna har även själva valt och kunnat påverka längd samt tidpunkt för intervju. 
Förskollärarnas namn har i denna studie har ändrats till  fingerade namn vilket styrker 
informanternas anonymitet. (Arfwedson, 2005).   

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Studiens transparens anses vara tillförlitlig då studiens alla steg är detaljerat förklarade (Patel & 
Davidsson, 2003). Genom att det transkriberade materialet noggrant analyserats och skrivits ned 
utan påverkan samt att grammatiska rättelser genomförts med försiktighet så anses materialet 
vara tillförlitligt. Intervjufrågorna har syftat till att besvara studiens frågeställningar vilket även 
stärker studiens validitet (a.a). I enlighet med Dalen (2015) har intervjuarens egna tidigare kunskap 
och utbildning i musik tagits i beaktande vid utformandet av intervjuguide samt vid genomförandet 
av intervjuerna, för att öka studiens tillförlitlighet. Fokus har då varit på att inte använda ett 
fackspråk inom musik som informanten inte förstår vid utformandet av intervjuguiden samt vid 
intervjuerna (a.a). Dessutom har objektivitet eftersträvats i analysen och med en medvetenhet 
kring den tidigare kunskapen på området och att denna inte ska påverka studiens tillförlitlighet 
(Patel & Davidsson, 2003). I studiens resultat har alla informanter fått ungefär lika mycket utrymme 
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i både löpande text och i citat. Detta har varit viktigt för att stärka studiens reliabilitet (a.a). 
Slutligen tilläggs det att då detta är en liten studie kan inte studiens resultat representera alla 
förskollärares syn på den roll musik kan ha i förskolan men det ger ändå en inblick i ämnet. Detta 
betyder att studien inte är generaliserbar utan situerad. Dock anses antalet informanter som 
deltagit i förhållande till studiens storlek som tillförlitlig (Trost, 2010).   

3.6 Metoddiskussion 

Trots att kvalitativa intervjuer kan ge olika svar beroende på vem som intervjuas, med alla olika 
förkunskaper, erfarenheter m.m., har metoden för denna studie bedömts som mer tillförlitlig än 
om det skulle utförts exempelvis en enkätstudie.   

Studiens frågeställningar samt intervjufrågor har ansetts som tillräckliga i sin utformning för att 
kunna uppfylla studiens syfte. Detta har märkts både vid intervjuerna, då intervjun känts 
uttömmande samt vid analys och diskussion då frågeställningarna kunnat besvaras utifrån ett 
gediget material. Den egna kunskapen om musik har endast erfarits vara en fördel, speciellt när 
följdfrågor skulle ställas för att fördjupa informanternas svar. Beaktande av musikaliskt fackspråk 
anses ha fungerat väl och anses heller inte ha påverkat studiens resultat.  

Som det skrevs i Urval har det varit tydligt att förskollärare med stort intresse eller kunskap i musik 
inte bedömts som kriterier i urvalet. Samtidigt får det som även kommer fram i denna studie; att 
förskollärarens tidigare kunskaper ändå påverkar deras förhållningssätt till musik och hur dem 
arbetar med den, inte glömmas. För att ta reda på förskollärares tidigare kunskaper och 
förhållningssätt till musik skulle därför till exempel en enkät behöva utföras innan för att sedan 
exempelvis dela in dem i olika grupper utifrån deras svar och sedan jämföra de olika grupperna. Då 
denna studie varit så pass liten och begränsad i tid har det därför inte ansetts som nödvändigt eller 
genomförbart då syftet med denna studie är att se mer övergripande på ämnet.   
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4. Resultat 

Studiens resultat presenteras med rubrikerna Musik i förskolan och Faktorer som påverkar musik i 
förskolan. Rubrikerna och dess underrubriker är kopplade till frågeställningarna men eftersom 
resultatet är komplext får därför inte dessa delar ses som en analys utan är till för att tydliggöra för 
läsaren vad kategorierna under rubriken handlar om. 

Citat som används i denna del har anpassats till en text som är mer läsbar än hur informanterna 
formulerat sig muntligt, till exempel upprepningar av ord och den oregelbundna grammatik som 
ibland förekommer i talspråk. Dock har detta utförts som tidigare nämnt med försiktighet så att 
innehållet i informanternas utsagor inte tolkats om (Dalen, 2015; Trost, 2010). 

4.1 Musik i förskolan 

4.1.1 Den spontana musiken 

Samtliga förskollärare uttrycker att musik är någonting som tillhör förskolans vardag.  De berättar 
att musiken kan finna sig spontant hos barnen och hos de själva i kapprummet, vid skötbordet och 
vid toalettbestyr, när barnen sitter och ritar, utomhus när förskollärarna uppmärksammar barnen 
på fåglarnas sång eller naturens ljud samt i den fria leken. Även när ett barn blir ledset kan en sång 
fungera bra för att bryta och få barnet på andra tankar enligt Birgitta. Barns egna spontana sång 
och musicerande är något som flera av förskollärarna vittnar om. Några av förskollärarna berättar 
att just tillgänglighet till material underlättar det spontana utövandet av musik. Här är ett exempel 
som Renate delger: 

 

Om man tänker på småbarnen, när man hjälper att byta blöja eller när de börjar sitta på toa 
själv kan man sjunga en sång eller någon ramsa för att fånga dem lite. Om det finns en 
spindel och snigel vid skötbordet och så kan man sjunga medans . (Renate)  

 

Vidare ska vi få ta del av hur förskollärare använder instrument i förskolan. 

4.1.2 Instrument i förskolan 

Tillgänglighet till instrument har i denna studie varierat bland förskolorna som informanterna 
arbetar på. För att få en tydligare bild av hur fördelningen av instrument ser ut på förskolorna har 
det därför skapats en tabell över detta (se Tabell 3). Antal instrument är markerat med kryss: 

Tabell 3. 

Namn: Gitarr/Ukulele Keyboard Rytminstrument Trumma 

Birgitta x x x - 

Renate x - x  

Rebecka x/x - x x 

Gustav x - - - 

 

Gustav förklarar hur de använder instrument trots att det inte finns så stort utbud där han jobbar: 
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Det är ju i  såna fall  vi fröknar att vi har nån gitarr ti l l  storsjung och sen paddan går ju också 

att ha, det är ju inget instrument så men just ha sånger på så barnen kan höra r ytmen i 
bakgrunden. Men vi har ju som inga maracas eller nånting. (Gustav) 

Hur kommer det sig?  (Ann-Sofie) 

Nä, jag tror det också är l ite som att på storsjung om vi skulle ha.... det är l ite att vi vil l  fånga 
barnets fokus kan jag tänka mig. Om alla skulle hålla i en maracas kanske det skulle bli l ite 
för mycket fokus på den istället för att fokusera på sången. (Gustav) 

 

Att ha tillgång och använda instrument i arbetet med musik uttrycker samtliga förskollärare är ett 
utmärkt verktyg för att fånga barns nyfikenhet och intresse. Flera av dem säger att när de har med 
instrument blir det genast roligare, de får lättare barnens fokus då barnen får någonting att följa, 
till exempel rytmen. Rebecka poängterar att det är just därför som hon anser att det är viktigt att 
kunna spela själv och att skillnaden mellan med och utan instrument märks så tydligt på barnens 
musikutövande 

Dock uttrycker Gustav, Rebecka och Renate att de själva tycker att instrument används för lite. 
Renate säger att användning av instrument skapar ett annat lärande och att det kan vara svårt 
både för barn och förskollärare att använda instrument och sjunga samtidigt men att det nog mest 
handlar om vanan att spela. 

 

Jo, men det blir en annan form av lärande kan jag tänka. Det kanske inte är sången utan det 
blir mer rytmik, det rytmiska och det l judet och lite såhär. Vi har ju gjort nån gång att man 
om man är två som spelar, ja då låter det såhär men tänk nu om vi spel ar alla tio, hörde ni 
någon skil lnad? Ja då är det ju hörseln. Hör ni skil lnaden? Ja, vi hör, säger barnen och så. Att 

vi kan prata om det. Men annars. Om de ska spela själv. Oftast är det ju, men det kanske är 
för att vi inte spelar så ofta med instrument men det kan vara l ite svårt att både sjunga och 
spela.... ja, alltså för barnen också. Att de blir fokuserade på att nu spelar vi istället för... Men 
jag vil l  inte säga nackdel, för nackdel... Jag menar det är ju bara vad man gör. Ibland kan det 

ju vara roligt att spela utan ord. Det kan ju ibland vara roligt att spela instrumentalt men att 
man inte är ti l lräckligt van. Att vi har använt instrumenten lite för l ite. Vi har ju ingen 
vetenskaplig bevisning men det är ju kul också. Det är ju musik på ett annat sätt än att sjunga. 

Så det är ju roligt för barnen. Det ena behöver ju inte utesluta det andra. (Renate) 

 

Rebecka säger istället att det handlar om förskollärarens sätt att presentera och instruera 
instrument som påverkar barns utövande och deras inställning till instrumentspel. Hon säger att 
som förskollärare måste hon tänka på att det varken ska bli för högljutt samtidigt som 
musicerandet inte får uppfattas för snävt och inom för strikta ramar. 

