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Abstract 
This study was meant to cast a light on the use of music-instruments that exists in 

preschool environments today. Furthermore the purpose was to find out if 

instruments first and foremost, actually did exist, and what thoughts had been put 

behind that decision. The focus was directed towards the preschool teachers and 

their attitudes towards music instruments among preschool children, at the ages 3 

to 5 years. The purpose of the study was to understand how preschool teachers 

thought of activities where music instruments where used. The study was made 

from interviews with six different preschool teachers from different preschools. 

The interviews showed that the preschool teachers thought highly of the use of 

music instruments among children. They expressed instruments to be important 

for a number of things that developed different skills within the children.  The 

study also showed that the six preschools that the teachers represented used some 

sort of instrument in activities with the children. The teachers talked about the 

curriculum when explaining how they planned these activities, which also was 

meant to have an important role in this study.  

 

Sökord: Musikinstrument, förskola, förskollärare, attityder, möjligheter, 

svårigheter 

 

Key Words: Music instruments, preschool, preschool teachers, attitudes, 

possibilities, difficulties



 
                                                            

1 
 

Inledning 
I förskolans läroplan, (Lpfö- 98) läroplan för förskolan 1998 som är reviderad 

2010 finns följande citat att läsa:  

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, 

sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- 

och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 

barns utveckling och lärande.
1
 

 

 I detta arbete kommer begreppet musik att beröras, i den mening att den faktorn 

förekommer i aktiviteter som innefattar musikinstrument. Citatet från läroplanen 

beskriver tydligt att musik är något som ska förekomma i verksamheten, men hur 

ser verkligheten egentligen ut, och framför allt, vilka tankar ligger bakom den 

verkligheten? 

För mig har musik i alla former alltid spelat huvudrollen i tillvaron. Musiken 

har funnits med från dagen jag föddes och kommer förmodligen finnas där på ett 

eller annat sätt till och med den dag jag lämnar detta jordeliv. Vem vet, kanske 

kommer den att följa med ännu längre? Musiken har varit min följeslagare genom 

hela livet. Den har muntrat upp mig och skänkt mig hopp, den har agerat ventil åt 

sorg och ilska, den har försett mig med minnen som återkommer varje gång jag 

upplever den igen, den har också på senare år blivit min källa till avkoppling och 

en fristad från all omgivande stress. Det råder ingen tvekan om att musiken är 

viktig för mig. 

Jag är född och uppvuxen i en så kallad musisk miljö, där instrument i stort sett 

alltid har varit tillgängliga. Med många vuxna förebilder runt omkring mig som 

utövade musik på olika sätt såg jag inget hinder att själv börja sjunga och spela 

instrument tidigt. Jag hade fri tillgång till att prova och experimentera mig fram 

till vad jag kände passade mig. På min förskola, som då kallades dagis, var det 

vardag för pedagogerna att agera publik åt mig och mina två nära vänner som bjöd 

på uppträdanden i olika former. Det var barnen med mig i spetsen som planerade 

dessa aktiviteter så att de slutligen gick att genomföra. Vad jag kan erinra mig 

fanns där heller ingen vuxen som tog detta intresse vidare till nya utmaningar, 

utan det var helt upp till oss barn på avdelningen. Vi lyckades delvis fortsätta för 

att vi brann för det och delvis för att någon av oss i barngruppen hade erfarenheter 

och material att tillgå hemifrån.  

När skolan började fortsatte vi tre på denna musiska väg. Så småningom 

startade vi ett band, där vi spelade bas, sång och keyboard. Sedan hände något. Vi 

hade givetvis kommit långt genom att experimentera, men nu tog det stopp 

eftersom vi inte kunde kommunicera med varandra om det som hände och det vi 

ville uppnå med musiken och instrumenten. Idag kan jag tänka att vi förmodligen 

hade behövt fler gemensamma begrepp inom detta område för att ta oss vidare. 

Eftersom vi inte hade någon som kunde hjälpa oss med detta, eller åtminstone 

ingen som gjorde det, fastnade vi där och lämnade det hela åt slumpen.  

                                                           
1
 Skolverket, Läroplan för förskolan- Lpfö-98 (2010), 7. 
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Än idag kan jag uppleva situationer där jag saknar sådana begrepp. Jag kan 

exempelvis höra att något inte stämmer med ackorden mitt nuvarande band spelar, 

men jag kan inte verbalisera det jag hör och därför inte föra denna förståelse 

vidare till de andra. 

Det jag med denna text vill belysa är att även om vi fick frihet och möjlighet att 

använda oss spontant av musiken som barn, så var detta inte tillräckligt för att 

komma vidare.  Denna historia får mig ibland också att undra över vad som hände 

i de situationer där barnen på dagiset inte hade med sig någon 

instrumentupplevelse hemifrån, och inte efterfrågade detta i verksamheten där det 

heller inte erbjöds. Uteslöts aktiviteter med instrument då helt? Hur ser sådana 

situationer ut idag? 

Mina vuxna erfarenheter av musikens roll i förskolan stannar vid att barnen 

tillsammans med en pedagog sitter och sjunger några sånger på en samling innan 

lunchen. De instrument som eventuellt kan finnas med i bilden sitter i tryggt 

förvar hos de vuxna som arbetar i verksamheten.  

Vid min senaste verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hade jag som mål att 

introducera barnen i olika instrumentupplevelser, som ett första steg till att arbeta 

med musik i förskolan. Detta gav genast ett positivt gensvar både från barngrupp 

och från de vuxna. Jag har erfarenhet av musik och instrument från andra olika 

sammanhang, men ser för den sakens skull inget i dessa aktiviteter som skulle 

hindra någon annan verksam i förskolan ifrån att utföra dem. Fokuset ligger enligt 

min mening inte på den vuxnes talang vad gäller att hantera ett instrument, utan 

på kunskap inom området. Med sådan kunskap menar jag kunskap om vikten av 

musik och musikinstrument för barn, men även kunskap om barngruppen. 

Då jag för tjugo år sedan gick i den verksamhet som kallades dagis, fanns inte 

läroplanen för förskolan. Idag gör den det, och i den står det beskrivet vad som 

ska införlivas i verksamheten. Musik ska enligt förskolans läroplan användas både 

som innehåll och metod i verksamheten. 

Med hjälp av denna undersökning kan de faktorer som styr aktiviteternas 

utformning komma till uttryck, då det handlar om musikinstrument i förskolan. 

Detta, menar jag, kan utnyttjas i verksamheten för att utmana det egna tänkandet 

kring området. I och med att de eventuella möjligheterna som finns blir tydligare, 

kan aktiviteter med musikinstrument bli mer lockande. De eventuella 

svårigheterna, som tenderar att få sådana aktiviteter att utebli, kan genom ett en 

sådan här undersökning lättare undvikas. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva, tolka och förstå förskollärares uppfattningar av 

användningen av musikinstrument i verksamheten. 

 

Frågeställningar 
Till syftet knyts följande forskningsfrågor. 

 

 Vilka möjligheter att använda musikinstrument upplever förskollärarna?  

 Vilka svårigheter att använda musikinstrument upplever förskollärarna? 
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Litteraturgenomgång/ Tidigare forskning 
 

Centrala begrepp 

Möjligheter 
Svenska akademien beskriver begreppet möjlighet som ”utförbarhet”, ”görlighet” 

och ”genomförbarhet”. 
1
 I arbetet har översättningarna av ordet använts och har 

fått betydelsen, egenskaper som gör att användningen av musikinstrument går att 

genomföra. Samt egenskaper som tillhandahålls av genomförandet. 

