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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur det står till med musikämnet i dagens förskola. Musik kan enligt 
förskolans läroplan utgöra både metod och innehåll men även om musik har en stark 
traditionsbunden roll i förskolan som sällan ifrågasätts finns det möjligheter att utveckla 
användandet av musik inom förskolan, exempelvis via en ökad didaktisk medvetenhet. Forskning 
visar också på att musikaliskt innehåll i förskolan minskat på senare år. Verksamma pedagoger i 
förskolan får i denna studie svara på hur de upplever och har upplevt sina egna och andras 
musikaliska aktiviteter genom sina yrkesliv. Detta i syfte att öka kunskapen om musikens närvaro, 
ställning och utveckling inom förskolan samt hur förskollärare kan utveckla musikpedagogiken 
ytterligare. Det inhämtade materialet består av fyra intervjuade pedagogers svar. De mest 
centrala aspekterna som framkommer rör pedagogens roll i utformningen av förskolans 
musikaliska inslag, en motsägelsefull bild av hur musikens ställning i förskolan har förändrats 
samt ett behov av fortbildning i syfte att inspirera och förnya. 
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1. Inledning  

Redan när ett barn börjar i förskolan har hen en musikalisk referensram, erfarenheter av ljud och 
rytm som sträcker sig tillbaka till innan födseln. Dessa erfarenheter kommer i stor utsträckning 
från samspel med för barnet viktiga individer, ofta föräldrar. Rytm spelar en stor roll i samspel 
även innan den verbala förmågan har utvecklats, att lära sig läsa av en annan människas rytm är 
grundläggande för alla typer av samspel senare i livet (Riddersporre, 2012; Uddén, 2001). Därav 
faller det sig naturligt att musik spelar en central roll i förskolans verksamhet. Förutsättningar för 
skapande av musik har dock förändrats mycket under de senaste 35 åren (Strandberg, 2007). 
Ändå är det min uppfattning att musikämnet i förskolan inte följt med i, eller tagit vara på 
utvecklingen. Jag tror att förskolans musikinslag skulle kunna utvecklas med tiderna och de 
teknologiska framstegen med följden att perspektiven på musik och vad musikskapande kan 
innebära breddas. Förskolan är en del i barns fostran kring vad musik kan innebära och vad som 
kan förstås som musikalitet eftersom att dessa begrepp ges mening genom sociala sammanhang 
(Ericsson & Lindgren, 2012).  

Ferm Thorgersen (2012) förordar en musikalisk praktik med en tydligare didaktisk förankring. De 
musikaliska aktiviteter som förskolor ägnar sig åt på daglig basis torde alltså kunna utvecklas via 
ett mer medvetet förhållningssätt. Jag kan ge några korta och konkreta exempel på vari jag 
upplevt ett utrymme för utveckling när det gäller förskolans musicerande verksamhet. I 
förskolans värld pratas ofta om att använda adekvata begrepp, exempelvis när Holmberg (2017) 
refererar till Johanna Stills forskning i vilken hon kommer fram till att förskollärare skulle kunna 
fästa mer vikt vid musikens byggstenar. Ändå har jag upplevt det som mer vanligt än motsatsen 
att pedagoger räknar in i tretakt och sjunger i fyrtakt. De gånger jag själv tagit initiativ till att 
genomföra musikaliska aktiviteter där barnen får tillfälle att spela instrument, att uttrycka sig och 
improvisera har jag upplevt gensvaret som genomgående positivt. Dock har jag, under cirka 10 år 
i förskolan, inte sett någon annan pedagog genomföra en aktivitet där barnen får spela 
tillsammans och uttrycka sig musikaliskt. Forskning visar också på att musikaliskt innehåll i 
förskolan minskat på senare år till följd av att förskollärare inte upplever sig ha kompetensen som 
krävs (Calissendorff, 2012; Uddén, 2001). 

Musik kan enligt förskolans läroplan utgöra både metod och innehåll (Skolverket, 2016). Detta 
betyder i praktiken att läroplanen säger att vi kan använda oss av musik för att lära om något 
annat än musik, men vi kan också använda musik för musikens egen skull. Riddersporre (2012) 
slår fast att musiken har en unik ställning och potential inom förskolan. Min erfarenhet är dock 
att musikinslag i förskolan i stor utsträckning är ogenomtänkta och traditionsbundna – barnen 
konsumerar musik eller deltar i sångsamlingar, om musiken över huvud taget finns närvarande. 
Det är sällan som barnen medvetandegörs om musikens olika beståndsdelar eller uppmuntras i 
ett kreativt musikskapande. Jag hävdar att detta är outnyttjad potential, dels eftersom att det i 
musiken finns goda möjligheter att arbeta ämnesöverskridande genom att ta vara på, och 
medvetandegöra barnen om matematiken eller fysiken som vi nyttjar oss av när vi håller takten 
eller skapar ett ljud men också för att musiken som skapande uttrycksform har ett värde i sig. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att öka kunskapen om musikens närvaro, ställning och utveckling inom förskolan och 
hur förskollärare kan utveckla musikpedagogiken ytterligare. 

Forskningsfrågor 

1. Hur kan musikinslag i förskolan se ut idag enligt förskollärare? 

2. Hur har musikämnets förekomst och ställning inom förskoleverksamheten förändrats över tid 
enligt förskollärare?  

3. Hur kan musikinslag i förskolan utvecklas? 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning med bäring på forskningsfrågorna. Dels tas ämnets 
framväxt inom förskolan upp för att bidra med bakgrund kring förändringar gällande ämnets 
förekomst och ställning inom förskolan. Vidare presenteras en nulägesbeskrivning av hur musik 
används i dagens förskola, samt vissa forskares idéer om hur ämnet kan utvecklas. Under 2.6 
sammanfattas bakgrunden för att söka tydliggöra för läsaren materialets relevans för studiens 
syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Centrala begrepp 

Musik – I denna studie diskuteras musik i en förskolekontext. I denna kontext kan musik betyda 
sång och instrumentspel men också ljud (Holmberg, 2017). Inom denna studie definieras således 
musik som organiserat ljud. 

Musik som metod – När musik används i en undervisningssituation där huvudfokus är något 
annat, exempelvis ett lärande inom matematik. 

Musik som innehåll – När musik används i en undervisningssituation där musiken är huvudfokus.  

 

2.2 Historiska aspekter – hur ämnet utvecklats inom förskolans värld 

Musiken har en lång historia och unik ställning i förskolan (Riddersporre, 2012). Redan under 
slutet av 1800-talet spelade sång, rytmik och rörelse en stor roll i barnträdgårdarnas pedagogik 
(Ericsson & Lindgren, 2012). Verksamheten i barnträdgårdarna syftade till att förse barnet med 
det hen saknade i relation till vuxna (Holmberg, 2017). Barnsånger och europeisk konstmusik sågs 
länge som mycket viktiga i fråga om barnuppfostran. Precis som förskolepedagogiken i stort har 
det musikaliska arbetet inom förskolan under det mesta av 1900-talet lutat sig mot 
utvecklingspsykologiska teorier vilket betytt att föreställningar om vad ett barn bör klara av och 
vilken typ av musikaliskt innehåll ett barn ska erbjudas varit nära sammanlänkat med barnets 
ålder. Samtidigt har barnen ansetts vara i besittning av en fri skapandeförmåga med en 
inneboende musikalisk uttrycksfullhet. Här åskådliggörs två tydliga diskurser när det gäller den 
musikaliska undervisningen i förskolan, dels den normativa diskursen med tydliga direktiv för vad 
som är musikalisk kompetens, dels den fria, relativistiska synen på musikalisk kompetens där alla 
musikaliska uttryck och förmågor konstateras vara av samma kvalitet (Ericsson & Lindgren, 2012). 
Denna dualitet är återkommande vid läsning om musikpedagogiska inriktningar. Även Jonas 
Gustafsson (2000) har i sin avhandling om det musikpedagogiska fältet mellan åren 1900 och 
1965 konstaterat att det under denna tid rådde två skilda synsätt på musik. Dels fanns det god 
musik och dålig musik och god musikpedagogik skulle föra vidare den goda musiken, 
överensstämmande med den normativa diskursen, dels fanns det en uppfattning om att musik 
kunde användas i syfte att fostra människan till en god samhällsmedborgare, ett synsätt som 
sätter individen framför musiken. 

Holgersen (2012) menar att vi kan se en utveckling, från en bildande praktik där barnen får ta del 
av och återskapa innehåll, mot en pedagogik där barnen är kreatörer och tolkare av musik. Han 
ifrågasätter dock hur framgångsrik denna friare pedagogik har varit i praktiken när det gäller att 
stimulera barns musikaliska skapande. Denna friare praktik kan exemplifieras med att det under 
sjuttio och åttiotalen fanns en vilja att skifta fokus från musik till ljud. Det handlade om en 
kommunikativ och experimenterande verksamhet snarare än en estetisk sådan (Holmberg, 
2017). Gustafsson (2000) beskriver en liknande utveckling under tidigt 1900-tal inom den 
generella musikpedagogiken, från det tillvägagångssätt som rådde före sekelskiftet där musiken 
stod i centrum till ett där barnet stod i centrum och skulle stimuleras och uppmuntras att 
upptäcka musiken inom sig, att upptäcka den egna förmågan. Detta gick hand i hand med en syn 
på musik som metod snarare än mål. 
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2.3 Nulägesbeskrivning – hur barn får uttrycka sig i och använda sig av musik inom 
dagens förskola. 