4.1.3 Planerade musikaktiviteter 

Förskollärarnas egna repertoarer av sånger är något som enligt flera av förskollärarna styr valet av 
musik vid olika aktiviteter. Sånger som till exempel Imse vimse spindel, Bä vita lamm, Faster 
Ingeborg, Tio små indianer, Björnen sover, Huvud, axlar, knä och tå, är några av de sånger som 
nämns. Många av förskollärarna nämner de traditionella barnsångerna som sångskatter och som 
något viktigt att föra vidare. De traditionella barnsångerna används både vid samlingar och i 
temaarbeten men även i det spontana musicerandet. Samtliga förskolor har storsamling en gång i 
veckan där avdelningarna samlas och möts, sjunger och spelar tillsammans. Andra pl anerade inslag 
är fredagsdiscon och då spelas musik som till exempel moderna barnvisor, Mora Träsk med sina 
rörelsesånger, samt pop- och rockmusik som exempelvis de norska popbröderna Markus och 
Martinus eller svenska pop- och schlagerduon Samir och Victor, som ofta tilltalar den yngre 
ålderskategorin. Planerade fredagsdiscon är något som finns på två av de fyra förskolorna som ett 
stående inslag i verksamheten. Gustav berättar här om syftet med sina planerade aktiviteter:  
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Just sångerna på samlingen blir oftast spontant: Oj nu är det fem tio minuter ti l ls matvagnen 

kommer, då kanske man tar en sång för att engagera alla, en eller två. Storsjung är alltid 
planerat. Men man vet ju aldrig hur barngruppen är så man kanske måste ibland ha nått 
planerat. Disco är också alltid planerat men vi försöker att snappa upp på morgonen av något 
barn vad de vil l  dansa till idag. Då gör vi ofta Mora träsk, rörelse i  låtarna s å de också får 

känna musiken så. Alltså dansmusiken får ju väldigt stor plats eftersom vi har fredagsdisco 
och fredagsfilm för att barnen ska få släppa lös och känna att det är fredag. Så det blir ju 
alltid någonting som alla ser fram emot. (Gustav) 

 

Sångerna som sjungs i verksamheten försöker förskollärarna även anpassa till årstider, högtider 
(Lucia, jul och sommaravslutningar) och det temaarbete de arbetar med tillsammans med barnen. 
Flera av förskollärarna berättar att det tematiska arbetet är en av de starkare faktorerna som styr 
innehållet i arbetet med musik.  

4.1.4 Musik med teknik 

Teknikens framfart och utvecklingen har skapat flera möjligheter för förskollärare och barn i 
förskolans verksamhet. 

 

Förut fanns det ju inte samma teknik som det finns idag. Nu finns dator, vi har var sin dator, 

vi har ti l lgång til l  Youtube, vi har Ipad, vi har mer sångböcker vi kan leta i, det finns hur 
mycket tips och idéer som helst nu. Nu behöver man inte uppfinna hjulet. (Birgitta) 

 

Det Birgitta lyfter här är att tekniken har skapat möjligheter för användningen av musik och tillåter 
ett större urval av musik i förskolan. Flera av pedagogerna beskriver just tillgången till Ipads och 
mediaplattformen YouTube som ett viktigt verktyg. Många av dem berättar att Ipad ofta används 
när en förskollärare inte kan spela ett instrument som något som håller en rytm i bakgrunden och 
guidar i text och melodi. 

Tillgången till olika mediaplattformer och musikappar skapar fler möjligheter för barns inflytande 
och delaktighet i val av musik än när det bara fanns cd-skivor enligt Birgitta, Rebecka och Renate. 
Även på Gustavs förskola får barnen välja musik via Ipaden till fredagarnas discon. Dessutom menar 
Birgitta att när tekniken är så tillgänglig som den är idag kan barn lättare ta med sig musik som de 
kanske har lyssnat på hemma och förskollärarna kan i sin tur få en ökad repertoar av sånger.  

Användandet av musik via Ipads, cd-spelare eller projektor verkar vara ett vanligt förekommande 
inslag bland förskolorna. Ofta kan syftet då vara att skapa harmoni, lugn och en avslappnad 
stämning med hjälp utav lugn bakgrundsmusik och naturljud. När förskollärarna använder 
projektor kan det exempelvis vara för att projicera upp videoklipp med musik från Youtube på en 
vägg eller rörliga bilder i form av stränder och hav, tillsammans med musik och ljud som de menar 
kan inspirera barn vid målning, vid dans för att de ska våga mer och testa nya rörelser eller för att 
ge barnen lugna intryck. 

Men tekniken kan även ha sina nackdelar. Två av förskollärarna berättar att när de själva inte 
känner att de förstår tekniken eller när tekniken inte fungerar som den ska, hämmas deras arbete 
med musik. Exempel på detta kan vara att sladdar, batterier, adaptrar m.m. inte fungerar, att 
avdelningen brister i sin organisering i att lägga var sak på sin plats för att kunna återfinna det vid 
nästa tillfälle eller att saker och ting ibland fattas när de vill använda sig av tekniken. Renate 
berättar om det här: 
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För nu ska man ju ta fram den där och så ska man koppla ihop allting och så är det en sladd 

som fattas och så ja, tyvärr är det ju l ite verklighet, jaha. Vart la vid den där sladden till  
högtalaren och så predikar man för varandra ’Vi måste bli  bättre på...!’. Ja, alltså dumma 
saker men verkligheten som ändå tar l ite kraft och energi och så kanske den där stunden 

försvann eftersom det tog tio minuter för mig att hitta den där och då var Kalle inte så 
intresserad längre för då hade han ju hittat nått annat a tt göra. (Renate) 

 

Ytterligare en nackdel med musik och teknik som nämns av förskollärarna är när förskollärare inte 
känner att de har kunskap eller intresse om hur tekniken fungerar vilket påverkar användandet av 
musik. Gustav berättar att på sin avdelning faller avdelningens användande av teknik ofta på om 
han är där eftersom det är han som är mest kunnig och har det största intresse för teknik bland 
personalen.  

4.1.5 Musikens syfte 

 

Men alltså det är sällan man kan särskilja att det är bara det ena. Det går oftast in i  varandra. 
Matte; framför bakom. Huvud, axlar knä och tå; kroppskännedom. Antal; En elefant 

balansera och så bli r de två och så blir de tre som balanserar. Det är ju många olika ämnen 
som kommer in i  musik. Och att vi  har en gemenskap, en social närvaro är ju roligt. Att 
barnen kan göra någonting roligt som vi  gör ti l lsammans. Och att det är med på sina vil lkor. 
En del sjunger med och en del är med fast de kan inte alla orden. Men det kan stampa med 

fötterna eller klappa händerna. Jag tror nog det är integrerat med många olika ämnen... att 
vi får med många olika delar. (Renate) 

 

Citatet från Renate kan tala för vad samtliga förskollärare uttryckt i studien. De uttrycker att musik 
är något som är viktigt, både för förskolans verksamhet och som ett verktyg samt komplement för 
barns lärande. Musik är en tillgång som förskolan inte kan vara utan då det är positivt, roligt och 
lustfyllt och där lärandet bara händer i farten enligt flera av dem. Med musikundervisning i 
förskolan lär sig barn att tycka om musik och rytmik, att röra sig till musik och dansa, ökad 
kroppskännedom, att vara i ett sammanhang och matematiskt lärande m.m. Listan på musikens 
fördelar för barns kunskapsutveckling som förskollärarna nämnt i denna studie är lång och i denna 
del av resultatet presenteras de lärdomar som informanterna tycker är huvudsyften med musik i 
förskolan och hur de arbetar med att främja dem. 

Flera av förskollärarna beskriver musik som en metod som är speciellt värdefull för barns 
språkliga lärande och utveckling. Sång, musikens rytm, rim, ramsor och att sätta ihop rörelser 
med text skapar enligt förskollärarna goda förutsättningar för barns språkutveckling. Både Gustav 
och Renate berättar på liknande sätt att de arbetat språkutvecklande med musik för barn i alla 
åldrar men att de behöver använda olika metoder som är anpassade till barnens ålder.  
Exempelvis kan det enligt Renate handla om att när barnen är 1 till 2 år gamla, få dem 
intresserade av musiktexten och att det ska vara lustfyllt men att när barnen är mellan 3 till 5 år 
kan förskollärarna utmana dem lite mer och samtala kring texten. Som exempel lyfter hon att de 
kan fråga barnen vad ”trån” är i sången Imse, vimse, spindel och prata om ordets betydelse. 

Renate och Gustav beskriver att sånger möjliggör ett större ordförråd hos barn och där barn och 
förskollärare på ett naturligt sätt kan mötas och samtala kring ordens betydelse. Renate berättar 
även att de brukar arbeta med sångpåsar med olika figurer eller lappar med ord som de kopplar 
ihop med sångtexter. Liknande berättar Birgitta att genom fortbildning har hon blivit inspirerad till 
att använda sånger precis som med sagolådor; att plocka isär ord och begrepp ur sångerna och 
konkretisera sångens och ordens betydelse för barnen.  