 

Svårigheter 
Begreppet svårigheter syftar i detta arbete till sådant som gör att musikinstrument 

inte används med barnen i verksamheten . Jag hänvisar till svenska akademien 

som översätter begreppet svårighet till ”betänkligheter” och ”hinder”.
2
 

 

Musikinstrument 
Med begreppet musikinstrument avses i arbetet redskap som används för att skapa 

musik. Jag har här utgått ifrån Svenska Akademiens översättning av ordet som har 

betydelsen ”redskap för utförande av musik.”
 3

 Begreppet musikinstrument går att 

härleda till olika fysiska redskap enligt litteraturen. I Cecilia Wallerstedts 

avhandling som speglar begreppet taktart som ett kommunikativt redskap, 

används begreppet instrument för att beskriva fysiska redskap som, trumma, 

maracas och tamburin .
4
 

Maja Ivarsson och Jeanette Lübeck beskriver maracas, taktpinnar, triangel, 

trumma som instrument, och hänvisar till Arnér och Sandén i sin beskrivning av 

kroppen och inredning som redskap för att skapa ljud med. 
5
 

Jon- Roar Björkvold belyser i sin bok Den musiska människan olika kategorier 

av instrument. Det handlar om blås instrument, rytminstrument och 

melodiinstrument. Vidare belyser Björkvold melodikan och fiolen då han talar om 

instrument. Björkvold framhåller liksom Ivarsson och Lübeck den egna kroppen 

som ljudskapare då han beskriver sången som barnens första instrument.
6
 

 

 

 

                                                           
1
 Svenska akademien (2012, 06 juni) Svenska akademiens ordbok (SAOB). http:// www. 

svenskaakademien. se/ svenska_sprakets/svenska_akademiens_ordbok 
2
 Ibid. 

3
 Svenska akademien (2012, 23 april) Svenska akademiens ordbok (SAOB). http:// www. 

svenskaakademien. se/ svenska_sprakets/svenska_akademiens_ordbok 
4
 Wallerstedt, C. Att peka ut det osynliga i rörelse. En didaktisk studie av taktart i musik. 

Göteborg: Göteborgs universitet, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstnärliga 

fakulteten, nr 21, 2010, 76, 119,140, 143. 
5
 Ivarsson, M och Lübeck, J. Musik och musikinstrument i förskola/ skola. Examensarbete. 

Kristianstad: Högskolan Kristianstad, estetiska institutionen, Lärarutbildningen, 2004, 10. 
6
Jon- Roar Björkvold, Den musiska människan (Stockholm: Liber, 2005), 188, 190 ff. 
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Möjligheter att använda musikinstrument 

Cecilia Wallerstedt beskriver musik som något som barn är omgivna av och 

som påstås främja lärande i olika sorters ämnen. 
7
  I hennes avhandling 

undersöker hon hur begreppet taktart urskiljs i musik av barn. Att kommunicera 

om erfarenheter med musikaliska begrepp anser Wallerstedt är ett exempel på ett 

medierande redskap. Detta bidrar till att det musikaliska begreppet kan användas 

muntligt även i andra situationer. I studien upptäckte forskarlaget att barnen 

fortsatte att spela på instrument efter lektionens slut och använde då de begrepp 

som läraren hade fört in under den planerade lektionen för att kunna tala om sin 

aktivitet med varandra.
8
 

Med hjälp av trumman har barnen, enligt Wallerstedts studie, lättare urskilja 

variationer i dynamik det vill säga starka och svaga slag då man spelar. En annan 

förutsättning för ett lärande inom musikalisk kunskap genom variationsteori, är att 

anta lärarens roll som viktig. Genom att läraren använder variation i aktiviteterna 

samt synliggör och sätter ord på kritiska aspekter blir det möjligt att tillägna sig 

musikaliska redskap. Variation handlar här om att visa skillnader mellan 

exempelvis starka och svaga slag på en trumma. Enligt Wallerstedt anser lärare att 

förutsättningar för att spela instrument och sjunga själv, är att man känner mod, 

glädje och frihet.
9
 

Maja Ivarsson och Jeanette Lübecks kandidatuppsats handlar om musik och 

musikinstrument i förskola och skola.  Uppsatsen har använts i arbetet för att 

innehållet om musikinstrument i förskolan är intressant i förhållande till den egna 

undersökningen. På grund av att uppsatsen inte väger nog tungt ur ett 

vetenskapligt perspektiv har den heller inte tillskrivits som central utgångspunkt i 

arbetet. I uppsatsen beskriver Ivarsson och Lübeck hur en förskollärare anser att 

det inte nödvändigtvis är ett hinder i att inte kunna spela instrument själv i 

aktiviteter med instrument för barn. Ivarsson och Lübeck lyfter förskollärarnas 

syn på kontinuerlig utbildning som viktig för aktiviteter med musikinstrument i 

förskola och skola. Ivarsson och Lübeck visar vidare på uppfattningen från 

förskollärare om att instrument är ett hjälpmedel för inlärning.
10

 

Jon- Roar Björkvolds bok är skriven utifrån hans erfarenheter av människors 

musiska utveckling. Björkvolds avhandling speglar vikten av tillit och trygghet 

samt stöttning av vuxna då barn introduceras för instrument. En gemenskap 

mellan vuxna och barn som både är musikalisk och mänsklig kan flytta gränserna 

för hur man kan spela till oanade höjder anser Björkvold. Vidare ser han 

musikspråkligkompetens som viktig. Detta bidrar i sin tur till att motverka rädsla 

mot att spela i vuxen ålder samt att vuxenlivet genom denna kompetens utmynnar 

som mer skapande.
11

 

Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, Nicklas 

Pramling och Cecilia Wallerstedt har skrivit boken konsten att lära barn estetik. 

                                                           
7
Wallerstedt, Att peka ut det osynliga i rörelse, 18, 20. 

8
 Ibid., 76, 119 f. 

9
 Ibid., 22, 164, 167, 170. 

10
Ivarsson och Lübeck, musik och musikinstrument i förskola/ skola, 20, 22 f. 

11
 Björkvold, Den musiska människan, 199, 203. 
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De förstår barns utveckling inom området musik som något som förutsätter att 

läraren erbjuder dem erfarenheter inom ämnet. De anser att det viktiga är att vara 

medveten om de förmågor som i vissa åldrar kan vara rimligt att utveckla, och 

inte att nödvändigtvis vara en musiktalang.
12

 

Tomas Saar har i sin studie undersökt unga musikers lärande. Saar menar i sin 

avhandling att vi tillskriver oss ett värde då vi spelar. Det kan exempelvis betyda 

att vi upplever lyckan av att kunna spela en svår låt. En central byggsten i att 

musicera är enligt Saar att kunna värdera och korrigera. Detta görs genom att lära 

sig att känna och lyssna på sig själv, samt genom att relatera detta till någon form 

av kriterie.
13

 

 

Svårigheter att använda musikinstrument 
Saar skriver i sin avhandling om medierande redskap, som en förutsättning för att 

förstå olika delar av dimensioner som bygger på musikalisk medvetenhet. Saar 

menar att dessa dimensioner fokuserar olika sidor av musicerande och kallas den 

kontextuella, evaluativa och den temporala dimensionen. 

 
Den kontextuella dimensionen beskriver musikernas sätt att orientera sig i 

musiken - att kunna urskilja det som kännetecknar olika musikstilar, den 

egna repertoarens struktur samt relationen där emellan. Den evaluativa 

dimensionen innefattar värderandet av det egna spelandet och beskriver hur 

musikerna skapar sätt att jämföra, bedöma och korrigera sitt musicerande. 

Den temporala dimensionen beskriver hur musikerna fokuserar det 

musikaliska objektet utifrån dess rörelse och förändring i tid. 

 

Vidare beskriver han att ett misslyckande, vad gäller att konstituera de 

medierande redskapen, skulle innebära ett hinder för musikerns utveckling 

eftersom dimensionen då skulle förbli stängd. Ett exempel på att ha fungerande 

medierande redskap kunde enligt Saar vara att kunna samspela med andra i 

orkestern utifrån vissa regler.
14

 

Björkvold ser de vuxnas begränsningar som hinder för aktiviteter med modern 

musik för barn. Björkvold funderar på om det även är de vuxna som sätter käppar 

i hjulet vad gäller barns användande av instrument, på grund av deras egen rädsla 

för att släppa loss. ”Det är ofta rädslan, scenskräcken och prestationsångesten som 

gör att man undviker att spela”.
 15

 Fokus på fel och brister i barns spelande gör att 

barnen och musiken lamslås. ”Det är inte moraliskt förkastligt att spela fel” menar 

Björkvold, som också ser faran i att det är lätt att få barn att känna sig kränkta 

eftersom de vet vad som anses vara bra och mindre bra.
16

 

                                                           
12

Pramling Samuelsson, I och Asplund Carlsson, M och Olsson, B och Pramling, N och 

Wallerstedt, C. Konsten att lära barn estetik: En utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande 

inom musik, poesi och dans . Göteborg: Nordstedts akademiska förlag, 2008,139. 
13

Saar, T. Musikens dimensioner: en studie av unga musikers lärande, Göteborg: ACTA 

Uneversitatis Gothenburgensis, Göteborg studies in educational sciences, nr 133, 1999, 107. 
14

 Ibid., 100, 109, 121. 