I och med läroplanen för förskolan som kom ut för första gången 1998 slogs det fast att musik i 
förskolan kunde utgöra både metod och innehåll, alltså att musiken kan användas både i 
exempelvis ett fostrande syfte men den kan också användas för att rikta barnens 
uppmärksamhet mot det rent musikaliska, som struktur, harmoni eller rytm. Detta förtydligades 
senare när läroplanen reviderades 2010. Holmberg (2017) ställer sig dock frågan om musik som 
innehåll håller på att försvagas i förskolan då den främst framställs som ett kommunikativt 
medel. Hon hänvisar vidare till forskning som styrker just detta, att förskollärare mer ofta 
använder musiken i språkutvecklande eller socialiserande syfte istället för att använda musiken i 
syfte att utveckla barns musikaliska kunnande. Det verkar finnas en uppfattning bland 
förskollärare att det inte går att lägga tid på musiken som enskild företeelse eftersom att 
förskolans uppdrag är så brett, alltså att förskolan måste se till barnets hela utveckling och därför 
inte kan avgränsa innehållet till att handla uteslutande om musik. 

Söderman (2012) beskriver hur förskolans musikaliska inriktning ofta är normativ och baserad på 
en sångkanon som sällan ifrågasätts. Praktiken är baserad på en bedömning av vad som kan 
anses vara lämplig musik för barn i kontrast till vuxenmusik. Vanligt i sammanhanget är att vuxna 
bestämmer vad som är lämplig barnmusik utifrån vad de själva fick sjunga som barn. I denna 
sångkanon finns ofta ett fostrande budskap som berättar något om hur vi förväntar oss att barn 
ska vara och vilken typ av musik ett barn ska vilja sjunga. Även Holmberg (2017) beskriver hur 
dagens sångstunder är influerade av de idéer om musikens potential att användas i fostrande 
syfte som låg till grund för de tidiga barnträdgårdarnas musikpedagogik där själva musiken 
kommer i andra hand. 

Det finns inom förskollärarkåren en tendens till minskad musikalisk verksamhet som följd av 
tankar om att den som undervisar i musik måste inneha en viss expertis. Många förskollärare 
känner sig då inte tillräckligt kunniga (Calissendorff, 2012; Uddén, 2001). En lärares musikaliska 
expertis har dock visat sig vara av ringa betydelse för barn i förskoleåldern där skapandet av en 
bra relation mellan lärare och barn är viktigare (Calissendorff, 2012). 

 

2.4 Transfereffekter 

Det är vanligt att estetiska ämnens förekomst inom skolvärlden legitimeras med idéer om dess 
positiva effekter på barns mående samt på lärande inom andra ämnen (Lindgren, 2013). Det finns 
forskning som visar att musik gör barn bättre på att samarbeta och hjälper dem i deras 
matematiska utveckling (Söderman, 2012). Det finns också studier som visar på att musikalisk 
undervisning har positiva effekter på minnet, även hos små barn (Calissendorff, 2012). Det finns 
dock också de som menar att de studier som gjorts på detta område inte är tillräckliga för att 
tillåta ett generaliserande om estetiska praktikers positiva effekter på lärande inom andra 
områden (Lindgren, 2013). En OECD rapport på ämnet gör gällande att estetiska ämnen främst 
bör legitimeras som viktiga och värdefulla i sig själv (Winner, Goldstein, & Vincent-Lancri, 2013). 

 

2.5 Utvecklingsutrymmet – de möjligheter forskning visar på i fråga om musik i 
förskolan 

Förskolan har enligt Riddersporre (2012) ett uppdrag att komplettera de musikaliska erfarenheter 
barnen bär med sig hemifrån. Om barnet enbart fått konsumera musik via olika medier i hemmet 
blir det viktigt att förskolan kan väga upp detta med skapande och reproducerande. Söderman 
(2012) menar på ett liknande sätt att förskolan måste ta hänsyn till den kontext den verkar i, 
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snarare än tradition. Vi skulle exempelvis kunna göra ett försök att hitta musikaliska uttryck som 
är relevanta för de barn vi undervisar, istället för de som är relevanta för oss själva. 
Populärmusiken bör ses som en tillgång. Söderman förordar en musikpedagogik baserad på 
lyssnande, skapande i rytm och sång/text samt barnens egna lekkultur. Ericsson och Lindgren 
(2012) menar att det idag finns större möjligheter för barn att utvecklas musikaliskt eftersom att 
tillgången till musikaliska sammanhang inte är lika beroende av vuxnas initiativ då dagens barn på 
egen hand kan utforska musik via olika medier. 

Ferm Thorgersen (2012) förordar en pedagogik som strävar efter att ge barnen möjligheter att 
göra musikaliska erfarenheter. En pedagogik som är fast förankrad i de didaktiska frågorna vad, 
hur och varför samt när. Ett genomtänkt tillvägagångssätt som kan kontrasteras mot ett 
ogenomtänkt, traditionsbundet och normativt tillvägagångssätt. Holmberg (2017) hänvisar till 
Johanna Stills forskning i vilken hon kommit fram till att förskollärare skulle kunna fästa större 
vikt vid musikens byggstenar, samt att i dialog med barnen rikta deras uppmärksamhet mot deras 
egen erfarenhet och kunskap i musik. 

Calissendorff (2012) skriver om möjligheterna att lära förskolebarn instrumentspel. Hon beskriver 
detta som ett område där mer forskning är nödvändigt men ger ändå exempel på en metod, 
Suzukimetoden, som hon menar går att anpassa efter förskolans verksamhet. Metoden går ut på 
att personalen övar på ett instrument tillsammans med barnen. Utmaningen, som hon ser det, är 
att se till att det blir en varaktig praktik, inte ett kortare projekt. 

Förskolan verkar nu i en tid av omvälvande förändring. Förskolan som institution växer, 
teknologiska framsteg sker snabbt och kontinuerligt och den kulturella mångfalden, både vad 
gäller kulturellt utbud via olika medier samt i den sociala kontexten, ökar. Holgersen (2012) 
menar att detta kan vara både en tillgång och en utmaning, både för barn och pedagoger, att 
förhålla sig till denna stora mängd av möjligheter. I den nya läroplan för förskolan som träder i 
kraft 2019 är formuleringarna om musik sig lika. Däremot finns ett ökat fokus på digital 
kompetens. Barnen ska ges möjlighet att utveckla en digital kompetens via utvecklad förståelse 
för vardagens digitalisering (Skolverket, 2018). Om en sätter detta i samband med Strandbergs 
(2007) konstaterande att förutsättningar för skapande av musik har förändrats mycket de 
senaste 35 åren blir en möjlig utvecklingsarena för musik i förskolan synlig. 

 

2.6 Sammanfattning 

Musik har spelat en stor roll inom undervisning och uppfostran av små barn alltsedan 1800-talet. 
Det har sedan dess växt fram olika synsätt på musikundervisning i tidiga åldrar – musik som en 
statisk kompetens som ska läras ut, musik som medfött uttrycksmedel, musik som socialiserande 
medel, musik som ljud och kommunikation – synsätt där musiken antingen utgör metod eller 
innehåll. Om vi generaliserar kan vi konstatera att musik i pedagogiska sammanhang gått från att 
främst utgöra innehåll mot att i allt högre grad utgöra metod. Dessa synsätt finns närvarande 
även i dagens förskola och det styrdokument den vilar på, forskningen tyder dock på att det råder 
en viss slagsida åt att musiken får utgöra metod och att musiken som innehåll håller på att 
försvagas. Samtidigt visar forskningen på att vissa av de positiva transfereffekter som musikalisk 
aktivitet antagits bära med sig inte är tillräckligt beforskade. Förskolan verkar nu i en tid av snabb 
teknologisk utveckling och mångfald, något som också synliggörs i den nya läroplanen som börjar 
gälla 2019. Detta för med sig nya möjligheter till skapande i musik. Samtidigt verkar förskollärare 
känna sig alltmer tveksamma inför den egna kompetensens tillräcklighet i musikaliska 
sammanhang. Forskningen bidrar också med en mängd olika idéer om hur musikaktiviteter i 
förskolan kan utvecklas, exempelvis när det gäller instrumentspel, adekvata begrepp och 
didaktisk förankring. 
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3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Denna studie syftar till att samla in data som visar på pedagogernas uppfattningar utifrån deras 
egna erfarenheter samt hur dessa har förändrats över tid, detta rimmar väl med en kvalitativ 
ansats där ambitionen är att ”… upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 
livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur.”  (Patel & Davidsson, 2003, s.103). I detta 
sammanhang är det olämpligt att utgå från kvantitativa data insamlade via enkät då dessa inte 
tillåter följdfrågor eller anpassning av frågorna utifrån informantens svar, något som är möjligt i 
en intervjusituation.  