Att lära och få barnen att kommunicera ses som en viktig anledning till varför de väljer att jobba 
med musik, enligt förskollärarna. Att ge dem en uttrycksform där dem kanske hittar sitt eget 
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uttryck. Förskollärarna berättar att musik kan ge sig uttryck i många olika former; uppträdanden, 
dans, rörelse, eget musikskapande, att hitta rytmen på ett bord, staket eller en kastrull och att få 
”vara de barn de är i musiken och börja se sina egna kompetenser”, som Birgitta uttrycker det. Hon 
hänvisar även till en text av Hasse och Tage och fortsätter: 

 

Jag tror det är Hasse och Tage som för länge sen hade en skämtsam dialog om vad konstigt 
det vore om det inte skulle finnas musik. Ja, för folk skulle bli  tagna för förargelseväckande 
beteende och stå l iksom såhär och (hon visar genom att vifta med armarna) (Birgitta) 

Menar du att folk skulle ta sig ett annat uttryckssätt? (Ann-sofie) 

Ja, en värld utan musik, det funkar ju inte. Vi har ju använd det i  tusentals  år så musik kan ju 
betyda så mycket. Allt från ritual i  kyrkan till traditioner, religion, kultur. Det är ju som nu när 

vi dansat ti l l  musik från olika länder det är ju som dudududu (hon slår rytmiskt och fort i  
bordet) och så afrikanskt: Lyft Simba! (sträcker upp armarna i taket). Att vi kan uttrycka oss 
på så olika sätt. (Birgitta) 

 

Att utforska sin egen uttrycksform innebär enligt Birgitta även att barn kan närma sig sitt eget 
uttryckssätt i en kulturell mångfald. Flera av förskollärarna nämner musiken som en bra metod för 
att få fram olika uttryckssätt men även för att tydliggöra för barn att vi tycker om olika och att det 
är helt okej. Det är även viktigt enligt förskollärarna att använda musiken för att ge barn ett större 
utbud av kultur som de normalt kanske inte annars skulle stöta på och som inte tillhör den 
traditionella barnmusiknormen. Till exempel i form av klassisk musik, folkmusik från andra länder 
eller att åka och se olika musikföreställningar med olika kulturella utbud. 

 

Jag vet att vi hade med de små och att vi höll på att måla och vi spelade klassisk musik ti ll, 
för att man tänkte att det skulle passa, att det skulle fånga dem och att de skulle få känna 
och bli  bjudna på något som de kanske inte hör så ofta.  (Renate) 

 

En av informanterna berättar att de hade ett gosedjur som fick följa med på personalens och 
barnens familjeresor runt i världen och på så sätt användes gosedjuret för att möta och lära barnen 
om olika länder och kulturer med hjälp av bland annat musik. Musik kan även, enligt några av 
förskollärarna, fungera som ett enkelt verktyg för att plocka in barns olika nationaliteter och 
kulturer hemifrån. 

Gemenskapen och att få vara med i ett socialt sammanhang är något som förskollärarna lyfter som 
en viktig del av arbetet med musik. Som det nämnts tidigare samlas många av förskolornas 
avdelningar för större samlingar där det spelas och sjungs och där de rör sig med kroppen i olika 
sång- och rörelselekar och dans. Några av förskollärarna talar om att ett viktigt lärande med musik 
i stor grupp är normer och värden och hur barnen ska arbeta demokratiskt. Det handlar enligt 
förskollärarna om att lära sig att dela på instrumenten, att alla inte kan spela samma instrument 
vid samma tillfälle eller att barnen lär sig spela lagom högt, annars är risken menar Rebecka att 
någon inte vill vara med. Det är alltså en viktig lärdom barn får genom att spela och sjunga 
tillsammans enligt förskollärarna. Att få lära sig spela och sjunga i en ljudnivå som är behaglig och 
som gör att användandet av musiken inte hämmar barns lust till musik.  

Musikens egna värde är något som en del av förskollärarna nämner som en viktig anledning till 
varför de vill arbeta med musik i förskolan, men även att det är rädda att det ibland glöms bort och 
att musiken hamnar lite i skymundan. Många av förskollärarna uttrycker att det viktigaste med 
musik är att ha roligt.  

Rebecka berättar att på deras förskola sätter dem ett högt värde på musikens egna lärande. Detta 
har visat sig på olika sätt i deras verksamhet. Hon berättar att under ett år arbetade de med att 
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sätta upp en musikal, där egen musik skrevs och framfördes för publik med egentryckta kläder. Det 
var mycket uppskattat men kanske inte något som tillhör det normala berättar hon. Mycket beror 
på barnens egna intressen enligt henne och hon berättar även att barn på hennes förskola har 
skrivit egna sånger, med hjälp och stöd av förskollärare som spelat instrument och som har 
framförts på äldreboenden. Flera av förskollärarna berättar att barnen brukar se fram emot att få 
uppträda vid Lucia eller vid olika fester och tillställningar som förskolan anordnar dit föräldrar 
ibland bjuds in. Renate anser att uppträdanden kan stärka barnens självförtroende och ge ökad 
självkänsla. 

Tre av förskollärarna i studien nämner läroplanens mål som viktiga riktlinjer i arbetet med musik i 
förskolan. De nämner då prioritering, musikdidaktik gentemot läroplanen och att med musik även 
få in andra mål i läroplan än bara just musik. Renate beskriver att hon tycker det känns svårt att 
prioritera musiken idag med allt som ska hinnas med i verksamheten jämfört med tidigare i hennes 
arbete som förskollärare. Samtidigt beskriver hon att läroplanen ändå uttrycker att de ska arbeta 
med musik på ett mer medvetet sätt än till skillnad mot när hon gick förskollärarutbildningen och 
att det är viktigt att förhålla sig till  läroplanens mål. Liknande säger Rebecka säger att musik är 
något som fortfarande lyfts som viktigt i den nya läroplanen och därför så ingår det i deras roll att 
arbeta med musik: 

 

Det står ju i  läroplanen och även nu i den nya så finns det ju fortfarande med sång och musik 
som viktigt. Så, då känns det ju som att vi  jobbar mot det mål som finns i  den också. Vi kan 
ju inte bara hoppa över det. (Rebecka) 

 

Förskollärarna har nämnt många olika syften med musik i förskolans verksamhet. Dock poängterar 
både Gustav och Rebecka att lärandet både i och med musik måste ses som en progression över 
tid. Det är det sammanlagda utbudet och lärandet som barn får genom musik under sin tid på 
förskolan som räknas och som förskollärarna måste ta ansvar att ge och skapa förutsättningar för, 
enligt Rebecka. 

4.2 Faktorer som påverkar musik i förskolan 

4.2.1 Ramfaktorer i förskolan 

Tid att hinna med allt inom förskolans verksamhet är något som samtliga förskollärare nämner som 
ett hinder för arbetet med musik. Prioriteringar utifrån läroplanens mål ska göras och musikarbetet 
är då inte första prioritet enligt många av förskollärarna. Planeringstider, vardagen, att hinna med 
inplanerade aktiviteter och temaarbeten gör att musiken ibland får kliva åt sidan.  Gustav ser på tid 
som något som även hämmar förskollärarna att ta tillvara på barns spontana musicerande i 
vardagen, exempelvis i utemiljön: 

 

Den dolda musiken i utemiljön eller nånstans är ju också någonting man måste ta ti l lvara på 
bättre. När dem står och bankar på ett staket och kastruller och såna grejer och att förstå 

varför barnen gör det. Om man snappar upp det men... det är l ite svårare när man inte alltid 
hinner med. (Gustav) 

 

Vilka lokaler och miljöer som musikaktiviteter förekommer i beskrivs lite blandat av förskollärarna. 
Renate och Rebecka berättar att de både sjunger inne och ute men Birgitta och Gustav nämner 
endast att musikaktiviteter sker inomhus. På tre av de fyra förskolorna som informanterna arbetar 
på används en större hall som finns att tillgå på deras förskolor vid till exempel storsjung. Gustav 
uttrycker att han gärna skulle vilja se fler möjligheter för musik utomhus då musiken inomhus lätt 
blir begränsad på grund av små lokaler och höga ljud. Några av förskollärarna önskar att det fanns 
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ett enskilt rum för musik inomhus där olika instrument alltid kunde få stå framme och där det var 
möjligt för barn att få utforska ljud, instrument och sitt egna uttryckssätt. 

Som det tidigare nämnts kring tillgänglighet av instrument så är till exempel ekonomi en ramfaktor 
som styr vilket utbud av instrument de finns på förskolorna i denna studie. Enligt Rebecka kan 
kommunens ekonomi även påverka det utbud av musikaliska upplevelser utanför förskolans 
verksamhet som barn i förskolan får, till exempel att åka och se en musikföreställning. 