15Björkvold, Den musiska människan, 199, 204. 
16

Ibid, 198 f. 
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Pramling Samuelsson med fler anser att skapande aktiviteter ofta kopplas till 

sådant som lärare inte nödvändigtvis behöver anta en aktiv roll inom. Skapande 

aktiviteter har ofta betytt aktiviteter som sker spontant oavsett om någon vuxen 

deltar eller inte. I deras bok används begreppet estetik för att beskriva konst och 

skapande inom områdena musik, poesi och dans.
17

 En annan svårighet för 

estetiska ämnen är att den rådande diskursen aktivt förespråkar vikten av 

matematik och naturvetenskap eftersom dessa är vad som senare efterfrågas i 

skolans tidiga år. Detta bidrar till att de estetiska ämnena blir ett medel för att 

uppnå mål i dessa ämnen istället för att vara ett mål i sig självt. Vidare ser 

Pramling, Samuelsson med flera att många lärare saknar materialkännedom. De är 

helt enkelt inte själva insatta i området som de ska introducera barnen i. ” Det är 

långt ifrån alla förskollärare som själva utövar de konster som de ska föra in 

barnen i.”
18

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Jag knyter de val och metoder jag använt mig av vid utförandet av detta arbete 

till hermeneutik som, enligt Michael Segolssons doktorsavhandling Lärandets 

hermeneutik, är en filosofisk angelägenhet för skilda vetenskaper.
 19

 Den 

hermeneutiska cirkeln illustrerar förförståelsen som leder till undersökning som i 

sin tur leder till ny kunskap och förförståelse då den tolkas och som senare 

används vid nya tolkningar.
 20

 Den har genomsyrat arbetet från valet av syfte och 

forskningsfrågor vidare till intervjuer och bearbetning av empirin, och slutligen 

fram till det slutgiltiga resultatet. Hermeneutiken är den övergripande teorin som 

har använts i utförandet av arbetet och för mitt eget lärande. 

Den sociokulturella teorin används som en del av det hermeneutiska 

förhållningssättet som finns i arbetet. Den används för att försöka beskriva, tolka 

och förstå förskollärarnas uppfattningar av användandet av musikinstrument i 

förskolan. Eftersom jag undersöker förskollärarnas uppfattningar undersöker jag 

därmed något subjektivt. Den tolkning jag gör blir också subjektiv. Den 

sociokulturella teorin har relevans för innehållet som fokuseras i arbetet och som 

handlar om musikinstrument och förskolans verksamhet. 
Jag har utgått ifrån Roger Säljös bok vid valet av teori eftersom den tydligt 

förklarar den sociokulturella teorins grundstenar.  Säljö tolkar i sin bok Lev 

Vygotskij som är den sociokulturella teorins stamfader. Vygotskij menar att 

människors utveckling sker i samspel med dess omgivning. I detta samspel lär vi 

oss att använda kulturella redskap. Sociokulturella redskap använder vi enligt 

Säljö för att förstå och uttrycka oss i vår omvärld. Dessa kan vara fysiska eller 

                                                           
17

Pramling Samuelsson m.fl., Konsten att lära barn estetik, 12. 
18

 Ibid., 18, 21, 29. 
19

 Segolsson, M. Lärandets hermeneutik. Jönköping: Högskolan i Jönköping, Högskolan för 

lärande och kommunikation, nr 10, 2011, 76. 
20

 Ibid., 86. 
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intellektuella och hjälper oss att utföra saker som annars vore omöjliga på egen 

hand.
21

   

Mediering är ett återkommande begrepp inom sociokulturell teori. Säljö 

beskriver att mediering innebär att våra föreställningar kommer ifrån kulturen vi 

befinner oss i, där de intellektuella och fysiska redskapen finns. Ett medierande 

fysiskt redskap kan enligt Säljö göra att vi förverkligar något vi inte kunde ha 

gjort på egen hand. Redskapet är i sin tur tillverkat utifrån mänskliga kunskaper. 

Säljö hävdar att vi även använder intellektuella redskap för att mediera och 

hantera omvärlden. 
22

 Genom språket och olika begrepp kan vi dela erfarenheter 

och delta i samspel med omgivningen. Säljö efterlyser tillgängliga miljöer för 

kommunikativa situationer för att upprätthålla färdigheter som ett samhälle 

utvecklat 
23

 Den proximala utvecklingszonen speglar det avstånd mellan vad en 

människa kan klara av själv och det samma person klarar av med hjälp av en mer 

erfaren medmänniska. Säljö hänvisar till Vygotskij då han belyser den utveckling 

vi ständigt befinner oss i, eftersom vi i varje ny situation har möjlighet att lära av 

omgivningen.
24

 

Säljö belyser viktiga komponenter i lärande. Dessa är att inneha information, 

färdigheter och förståelse samtidigt som man förstår vilket sammanhang dessa är 

relevanta inom. Säljö framhåller vidare vikten av att tillhandahålla miljöer där 

människor lär sig hantera fysiska och intellektuella redskap.
25

 

 

Metod 
Vid val och utförande av metod har jag utgått ifrån Bo Johansson och Per Olov 

Svedners bok Examensarbetet i lärarutbildningen, Christer Stensmos bok 

Vetenskapsteori och metod för lärare, Steinar Kvales bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun samt Jan Krag Jacobsens bok Intervju. Krag Jacobsen och 

Kvale kompletterar, enligt min uppfattning, varandra i beskrivning av 

forskningsintervjun. Stensmo har ett tydligt upplägg i sin bok som tilltalar mig. 

Vidare refererar även Stensmo till Kvale. Därför upplever jag att även dessa 

författare kompletterar varandra och med fördel kan användas i detta arbete. 

Johansson och Svedner skriver om examensarbetet som helhet och har därför varit 

till stor hjälp vid framskrivning av alla delar av uppsatsen. 

 

 

Urval 
Krag Jacobsen beskriver att när någon bedriver forskning bör denne intervjua 

olika personer om samma område för att kunna dra generella slutsatser.
 1

Arbetets 

                                                           
21

Roger, Säljö. Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Prisma, 2000), 18, 

20, 29, 76. 
22

Ibid., 80 f. 
23

Ibid., 34, 38. 
24

Ibid., 119 f. 
25

 Ibid., 141, 248. 
1
 Jan Krag Jacobsen, Intervju (Lund: Studentlitteratur, 1993), 18. 
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fokus inriktar sig på förskollärare som arbetar med barn från 3- 5 år på olika 

förskolor. Min förförståelse för hur pedagogisk planering går till på förskolan, har 

bidragit till fokuset på förskollärarnas uppfattningar. Förförståelsen innebär 

ytterligare att förskollärarna är de som avgör vilka aktiviteter som genomförs i 

verksamheten och hur de genomförs. Jag har besökt sex stycken olika förskolor 

under sex dagar. 

Jag började med att söka upp förskolor i olika områden som jag inte kände till 

sedan tidigare. Det har varit svårt för de flesta förskolor att få tid att ställa upp. 

Bristen på förskolor att besöka har inneburit att jag vid två tillfällen tagit beslutet 

att välja förskolor som jag sen tidigare känt till. Detta kunde ha gjort att min 

förförståelse blev ett hinder för nya uppfattningar vid intervjuerna.  Jag varit 

medveten om problematiken vid alla tillfällen och har försökt att undvika att 

fastna vid förutfattade meningar . Jag har på grund av detta även varit extra noga 

med att försöka öppna upp mig för andra synvinklar än de jag sen tidigare trott 

mig känna till. Då jag har besökt verksamheter som jag känt till sen tidigare har 

jag intervjuat personer som jag förut inte arbetat nära. 