Intervju fungerar som metod för att föra vidare kunskaper om vad det innebär att arbeta som 
förskollärare (Löfgren, 2014). Mer specifikt kan det, inom ramarna för denna studie, handla om 
vad det innebär att som förskollärare skapa musik med barnen eller använda sig av musik.  Att 
spela in intervjuerna är värdefullt då det tillåter intervjuaren att lyssna uppmärksamt på ett sätt 
som försvåras om hen måste anteckna samtidigt (Löfgren, 2014). När en använder sig av intervju 
som metod finns alltid en risk att sättet frågorna formuleras på påverkar de svar som ges 
(Johansson & Svedner, 2010). En viss hänsyn togs till detta när intervjuguiden strukturerades i 
och med att mer generella frågor om lärande och musik föregick de frågor som mer specifikt 
rörde musik som metod. Om ordningen hade varit den omvända, och frågorna om musik som 
metod föregått frågor om vilket lärande som sker vid musikaktiviteter, så hade risken varit stor 
att frågorna i sig hade styrt in alla dessa svar mot musik som metod. Frågorna kan alltså plantera 
idén om att musik kan användas som metod för annat lärande och styr bort svaren från 
exempelvis ett lärande inom musik.  

Data till denna studie har således inhämtats via intervjuer med aktiva förskollärare och 
barnskötare. Intervjuerna har genomförts, halvt strukturerat med utrymme för utvecklande 
följdfrågor, utifrån en intervjuguide (bilaga 1) som arbetades fram utifrån studiens 
forskningsfrågor för att säkerställa att frågorna hade bäring på studiens syfte. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 

 

3.2 Urval 

I urvalet av informanter utformades kriterier för att säkerställa att undersökningens resultat blev 
så allmängiltiga som är möjligt utifrån denna studies begränsade omfattning samt för att 
säkerställa att informanterna skulle kunna ge svar på de forskningsfrågor som ligger till grund för 
undersökningen. Kriterierna stipulerade att både pedagoger som medvetet använder sig av 
musik i undervisningen, samt de som inte gör det, skulle intervjuas. Vidare skulle det finnas en 
variation gällande vid vilken tidpunkt informanterna genomgått utbildning eftersom att 
utrymmet musiken ges inom utbildningen kan säga något om hur musikens ställning inom 
förskolan har förändrats. Informanterna kom också, till största del, från olika arbetsplatser. 
Detta, att fokusera olika platser, tidpunkter och individer, ska ses som en strävan till triangulering 
för att öka undersökningens validitet (Patel & Davidsson, 2003).  

I studien ingår således fyra pedagoger från tre olika förskolor. Tre av dem är förskollärare, en är 
barnskötare. Tre av dem utbildade sig på 80-talet, en av dem på 2010-talet. Namnen är 
fingerade.   

 Erika jobbar på en 3-5års avdelning. Erikas förskola kontaktades via telefon med en 

förfrågan om att göra en intervju med inriktning mot musik i förskolan, Erika var sedan 

den person som förskolan såg som bäst lämpad att svara på frågor inom detta område. 

 Gunilla är barnskötare. Hon jobbar på en 3-5 års avdelning. Hon kontaktades med en 

förfrågan personligen utifrån tips om att hon använde sig mycket av musik i 

verksamheten. 
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 Elna jobbar på en 3-5års avdelning. Hon kontaktades via telefon. 

 Veronika jobbar även hon på en 3-5års avdelning. Hon kontaktades via telefon. 

 

Efter att informanterna gått med på att medverka i studien skickades ett missivbrev (bilaga 2) ut 
där de fick närmare information om intervjuerna samt de frågor som intervjun skulle utgå ifrån. 
Frågorna skickades med på grund av att några av informanterna efterfrågade detta och det 
bedömdes inte vara något negativt att de fick tid att fundera kring dessa frågor inför intervjun. 
Förhoppningen var snarast att det istället skulle ge djupare inblick i deras arbete med musik då 
de fått tänka efter på förhand. Det finns enligt Löfgren (2014) också en poäng i att lyssna till 
informanternas önskningar i relation till intervjun. 

 

3.3 Bearbetning av data 

Enligt Johansson och Svedner (2010) är det var forskares uppgift att finna de dolda sammanhang 
som gömmer sig i det insamlade materialet. Intervjuerna transkriberades ordagrant, därefter 
sorterades svaren in under forskningsfrågorna. Under en av forskningsfrågorna, den rörande 
förändringar kring musikämnets förekomst och ställning, samlades omfattande empiri som 
visade på frågans dualitet. Denna data delades därför upp i två teman när resultatet 
nedtecknades. Resultatet sorterades alltså in i följande fyra övergripande teman: 

 Musikinslag i förskolan och dess form och syfte – Till denna kategori hör det pedagogerna 

säger sig göra eller har sett andra göra med avseende på musik i förskolan samt det 

lärande pedagogerna menar att musikaktiviteter i förskolan kan leda till. 

 Förändringar i förskoleverksamhetens musikinslag – Till denna kategori hör de 

förändringar pedagogerna har uppmärksammat i sina egna eller andras musikaktiviteter 

över tid. 

 Förändringar gällande musikämnets ställning i förskolan – Till denna kategori hör de 

förändringar pedagogerna har upplevt när det gäller förutsättningar för att anordna 

musikaktiviteter. Hit hör också förändringar i utbud och utformning av de utbildningar 

pedagogerna har genomgått. 

 Musikämnets utvecklingsutrymme – Till denna kategori hör det musikaliska innehåll 

pedagogerna tycker att det saknas förutsättningar för att genomföra idag. Hit sorteras 

också det pedagogerna menar att de till viss del redan gör men skulle vilja utveckla. 

Det här motsvarar vad Johansson och Svedner (2010) kallar ”gruppering efter uppfattningar” 
(s.42). Här är det informanternas uppfattningar, inte informanterna själva, som står i fokus när 
materialet ska bearbetas. Vidare kunde ytterligare samband och gemensamma teman skönjas i 
det pedagogerna uttryckte under forskningsfrågorna när materialet skulle analyseras vidare med 
relevant litteratur. Kriterierna för att något skulle konstateras som ett undertema var antingen 
att det togs upp av två eller fler av informanterna och kunde sättas i samband med relevant 
litteratur, alternativt att ett område, som tidigare forskning lyft fram som viktigt att ha i åtanke i 
samband med musikaktiviteter i förskolan, inte togs upp av informanterna. Dessa områden, på 
förhand identifierade vid nedtecknandet av forskningsbakgrunden som ligger till grund för denna 
studie, var musik som metod/innehåll, didaktisk förankring och adekvata begrepp samt 
musikalisk tradition i förskolan.  

Nedan följer en tabell som förklarar de bärande idéerna bakom dessa underteman. Tabellen 
sorterar in underteman under de tre forskningsfrågorna. Varje undertemas bärande idé, alltså 
vad som kännetecknar varje undertema, beskrivs sedan i den tredje kolumnen. 
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Tabell 1            Teman och underteman i den insamlade datan. 

Forskningsfråga/Tema Undertema  Bärande idé 

1. Hur kan musikinslag i 
förskolan se ut idag enligt 

förskollärare? 

Musikpedagogisk kompetens 
i förskolan 

Detta undertema 
kännetecknas av 
pedagogernas uppfattningar 
kring vad som utgör 
musikalisk kompetens i en 
förskolekontext 

 Musikalisk tradition i 
förskolan 

Detta undertema inrymmer 
pedagogernas upplevelse av 
den musikaliska traditionen i 
förskolan och hur de förhåller 
sig till den 

 Musik som metod Detta undertema 
kännetecknas av 
pedagogernas användande av 
musik i syfte att lära om eller 
uppnå något som ligger 
bortom musiken 

2. Hur har musikämnets 
förekomst och ställning inom 

förskoleverksamheten 
förändrats över tid enligt 

förskollärare?  

Musik som innehåll – på 
tillbakagång 

Detta undertema 
kännetecknas av att 
pedagogerna sällan 
rättfärdigar musikaliska 
aktiviteter utifrån musikens 
egenvärde 

 Populärmusik – en tillgång Här tas vikten av att spela och 
sjunga musik som är relevant 
för barnen upp 

3. Hur kan musikinslag i 
förskolan utvecklas? 

Instrumentspel Detta undertema inrymmer 
pedagogernas användande av 
musikinstrument i förskolan 

 Adekvata begrepp och 
didaktisk förankring? 

Detta undertema 
kännetecknas av en oklarhet 
gällande hur pedagogerna ser 
på att lära barnen om musik, 
exempelvis vilka musikaliska 
begrepp bör barnen lära sig 
och varför? 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

I undersökningen har vissa etiska hänsyn tagits utifrån Löfdahl (2014). Informanternas namn är 
fingerat och andra uppgifter, exempelvis namn på förskolan eller området i vilket de arbetar, 
undanhålls. Informanterna har muntligen informerats om undersökningens syfte samt hur de 
inhämtade svaren skulle komma att hanteras och gett sitt samtycke till att delta. Detta motsvarar 
också Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer om information och samtycke. Vidare 
har Vetenskapsrådets två andra principer - konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – också 
tagits i beaktan. Det insamlade materialet har hållits utom räckhåll för obehöriga och materialet 
kommer enbart att användas som underlag för denna studie.  
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4. Resultat 

Nedan redogörs för resultatet av den kvalitativa undersökningen. Det redovisas under fyra 
rubriker som utgår från forskningsfrågorna. Vid de tillfällen jag som intervjuare kommit med egna 
kommentarer under intervjuerna har dessa satts inom parentes. 