4.2.2 Förskollärares kunskap och kompetens 

Vilka kunskaper förskollärarna fick med sig från utbildningen ser lite olika ut från person till person. 
Birgitta nämner gitarrspel som den kunskap hon fick med sig i musik från förskollärarutbildningen. 
Gustav berättar att i musikundervisningen fick de pröva att spela gitarr, rytmisera, pröva sjunga på 
olika sätt men att musik, dans och drama satt ihop i deras undervisning vilket han upplevde som 
lite rörigt. Gustav berättar även att han som man med mörk röst ofta fick höra från läraren på 
universitetet att han behövde sjunga ljusare. Han nämner även röst- och talvård som någonting 
han fick med sig från utbildningen t.ex. att bli medveten om hur de använder rösten. Rebecka 
saknade röst- och talvård i utbildningen och saknar den fortfarande då rösten är något som dem 
hela tiden är beroende av. Hon tycker dock att hon fick mycket musikundervisning samt att musik 
var ett tydligt inslag under alla terminer i förskollärarutbildningen. Hon berättar att de fick lära sig 
nya sånger och att dem hade instrumentundervisning en gång i veckan, men att betoningen var på 
att alla blivande förskollärare skulle tycka att musik är något som är trevligt att utöva: 

 

Jag tror det gick ut på att vi skulle frigöras och känna att det var trevligt och inte svårt. Det 
var nog det som var stora vitsen. Men ren instrumentell undervis ning var ju även där för att 
kunna ett instrument och lära ut en sång och det var ju l ite noter och sånt. (Rebecka) 

 

Renate säger att hon knappt minns någon musikundervisning över huvud taget och enligt samtliga 
förskollärare har ingen av dem fått någon kunskap i musikdidaktik i förskollärarutbildningen. 
Renate tror att detta beror på att när hon gick förskollärarutbildningen ansågs inte musik som 
tillräckligt viktigt. Sånger var något utbildningen ansåg att de redan kunde och hade i bakfickan, 
säger hon. Rebecka anser att kunna behärska ett instrument som förskollärare helt klart har sina 
fördelar men att det inte ska finnas som ett krav vid antagning till utbildning. Hon anser även att 
det inte skulle skada att lära sig mer om det i utbildningen. 

Birgitta anser att den viktigaste kompetensen är att våga eftersom de är förebilder för barnen. 
Birgitta berättar hur det kan yttra sig i fall inte förskolläraren vågar utan endast använder sig av 
den teknik som är tillgänglig vid till exempel samlingar: 

 

Att man bara använder teknik t.ex. Nä, jag kan inte det där, jag kör Youtube. Att man inte 
utvecklar hela spektret, det här att sjunga själv eller att man tar en sångpåse, att man inte 
törs våga själv. Om man låser sig själv eller begränsar sig själv. (Bir gitta)   

 

Att våga och vara en förebild är även något Gustav tar upp som viktigt och han tycker att det krävs 
mer av honom som förebild när han inte känner sig bekväm i uttryckssätten, exempelvis att dansa 
till musik.  Han menar att han måste utmana sig själv mer för att fånga barnens intresse när han 
jobbar med äldre barn än med de yngre. 

Renate tycker att hon arbetade mer med musik då hon hade en kollega som enligt henne var en 
naturbegåvning i musik och att det blev mer spontant. Hon önskar även att hon kunde spela gitarr.  
Renate menar dock att även om någon kollega kanske är bättre på instrument än den andra så kan 
ju alla sjunga. Så här beskriver hon: 
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För sångröster det har vi ju alla fast på olika sätt! En del kanske är bekväma med att sjunga 
men (andra) kan ju ändå spela eller via plattan eller datorn eller olika såna hjälpmedel eller 
att man delar på det, för man är ju flera i  arbetslaget. (Renate) 

 

Hon fortsätter säga att det ändå kan vara jobbigt att sjunga om någon själv känner att de inte är 
tillräckligt bra. Hon anser att det kan vara bra att ibland erkänna sina brister för barnen och att 
istället säga att hon behöver deras hjälp. Renate poängterar dock att det är viktigt att som 
förskollärare trots vilken musikalisk kompetens de har, vara medveten om vad de gör musikaliskt 
oavsett vilket syfte dem har med musiken. 

Birgitta känner att hon är mer utvecklad nu i musik med tanke på all inspiration hon får av andra, 
speciellt genom internet. Vidare anser hon att synen på vem som är kompetent har förändrats från 
förr: 

 

Förut var det ju mer så att den som kunde spela gjorde det och de andra vil le inte. Nu är det 
ju så att alla provar ju. Kanske inte spelar gitarr men alla sjunger ju och alla är med. Så sen 
om det beror på person eller vad det beror på det kan jag inte säga. Men jag vet att det är 

mycket mindre ’du som kan’, utan nu är det ’vi ’. (Birgitta) 

 

Renate anser att den fortbildning de fått mest lagt fokus på de kunskapsmål i läroplanen som lyfts 
fram som mer viktiga de senaste åren och att de estetiska ämnena enligt henne har hamnat ”lite i 
bakvattnet”. Fortbildning inom matematik och språk är de som nämnts i denna studie som 
förekommande bland förskollärarna. Rebecka uttrycker att fortbildning i musik saknas men att de 
istället skulle kunna ha liknande pedagogister som kommer och inspirerar och lär ut hur de kan 
arbeta med musik. Hon fortsätter och säger att trots att det saknas kunskap och kompetens inom 
musik så är inte tanken att de ska backa i undervisningen med musik.  

4.2.3 Förskollärares förhållningssätt 

Flera av förskollärarna uttrycker att de hellre vill se möjligheter än hinder i deras arbete, även i 
arbetet med musik. Birgitta menar att eftersom hon har musiken som ett stort intresse så faller 
det sig naturligt för henne att plocka in musik i vardagens alla skeenden. Renate anser att även fast 
hon inte har det största musikintresset så hindrar det inte henne att haka på när barnen vill sjunga 
och spela och att hon gör sitt bästa. Rebecka och Birgitta berättar att eftersom de själva håller 
musiken högt, eller för att det finns fler i arbetslaget som har samma syn, intresse eller att det idag 
finns annan teknik att tillgå, använder de musik mer i sin vardag. Rebecka säger att samarbetet 
mellan avdelningarna underlättar musikarbetet och att de lär sig av varandra och även Renate 
nämner samarbete mellan avdelningarna vid deras större samlingar som positivt då det finns en 
förskollärare på den andra avdelningen som spelar gitarr. Gustav säger i sin tur att olika 
uppfattningar om musik och ljud inom arbetslaget påverkar deras arbete med musik: 

 

Alltså ramfaktorer och olika uppfattningar i arbetslagen, hur man vil l  använda och sen det 
där med ljudnivån, det är väl också inom arbetslaget. Om man vil l  ha väldigt lugn ljudnivå så 
kanske inte så många använder (musik)... ja, det låter ju jättetråkigt. (Gustav) 

 

Även inställningen kring teknik eller att ta in ny kunskap genom kollegialt lärande tycker han känns 
svårt och kan påverka musikutövandet på förskolan.  

Rebecka tänker att om förskollärare har en negativ erfarenhet av musik sen tidigare så kan det 
påverka synen på musik i förskolan och hämma musikarbetet. Hon berättar och syftar till att förr i 
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tiden handlade musik mycket om prestation i skolan, men mycket sitter i ens eget självförtroende 
och inställning, tillägger hon. Vidare säger hon att om någon förskollärare känner att hen inte är 
vidare bra på att sjunga så sjunger dem ändå för att dem vet att det är viktigt för barnen. Dock 
menar hon att det ibland kan vara lite klurigt eftersom det ibland kan finnas barn som uttrycker att 
de känner sig mer trygga med att sjunga med en viss förskollärare som enligt de m är mer 
kompetent. Rebecka tror att när det kommer till musik finns det även en risk att förskollärare 
avstår från att välja det som första val när det kommer till de estetiska uttrycksformerna eftersom 
bild och skapande ofta enligt henne känns lättare och mer lättillgängligt. 

Barns egna spontana musicerande är något som Gustav önskade att de arbetade mer med men att 
inställningen till ljud bland kollegor där han arbetar är lite olika: 

 

Alltså ljud över huvud taget, så blir ju förskolan och ljud väldigt motsägelsefullt. Så just den 

där gömda musiken, rytmen och allt kanske man inte tar ti l l  vara på och tänker att de faktiskt 
gör rytmen på bordet. Det blir att man säger åt de att dämpa sig. (Gustav) 

 

Innan vi går vidare till Analys och diskussion presenteras en sammanfattning av resultatet. 

4.3 Sammanfattning av resultat 

I resultatet har vi fått veta hur förskollärare använder musik spontant i vardagen, vilka musikgenrer 
som tillhör de vanligaste och vilka musikaktiviteter förskollärare planerar för att skapa ett brett 
musikutbud i förskolan. Förskollärarna använder instrument men hur de gör det och synen på 
instrumentspel varierar. Teknik är ett verktyg som förskollärarna använder sig av i musikarbetet 
och som både kan skapa möjligheter samt begränsningar. Förskollärarna använder sig av musik för 
att främja barns kunskap och utveckling i bland annat språk, estetiskt uttryck och i musik men de 
kan även använda musik för att nå andra läroplansmål som exempelvis normer och värden, barns 
delaktighet och kultur- och traditionsöverföring samt dans och rörelse. Ramfaktorer som påverkar 
förskollärarnas arbete med musik är till exempel tid, miljöer, ekonomi, förskollärarnas men även 
faktorer som förskollärarnas olika kunskaper och kompetenser de eventuellt fått genom utbildning 
och fortbildning. De kunskaper och kompetenser förskollärarna besitter anses av informanterna 
påverka deras förhållningssätt de har till musik och i sin tur deras musikaliska arbete.  
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5. Analys och diskussion 

Denna del syftar till att förstå och beskriva den roll musik kan ha förskolan och vad som påverkar 
den, mot bakgrund av vad som framkommit i resultatet samt i studiens bakgrund.  I analysen 
diskuterar jag även mina egna reflektioner i relation till analysen. Diskussionsdelen framgår tydligt 
i texten genom ett indrag av textstycket. 