  

Datainsamlingsmetoder  

Jag har utgått ifrån Krag Jacobsen som menar att man bör välja intervju som 

metod om man vill få syn på en persons attityder och synpunkter.
 2

 Jag har därför 

gjort valet av att använda mig av kvalitativ intervju. Steinar Kvale beskriver två 

olika förhållningssätt under intervjun.  Förhållningssättet som jag använder 

benämner Kvale som medresenären. Detta innebär att intervjuaren följer den 

intervjuade personen i samtalet. Forskningsintervjun är enligt Kvale ett 

professionellt samtal som har till syfte att synligöra den intervjuades livsvärld för 

att sedan tolka denna. Intervjun handlar om att intervjuaren intar ett lyssnande 

förhållningssätt och ställa omsorgsfullt planerade frågor. Frågorna bör vara korta 

och enkla. Forskaren definierar samtalet så det kan därför inte ses som en jämlik 

situation. I en kvalitativ intervju måste intervjuaren enligt Kvale ha kunskaper 

inom området för att kunna göra metodologiska avgöranden på plats. Detta för att 

den kvalitativa intervjun inte har någon för strukturerad procedur att gå efter. Ett 

hermeneutiskt förhållningssätt i en sådan intervju handlar om att intervjuarens 

förförståelse om ämnet spelar stor roll.
 3
 

Jan Krag Jacobsen menar att en kvalitativ intervju kan få nya aspekter att 

framträda under tiden den utförs. 
4
 Jag har använt mig av kvalitativ intervju som 

metod. Detta innebär att jag har utgått ifrån fasta frågeområden, med öppna frågor 

men samtidigt varit följsam för den intervjuade personens svar. På grund av detta 

                                                                                                                                                               
 
 
 
2
 Ibid., 182. 

 
3
 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 12 f, 123, 19 f, 

121. 
4
 Krag Jacobsen, Intervju, 19. 
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har jag kunnat ställa följdfrågor som spinner vidare på dessa svar för att få ta del 

av ännu fler tankar. Jag kommer här att redovisa de frågeområden som berörts: 

 

Den intervjuade personens relation till musikinstrument 

Musikinstrumentens roll på förskolan 

Planering av aktiviteter med musikinstrument för barn 

Uppfattning av betydelsen av musikinstrument för barn. 

 

 

Etik 
Kvale belyser etiken som viktig då man bedriver forskning. Jag har utgått ifrån 

Kvales framskrivna områden då jag lagt upp min forskningsplan. Dessa områden 

handlar om informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser, forskarens roll 

och etiska frågor i början av en undersökning 
5
Johansson och Svedner trycker 

också på vikten av forskningsetik och menar att den bidrar till att arbetet 

genomförs med respekt för de människor som deltar.
 6

Innan intervjuerna har jag 

varit tydlig med att informera förskollärarna att jag kommer att spela in samtalet 

med hjälp av ljudupptagning och vad som kommer att hända med materialet. 

Materialet kommer att förvaras så att ingen utomstående kan ta del av det. Vid 

framskrivning av arbetet kommer inga namn eller platser nämnas som kan härleda 

materialet till den aktuella personen eller till dennes arbetsplats. Jag har 

uppmärksammat personerna om att de när som helst kan avbryta intervjun och att 

den är helt frivillig.  

 

Procedur 
För att komma i kontakt med olika förskollärare ringde jag till olika förskolor i 

länet för att boka in de individuella intervjuerna. Bristen på tid hos förskollärarna 

har delvis bidragit till att intervjuerna många gånger utförts under arbetstid i 

barngrupp. Detta kan ses som positivt då min upplevelse av personen då kändes 

genuin och äkta. Johansson och Svedner anser att man bör tala om för den 

intervjuade personen i förväg ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta.
 7
 En 

ungefärlig tid på cirka trettio till fyrtio minuter har därför angetts vid inbokning av 

intervjun. Jag har även där berättat om undersökningens område och varit tydlig 

med att jag vill undersöka generella uppfattningar från förskollärare och inte bara 

intervjua de som arbetar aktivt med musik eller ses som musikprofilerna på 

förskolan. 

Jag är medveten om mina förutfattade meningar som handlar om att det finns 

svårigheter och möjligheter i användandet av musikinstrument i förskolan. Det har 

spelat roll för undersökningens utformning i och med att de framskrivits som 

forskningsfrågor. Det skulle vidare kunna få konsekvenser för hur 

                                                           
5Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 106 ff. 

6Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen (Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB, 2010), 20. 
7
 Ibid., 32. 
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intervjufrågorna är formulerade och på så sätt bli centrala i arbetets framskrivning 

av resultaten. Jag upplever inte intervjuunderlaget som styrande på något sätt. 

Underlaget är skrivet med öppet ställda frågeställningar. Därför kan jag inte se att 

mina förutfattade meningar påverkar förskollärarnas svar i den meningen.   

 Jacobsen beskriver två viktiga situationer under en intervju. Den ena är att 

försöka vara kvar i situationen även när man känner att det byggs upp en 

spänning. Man ska naturligtvis inte låta det gå till överdrift, men enligt Jacobsen 

kan man gå betydligt längre än vad man tror vad gäller den aktuella frågan. Den 

andra situationen handlar om ögonkontakt.  Jacobsen anser att ett allt för ihärdigt 

stirrande i den andres ögon blir ofta inte någon behaglig upplevelse och bör därför 

undvikas.
 8

 Jag har löst dessa två situationer genom att använda anteckningar. Då 

jag känt att tystnaden blir i det närmaste outhärdlig har jag tagit till penna och 

papper och skrivit ner lite av samtalet och vips har den intervjuade personen 

kommit på mer att säga. Detta är förmodligen något som gått till spillo om jag inte 

klarat av tystnaden där emellan. Att anteckna har också hjälpt mig vad gäller att 

inte stirra ut den andre. Jag har ställt frågorna med hjälp av ögonkontakt, sedan 

har jag antecknat lite så att personen inte ska känna sig obekväm eller uttittad. 

Efter detta har jag återgått till ögonkontakten igen. Inför de intervjuade 

personernas berättelser har jag valt att försöka hålla mig så neutral som möjligt 

vad gäller konversationen utan att verka ointresserad. Jag har oftast använt mig av 

orden ”Okej”, ”Just det” och hummanden samt nickningar för att visa att jag har 

hört och förstått det som sagts.  

Jacobsen menar att en intervjuguide där olika teman är uppradade, inte 

nödvändigtvis måste följa samma ordning vid utfrågningen. Han anser att det 

viktiga är att personerna får möta relevanta och liknande teman.
 9

 

I studien har alla deltagande fått samma frågor som i huvudsak har ställts i 

samma ordning. Något undantag har dock gjorts i ordningen av frågorna. Då har 

jag hoppat fram i ordningen något eftersom den intervjuade själv spunnit vidare 

till en fråga som skulle ha ställts långt senare. Efter detta har jag fört tillbaka 

samtalet till den ursprungliga ordningen. Vid fyra tillfällen har jag valt att inte 

ställa frågor på grund av att dessa redan blivit besvarade en eller flera gånger 

under andra frågeställningar. 

Jacobsen anser att intervjuer där personerna fått titta på frågorna i förväg blir 

förutsägbara.
 10

 Personerna som intervjuats i denna studie har inte fått ta del av 

frågorna innan. Den första tanken var att intervjuerna skulle ha gått fortare att 

utföra om personerna varit förberedda genom att få titta på frågorna innan. Det 

skulle enligt min åsikt kunna bidra till tydligare svar. Stensmo benämner 

begreppet reliabilitet. Detta är enligt honom något som är pålitligt.
 11

Det senare 

beslutet om att personerna inte skulle titta på frågorna innan, grundade jag på att 

                                                           
8
 Krag Jacobsen, Intervju, 84 f. 

9
 Ibid., 19. 

10
Ibid., 132. 

11
 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare- en introduktion (Uppsala: 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2002), 30. 
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det skulle kunna innebära att de intervjuade personerna tränade in svaren till något 

de trodde skulle ses som rätt. Därmed skulle reliabiliteten minska. 