 

4.1 Musikinslag i förskolan och dess form och syfte  

Erika beskriver hur hon är den som fått ansvaret för musikinslagen på hennes förskola då hennes 
kollegor inte anser sig vara tillräckligt kunniga. Hon berättar hur de inom arbetslaget delat upp 
sig i olika ansvarsområden där alla får ansvara för något där de känner att de har adekvata 
kunskaper. Erika menar att hon fört in mer musik i verksamheten eftersom att hon har ett eget 
intresse för musik. Erika har till exempel tagit med sig sin saxofon till förskolan och spelat för 
barnen samt förklarat hur instrumentet fungerar. Barnen fick känna på instrumentet och fick lära 
sig något om hur blåsinstrument fungerar. Hon berättar också att hon tagit med en trombon till 
förskolan, trots att hon själv inte kan spela. Även Elna beskriver hur hon vid vissa tillfällen tagit 
med sina personliga instrument till förskolan. 

Gunilla beskriver hur hon använt sig av elpianon som barnen dels har fått utforska fritt men hur 
hon också skrivit ner enkla melodier via färgkodade tangenter. 

Och pianon, elpianon har vi också, som de får använda. Inte till alla 
avdelningar givetvis men kanske tre då, två på huset. Men där, ja bara sitta 
och göra ljud är ju fantastiskt roligt, men! Man kan utmana de lite äldre 
genom att jag skriver ut kanske blinka lilla, men jag färgkodar dem. Såna här 
klisterlappar, runda prickar och så då motsvarande på tangenterna. (Gunilla) 

Elna beskriver även hon hur hon använt sig av keyboard vid vissa framföranden och att barnen då 
också har fått möjlighet att prova på detta instrument men hon framhåller rytminstrumenten 
som de instrument som är mest närvarande vid musikinslag i förskolan. Även Erika har främst 
sett rytminstrument vid de tillfällen hon bevittnat andra pedagogers musikaktiviteter med 
instrument. 

Alla pedagoger beskriver en återkommande aktivitet där barn från flera avdelningar träffas och 
sjunger, denna aktivitet kallas storsjung eller kör. På vissa förskolor beskrivs det som en 
sångsamling av större mått där en pedagog tar gitarren och spelar. På en av förskolorna beskrivs 
det mer som en kreativ verkstad som hela tiden utgår från barnen. 

Kören är det här att få samlas, det är som en social närvaro också. Att träffas. 
Du kanske är lite blyg och sång och musik kanske inte är det du… du liksom 
gör spontant. Men då är det ganska härligt att bara omges av hela den här 
liksom, du är med i det här ändå, fast du kanske inte är den som sjunger… det 
är lustfyllt, det skapar glädje och harmoni. Och sen… vi leker ju. Den här kören 
leker ju hela tiden. Givetvis sjunger vi gamla traditionella sånger. Vi lär oss 
nytt. Vi skapar eget. (Gunilla) 

Erika, Veronika och Gunilla beskriver samtliga hur de på deras avdelningar använder musiken för 
att påverka barnens sinnesstämning, till exempel via lugn musik vid skapandesituationer eller 
skogsmusik vid utforskande av en skogsmiljö eller bara genom att spela lugn musik när barnen 
kommer till förskolan på morgonen. 

Och sedan har vi en pysselhörna bland annat och där brukar vi ha igång lite 
lugn musik för att barnen ska komma ner till en, jamen vad heter det, lugn 
nivå, alltså att de känner att det blir sinnesfullt, det blir avslappnat och det 
kan påverka positivt på deras skapandesituationer.” … ” Vi går ut på 
tisdagsturen ut i skogen som vi har och de får plocka ett objekt var där de får 
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forska, och då brukar vi ha musik i bakgrunden, alltså lite skogsmusik för att 
det ska kopplas till att de får lite mer känsla av att ja, att de kommer in i det 
att nu är vi i skogen, nu ska vi utforska och då får musiken stärka upp den 
upplevelsen. Forskarprocessen liksom. (Erika) 

På ett liknande sätt används musiken av både Erika och Gunilla vid städsituationer, då för att 
sprida ett gott humör. Just städning är en situation som de båda upplever att barnen inte tycker 
är så rolig i vanliga fall men de beskriver hur musiken kan göra även städningen till en lustfylld 
aktivitet. 

Alla pedagogerna menar att samvaron och samspelet vid exempelvis en sångsamling innebär ett 
lärande i sig. När det gäller vad barn lär sig vid musikaktiviteter är det, av de fyra pedagogerna i 
studien, bara Elna som först och främst pratar om ett lärande kopplat till musiken i sig, alltså ett 
lärande kopplat till musicerande. I det här fallet att lära sig hålla takten. Hon framhåller dock att 
detta lärande även hänger ihop med en mer generell utveckling av hjärnan. 

Nu snöar jag in på vad uppfattar jag att barn lär sig och vad vet jag att barn 
behöver när det gäller musik. För det har ju mycket att göra med att hålla 
takten och rytmen, sedan vet jag ju att man tränar vissa saker i hjärnan när 
man gör det. (Elna) 

Erika menar att barn lär sig allt möjligt i de situationer där barnen lyssnar till musik. Hur barnen i 
dessa situationer lär sig att särskilja olika ljud och reflektera kring vad de upplever i musiken. Hon 
menar vidare att musiken kan användas i språkutvecklande syfte genom att utmana barn att 
uttrycka det de känner i musiken via andra skapande kanaler. Hon framhåller att detta varit av 
särskild betydelse för de barn på hennes avdelning som har vissa svårigheter att uttrycka sig 
verbalt, som befinner i en fas av språklig utveckling. Även de andra tre pedagogerna framhåller 
musikens potential att verka språkutvecklande. Elna föreslår exempelvis att det som är svårt att 
säga kan vara lättare att sjunga. Gunilla är mer inne på ordförståelse, att samtala om de ord vi 
sjunger och på så sätt kan vi fördjupa vår språkliga förståelse. 

Det är klart språket, om man nu ska tänka… så är ju det här ett perfekt 
redskap. Och du ser när vi sjunger och så här och man hittar på egna verser 
och man stannar upp och frågar ’Vad betyder det här?’. Så man blir ju 
medveten samtidigt om en massa nya saker och man lär av kompisarna. Som 
när vi sjunger om olika fordon och… piloten, kapten… ja, vissa kan det och 
’här lärde jag mig det här att det heter minsann pilot, och det heter astronaut 
när man åker raket’ jamen du vet. (Gunilla) 

Elna beskriver hur hon använder sånger som ett sätt att lära in kunskap, alltså att sångens 
innehåll är direkt knutet till ett kunskapsområde. Hon ger exempel knutna till naturvetenskap och 
matematik. 

Absolut, ja, det jag först kommer att tänka på är när vi jobbar med kretslopp 
så finns det några sånger som man sjunger. Det är en bild, vattenmoln som 
faller ner som regn, så ser man hela snurran där, så sjunger man den. (Lite 
som en minnesregel?) Jo, då fastnar det om man sjunger det. Ja, vad finns det 
mer för exempel, ja, matematik. Det är ju sången 10 ballonger mot en igelkott 
ett praktexempel på. Att sjunga matte. Då deltar de också och sätter fast 
ballonger. Räknesånger. (Elna) 

Både Gunilla och Erika pratar om lyssnande och ljud som självklara delar i musikinslagen i 
förskolan. Gunilla berättar till exempel hur de brukar skapa sagor utifrån ljud för att sedan skapa 
egna sånger utifrån dessa sagor. Hon använder ljud som en katalysator till ett skapande där 
barnen först får lyssna till och tolka ett ljud. Om barnen tycker att det låter som en groda då är 
det en groda som sagan kommer att handla om. Gunilla beskriver vidare hur dessa sagor sedan 
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kan anpassas till någon befintlig melodi, på så sätt har de skapat en ny sång som de kan sjunga 
och känna stolthet över. 

Tre av pedagogerna framhåller att framgångsrika musikinslag i förskolan inte är beroende av 
pedagogernas musikaliska förmåga men att det trots detta är många förskollärare som låter sin 
egen osäkerhet och upplevda oförmåga stå i vägen för deras användande av musik i 
verksamheten. Erika uttrycker det på följande sätt: ”För barnen är ju inte det här ’Oj, vad falskt 
det låter’ utan de tycker ju att det är kul ändå.”  

Gunilla tycker att det är viktigt att följa barnens intressen i planerandet av musikaktiviteter. Hon 
berättar bland annat att hon har behövt plugga in låtar av rockbandet Kiss efter att hon upptäckt 
ett intresse för bandet inom barngruppen. Hon beskriver hur det är viktigt att vara flexibel och 
följsam samt villig att följa med i den musik barnen intresserar sig för.  