Vidare presenteras en sammanfattning av- och de slutsatser som dragits utifrån studien samt 
förslag på vidare forskning. 

5.1 Hur används musik i förskolan? 

5.1.1 Sångsamlingar och sångskatter – de vanligaste musikaktiviteterna 

I resultatet har det framkommit att den vanligaste formen av planerade musikaktiviteter i förskolan 
enligt förskollärarna är sångsamlingar. Förskollärarna nämner de traditionella barnsångerna som 
mest centrala vid dessa tillfällen vilket ofta kopplas till det tematiska arbetet som förskolan arbetar 
med. Detta bekräftar Wiklund (2015) är den mest förekommande musikgenren i förskolan utöver 
populärmusik. Enligt förskollärarna används samlingar med sång och musik för att dels ha roligt, 
känna gemenskap men även för att utveckla barnens språkliga samt motoriska kunskaper och 
förmågor, vilket nämns i tidigare forskning av Angelo (2014a), Ehrlin (2015) och Wiklund (2001). 
Detta är även i enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som säger att barn ska ha 
tillgång till olika aktiviteter som stimulerar deras utveckling. När förskollärarna talar om de 
traditionella barnsångerna nämner dem att de ser det som i sin uppgift att föra dessa sånger vidare 
då de anses vara våra svenska sångskatter. 

Jag tolkar det som att dessa traditionella sångskatter är speciellt viktiga i arbetet 
med de yngre barnens motoriska utveckling, när förskollärarna vill konkretisera 
språket med de äldre barnen samt att de är viktiga nyckelspelare i den spontana 
sången i mötet mellan barn och förskollärare i vardagliga situationer såsom 
påklädning, toalettbestyr m.m. Precis som Ehrlin (2015) beskriver visar detta att 
språk och motorik hör ihop och att musik är ett bra verktyg för att utveckla de båda 
samtidigt. Det visar även att det som var mest centralt med musik i förskolans början 
(Angelo, 2014c) fortfarande är det än idag. 

5.1.2 Musik – språkfrämjande för alla? 

Enligt förskollärarna verkar musik användas på ett medvetet sätt som metod för att främja barns 
språkutveckling i förskolan. Sångtexternas rim och ramsor och att sångerna i sig kan användas för 
att konkretisera språket med musik är exempel på det förskollärarna nämnt om hur musik används 
som språkfrämjande. Förskollärarna beskriver att dem ibland använder sig av metasamtal kring 
texten för att barnen ska få en ökad ordförståelse vilket är i enlighet med vad de Burnard (2015) 
och Ehrlin (2012, 2015) skriver. Förskollärarna har även nämnt musikens rytm och melodi som 
främjande för språket vilket även Ehrlin (2012) anser som gynnsamt för barns språkutveckling. 

När det gäller dessa metoder att använda musik tolkar jag det som att förskollärarna 
är väl medvetna och har hög kunskap kring hur de ska använda musiken som 
språkfrämjande. En självsäkerhet i utövandet som enligt mig inte kommer fram i 
övrigt lärande med musik. 

Något som inte framkommit i resultatet men som framgår som viktigt i förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) är att musik kan användas för att främja flerspråkiga 
barns språkliga utveckling. Eftersom läroplanen uttrycker vikten av olika 
kunskapsformer, speciellt för flerspråkiga barn, anser jag att det är viktigt att belysa 
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att inte förskollärarna nämnt detta. Dock lyfter förskollärarna språket som den 
främsta kunskapsutvecklingen när de använder musik som metod vilket skulle 
kunna tolkas som att det befrämjande musikarbetet inkluderar även flerspråkiga 
barns språkutveckling. Jag tolkar det Ehrlin (2012) skriver som att det är det 
lustfyllda med musik som gör att förskollärarna använder sig av den som metod för 
att främja barns språkutveckling och att när det är roligt och intressant uppstår 
lärandet automatiskt. 

5.1.3 Musik som känsloreglerande metod 

Utifrån det förskollärarna beskrivit används musik i förskolan till stor del  som verktyg för att styra 
olika känslor och stämningar. Detta sätt att använda musik kallar Wallerstedt m.fl. (2014) för ett 
känsloreglerat lyssnande. Ett exempel på detta är Fredagsdiscon där syftet enligt förskollärarna är 
att barn ska få ha roligt, släppa loss och känna att det är helg. Andra sätt som musik används i detta 
avslappnade syfte är till exempel när förskollärarna vill skapa lugn på avdelningen i en vardag som 
enligt förskollärarna består av mycket ljud. Ett tredje sätt att använda musik i liknande syfte är när 
barn blir ledsna och förskollärare vill bryta känslan med något lustfyllt som får barnen på andra 
tankar. Det fjärde exemplet är när förskollärare anser att det är stökigt i till exempel anslutning 
mellan aktiviteter och de väljer att ha en kort spontan sångstund för att skapa fokus i barngruppen. 
Att använda musik i detta avseende har Wiklund (2015) ställts sig frågande till utifrån tidigare 
efterforskning som gjorts av Skolinspektionen (a.a). 

Jag tolkar det som att förskollärarna försöker använda musik i detta avseende både 
i lärande syfte, för nöjes skull men även som ett verktyg i en vardag full av olika 
intryck och uttryck. Inget av dessa syften behöver utesluta de andra så länge 
förskollärare är medvetna om vilket musikutbud som skapas för barn i förskolan, 
vilket även stämmer överens med Angelos (2014c) åsikt om musikens syften i 
förskolan. 

5.1.4 Att hitta sin uttrycksform i en kulturell mångfald genom musik 

Förskollärarna delger många exempel på hur dem låter barn få upptäcka musik som en 
uttrycksform. Detta universella språk som Björkvold (2005) kallar det, ingår i förskollärarnas 
läroplan (Skolverket, 2016) men även i FN:s barnkonventions (UNICEF Sverige, 2009) ståndpunkt; 
att barn har rätt till yttrandefrihet inom konstnärliga former. Förskollärarna talar om att barn ska 
få lära sig att kommunicera med hela kroppen vilket kan ses som kvarlevor av Fröbels tankar om 
barns kroppsliga kunskapsintagande (Dahlbeck & Persson, 2011) och som även Ferm Thorgersen 
(2012) skrivit om.  För att arbeta mot detta mål berättar förskollärarna att de skapar aktiviteter 
både planerat och spontant där barnen får uttrycka sig genom sång- och rörelselekar och dansa 
men även genom att låta barnen lyssna på musik och ta in andras kommunicerande uttryck.  

Samtidigt som förskollärarna berättar att de försöker arbeta medvetet med att ge 
barn chansen att få uttrycka sig musikaliskt undrar jag om förskollärare  verkligen 
har en tillåtande kultur där barn kan hitta sin egen uttrycksform eller om det endast 
får förekomma inom de ramar som förskollärarna skapar utifrån sitt eget 
förhållningssätt till musik samt kunskap i musikdidaktik. Beror detta på den tudelade 
syn på musik i förskolan som Dahlbeck och Persson (2011) skriver om? Trots att tre 
av förskollärarna bekräftar ett nyfiket förhållningssätt till musik som estetisk 
uttrycksform i intervjuerna betyder det inte att det ser likadant ut överallt. Detta 
blir synligt när en av förskollärarna berättar om hens arbetslags syn på och 
förhållningssätt till musik. För att barn ska få upptäcka sin egna uttrycksform i musik 
fritt behöver förskollärare skapa ett tillåtande klimat. Detta anser även Wallerstedt 
m.fl. (2009) ligga under förskollärarnas ansvar att se till. 

I förskollärarnas arbete med musik verkar det enligt dem vara viktigt att visa barn att det finns en 
kulturell mångfald i vårt samhälle och värld samt att det är okej att tycka olika. De medier som barn 
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möter i tidig ålder genom tekniken (Wallerstedt m.fl., 2009; Wiklund, 2015), verkar enligt 
förskollärarna fungera som verktyg för just detta arbete. Precis som Burnard (2015) verkar 
förskollärarna anse att musik är en bra metod för att arbeta med kulturell mångfald vilket blir mer 
tillgängligt med dessa medier. I detta arbete är även de kulturella upplevelserna som förskolorna 
erbjuds av kommunerna betydelsefulla enligt förskollärarna. 

Då barn idag ofta i tidig ålder möter många uttryck av teknikens möjligheter så är 
det av särskild vikt att arbeta både för att stärka deras egna uttryckssätt men även 
för att visa precis som förskollärarna anser; vår kulturella mångfald. Detta för att vi 
ska få goda samhällsmedborgare som står upp för Sveriges normer och värden. 
Studiens bakgrund och resultat styrker att musik borde användas mer i mötet med 
nyanlända barn och deras familjer i denna mångkulturella plats som förskolan 
faktiskt är. Detta gäller inte bara de svenska traditionella högtiderna som Söderman 
(2012) beskriver som mest förekommande i arbetet med traditions- och 
kulturöverföring genom musik, utan också i vardagen. Enligt min tolkning går det 
inte att tyda att förskollärarna anser att de traditionella högtiderna är de starkaste 
kulturöverförarna i förskolan trots att de förekommer. Genom ett nyfiket 
förhållningssätt och ett öppet klimat kan musik fungera både för att ta in och för att 
föra över kultur. Detta kan kopplas till det Dahlbeck och Persson (2011) skriver; att 
intryck blir uttryck. På så vis kan förskollärare vara byggentreprenörer för 
kulturbroar som Angelo (2014b) skriver.     