Intervjun har spelats in med hjälp av ljudupptagningsfunktionen på min 

telefon, vilket baseras på att det blir lättare att koncentrera sig på själva 

intervjutillfället samt att materialet direkt kan överföras till datorn. 

 

Databearbetning 
Stensmo benämner det arbete man gör när man överför det auditiva materialet till 

skriftspråk som utskrift. Allt som hörs på inspelningen ska användas oavsett om 

det är relevant eller inte.
12 

Materialet har ordagrant transkriberats för att få 

översikt över de olika svaren vid bearbetning av resultat och diskussionsdelen. 

Alla intervjuer gjordes färdigt innan transkriberingen påbörjades. 

Transkriberingen har gjorts löpande under fem sammanhängande dagar. Detta för 

att få distans till materialet så att jag inte endast skulle uppfatta intervjuerna som 

det jag upplevde på plats med personen, och för att vara i ungefär samma 

sinnestillstånd då jag skrivit ner vad som sagts vid alla intervjuer. Det har bidragit 

till att jag fått ett slags flöde i transkriberingen som gjort arbetet effektivt och 

trovärdigt.  Framskrivningen av resultat och diskussion har inte gjorts direkt efter 

transkriberingarna eftersom jag ville försöka få distans till innehållet och försöka 

glömma vilka personer som sagt vad. På så sätt har de intervjuade personerna 

endast blivit fiktiva namn på papperet och kopplas inte till några jag känner till 

sen tidigare. Vid framskrivningen av resultat och diskussion användes Johansson 

och Svedners riktlinjer för vad resultat och diskussionsavsnittet ska behandla. 

Johansson och Svedner framhåller lämpligheten av att disponera reslutat avsnittet 

efter frågeställningarna och att försöka skapa någon slags struktur.
13

  Jag har valt 

att strukturera upp resultaten med hjälp av kategoriseringar som lagts under 

frågeställningarna. Kategoriseringarna har valts utifrån det förskollärarna säger 

efter att jag tolkat deras svar. I diskussionsavsnittet anser Johanson och Svedner 

att det är resultaten som ska vara utgångspunkt.
14

 Jag diskuterar resultaten av 

intervjuerna i diskussionen genom att tolka det förskollärarna säger. 

 

Tillförlitlighet av metoder 
Reliabilitet innebär enligt Stensmo att om man undersöker samma situation på 

samma sätt flera gånger uppdagas samma resultat.
15

  Enligt Johnson och Svedner 

betyder reliabilitet att materialet samlats in på samma sätt. Missförstånd av frågor 

kan enligt Johansson och Svedner minska reliabiliteten.
16

 Å ena sidan är detta 

arbete framskrivet så tydligt att andra personer kan ta del av metoderna som 

använts för att göra undersökningen på nytt och få samma resultat. Därför anser 

jag att reliabiliteten kan förstås som hög. Å andra sidan belyser jag återigen 

tillfället där frågorna inte följde den exakta ordningen, men där alla frågorna ändå 

                                                           
12

 Ibid., 124. 
13

 Johansson, Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, 81. 
14

 Ibid., 84. 
15

 Ibid., 31. 
16

 Ibid., 83. 
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ställdes. Vid ett annat tillfälle upptäckte jag även att en fråga missuppfattats. 

Istället för att knyta frågan om hur aktiviteterna med instrument planerades till 

just detta område förklarade förskolläraren hur planeringen på förskolan går till i 

stort. Ur denna missuppfattning kunde ändå den aktuella frågan knytas eftersom 

denna planering var avsedd för alla aktiviteter i förskolan, därmed även musik. 

Vid tre tillfällen har jag valt att utelämna en fråga på grund av att denna redan 

besvarats en eller fler gånger vid andra tillfällen under intervjun. Vid ett tillfälle 

ställde jag en fråga och fick inget svar. Detta kan ses som bortfall och eventuellt 

ifrågasätta reliabiliteten något.  

Stensmo beskriver validitet som något som används för att förstå om 

intervjuerna som används är giltiga för det problem som ska belysas. Vidare 

menar han att teoretisk validitet innebär att jag undersöker hur metoderna, 

teorierna och begreppen som används stämmer överränns med det jag vill ta reda 

på från verkligheten.
 17

 Jag har utgått ifrån metoder, teorier och begrepp i 

litteraturen som kan ses som relevanta för det område jag valt att undersöka. Den 

sociokulturella teorin har för mig uppdagats som adekvat för att undersöka 

förskolans verksamhet samt instrumentens musikaliska möjligheter. Syftet och 

forskningsfrågorna har begreppsmässigt visat sig vara relevanta för förskolans 

verksamhet. Efter genomläsning av litteraturen ovan har den kvalitativa 

forskningsintervjun kommit att uppfattas av mig som ett bra alternativ för att ta 

del av människors uppfattningar och attityder kring något.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare- en introduktion, 32 f. 
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Genomförande/ Resultatredovisning 
Översikt 
I detta kapitel redovisar jag det skriftliga resultat som framkommit ur 

transkriberingen av intervjuerna med de sex förskollärarna och som svarar till 

syftet och forskningsfrågorna. I avsnittet presenteras förskollärarnas svar med 

hjälp av kategoriseringar som ställts som underrubriker till forskningsfrågorna.  

Ulrika, Marta, Isa, Marcus, Disa och Nils är alla förskollärare som arbetar med 

barn som är mellan 3 till 5 år gamla. De är verksamma på olika förskolor och har 

ingen sammankoppling mellan varandra. Förskolornas namn figurerar i bilagorna 

som Xylofonen, Bastuban, Trumman, Strängen, Gitarren och fiolen. 

Förskollärarnas egentliga namn och namnen på förskolorna står inte framskrivna, 

utan de benämningar som finns är endast fiktiva.  

 

Möjligheter att använda musikinstrument 

Glädje 
Majoriteten av förskollärarna framhåller glädje som ledord i aktiviteter med 

musikinstrument. Enligt de förskollärare som framhåller glädje som viktig i sådan 

aktivitet, betyder användandet av instrument en glädjestund för både barn och 

vuxna. Glädjen anses för dem även vara en förutsättning till att kunna använda 

instrument tillsammans med barnen. Isa berättar om glädjen i aktiviteter med 

instrument för barn: 

 
Jag tror att man lär sig lättare på glädje. Är det någonting roligt så är det 

lättare att ta till sig. Just att man blir lockad av det och ja, sådär.
1
 

 

Nils framhåller vikten av att ibland ha glädjen som målet i sig vad gäller 

instrument användande för barn i förskolan. Han beskriver att den 

pedagogiska planeringen, inför musikaktiviteter med instrument, försvinner 

när aktiviteten blir mer spontan: 

 
Va fan, vi ska bara ha kul, alltså det räcker, alltså det kan va ett mål i sig. 

Man behöver inte alltid ha så högtravande mål att ja, när vi gör det här då 

leker vi med språket och matematiken. Det är jättebra för man gör ju mycket 

det, men ibland kan det va, vi ska bara ha hur skoj som helst för att på nåt 

sätt tycker jag att musik, det väck, nästan all musik väcker ju nån slags 

känsla oavsett vad det är.
2
 

 

Glädjen för musik beskrivs av några förskollärare som något som finns 

naturligt hos barnen. 