…Samir & Viktor. ”Jösses”, tänker man. ”Det här, jag har ju ingen aning”, och 
då får man gå hem och leta och kolla och ja… Så vi försöker liksom, ja, att det 
ska vara roligt. (Gunilla) 

Pedagogerna pratar om de klassiska sångerna som ett självskrivet inslag när det gäller musik i 
förskolan. ”Man måste kunna de gamla klassikerna…” som Elna uttrycker det. Gunilla menar att 
dessa klassiska sånger främst är relevanta för de mindre barnen eftersom att det är viktigt att 
sjunga sånger de redan är bekanta med. Hon pratar främst om dessa sånger när hon pratar om 
hur hon sett andra pedagoger jobba med musik. 

 

4.2 Förändringar i förskoleverksamhetens musikinslag 

Den generella bilden som pedagogerna i studien ger uttryck för när det gäller musikinslagens 
utformning i förskolan är att det inte skett så stora förändringar under respektive pedagogs 
yrkesverksamma liv. Elna säger dock att det är mer ovanligt att pedagoger spelar instrument. 
Erika, som tog sin förskollärarexamen för tio månader sedan, beskriver hur hon under sin 
verksamhetsförlagda utbildning såg pedagoger arbeta med musik på ett ganska traditionsbundet 
sätt. 

Ja, det var ju… där jag hade min praktik hade de sångsamlingar men det var 
inte så mycket mer än så utan det var sång. De hade ju inga instrument eller 
så. Och det var väl mest det, jag har liksom inte upplevt så mycket när jag 
varit ute själv att det har varit musik utan då har jag försökt att tillföra lite 
själv och få in lite. (Erika) 

Gunilla framhåller att hon alltid tyckt om musik och använt musik men att hon utvecklat sina 
musikinslag allteftersom hon utvecklat sin egen medvetenhet kring varför musik är viktigt i 
förskolan och vilket lärande som sker. Just detta med en ökad medvetenhet är något som även 
Elna och Veronika för fram. De relaterar denna ökade medvetenhet till en förmåga att hitta röda 
trådar och väva in musiken i olika sammanhang. Detta menar de bidrar till en mer omfattande 
helhetspedagogik som musiken är en del av. Både Elna och Veronika är av uppfattningen att det 
på 80 och 90-talen var mer uppdelat i estetiska praktiker för sig och det andra för sig, att de 
estetiska verksamheterna stod mer på egna ben. Eller som Veronika uttrycker det ”Förut kanske 
man gick till ateljén och bara målade liksom… ”. Samtliga tre beskriver hur de idag ser musiken 
och de estetiska verksamheterna som integrerade i den övriga verksamheten, och de berättar 
vidare hur detta, att det finns en tanke bakom att ägna sig åt de estetiska ämnena, har lett till ett 
ökat självförtroende och en ökad förvissning om vikten av att ägna sig åt dessa praktiker i 
förskolan. 

Så det är den förändringen jag har sätt. Att man försöker få estetiska uttryck 
kopplad till projektet. Förut kanske man gick till ateljén och bara målade 
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liksom, men nu är det ju som lite mera tanke, att man ska koppla ihop det 
med… ja. (Veronika) 

Elna framhåller att hon alltid använt sig av musik i sin yrkesutövning och att hon således inte kan 
se att det skulle ha blivit mer eller mindre musik i förskolorna. Hon funderar dock på om de 
växande barngrupperna ändå kan ha någon effekt på förekomsten av estetiska inslag i förskolan. 

Det är ju så att där jag är, där sjungs det ju! Och det finns ju en tradition med 
det där i förskolan. Jag tror aldrig att man kommer sluta sjunga med barn. Så 
jag kan inte säga att jag ser någon förändring så… Men med större 
barngrupper så följer ju mindre tid för olika saker om man säger så. Och något 
måste ju falla bort då, hur man än ser på saken, för det finns ju bara ett visst 
antal timmar. (Jo det är klart. Det blir svårare att snöa in på saker…) Ja, jamen 
precis. Man kan ju tänka sig att hitta på ett projekt, hitta på egna sånger, 
jamen du förstår, mer djupdykning, det känns ganska avlägset. (Elna) 

 

4.3 Förändringar gällande musikämnets ställning i förskolan 

Pedagogerna vittnar om positiva reaktioner från föräldrar när det gäller deras förskolors arbete 
med musik. Det är ingen som upplevt att föräldrar tyckt att de har för mycket fokus på musik i sin 
pedagogik. Erika framhåller snarare att hon i sin strävan att inkludera mer musik i verksamheten 
har fått positiva reaktioner från föräldrar, särskilt från de föräldrar som själva har ett 
musikintresse. 

När det gäller musikens ställning i förskolan upplever Erika och Gunilla att de inte får speciellt 
mycket stöd i läroplanen. De upplever att musiken, trots att den är väldigt viktig och tar stor plats 
inom förskolans verksamhet, tas för given i förskolans styrdokument och av andra utomstående 
med något att säga till om i förskolan. Veronika och Elna är dock av den kontrasterande 
uppfattningen att styrdokumenten i hög grad styrker dem i deras arbete med estetiska uttryck. 
Ingen av pedagogerna upplever att cheferna någonsin trycker på vikten av att få in mer musik, 
eller estetisk verksamhet generellt, utan den typen av direktiv uppifrån, i den mån de 
förekommer, oftast fokuserar de mer akademiskt inriktade ämnena. Vilken typ av musikinslag 
som barnen får ta del av blir således beroende av vad pedagogernas personliga förhållningssätt 
till musik är. 

Jamen styrdokument, då tänker jag att om man läser, där man, musiken, 
oftast tänker man kanske att musiken, jamen det är bara sång men det är ju 
så mycket mer. Det är ju allt från det här att bara klappa, det är dansa, det här 
är sinnesupplevelser, alltså att… och det här med att sätta ihop musiken med 
andra områden och inte bara ha det som ett enskilt ämne för sig själv. Det har 
man märkt här att det har varit mest, jamen, sång och instrument. Och då tror 
jag det är mer att man kanske inte haft intresse för det, att det är därför det 
kanske inte har framkommit så mycket musik tidigare. (Erika) 

Elna funderar vidare på om detta fokus på lärande och undervisning i förskolan kan leda till att de 
estetiska uttrycksformerna hamnar i skymundan. Hon fruktar att förskolepedagogiken ska fastna 
i att barnen måste lära sig något i all den verksamhet som förskolan bistår med och hennes 
farhåga är då att de estetiska verksamheterna ska minska i värde på förskolan. 

Gunilla menar att det fanns bättre möjligheter att fortbildas och inspireras under 80 och 90-talet. 
Hon berättar att det fanns ett större utbud av kurser och hon upplever också att hon under sin 
barnskötarutbildning på 80-talet fick med sig mer musik än vad dagens förskollärare får. 

Nej alltså, tyvärr tycker jag nog att det känns som att det är mindre fokus idag 
på utbildningarna och fortbildningar, kurser och kursutbud… så känner jag att 
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det var otroligt mycket mer kurser och utbud av de här estetiska, som musik 
och skapande drama, det tycker jag har blivit mycket mindre, vilket jag tycker 
är jättesorgsamt. (Gunilla) 

När det gäller de utbildningar pedagogerna har gått berättar Erika att hon gick en kurs om de 
estetiska uttrycksformerna där musik ingick i kontrast till Elna som berättar att hon under sin 
utbildning återkommande fick ta del av estetiska inslag. De tre pedagogerna som utbildade sig till 
förskollärare och barnskötare på 80-talet skulle även lära sig spela gitarr, något som är 
frånvarande i Erikas utsaga. 

 

4.4 Musikämnets utvecklingsutrymme 

Erika beskriver hur hon försöker föra in mer instrument i verksamheten. Hon menar att barnen 
måste få testa på nya saker, till exempel testa att som dirigent leda kompisarna rytmiserande 
genom att illustrera dynamik under en samling. 

… ja, jamen att försöka få in lite instrument och att de får prova på och sedan 
kanske ta med in, jamen mer rytminstrument så att de får, under samlingarna 
testa på det här med ljudvolymer och testa själva att leda en samling med 
jamen att höja och sänka och hur, jamen att illustrera hur de andra barnen 
ska göra, att de får prova på själva… testa nytt. (Erika) 

Också Gunilla säger att hon skulle vilja få in fler instrument i verksamheten men hon menar att 
det inte finns ekonomiska medel för det. Hon beskriver hur det är svårt att ”grotta ner sig” utan 
framförhållning, hon menar att om en vill fördjupa sig inom något visst inom musiken så måste 
det planeras i god tid för att kunna säkra tillgång till den musikutrustning som behövs.  

Elna är även hon inne på att hon skulle välkomna möjligheten att fördjupa sig i musikaliska 
projekt. Samtidigt menar hon att de möjligheterna redan finns men att det gäller att vara överens 
inom arbetslaget. Hon menar att det kan vara svårt att ta sig tiden att fördjupa sig i ett enskilt 
ämne som musik då förskolans uppdrag är så brett och det finns så många saker som de vill göra. 