5.1.5 Musikens positiva bieffekter 

Förskollärarna har lyft att barns kunskap och kompetens om normer och värden kommer ur det 
Calissendorff (2012) kallar för en positiv bieffekt utav musicerandet.  

När barnen måste lära sig att dela på instrument och ta hänsyn till varandras hörsel, 
tolkar jag det som att förskollärarna vill lära barnen att se sin egen roll i ett socialt 
sammanhang genom instrument och ta ansvar över den när de spelar och sjunger 
tillsammans. Det finns med andra ord en social norm som de måste lära sig att följa. 

Ett musikaliskt inslag har för en av förskolorna i denna studie varit att sjunga på äldreboenden, 
vilket kan vara en omvärldslärdom för barn som kan hjälpa att förstå sin egna roll i ett socialt 
sammanhang och att musik kan ge glädje till andra. Detta gäller även vid Lucia och avslutningar då 
musik är ett centralt inslag och då nära och kära ofta är välkomna att komma och lyssna. 

Musik har många positiva bieffekter inte minst hur musiken påverkar människans 
välmående och gör oss engagerade som Jederlund (2011) skriver, eller som en av 
förskollärarna anser; att genom att utöva musik kan barn få ökat självförtroende och 
ökad självkänsla. 

5.1.6 Skapar förskolan musicerande människor? 

Använder förskollärarna musik mest som metod för andra ämnens skull eller för att lära barn 
musik? Enligt förskollärarna används instrument i förskolan för att det, precis som Angelo (2014b) 
anser; skapar ett lustfyllt lärande. Men i övrig musikundervisning pekar resultatet på, vilket Ehrlin 
(2015) anser fungerar väl, att musik används i syfte att nå ett annat kunskapsmål även om musiken 
är det centrala verktyget. 

Jag tolkar det som att förskollärarna försöker slå två flugor i en smäll med 
musikundervisningen. Kanske handlar detta även om tidsoptimering, eller att förena 
nytta med nöje? 

Samtidigt får det ej glömmas att bara för att förskolans läroplan (Skolverket, 2016) säger att 
förskollärare ska använda sig av musik som metod kan den även användas som metod för musikens 
egen skull, som Calissendorff (2012) också påpekar. Som en av förskollärarna uttrycker det är musik 
enligt läroplanen inte något som de bara kan hoppa över i sin verksamhet.  
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Den stöttning förskollärare och barn får av musikens rytm är enligt förskollärarna gynnsamt i 
musikaktiviteter. Rytmen fångar barnens fokus, stärker deras musikintresse och gör att barnen 
sjunger bättre enligt förskollärarna. Kanske beror detta på det som forskningen säger om hur musik 
påverkar både våra kroppar och vår själ (Angelo, 2014b; Jederlund, 2011)? 

Precis som Angelo (2014c) anser jag att instrument ger en rikare musikerfarenhet. 
Detta har jag själv sett när jag jobbat inom förskolan. Men för att 
instrumentspelandet ska bli en kunskap som barnen tar till sig behöver förskollärare 
tänka igenom hur det genomför dessa musikstunder pedagogiskt och hur det riktar 
lärandet didaktiskt mot instrumenten och musiken, vilket även Ehrlin (2015) anser.  

Vissa av förskollärarna anser ändå att det spelar för lite instrument med barnen och det kanske 
handlar om (o)vanan att spela eller bristen av musikdidaktisk kompetens som nämns i inledningen 
utifrån det Ferm Thorgersen (2012) skriver. Utbudet av instrument påverkar enligt studiens 
resultat möjligheten att skapa vanan att spela instrument men även förskollärarens kunskap i 
instrumentspel som ingår i musikdidaktisk kompetens. Dessa faktorer har varierat bland 
förskollärarna och deras förskolor men visar ändå att det påverkar musikutövandet i förskolan och 
det utbud av musik de ger barn. 

Min tolkning av resultatet bekräftar att förskollärarna behöver få en musikdidaktisk 
kompetens redan i utbildningen. Har man den kompetensen skapas det många 
möjligheter för att visa barn ett rikt och mångsidigt utbud av musik redan i förskolan. 
Enligt förskollärarna är musik ändå något som är lustfyllt och roligt, vilket i sin tur 
skapar ett musikaliskt intresse, vilket jag relaterar till det Wiklund (2001) betonar 
som viktigt för att det ska bli ett musikaliskt lärande. 

Precis som några av förskollärarna anser; att barns musikaliska lärande måste ses som en 
progression över tid kanske även förskollärare måste se på sitt egna musikaliska 
utvecklingsarbete? Endast en av förskollärarna i denna studie har nämnt en aktivitet som de 
arbetar med för att fördjupa musiklyssnandet och urskilja ljud vilket Wallerstedt m.fl. (2014) 
menar att det faktiskt går att träna barn i. En sådan fördjupning i musik är alltså genomförbar i 
förskolan. I denna studie har det berättats att det går att sätta upp en musikal med förskolebarn, 
som ett temaarbete inriktat på musik eller låta barn med stöd av förskollärare skriva egna låtar. 
Det kanske inte tillhör det normala musikarbetet men precis som förra exemplet med 
musiklyssnande visar denna studie att det är fullt genomförbart att våga ta ett extra kli v i 
musikarbetet, bara förskollärarna har kunskap, engagemang samt resurser vilket kan kopplas 
ihop med det Angelo (2014c) skriver angående förskollärares förhållningssätt till ramfaktorer.  

Min slutliga tolkning och som för oss vidare till nästa frågestäl lning är att det visst 
går att skapa musicerande människor i förskolan. Det gäller bara att se 
möjligheterna, och inte fokusera på begränsningarna.   

5.2 Musikens möjligheter och begränsningar i förskolan 

5.2.1 Så påverkar förskolans ramfaktorer förskollärarnas musikarbete 

Av de ramfaktorer som Pennlert och Lindström (2009) samt Söderman (2012) menar påverkar 
förskollärares arbete och som förskollärarnas berättelser bekräftar är det främst tid och val av 
prioriteringar som begränsar deras arbete med musik. Det kan enligt dem vara att inte hinna se 
barns egna kreativitet och fånga upp den i stunden. 

Jag tolkar det som att de känner sig kluvna i hur det ska förhålla sig gentemot 
läroplanen och vardagens måsten och prioriteringar. Det är inte en lätt sits 
förskollärare sitter i när så mycket ska hinnas med men något förskollärarna skulle 
kunna fråga sig själva är hur mycket de skulle vinna på att ha mer fokus på musik i 
förskolan om de ändå skapar så många möjligheter till lärande som presenterats i 
föregående del? 
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Förskollärarna uttrycker att de utifrån läroplanen vill arbeta med musik även för musikens egna 
värde. Precis som Wallerstedt m.fl. (2014) skriver vill de inte att musik endast ska vara något de 
plockar fram för nöjes skull. Enligt Wallerstedt m.fl. (2014) skulle ett sådant arbetssätt i 
förlängningen påverka hela förskolans syn på musik. 

När det gäller förskolans lokaler ser förskollärarna fler möjligheter än begränsningar då de anser 
att musiken kan befinna sig överallt. Denna inställning och synsätt att se på faktorer som påverkar 
förskollärares musikaliska arbete, är de som Angelo (2014c) anser att förskollärare bör ha. Ändå 
har förskollärarna en önskan om att det skulle finnas ett särskilt rum där barn kan få uttrycka sig 
fritt, kreativt och där det finns lite färre begränsningar i hur de får uttrycka sig musikaliskt.   

Förskolans lokaler samt ekonomi utgör grunden för utbudet av instrument och 
teknik, vilket jag tolkar som begränsande för musikarbetet i förskolan enligt 
förskollärarnas beskrivningar. Samtidigt är det dessa faktorer som kan anses skapa 
möjligheter. 

Även tillgänglighet till material och instrument nämns av förskollärarna fast på olika sätt. Det som 
går att skönja är ändå att när musik finns tillgängligt i vardagen blir det mer spontant musicerande 
och skapande hos barnen. 

Enligt min tolkning är detta kanske den största anledningen till varför förskollärarna 
önskar ett specifikt musikrum med ”bara möjligheter”. 