 

 

 

                                                           
1
 Isa, “Musikinstrument i förskolan”, intervju av Linn Lagnemyr, examensarbete (5 april 2012): 2. 

2
 Nils, “Musikinstrument i förskolan”, intervju av Linn Lagnemyr, examensarbete (10 april 2012): 

12. 
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Samlingsredskap 
Musikinstrumenten beskrivs också av förskollärarna som ett bra sätt för att 

samla en stor grupp. Här syftar de främst på instrument som sitter i 

förskollärarnas ägo, som exempelvis gitarren och som främst används av 

den vuxne själv. Nils beskriver en situation där barnen är delaktiga i att 

spela på gitarren under den vuxnes handledning, men menar vidare att hans 

upplevelse av detta främst består av upprymdhet hos barnen på grund av att 

det är något som inte sker så ofta. Det instrument som fungerar som 

samlings redskap fungerar enligt Marta, Nils och Disa även som ett 

hjälpmedel till att hålla någon slags gemensam takt och ton. Marta förklarar: 

 
Då är det ju jätte trevligt och ha för att det blir ju som ett stöd i sången, man 

vet, man kan följa med och sjunga. Det blir som tydligt var man befinner sig 

och vilken takt och ton och sådär…
3
 

 

Nils ser en fördel med att själv använda instrument för att leda en stor grupp 

barn. Han upplever att det blir lättare att få uppmärksamhet och att det 

dessutom ger mer driv i sångerna som man tillsammans sjunger: 

 
Jag upplever att barnen tycker det, alltså att det är roligt, det blir, jag vet inte 

nu kanske man är skadad, men jag tycker att det är roligt när det blir lite fart 

i låtarna.
4
 

 

Marcus uppfattar gitarren som något som fascinerar barnen och på så vis 

hjälper till att fånga deras uppmärksamhet vid sångtillfällen. Disa menar att 

olika rytminstrument kan vara bra att ha till hands vad gäller att engagera 

barnen vid olika aktiviteter som gymnastik, rörelseaktiviteter och samlingar. 

Hon upplever att gitarren har lugnande egenskaper då den används vid 

samlingar med barnen. Disa upplever då att barnen får något att vila ögonen 

på, samtidigt som hon fortsätter på Nils linje då hon framhåller att gitarren 

ger ett sväng till musiken. 

 

Medel 
Alla förskollärare framhåller instrument som ett hjälpmedel för att utveckla 

och träna andra förmågor. Att barnen får träna på sin förståelse av 

innebörden av olika musikaliska begrepp är ett återkommande citat hos 

många i undersökningsgruppen. De begrepp som beskrivs är starkare, 

svagare, högt och lågt.  Instrumenten upplevs bland förskollärarna vara ett 

medel för att uttrycka känslor. Nils, Ulrika och Isa beskriver musik och 

musikinstrument som bra för självkänslan. Marcus beskriver instrument som 

används för att våga. Här berättar han om trumman:  

 

                                                           
3
 Marta, “Musikinstrument i förskolan”, intervju av Linn Lagnemyr, examensarbete (3 april 

2012):1. 
4
 Nils, 6. 
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Ibland kan trumman vara bra, då vågar dom säga sitt namn. Alla vågar inte 

presentera sig…
5
 

 

Ulrika beskriver också att musikinstrumenten kan få barnen att våga. 

Turtagning är en annan egenskap som förskollärarna anser att instrumenten 

bidrar till att träna. Några förskollärare ser möjligheter att föra in, som de 

beskriver dem, mer prioriterade ämnen som matematik och språk i 

aktiviteterna med instrument. 

 

Upplevelse 
Förskollärarna beskriver vikten av att barnen får uppleva musikinstrument. 

De flesta förskollärarna menar att tanken bakom användandet av 

instrumenten inte bara består av att träna förmågor inom andra områden, 

utan att få en egen upplevelse av musik. Marta och Nils framhåller 

aktiviteter som ska göra barnen intresserade av musik. Marta berättar om 

aktiviteter på hennes förskola där barnen får använda olika instrument: 

 
Man får turas om och prova fler, olika instrument på olika sånger… men det 

är ju mycket den här upplevelsen också, att man har roligt tillsammans
6
 

 

Marta berättar om aktiviteterna med instrument på sin förskola som även 

innefattar vissa regler för hur barnen ska bete sig när de använder 

instrument. Enligt Marta är handhavandet av instrumenten viktigt. Hon 

menar att aktiviteterna måste vara lite organiserade och inte för stökiga 

eftersom detta kan innebära att barnen tycker ljudnivån blir hög. Ulrika 

menar att det är viktigt att alla barn ska få prova att spela instrument, hon 

anser att det kan väcka intresse hos barnen att fortsätta med musik. Ulrika 

ser instrument som en förstärkning av musik. Isa beskriver aktiviteter med 

musikinstrument som en arena för barn att kroppsligen få uppleva saker. 

Nils och Disa framhåller olikheter som något som träder fram i 

musikaktiviteter och som de lyfter fram till barnen. Disa berättar att barnen 

får lyssna på varandra och känna att det både låter bra när jag spelar själv 

och när vi spelar tillsammans. Marcus upplever att barnen ibland inte vet 

hur de ska hantera trumman som de använder på samlingarna. 

 

Kommunikation 
Enligt några av förskollärarna handlar musik om att kommunicera, vilket 

enligt dem hör till Reggio Emilia filosofin. Förskollärarna berättar vidare att 

de arbetar på Reggio Emilia inspirerade förskolor och arbetar med något de 

kallar de hundra språken. Nils och Isa beskriver mängden material som bör 

finnas, när man arbetar med ”de hundra språken” för att barnen ska ha stora 

utbud att välja mellan. Båda två menar att de är medvetna om att instrument 

                                                           
5
 Marcus, “Musikinstrument i förskolan”, intervju av Linn Lagnemyr, examensarbete (11 april 

2012):7. 
6
 Marta, 6. 
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är ett viktigt redskap i musikens språk, men att det inte finns så stor tillgång 

till den på deras förskola för tillfället. Nils berättar: 

 
Eh, ja men sen om, ja men just det här också att, jag tror att, ja men att, om 

man ska bygga in så många olika språk som möjligt på en förskola då ska 

man såklart inte glömma bort musiken. Eh, som vi nämnde tidigare att det 

kan va just, att för vissa barn kan det va just den grejen man verkligen 

brinner för eller behärskar, att man, man blir ju till i olika sammanhang och 

det är där man kan få glänsa…
7
 

 

Kunskaper hos förskollärarna 
Att våga beskrivs som en viktig förutsättning av några förskollärare vad 

gäller att spela själv och introducera instrument för barnen. Vidare menar de 

att för att våga, måste man själv ha fått tillgång att prova och experimentera 

med instrument. Detta kan ske genom vidareutbildning menar 

förskollärarna. Marcus efterlyser trygghet och kunskap för att kunna 

använda instrument tillsammans med barnen. Han berättar att han tidigare 

arbetat på en skola där det fanns annan personal som kunde lära honom att 

spela lite gitarr. Nils beskriver sin upplevelse av kollegor som inte håller i 

musikaktiviteter på grund av att de inte vågar. Han anser att det kan hjälpa 

om man pratar om problemen i arbetslaget. 

Majoriteten av förskollärarna menar att de kan föra vidare sin glädje och 

entusiasm i aktiviteter med musikinstrument till barnen.  Marta berättar att 

hon har spelat lite gitarr under utbildningen, men nu spelar hon inget 

instrument själv. Hon känner sig däremot inte osäker på att kunna förmedla 

till barnen hur man håller en takt. Hon anser att hon vet hur hon ska få 

barnen intresserade av musik. Marta ser intresset för musikinstrument hos 

förskollärarna som en förutsättning för att arbeta aktivt med detta. Marcus 

berättar också om utbildningen där han provade att spela lite gitarr. Han 

berättar att han spelar lite gitarr hemma, men på förskolan använder han den 

inte. Marcus upplever att han inte använder den för att han kan för dåligt. 

Ulrika tror att den glädjen hon själv känner då hon spelar instrument smittar 

av sig på barnen. Hon anser att hon har en förmåga att föra vidare glädje och 

kunskap inom aktiviteter med musikinstrument till barnen. Ulrika ser 

fortbildning som ett alternativ för vuxna som känner sig osäkra på att 

använda musikinstrument och för att sätta i gång ett arbete med musik. Själv 

spelar Ulrika många instrument. Nils upplever inte att musikteoretiska 

kunskaper har någon större betydelse i arbetet med barn och 

musikinstrument, utan anser att man kommer långt på känsla och glädje. 

Även han ser fortbildning som viktig för att bedriva aktiviteter för barn med 

musikinstrument. Nils önskar att få besöka andra som har mer erfarenhet av 

musik för att se hur dessa arbetar med musikinstrument. Han berättar vidare 

om sina egna förmågor: 
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Det är ganska intressant det här för jag tycker att egentligen så tycker jag 

att jag besitter ganska många förmågor, men jag är ganska dålig på att, 

alltså, alltså föra ut det i barngruppen i verksamheten har jag tänkt på.
8
 

 

Nils spelar två instrument och upplever att musiken dominerar hans fritid. 