För vi väljer ju vad vi vill göra, så egentligen kan man ju göra det närsomhelst. 
Men det där närsomhelst, det måste ju planeras och man måste ju vara enig 
om att ’nu gör vi lite sånt här’. Och det finns ju så mycket som man tycker är 
viktigt. Man måste som brinna för en sak i taget. Man får satsa på det vid 
lämpligt tillfälle. (Elna) 

Erika menar att man inom förskolan kan bli bättre på att ta tillvara barnens egna skapande och bli 
bättre på att upptäcka barnens spontana musicerande. Hon förespråkar ett mer följsamt 
förhållningssätt där pedagoger inte är så snabba att sätta stopp för barnens lite mer högljudda 
utforskande. Gunilla menar även hon att barnen redan är producenter av musik, hon 
exemplifierar det med deras spontana nynnande och sjungande när de koncentrerar sig på något. 
Gunilla och Veronika ser båda möjligheter i att använda ny teknologi när det gäller att ta vara på 
barnen som producenter. Gunilla har börjat använda sig av iPad för att göra musik med barnen 
via olika appar medan Veronika har insett möjligheterna men ännu inte tycker sig ha tillräckliga 
kunskaper för att börja använda det i verksamheten. 

Ja, alltså det finns ju många redskap, med datorer och så. Jag var på en 
föreläsning med en förskola som jobbar med, de hade en kille som var 
jätteintresserad och haj på det där, som jobbade med de äldre barnen så de 
fick göra egna låtar. De hade kanske gjort en egen film och så fick de via 
datorn göra egen musik till. Och det verkade inte så svårt egentligen om man 
sätter sig in i, och lär sig. (Veronika) 
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Erika framhåller att hon som pedagog måste våga utmana sig själv mer och göra även det som 
hon känner sig osäker på, i hennes fall att sjunga. Det här är något som också Gunilla trycker på, 
att hon vill se en förändring när det gäller synen på vem som kan utöva musik i förskolan. 

För vad man känner mycket som är jättetråkigt tycker jag är att många känner 
att det är någonting jobbigt, ’jag kan inte’, jamen ’jag kan inte spela gitarr’ 
eller ’jag kan ju inte sjunga, jag låter som… jag kan inte ta en ton rätt’. Det 
spelar ju ingen roll! (Gunilla) 

 

4.5 Sammanfattning 

Pedagogerna beskriver samtliga hur musik är något viktigt för dem, något om de tycker att 
barnen ska få ta del av. De beskriver olika tillvägagångssätt att arbeta med musik, exempelvis via 
sångsamlingar, lyssnande och instrumentspel. De beskriver ett visst lärande i musik, men 
framförallt ett lärande genom musik där själva lärandeobjektet är något annat än själva musiken. 
De är inte helt eniga om hur musikens ställning i förskolan har förändrats, någon har känt sig 
stärkt i och med att det finns med i läroplanen, andra tycker att de estetiska ämnena har hamnat 
i skymundan i och med läroplanen. Det finns dock en viss konsensus kring att musiken idag, till 
skillnad från hur det var på 80 och 90-talen, används som metod i högre utsträckning och detta 
har bidragit med att skänka musiken och andra estetiska praktiker i förskolan en viss legitimitet. 
Samtliga pedagoger hävdar att vem som helst kan genomföra musikaktiviteter i förskolan, 
samtidigt efterfrågas ett bredare utbud av fortbildningar på ämnet. Angående just utbildning 
framstår det som att de pedagoger som utbildade sig på 80-talet hade mer av estetiskt innehåll 
än den pedagog som utbildade sig under 2010-talet. När det gäller utveckling av musikinslag i 
förskolan är det några av pedagogerna som pratar om digitala redskap som en möjlig väg framåt, 
att fördjupa sig inom olika musikaliska projekt kommer också på tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

5. Analys 

Analysen presenteras under tre huvudrubriker som bottnar i forskningsfrågorna med 
underrubriker som visar på de olika teman som framkommit under varje fråga. 

 

5.1 Hur kan musikinslag i förskolan se ut idag enligt förskollärare? 

5.1.1 Musikpedagogisk kompetens i förskolan 

Samtliga pedagoger berör på ett eller annat sätt gemene förskollärares förmåga att genomföra 
aktiviteter med musikaliskt innehåll. De beskriver hur många pedagoger backar undan från detta 
då de inte upplever att de kan musik tillräckligt bra. Det råder konsensus kring att detta inte 
spelar någon roll för barnen i sammanhanget, att barnen tycker det är roligt oavsett om du som 
förskollärare spelar eller sjunger fel. Detta ligger i linje med tidigare forskning som menar att 
denna osäkerhet kring att leda aktiviteter med ett musikaliskt innehåll leder till minskad 
musikalisk verksamhet i förskolan (Calissendorff, 2012; Uddén, 2001). En intressant iakttagelse i 
samband med detta är att en av pedagogerna ändå efterfrågar ett bredare utbud av fortbildning 
inom musik, således är pedagogens ämneskunskaper ändå inte helt ovidkommande.  

5.1.2 Musikalisk tradition i förskolan 

Pedagogerna i studien ger alla uttryck för att vara medvetna om den sångkanon som Söderman 
(2012) nämner. I likhet med Söderman verkar pedagogerna inte ifrågasätta förekomsten av 
denna sångkanon, de framhåller att detta är något som ska finnas på förskolan, men samtidigt tar 
dessa sånger upp relativt lite plats i deras utsagor om hur de själva använder musik. Denna 
förskoletradition synliggörs främst i pedagogernas berättelser kring hur de har sett andra 
pedagoger arbeta med musik, framförallt med mindre barn. En av pedagogerna framhöll dessa 
sånger som extra viktiga för just de mindre barnen. Kanske har detta att göra med de tankar om 
musikens fostrande potential som Holmberg (2017) presenterar, som också de har en 
långtgående tradition inom förskolan. En sångkanon som används i fostrande syfte framstår som 
en blandning av de två skilda synsätt som Gustafsson (2000) presenterar om den goda och dåliga 
musiken samt musiken som fostrar goda samhällsmedborgare.  

5.1.3 Musik som metod 

Det verkar finnas en viss medvetenhet bland pedagogerna om transfereffekter i relation till barn 
och musik, exempelvis hänvisar en av pedagogerna till att det händer vissa saker i hjärnan när 
barn tränar sin rytm och takthållning. Detta kan förstås som ett uttryck för den forskning som 
visar på musikens positiva effekter på barns minneskapacitet, samarbetsförmåga och 
matematiska utveckling (Calissendorff, 2012; Söderman, 2012). Till största del verkar dock 
pedagogerna i studien använda musik för att lära barnen något specifikt, exempelvis att räkna 
eller lära barnen vissa fakta, eller för att skapa en stark gemenskap, snarare än i syfte att dra 
nytta av några transfereffekter. De idéer som Lindgren (2013) nämner om estetiska 
verksamheters positiva effekter på mående och lärande inom andra områden, idéer som hon 
också ifrågasätter, är idéer om i hög grad finns närvarande i pedagogernas berättelser. Vi kan i 
dessa berättelser se en tydlig tendens att använda musik för att forma barnens beteende. 
Exempelvis får barnen höra musik när de ska uppmuntras att skapa eller när de ska vaggas in i en 
harmonisk och lugn stämning när de kommer till förskolan på morgonen. Musik ses som en 
spridare av glädje och välmående. Detta kan också ses som en fortsättning på den 
musikpedagogiska traditionen att använda musik i fostrande syfte (Gustafsson, 2000). Musiken 
används vidare som ett språk i sin egen rätt. En pedagog berättar hur vissa barn kan uppleva det 
lättare att uttrycka sig via sång än i talspråk. En annan talar om musik som ett sätt att utmana 
barnen att uttrycka sina känslor och att detta är värdefullt för deras kommunikativa förmåga. 
Detta kan sägas ligga i linje med exempelvis Uddéns (2001) idéer om barns musikspråkande som 
ett sätt att förstå sin omvärld. 
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5.2 Hur har musikämnets förekomst och ställning inom förskoleverksamheten 
förändrats över tid enligt förskollärare? 

5.2.1 Musik som innehåll – på tillbakagång 

Pedagogerna i denna studie använder ofta musiken för att uppmuntra ett lärande om något 
annat. Vi ser i pedagogernas utsagor hur de använder musiken för att lära om natur, matematik 
och språk. Detta är något som tre av dem upplever som en förändring som skett, att gå från att 
ägna sig åt estetiska praktiker för sakens egen skull, till att ägna sig åt estetiska praktiker för att 
lära om något annat. Två av pedagogerna uttrycker också att de tycker att det är svårt att hitta 
tiden att fördjupa sig i någon typ av musikaliskt projekt. Generellt är det musikaliska lärandet inte 
det som pedagogerna främst tänker på när det gäller lärande i musikaliska situationer. Detta 
rimmar väl med tidigare forskning på området, exempelvis när Holmberg (2017) ifrågasätter 
huruvida musik som innehåll håller på att försvagas i förskolan då förskollärare främst använder 
den för att uppnå något annat samtidigt som musik upplevs som något som inte går att fokusera 
på alltför ensidigt i ljuset av förskolans omfattande uppdrag. 