5.2.2 Teknik + musik =? 

I förskollärarnas berättelser verkar teknik vara en huvudfaktor i musikutövandet på förskolorna 
men det framgår även att tekniken både kan skapa möjligheter och begränsningar för detta 
ändamål. Ipads används flitigt av förskollärarna men även av barnen när det kommer till att hitta 
musik. Med Ipad kan barnen själva leta upp låtar, spela och lyssna. Detta möjliggör ett större utbud 
för förskollärare och barn i förskolan än jämförelsevis med hur det såg ut innan internet kom in i 
verksamheterna. Mediaplattformer som t.ex. Youtube gör det även möjligt för förskollärare att 
projicera upp musik på en vägg eller för att bara samlas runt Ipaden tillsammans med barnen vid 
t.ex. sångsamling. Då blir Ipaden enligt en av förskollärarna som ett instrument. Detta kan tolkas 
skapa möjligheter för den förskollärare som inte själv kan spela instrument men även inspirera 
barn till att våga mera, en funktion som förskollärarna annars nämner som ett av instrumentens 
fördelar. Fördelen med detta är att tekniken suddar bort den syn Angelo, (2014c) Ehrlin (2015) 
Wallerstedt, m.fl. (2014) nämner kring att bara vissa förskollärare som är extra kunniga inom musik 
kan undervisa och hålla i musikaktiviteter. 

Samtidigt finns det en risk att fastna vid tekniken och låta Ipads ta den pedagogiska 
rollen från förskolläraren själv. Då skapar tekniken istället begränsningar hos 
förskolläraren och hindrar dem att själva våga utvecklas och fortbildas inom musik. 
Men det kan även skapa en trygghet hos vissa barn som uttrycker oro över vilken 
förskollärare som håller i musikstunden, som en förskollärare berättar. Tekniken kan 
då skapa förutsättningar för alla förskollärare att på samma sätt hålla i 
musikaktiviteter. 

Detta kan relateras till den problematisering av förskollärares kompetens och ickekompetens som 
görs av Ericsson och Lindgren (2012). Med hjälp av tekniken finns det då möjligheter för 
förskollärarna att som Fagius (2007) benämner det, vara trovärdig i sin undervisning eller som 
Burnard (2015) skriver; ha ett självförtroende i musik. Detta visar att bilden som ges av teknik med 
musik är komplex och går att se ur olika synvinklar. 

Resultatet visar även att internet kan fungera som en slags fortbildning. Alla de tips och idéer som 
går att få genom olika sociala nätverk och hemsidor via internet enligt en av förskollärarna anses 
skapa många möjligheter i hens musikarbete. Internets stora utbud kan även utifrån 
förskollärarnas berättelser tolkas främja barns inflytande och delaktighet i val av musik och genom 
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att kunna ta med sig sin musik hemifrån som annars kanske inte skulle vara lika lättillgänglig i 
förskolan. Detta kan även kopplas ihop med det Angelo (2014b) skriver om att det är viktigt att 
förskollärare vågar tänka nytt. 

Enligt mig verkar förskollärarna ha detta nytänkande och se dessa möjligheter med 
tekniken vilket gör att de använder det verktyget så pass mycket som de beskrivit.  

Tekniken kan enligt förskollärarna även begränsa deras arbete med musik när de själva inte har 
kunskap eller förstår sig på den. Förskolans organisering och struktur i vart de lägger sina te kniska 
apparater samt andra ramfaktorer i vardagen är enligt dem något som även påverkar arbetet med 
musik. Kanske främst den spontana musiken då de vill fånga tillfällen där barnens egna musikaliska 
kreativitet uppstår. 

Därför anser jag att förskollärarna, trots att de verkar använda tekniken så pass 
mycket i deras arbete med musik, behöver någon slags kompetensutveckling inom 
teknik i förskolan så att denna möjlighet blir mer tillgänglig för alla förskollärare. 

5.2.3 Kunskap, förhållningssätt och tillgänglighet – en komplex historia 

Tidigare har det nämnts hur instrument används i förskolan men vad är det som påverkar 
utförandet? Enligt förskollärarna är det tillgängligheten av instrument men även förskollärarnas 
kunskap och syn på användandet av instrument. 

Jag anser att dessa faktorer inte riktigt går att särskilja från varandra. Om förskolan 
har instrument tillgängliga påverkar det både förskollärarnas instrumentkunskap, 
hur de kan arbeta med dem och hur de presenterar dem för barnen. Likaså är det 
med det omvända. Har förskollärare kunskap om instrument påverkar det i sin tur 
inställningen till att använda instrument i förskolan. Det är dock svårt att använda 
instrument utan att dessa finns tillgängliga. Dock anser jag inte att förskollärare 
behöver musikteoretisk kunskap som Kodaly ansåg (Angelo, 2014c).  

Precis som en av informanterna anser kanske det ändå krävs att förskollärare kan spela lite på 
gehör (Söderman, 2012) och på det sättet får dem ett självförtroende i att utöva musik vilket 
Burnard (2015) anser smitta av sig på barnens utövande.  

En del av förskollärarna nämner att instrumentspelande i förskolan fångar barnens intresse 
samtidigt som andra säger att det tar bort fokus från sången, vilket kan tolkas som det omvända. 

Här anser jag i överensstämmande med Ferm Thorgersen (2012) att det är 
musikdidaktisk kunskap och hur förskolläraren väljer att rikta lärandet som påverkar 
hur resultatet av instrumentspelandet blir. Liksom Ehrlin (2015) och Törnquist 
(2014b) menar jag att det handlar om att förskolläraren behöver skapa sig en 
medvetenhet om vad syftet med aktiviteten är och rikta aktiviteten mot det. Då 
skapas det istället ett förhållningssätt där förskollärarna kan se möjligheterna med 
instrumentspelandet istället för dess begränsningar. Annars blir det, som vissa av 
förskollärarna anser, något som tar bort fokus istället.  

Vilken roll musiken får i förskolan påverkas enligt denna studie av förskollärarnas egna 
förhållningssätt till musik. Sätter förskollärare ett högt värde på musik visar resultatet att musiken 
lyfts upp som något viktigt och användbart. Resultatet visar dock att detta inte ser likadant ut för 
alla förskolor i denna studie. Förskollärarna beskriver att deras arbete med musik påve rkas även 
av vilket förhållningssätt resten av arbetslaget har till musik och vilken musikalisk kompetens de 
besitter. I förskollärarnas berättelser beskrivs helt olika förutsättningar gällande detta. Enligt 
Burnard (2015) och Söderman (2012) bör förskolläraren se det kreativa skapandet som någonting 
de gör tillsammans med barnen. De menar att i det kreativa skapandet måste förskollärarna arbeta 
utmana sig själva för att stötta och utmana och, som Angelo (2014b) skriver, inte fastna i gamla 
mönster. 
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Jag tolkar det som att författarna menar att förskollärare måste våga se 
möjligheterna och inte begränsa för att göra det musikaliska arbetet tillgängligt så 
att barn i förskolans ska utvecklas musikaliskt. Därför anser jag att förskollärare bör 
se bortom sin egen syn på musik och se till det ansvar de har som förskollärare och 
arbeta mot det ändamålet. 

En önskan som funnits hos vissa av förskollärarna är fortbildning inom musik som estetisk 
uttrycksform i förskolan men även kring röst- och talvård, vilket också påverkar hur mycket 
förskollärare kan använda sig av sin röst i musikaktiviteter. Bristen på fortbildning inom musik 
kanske påverkas av otydligheten i läroplanen när det kommer till vilka kunskaper som faktiskt 
behövs för att utbilda barn i musik, vilket Jederlund (2011) också påpekar. Den kunskap 
förskollärarna fått om musik i förskollärarutbildningen verkar vara väldigt blandad. Det syns en 
tydlig skillnad i deras beskrivningar av utbildningen mellan den förskollärare som arbetat längst i 
jämförelse med den som utbildats sig nyligen. 

Jag tolkar det därför som att resultatet tydliggör det Wallerstedt m.fl. (2014) skriver 
angående att musikens roll i förskollärarutbildningen har förändrats och fått allt 
mindre plats på grund av bland annat minskade kunskapskrav i musik och hur det 
påverkar förskollärares egna musikutövande i förskolan. 

Samtidigt nämner den förskollärare som utbildat sig senast att hen under sin utbildning fick 
påpekat vikten av hur hen använder sin röst för att främja barns egna sång. 

Därför tolkar jag det som att den kunskap som Abrahamsson och Wennberg (2015) 
beskriver kring barns sångröster ändå finns uppdaterad och aktuell i 
förskollärarutbildningen. Hur det ser ut över lag i Sveriges förskollärarutbildningar 
kan inte denna studie redovisa. 

Den viktigaste kompetensen enligt alla förskollärarna anses vara att våga vilket även Eriksson 
(2013) uttrycker. Andra kompetenser som anses viktiga av de flesta är att kunna ett instrument 
eftersom det skapar fler möjligheter. En av de fyra informanterna har uttalat att någon annan 
förskollärare är expert men det verkar mest upplevts som positivt, då de gynnar barnen. Ingen av 
förskollärarna har antytt, som Angelo (2014b) skriver, att den synen på expertis begränsar deras 
musikutövande. 

Min egen tolkning är att kunskap skapar möjligheter och suddar ut våra 
begränsningar. I enlighet med Eriksson (2013) anser jag att det som är viktigt för 
förskollärare är att våga kasta sig ut, både för förskollärarnas personliga och 
professionella utveckling men även för barnens erfarenhet av musik i förskolan. Det 
är viktigt att påpeka att förskollärarna i denna studie har i relation till detta, uttryckt 
att de är förebilder som trots sina begränsningar ändå har oändliga möjligheter att 
använda musik i förskolan.   