Han fortsätter att beskriva det viktiga i att man visar sin glädje över musiken 

för barnen. Isa anser kunna förmedla glädje är en stor gåva. Hon anser att 

man behöver påfyllning av fortbildning för att kunna möta barnen. Isa spelar 

själv flera instrument. Vidare beskriver hon arbetslaget som medverkande 

aktör för att musikinstrument ska kunna införlivas i verksamheten: 

 
Hm hm… Som men sen just att man är såhär i, om jag säger arbetslaget 

funkar, alltså det är öppen, öppen atmosfär, att man, man är generös och 

tillåten mot varandra så.
9
 

 

Disa behärskar inte att spela gitarr eller piano, men ser det ändå som ett bra 

hjälpmedel i arbetet med barnen. 

 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet av musikinstrument råder det olika meningar om ifrån några 

av förskollärarna. Det handlar då om hur instrumenten ska förvaras för att 

göra dem tillgängliga för barnen, samtidigt som de inte får ta för mycket 

plats eller bli störande ljudmässigt. Ulrika beskriver ett projekt de hade på 

hennes förskola med ett musik rum som barnen fick använda för att spela 

instrument i eller då de mimade. Under tiden musikrummet fanns 

tillgängligt tog barnen själva initiativ till att spela instrument. Nu berättar 

hon att de har instrumenten i ett förråd: 

 
Och ser dom instrumenten barnen, så vill dom ju direkt oftast dom flesta, Åh 

trummor! Åh! Du vet…
10

 

 

Nils beskriver att instrumenten på förskolan borde finnas runt omkring 

barnen hela tiden. De har än så länge bara börjat planera hur de ska få in 

instrumenten i barngruppen. Han berättar att de antingen funderat på att ha 

ett rum eller en hörna dedikerad till musik, eller någon slags portabel 

version som man kan rulla in och ut ur rummen. På Nils förskola har de en 

tanke om att ställa i ordning miljön för att den ska tilltala barnen, detta 

menar han, borde även gälla instrumenten för att barnen ska ha möjlighet att 

fråga efter dem.  

Marta beskriver att de har en instrumentlåda på förskolan som de plockar 

fram vid instrumentaktiviteter, innan hade de en instrumentlåda från sjuttio, 

åttiotalet som inte var så jätte bra. Denna låda beskriver även Nils som 

                                                           
8
 Nils, 1. 

9
 Isa, 9. 
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 Ulrika, “Musikinstrument i förskolan”, intervju av Linn Lagnemyr, examensarbete (5 april 
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berättar att de slängt dessa instrument eftersom de blivit slitna. Marta anser 

att fungerande instrument är en viktig faktor för att kunna bedriva ett arbete 

med instrument och barn. På Disas avdelning delar dem de bra instrumenten 

med andra avdelningar på förskolan. Instrumenten förvaras i ett förråd. Disa 

menar att om barnen vet att instrumenten finns kan de själva komma med 

önskemål om att de vuxna ska ta fram dem. Hon berättar: 

 
… Man måste ju som veta att dom finns tillgängliga och att dom fungerar 

och sådär…
11

 

 

Isa pratar om en musikkladdstation som de planerar att göra på förskolan. 

Där ska barnen kunna experimentera med musik på samma sätt som de 

brukar få prova att leka med lera eller måla. 

 En vanlig uppfattning från förskollärarna är att instrument är så mycket mer 

än bara färdiga redskap. Det kan handla om pinnar, stenar, pennor och den 

egna kroppen och rösten. Isa berättar att barnen på hennes förskola tar 

initiativ till att använda instrument genom att använda pinnar, stenar och 

den egna kroppen som instrument. Ulrikas berättelse synliggör hur barnen 

på förskolan började göra egna instrument, både för att låtsas spela med och 

för att skapa ljud. 

 

Läroplanen 
Tre förskollärare framhåller läroplanen som viktig för arbetet med 

musikinstrument. Marta förklarar att det står i läroplanen att det är något 

förskolan ska arbeta med och då gör de naturligtvis det. Nils berättar att de 

reflekterat över den reviderade läroplanen i arbetslaget och kommit fram till 

att det fanns väldigt liten tillgång till instrument på förskolan. Isa beskriver 

att de utgår ifrån vad läroplanen säger då de reflekterar över olika 

aktiviteter. 

 

Svårigheter att använda musikinstrument 

Okunskap 
I arbetet med musikinstrument för barn i förskolan kan jag se att uppfattningarna 

om vikten av lärarnas egna kunskaper skiljer sig mellan olika förskollärare. Några 

av förskollärarna anser att de inte behöver vara talanger inom området, utan kan 

föra in instrument i barngruppen med hjälp av intresse och glädje. De flesta anser 

att intresse och glädje visserligen är viktigt men att okunskap om hur användandet 

av instrumentet går till spelar roll för att det inte används tillsammans med barnen. 

Marcus berättar att det sitter i att han kan för dåligt. Han beskriver en situation där 

han försökt lära sig spela gitarr vid utbildningen. Jag uppfattar därför att det är 

detta instrument han menar att han inte kan använda tillsammans med barnen. 

Vidare berättar han att han ändå brukar använda en trumma tillsammans med 
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 Disa, “Musikinstrument i förskolan”, intervju av Linn Lagnemyr, examensarbete (12 april 2012): 
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barnen vid samlingar. Marcus säger så här då han beskriver okunskapen som ett 

Svårigheter för honom att använda instrument tillsammans med barnen: 

 
Jag, om jag ska prata om mig själv, jag måste ha kunskap, att jag känner att 

jag är trygg, då, jag kan känna att ibland vet jag inte riktigt hur jag ska skapa 

den här skrammelorkestern eller… Det är bara för att jag tror att det är jätte 

svårt, men jag tror att det handlar om kunskap, att jag inte kan det. När jag 

själv inte kan, då kan jag inte förmedla ut det
12

 

 

Nils beskriver något liknande i sin berättelse om tillgängligheten av 

instrument. Han berättar att fortbildning i form av studiebesök kan ge 

kunskap om olika stadier i processen av att ha instrument tillgängliga för 

barnen, som man inte själv hade kunskap om tidigare. Nils berättar vidare 

om att om man inte har någon relation till musikinstrument och inga 

förkunskaper om vad de används till så blir det svårt att genomföra sådan 

aktivitet tillsammans med barnen. 

Marcus berättar också att en annan faktor som kan spela in i att inte 

använda musikinstrument kan vara, om det finns någon som har mer 

kunskap och som man kan gömma sig bakom. Ulrika menar att alla vuxna 

inte har använt musikinstrument själva och kan därför vara osäkra på detta. 

 

Ljudnivån 
Ett begränsat barnantal beskrivs av de flesta förskollärarna som viktigt att tänka 

på för att hålla ljudet på en bra nivå. Marta beskriver att det lätt kan bli väldigt 

stökigt då man använder instrument, därför är det viktigt att sådan aktivitet 

infaller väl organiserad. Hon berättar att barnen är känsliga för hög ljudnivå då 

instrument används. Ulrika beskriver att hon inte plockar fram instrument med 

tjugotvå barn, eftersom det ska vara givande för alla barn som deltar. Vidare 

upplever hon det som synd att de inte använder instrument mer, men det är många 

barn under storsjunget och mycket ljud. Nils berättar om diskussionen i 

arbetslaget som handlar om att ha förvaringen av instrument inne på avdelningen: 

 
… man har ju som en förutfattad mening om att det kommer att bli ett 

väldans liv, vilket det säkert kan bli första tiden också…
13

 

 

Vidare menar han att vissa ljud bara skär i öronen, dessutom lider han av tinnitus. 