5.2.2 Populärmusik – en tillgång 

Två av pedagogerna berättar att de använder sig av musik barnen tycker om, till exempel när de 
ska städa. Någon av pedagogerna beskriver också hur hon fått göra vissa efterforskningar för att 
kunna hänga med i den musik barnen tycker om för att det ska kännas kul och relevant för dem. 
Detta kan tolkas som att förskoleverksamheten, i likhet med Söderman (2012), ser 
populärmusiken som en tillgång och anstränger sig för att hitta musikaliska uttryck som är 
relevanta för barnen. Detta skulle i så fall vara en rörelse bort från en mer traditionsbunden 
musikalisk praktik, baserad på den musik som pedagogerna själva bedömer som relevant för 
barnen. 

 

5.3 Hur kan musikinslag i förskolan utvecklas? 

5.3.1 Instrumentspel 

Vissa pedagoger använder sig av instrument i sin undervisning. Detta ligger ofta på nivån av ett 
fritt utforskande av instrumentet. Det finns dock exempel på pedagoger som tagit det lite längre 
genom att programmera melodier på en keyboard via färgkodning. Det verkar dock aldrig röra sig 
om mer än något enstaka tillfälle eller möjligtvis ett kortare projekt, detta är också den utmaning 
som Calissendorff (2012) menar är den största när det gäller instrumentspel i förskolan, att skapa 
en varaktig praktik. 

5.3.2 Adekvata begrepp och didaktisk förankring? 

Att prata med barnen om musikens byggstenar är inte något som pedagogerna i denna studie tar 
upp, något som Holmberg (2017) förordar. Den pedagogik pedagogerna beskriver kännetecknas 
istället av upplevelser. En pedagogik som går ut på att låta barnen erfara musik på olika sätt är 
vad Ferm Thorgersen (2012) vill se, men det är viktigt att denna pedagogik är fast förankrad i de 
didaktiska frågeställningarna. I de svar som denna studie inhämtat går inte alltid att utläsa om så 
är fallet. De didaktiska frågorna, vad, hur, varför och för vem, synliggörs ibland i pedagogernas 
berättelser, exempelvis när musik används för att anpassa innehåll och göra det lättare för vissa 
barn att ta till sig. I dessa fall framstår dock musiken som en anpassning i sig, det är inte det 
musikaliska innehållet som anpassas. 
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5.4 Sammanfattning 

När det gäller musikinslag inom förskolan verkar informanterna inte utgå från något enskilt 
teoretiskt perspektiv, snarare är det en stor bredd på de olika traditioner som synliggörs i 
pedagogernas berättelser. Pedagogernas tankar om musikens fostrande kvalitéer, musikens 
förmåga att lära barn om något annat och förskolepedagogens självklara förmåga att agera 
musikpedagog går att förankra i en mängd olika, och ibland motsatta, teorier och traditioner. 
Pedagogerna har generellt svårt att sätta ord på förändringar som skett under deras 
yrkesverksamma liv men det går ändå att skönja vissa tendenser kring den tid som finns att lägga 
på musikaktiviteter och vartåt fokus är riktat under dessa aktiviteter. Dessa tendenser rimmar väl 
med forskning på området och tyder på att musikens egenvärde har minskat 
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6. Diskussion  

6.1 Diskussion 

Hur ser musikinslagen i dagens förskola ut? En slutsats som kan dras utifrån denna studie är att 
det beror på vilken förskola du undersöker och närmare bestämt vem som jobbar där. Ändå finns 
det en stor samstämmighet bland denna studies informanter kring att den enskilde 
förskollärarens kunnande inte spelar någon roll. Detta framstår för mig som en aning paradoxalt. 
Kanske kan vi förstå detta som ett uttryck för att de båda diskurser som Ericsson och Lindgren 
(2012) nämner – den normativa diskursen med tydliga direktiv för vad som är musikalisk 
kompetens och den fria, relativistiska synen på musikalisk kompetens där alla musikaliska uttryck 
och förmågor konstateras vara av samma kvalitet – existerar samtidigt inom förskolan och vilken 
av dessa du finner vara rådande beror på dina förkunskaper inom ämnet. Följden av detta blir att 
de förskollärare som känner en osäkerhet inför att arbeta med musik styrs av tydliga 
föreställningar om vad som utgör musikalisk kompetens medan de som känner glädje och lust 
inför ämnet, samt i många fall besitter ett visst kunnande, har en friare syn på vad musik är och 
kan vara. I ljuset av detta dras slutsatsen att pedagogers kunskaper inom ämnet är allt annat än 
oviktiga. Här menar jag dock att det är viktigt att skilja på ämneskunskaper och talang. 
Förskollärare behöver inte besitta någon musikalisk talang för att anordna lustfyllda och lärorika 
musikaliska aktiviteter i förskolan. Dock verkar det finnas ett behov av adekvata ämneskunskaper 
för att kunna komma över tankar om att den egna talangen skulle vara otillräcklig. 

Pedagogerna har inte upplevt att ämnet i praktiken genomgått några större förändringar under 
de år de varit verksamma inom förskolan. Pedagogerna säger att de alltid har använt sig av musik 
i sin verksamhet eftersom att det varit viktigt för dem och de kan således inte se att det skulle ha 
blivit mindre av musikaliskt innehåll i verksamheten. Detta tolkar jag som ett uttryck för det stora 
frirum pedagoger i förskolan har att styra över hur den egna verksamheten struktureras och vad 
som ska tas upp. Det här gör ju också att förskolor där pedagogerna inte kategoriserar sig som 
musikaliska, eller ens musikintresserade, där kommer musikinslagen att vara betydligt färre och, 
med all sannolikhet, innehållsligt fattigare än vad som exemplifieras av pedagogerna i denna 
studie. Detta är ett problem vad gäller förskolans verksamhet i stort och inte enbart begränsat till 
musik eller estetiska verksamheter, men kanske just dessa verksamheter blir särskilt utsatta då 
de, som vissa pedagoger i studien uppfattar det, blir förgivettagna av chefer och styrdokument. 
Allt detta ger en bild av att dagens förskola, i kontrast till Riddersporres (2012) idé om att 
verksamheten bör komplettera den musikaliska erfarenhet barnen bär med sig, istället baseras 
på förskollärares egen erfarenhet och upplevelse av musik.  

Som vi kan se i pedagogernas utsagor beror typen av musikinslag som barnen får ta del av mycket 
på pedagogens egen relation till musik. Det finns de som enbart lyssnar till musik samt sjunger 
sånger hämtade från en sångkanon för förskolan, samtidigt finns det de som har börjat dra nytta 
av den teknologi som de flesta förskoleavdelningar idag har tillgång till för att skapa musik med 
barnen. Musik verkar i hög grad användas för att uppnå något annat, alltså musik som metod, 
medan musik som innehåll med ett egenvärde är på tillbakagång, detta stämmer väl överens 
med Holmberg (2017). Detta behöver inte vara något alltigenom negativt om det främst betyder 
att pedagoger i förskolan besitter en bredare kunskap i fråga om vilket lärande som sker i 
samband med musikaktiviteter men jag hävdar att det är önskvärt att pedagoger känner en lika 
stor visshet om verksamhetens nytta när musiken får utgöra själva lärandeobjektet.  

Min uppfattning är att pedagogerna i studien ofta anordnar musikinslag inom verksamheten där 
musiken faktiskt får stå i centrum men att de, när de får frågor om vad barnen lär sig inom dessa 
aktiviteter, tenderar att fokusera på lärande inom andra områden än just musik. Det 
anmärkningsvärda är egentligen inte att förskollärare gärna pratar om ett lärande inom andra 
ämnen än musik vid musikaktiviteter, i förskolan går det inte att avgränsa verksamheten i fack 
där innehållet inte spiller över mellan dessa fack. Det anmärkningsvärda är istället att 
pedagogerna pratar om musikaktiviteter som lustfyllda och viktiga men när samtalet riktas in på 
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vilket lärande som sker så handlar svaren nästan uteslutande om något annat än ett lärande 
inom just musik. En kan reflektera över hur det skulle uppfattas om förskollärare när de svarar på 
frågor om vilket lärande som sker vid aktiviteter med ett matematiskt fokus ger svar som främst 
har bäring på estetiska ämnen. Jag tror att det finns ett samband mellan detta och musikämnets 
ställning i förskolan.  

Det är intressant att pedagogerna i studien ger intryck av att ha blivit stärkta i sin förvissning om 
musikens självklara plats i förskolan i och med att musiken gått mot att, i större utsträckning, 
utgöra metod, snarare än innehåll. När forskningen dessutom i dagsläget inte verkar vara helt 
säker på vilka slutsatser vi kan dra om transfereffekter i relation till estetiska verksamheter 
(Lindgren, 2013), så framstår det för mig som extra viktigt att kunna rättfärdiga förekomsten av 
estetiska verksamheter i förskolan utifrån dess egenvärde. Annars riskerar dessa 
verksamheteters ställning inom förskolan att sjunka ytterligare i det fall det skulle komma 
otvetydiga forskningsrön som visar att transfereffekter från estetiska verksamheter är av ringa 
betydelse. 

Med konstaterandet att musikinslagen kan se väldigt olika ut beroende på vilken förskola och 
vilken avdelning du undersöker så är det svårt att svara på frågan om hur musikinslag i förskolan 
kan utvecklas utan att beröra förskolans läroplan. Om vi vill ha en någorlunda likvärdig 
undervisning i musik inom de svenska förskolorna så är det min uppfattning att det måste 
tydliggöras vilken typ av innehåll barnen ska få ta del av. Annars kommer det fortsatt att vara det 
enskilda förskollärare tycker är roligt som styr innehållet i musikinslag i förskolan.  