 

5.3 Sammanfattning och slutsats  

I denna studie framkommer det att musik faktiskt har en viktig roll i dagens förskola men att vilken 
roll den faktiskt får är tätt sammankopplat med de faktorer som finns inom förskolans verksamhet. 
Studien visar att musiken skapar många möjligheter för både förskollärare och barn i förskolan och 
användande av musik som metod har beskrivits som ett mångsidigt verktyg för att lära barn olika 
kunskaper och låta dem utveckla olika kompetenser. Det framkom även att okunskap och 
ickekompetens bland förskollärare påverkar hur förskollärare använder musik, vilket syfte den får 
och vilka möjligheter samt begränsningar de ser utifrån sina förutsättningar, som också påverkas 
av ramfaktorer. 



 

34 

 

Något som förvånat mig när jag gjort denna studie är att tekniken har en stor roll och påverkan på 
musik i förskolan. Samtidigt som tekniken kan begränsa den spontana musiken i förskolan eller 
förhindra förskollärare att våga lita på sin egen förmåga att musicera, lutar det ändå åt att 
teknikens möjligheter väger över till fördel för musik i förskolan. 

Studien visar att med medvetna, nyfikna, modiga och kreativa pedagoger behöver inte musik 
hamna i skymundan. Dock går det att skönja i resultatet att ett behov av fortbildning i musik som 
uttrycksform och i musikdidaktik finns. Kanske vore det en bra idé att det skulle finnas en anställd 
i varje kommun, liknande en pedagogista, som kunde verka inspirerade i musik och andra estetiska 
uttrycksformer mot förskollärarna, som en av förskollärarna nämner. Detta alternativ skulle t.ex. 
kunna avhjälpa om inte mer musik- och musikdidaktisk undervisning framträder i 
förskollärarutbildningen. På så sätt skulle många av läroplanens (Skolverket, 2016) mål kunna nås 
mycket enklare genom musik och musikens roll som kunskapsämne skulle höjas. Det skulle även 
kunna innefatta, som flera av förskollärarna önskat, mer kunskap i röst- och talvård som enligt mig 
borde anses vara en viktig förebyggande friskvård i förskollärarprofessionen. 

Studien visar att det finns ett stort utbud av musikaliska aktiviteter i förskolan men att med mer 
kunskap och självförtroende skulle förskollärare kunna utmana sig själva att använda musiken 
ännu mer för att skapa en mångsidighet i hur förskollärare lär barn i respektive med musik. 

Men det viktigaste som framträder i denna studie, och som blir mina slutord, är att det egentligen 
är musiken i sig som skapar möjligheter i förskolan och den konstant oavsett sammanhang. 
Utmaningen ligger i att förskollärare har eller får möjlighet att nå de rätta förutsättningarna för att 
kunna använda sig av den. 

5.4 Vidare forskning 

Om mer tid funnits till att göra en bredare studie hade det optimala varit att intervjua fler 
informanter för att få en vidare bild av vilken roll musik kan ha och vilka möjligheter och 
begränsningar det finns för den i dagens förskola. Ett förslag är att göra en studie som är mer 
utspridd över landet för att se mer specifikt hur musikens roll skiljer sig åt i Sveriges förskolor. Allt 
eftersom kommer det mer forskning på de estetiska ämnena i förskolan, även musik, men det finns 
idag ännu ingen forskning på hur musikanvändandet ser ut över lag i Sverige och vad som påverkar 
det. Detta tror jag skulle gagna hela förskollärarkåren men även Sveriges förskollärarutbildningar 
genom att komma åt kärnan i musikarbetet i förskolan samt få fler verktyg för hur det går att 
utveckla. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Ni får detta brev då ni tackat ja till att ställa upp som informant i en intervjustudie om musikens 
roll i förskolan. 

Jag som ska intervjua er heter Ann-sofie Åström och läser sista terminen på 
förskollärarutbildningen på Umeå universitet. I mitt examensarbete skriver jag om musikens roll i 
förskolan och är intresserad av att få reda på hur förskollärare ser på arbetet med musik, hur de 
arbetar med den och vilka möjligheter och hinder det finns idag att arbeta med musik i förskolan. 
Därför är dina svar som förskollärare viktiga för studien för att ska kunna skapa en större förståelse 
kring musikens roll i förskolan. 

Intervjun beräknas ta ca 30–40 minuter. Själva intervjun anpassas efter hur det fungerar för er på 
er verksamhet gällande tid och plats. Intervjun kommer att dokumenteras och spelas in med hjälp 
av mobiltelefon och under samtalet kommer jag att föra anteckningar med papper och penna. 
Materialet kommer användas till forskning för studien och när studien är färdig kommer den att 
publiceras och kunna läsas på det Digitala Vetenskapliga Arkivet (förkortning: DiVa).   

Som informant är det viktigt för er att veta att ni har rätt att avsäga er medverkan då intervjun är 
helt frivillig. Ni som informant har rätt till att självständigt bestämma om tid och på vilka villkor ni 
vill ställa upp. Om ni väljer att avsäga er medverkan medför detta inga konsekvenser för er del.  

Varken ert namn, ort, arbetsplats, eller andra uppgifter som kan avslöja er identitet kommer att 
nämnas i studien. Dina uppgifter som informant kommer enbart användas i forskningssyfte. 

Enligt det forskningsetiska principerna har ni nu fått ta del av det grundläggande 
individskyddskravet som gäller för forskning. 

Vid behov av ytterligare information eller behov av kontakt finns mina kontaktuppgifter nedan. 

Ett stort tack från mig till er för att ni ställer upp som informant! 

Ann-sofie Åström 

Mobilnummer: 07x-xxx xx xx 

E-mailadress: xxxxxxxxxx@gmail.com 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur kom det sig att du valde förskolläraryrket? 

Vad är musik för dig? (förhållningssätt, erfarenheter och kunskaper)  

 

Intervjufrågor: 

1. Berätta hur du/ni använder musik i verksamheten/med barnen? 

När? Vid vilka tillfällen/sammanhang? 

Hur ofta? 

Vart håller ni till? 

Planerat/spontant? 

Hur jobbar ni i arbetslaget? (en musikansvarig eller flera?)  

 

2. Skiljer sig ditt/ert användande av musik i förskolan idag jämfört med när du började som 
förskollärare? 

(Om Ja) Vad tror du dessa skillnader beror på? 

(Om Nej) Hur kommer det sig? 

 

3. Vilka erfarenheter har du av barns lärande i musik? 

Har du några exempel? 

 

4. Är musik en uttrycksform i förskolan för barn? 

Om ja, varför? På vilket sätt är den det? 

Om nej, varför inte? 

 

5. Vart anser du fokus ligger på vid musikaktiviteter? (musikaliska lärandet eller annat lärande; 
socialt, språk, matematik, naturvetenskap etc.) 

 

6. Vad anser du om arbetet med musik i förskolan? (Fördelar, nackdelar, möjligheter, hinder) 

 

7. Brukar du/ni använda instrument när ni arbetar med musik/musicerar med barnen, och i så fall 
vilka? 

Om ja: Fördelar/Nackdelar? 

Vilket lärande för de med sig? 

 



 

 

 

8. Vilken typ av musik spelas/musiceras på er förskola? (Traditionella barnvisor, moderna barnvisor 
klassisk musik, modern musik, traditionsbunden musik?) 

- Är det någon typ av musik som får större plats? 

Om ja; hur kommer det sig? Varför? 

 

9. Vilken status tycker du musik har idag inom förskolan? 

Varför? / på vilket sätt? 

  

10. Vilka kunskaper och kompetenser fick du om musik i din förskollärarutbildning? 

Vad fick du med dig? 

Fick ni kunskap i musik? (Instrument, noter, rytmik m.m.) (musikkompetens)  

Fick ni kunskap om hur ni lär ut musik? (didaktiskt) Ge exempel  

Fick ni kunskap om hur ni kan använda musik i förskolan och vilket lärande det kan främja? 
(pedagogiskt) Ge exempel. 

Känner du att du fick med de kunskaperna? Har du användning av de? 

(Om Nej, varför inte?) 

Finns det någon kunskap du saknade i utbildningen, som du inte fick med dig? 

 

11. Vilka kunskaper och kompetenser anser du att en förskollärare behöver för att kunna använda 
musik?  

Finns det någon kompetens som du anser förskollärare särskilt behöver för att på ett framgångsrikt 
sätt kunna använda musik som verktyg för barns lärande? 

Om ja; vilka och varför/på vilket sätt är de extra viktiga i arbetet med musik? 

Hur tycker du dina kunskaper och kompetenser påverkar ditt arbete med musik i förskolan?  

 

12. Vad är det som styr ert arbete med musik? Vad har påverkat att de har den form ni har idag ? 

13. Inom förskolan finns det forskning som pekar på att förskollärare inte lär barn i musik i den 
utsträckning som de skulle vilja göra i förskolan eftersom de känner att det har för lite kunskap och 
kompetens i ämnet. Vad tänker du, när du hör det? Stämmer det eller anser du nått annat? 

14. Om det inte fanns några begränsningar, utan bara möjligheter i arbetet med musik. Hur skulle 
du vilja arbeta då? 

15. Övrigt/Något annat du vill tillägga som du inte kände kom fram under intervjun angående 
musik i förskolan? 

 

 