Med utgångspunkt i de enskilda förskollärare som utgör underlag för denna studie, samt egen 
erfarenhet av arbete i förskolan, så kan ett sätt att utveckla musikinslagen vara att prata om 
musik med hjälp av adekvata begrepp. Det skulle kunna röra sig om att, i samklang med 
Holmberg (2017), prata om de byggstenar som utgör ett visst musikstycke som lyssnas till eller 
framförs av barnen. Exempelvis kan vi diskutera med barnen om varför vi räknar in till en sång. 
Det handlar inte bara om att vi alla ska börja sjunga samtidigt. 

En kan också konstatera ett utvecklingsutrymme i mellanrummet mellan de olika pedagogerna i 
studien och hur de arbetar med musik. Exempelvis mellan Elna som tycker att det känns avlägset 
att skriva låtar tillsammans med barnen, eller Veronika som utrycker ett intresse för iPaden som 
redskap för att skapa musik och Gunilla som både skriver låtar med barnen och använder iPaden 
för att producera musik. Slutsatsen vi kan dra av detta är att det finns möjligheter att utveckla 
musikpraktiken på förskolor med befintliga verktyg men att det kräver en viss fortbildning eller 
överspridning av kunskap förskolor emellan. 

I framåtblickande syfte kan det också vara intressant att ta den nya läroplan för förskolan som 
träder i kraft nästa år i beaktan. Något som utmärker den nya läroplanen är ett ökat fokus på 
digital kompetens (Skolverket, 2018). När en kopplar detta till informanternas svar så finner jag 
två intressanta samband. Dels när det gäller att skapa musik med hjälp av en surfplatta eller 
dator, i detta finns möjligheten att öka förståelse för olika processer med bäring på den digitala 
kompetensen, exempelvis hur ljud kan skapas och förevigas som en digital produkt. Dels i den 
berättelse där en pedagog färgkodar en melodi så att barnen sedan kan läsa av och spela upp 
den. Detta är en mycket enkel aktivitet som kan bidra med en grundläggande förståelse för 
programmering, lägg till det en förståelse för musik som språk samt symboler som språk så har 
du en enkel men samtidigt väldigt mångfacetterad aktivitet. Denna enskilda aktivitet ser jag som 
talande för möjligheterna att använda musik som metod även med avseende på framtidens 
kunskaper.  

Musikinslagen under utbildningarna framstår i pedagogernas utsagor ha varit mer omfattande 
under 80-talet än 2010-talet. Detsamma gäller för estetiska ämnen generellt. Detta ser jag som 
ett tecken på hur dessa ämnen försvagats och tagits förgivna av de krafter som styr förskolans 
inriktning. Det ses som en självklarhet att förskollärare ska kunna sjunga med barnen. Vi kan i 
pedagogernas berättelser se att så inte är fallet, de vittnar om hur många verksamma inom 
förskolan inte känner sig bekväma i att exempelvis sjunga med barnen. En av pedagogerna i 
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studien efterfrågar ett bättre utbud av fortbildningar i musik för verksamma inom förskolan. I 
fortbildning skulle vikten av musikens egenvärde samt möjligheterna gällande att använda musik 
som metod i relation till exempelvis digitala kompetenser kunna belysas men det skulle också 
kunna ges en nyanserad bild av estetiska ämnen och transfereffekter. Fortbildning skulle också 
kunna ge förslag på hur en kan göra för att säkerställa att undervisningen, i större utsträckning, 
baseras på de enskilda barnen istället för den enskilda pedagogen samt att undervisningen, i 
likhet med vad Ferm Thorgersen (2012) förordar, är didaktiskt förankrad. Via fortbildning kan vi 
röra oss bort från tankar om otillräcklig talang. Kort sagt, fortbildning skulle kunna hjälpa oss 
forma en ny förståelse kring vad det innebär att vara kompetent i relation till musikaktiviteter i 
förskolan. 

 

6.2 Sammanfattning av slutsatser 

Musikinslagens utformning i förskolan utgår från de pedagoger som är verksamma där. Det finns 
inga styrdokument som gör gällande vilken typ av musikaliskt innehåll som barnen bör få ta del 
av, därav är det pedagogens egen relation till musik som bestämmer över verksamheten, inte, 
som forskningen förespråkar, det enskilda barnet. Det finns tecken som tyder på att musikens 
egenvärde håller på att försvagas, medan dess ställning som kommunikativt och socialiserande 
medel cementeras. Det är av vikt att vi inte tappar bort idéer om musiken som viktig i sig själv när 
allt mer av förskolans verksamhet centrerar runt undervisning av akademisk art. För att komma 
till rätta med de problem som finns och utveckla den musikaliska praktiken ytterligare är 
fortbildning av verksam förskolepersonal en möjlig väg till framgång. Fortbildning skulle kunna 
nyansera musiken som metod och innehåll samt inspirera pedagoger att använda musik på nya 
sätt och ta vara på den mångfald av möjligheter som finns när det gäller musikskapande idag.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Det kan vara lockande att generalisera kring resultaten av en situerad kvalitativ studie på ett sätt 
som övergår studiens egentliga omfattning. En måste fråga sig i vilka sammanhang dessa resultat 
är giltiga (Vetenskapsrådet, 2011). Detta är en liten studie och frågan är hur mycket en kan 
generalisera utifrån fyra pedagogers svar. I urvalet premierades dessutom främst de pedagoger 
som har ett intresse för musik eftersom att det var de som ville vara med och svara på frågor om 
musik och därför kan inte urvalet sägas vara talande för förskolans anställda i stort. Denna studie 
kan alltså inte göra anspråk på att säga särskilt mycket om hur musikinslagen ser ut på 
avdelningar där ingen inom arbetslaget har ett intresse för musik. Studien bidrar dock med en 
bild av hur det kan se ut på förskolor där det finns ett intresse för att låta musiken ta stor plats 
inom verksamheten. Den kan också bidra med en bredare förståelse för musikämnets plats i 
förskolan och hur ämnet kan utvecklas och beredas plats även i framtidens förskola. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Utifrån de slutsatser som dragits inom ramarna för denna studie vore det intressant med en 
större studie där fler förskollärare får komma till tals. Särskilt intressant vore det att höra fler 
tankar om musikens egenvärde i förskolan samt att höra de pedagoger som inte känner sig 
bekväma eller tycker att det är roligt med musikaliska aktiviteter. Jag frågar mig vilken typ av 
musikalisk fortbildning dessa pedagoger är intresserade av. Det vore också intressant med mer 
forskning kring förskolans användning av digitala verktyg och musikskapande då detta är något 
som verkar vara på väg fram. Hur kan detta påverka musikens egenvärde? Ytterligare en fråga att 
ta fasta på i en vidare studie är hur utbredd avsaknaden av adekvata begrepp inom musikinslag i 
förskolan är. Enligt Ericsson och Lindgren (2012) är förskolan viktig för barns förståelse av 
begreppen musik och musikalitet. Det vore intressant att veta huruvida den bild som 



 

20 

 

framkommit i denna studie påverkar denna barnens förståelse av begreppen musik och 
musikalitet.   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

När gick du utbildningen? 

Hur arbetar du med musik i förskolan? 

Vad uppfattar du att barnen lär sig när ni arbetar med musik? 

Använder du musik som metod för att inhämta kunskaper inom andra områden? På vilket sätt? 

Hur har du sett kollegor arbeta med musik? 

Vilka förändringar har du sett när det gäller hur musikaktiviteter struktureras inom förskolan?  

Hur har ditt sätt att arbeta med musik förändrats sedan du började arbeta? 

Hur såg musikinslagen under din förskollärarutbildning ut?  

Vilka föreställningar om musik i förskolan har du stött på under din tid som yrkesverksam, 
exempelvis från föräldrar, chefer och styrdokument?  

Finns det något du skulle vilja arbeta med när det gäller musik i förskolan? Vad skulle behövas för 
att möjliggöra detta? 

Vad ser du för möjligheter när det gäller att använda musik som metod inom andra ämnen i 
förskolan?  

Vad ser du för möjligheter när det gäller att göra barn till producenter, snarare än konsumenter, 
av musik? 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Missivbrev 

Hej! 

Vad kul att du vill vara med och svara på frågor och bidra till mitt examensarbete. Jag heter alltså 
Gustav och går sista terminen av förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Mitt 
examensarbete kommer att handla musik i förskolan, hur musiken används, musikämnets 
ställning inom förskolan samt möjligheter när det gäller att utveckla musikinslag inom förskolan. 
Jag tycker att det är intressant eftersom att musik är ett stort fritidsintresse för mig och något 
som jag vill kunna använda mig av i min framtida yrkesroll. Jag vill alltså ställa några frågor till dig 
om detta och är ju då framförallt intresserad av att ta del av dina erfarenheter och uppfattningar 
kring musik i förskolan. Skulle du ha några funderingar inför intervjun kan du kontakta mig enligt 
uppgifterna nedan. 

Kontaktuppgifter 

Gustav Horneij 

 

 

 