På Isas förskola tänker arbetslaget på att det inte ska bli för skrälligt för hörseln 

vid val av instrument. Tyvärr menar hon, och förstärker detta genom att förklara 

att de behöver lite mer ”bom, bom, bom, bom, bom.”
14
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Otillgänglighet 
Otillgänglighet kan enligt förskollärarna bidra till att musikinstrument inte 

används tillräckligt ofta på förskola. Några av förskollärarna har uppfattningen att 

barnen inte kan efterfråga instrument om de inte fått möta dem. Nils anser att 

otillgänglighet av instrument bland barnen på förskolan kan bidra till att barnen då 

själva inte tar initiativ till sådana aktiviteter eftersom de då inte får någon 

erfarenhet av dem. 

 
Så det är ju just det här med tillgänglighet, jag menar, hur ska du kunna fråga 

efter någonting eller bli intresserad av någonting som du inte känner till? 

(skratt)
15

 

 

Nils menar vidare att barnen kanske inte vet vad vissa instrument heter eller 

vad de används till eftersom de inte fått möta dem. Disa menar att för att barnen 

själva ska efterfråga musikinstrument kräver detta att de vet att dessa finns. På 

hennes förskola upplever hon att ett spontant användande av musikinstrument inte 

blir lätt eftersom de förvaras i ett förråd. Hon beskriver att detta bidrar till att 

användandet måste vänta till en annan dag, då det planerats eftersom hon inte 

gärna vill springa ifrån sin barngrupp för att hämta dem. Marcus beskriver att 

trumman är det instrument som används mest på förskolan och menar att det inte 

handlar om någon musikalisk avdelning. Då han vid ett senare tillfälle får frågan 

om vem som tar initiativet till aktiviteter med instrument för barn, berättar han att 

barnen aldrig efterfrågar detta. Han berättar att instrument så sällan används där. 

Marcus tror att barnen gillar musikinstrument, men att de på hans förskola inte har 

tillgång till det. Ulrika menar att deras förvaring av instrumenten bidrar till att de 

blir en konfliktsituation kring dem då de tas fram, som gör att förskolläraren 

måste stoppa och hejda barnen eftersom det inte räcker till alla. 

Musikinstrumenten förvaras i ett förråd. Nils framhåller ekonomin som ett hinder 

för att instrument ska kunna användas och göras tillgängliga. De har på hans 

förskola länge haft dålig ekonomi, därför har de inte kunnat köpa in så mycket 

material, och när detta nu börjar vända har inte musikinstrumenten varit högsta 

prioritet på vad som ska köpas in. En förskollärare beskriver tidsbrist som en 

svårighet för att skapa förutsättningar för aktiviteter med instrument för barn. Isa 

belyser allt som ska införlivas i verksamheten enligt läroplanen och känner ibland 

panik över att det är så mycket som ska hinnas med.  

 

Sammanfattande analys 

Glädje 
Glädjen beskrivs av förskollärarna som något som de använder för att kunna 

bedriva ett arbete där barn introduceras för musik instrument. Glädjen beskrivs 

också som något som kommer ur ett användande av musikinstrumenten. 

Förskollärarna menar att det finns en naturlig glädje för musik hos barnen. 
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Samlingsredskap 
Olika rytminstrument och gitarr är de redskap som förskollärarna upplever 

användbara för att samla, fascinera, uppmärksamma, engagera och lugna en 

barngrupp. 

 

Medel 
Undersökningsgruppen ser musikinstrument som ett medel för att utveckla 

förmågor inom andra områden än musik. Däribland syns begrepp som kan 

användas inom musikområdet.  Exempel på sådana begrepp är starkare, svagare, 

högt och lågt. 

 

 

Upplevelse 
Förskollärarna beskriver också användandet av musikinstrument som ett mål i sig 

för att stärka förmågor inom detta område. Detta kan enligt dem bidra till fortsatt 

användande av instrument eftersom barnen då erövrar erfarenheter av olika 

aspekter inom området, som underlättar användandet av musikinstrument 

tillsammans med barnen. Ett användande av musikinstrument kan också, enligt 

dem, vara betydelsefullt för barnen då de får kroppsliga erfarenheter av detta. 

 

Kommunikation 
I några fall beskriver förskollärarna att musik är ett kommunikationsmedel. De 

menar att användandet av musikinstrument förtjänar mer plats i deras verksamhet 

än det har idag, eftersom de arbetar utifrån en filosofi som handlar om att erövra 

olika språk. 

 

Kunskaper hos förskollärarna 
De flesta förskollärarna framhåller vikten av glädje hos dem själva för att kunna 

förmedla upplevelser med instrument till barnen, något de själva anser att de kan. 

Andra beskriver att det är en förutsättning att man själv vågar använda instrument 

tillsammans med barnen, för att detta ska kunna uppnås ser de fortbildning i olika 

former som ett bra alternativ. Det handlar om att genom studiebesök, kurser eller 

kollegor erövra erfarenhet om musikinstrument. Några förskollärare har bred 

erfarenhet av musik på ett privat plan. 

 

Tillgänglighet/ otillgänglighet 
Några förskollärare anser att otillgängligheten av instrument bidrar till att barn 

och vuxna inte använder musikinstrumenten lika ofta som de skulle kunna 

användas. Detta bidrar i vissa fall till att barnen inte efterfrågar dem så ofta. Det 

betyder också att förskollärarna anser att det blir omöjligt att ta fram vid spontan 

aktivitet. I andra fall blir stämningen, när de väl tas fram, för ogynnsam för att 

kunna bedriva ett arbete där barnen får använda instrumenten på ett, för alla, 

betydelsefullt sätt. Alla förskollärare vittnar om att instrumenten förvaras 

otillgängliga för barnen på avdelningen under dagen. Otillgängligheten kan även 

bero på dåliga ekonomiska förutsättningar eller tidsbrist.  
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Läroplanen 

Tre förskollärare hänvisade till läroplanen vid planering av aktiviteter där 

musikinstrument används. 

 

 

Okunskap 
 Majoriteten av fröskollärarna framhåller att okunskap inom olika områden som 

handlar om musikinstrument kan bidra till att sådana aktiviteter inte genomförs. 

Dels efterfrågas kunskap som handlar om instrumentkännedom. Dels ses 

kunskapen om hur lätt eller svårt det kan vara också som relevant för om man 

väljer att använda instrument tillsammans med barnen. 
 

Ljudnivån 
För hög ljudnivå blir ett hinder enligt de flesta förskollärarna till att aktiviteter där 

instrument förekommer inte blir av eller att musikinstrumenten inte förvaras 

tillgängligt för barnen. Ljudnivån som tillkommer vid användandet av instrument 

framhålls, i vissa fall av förskollärarna, som ett Svårigheter för att dels utföra 

sådana aktiviteter och dels för att kunna ha instrumenten tillgängliga i 

verksamheten. 
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Diskussion och slutsatser 

Inledning 
I detta kapitel diskuterar jag hur resultaten svarar till mina forskningsfrågor. Jag 

utgår ifrån hur forskningsfrågorna besvarats av förskollärarna med hjälp av 

intervjufrågor under intervjutillfällena.  

Min tolkning av förskollärarnas svar innefattar två olika sätt att se på 

möjligheter. Jag ser det som att det ena sättet handlar om möjligheter som arbetet 

med musikinstrument ger. Detta kan ses som möjligheter till att erövra olika 

förmågor eller sinnestillstånd genom ett användande av musikinstrument. Det 

andra innebär möjligheter för att kunna bedriva ett faktiskt arbete tillsammans 

med barn där musikinstrument ingår. Med detta menas att möjligheterna blir 

förutsättningar för att kunna genomföra sådan aktivitet. Möjligheter för ett 

användande av musikinstrument utgör, enligt förskollärarnas svar förutsättning för 

att instrumenten ska införlivas i verksamheten. Eftersom de båda förutsätter och 

därmed samspelar med varandra, upplever jag att det är relevant att belysa 

förskollärarnas uppfattningar och attityder inom båda områdena. 

Begreppet svårigheter innebär i denna undersökning faktorer som gör att 

användandet av musikinstrument med barnen riskerar att utebli. Jag tolkar 

förskollärarnas beskrivningar av svårigheter som något som försvårar införandet 

av musikinstrument bland barnen i verksamheten. 

 

 

Resultaten och validiteten 
Johansson och Svedner benämner validitet som något som finns om ”resultaten 

ger en sann bild av det som undersökts (validiteten).” En innehållsvaliditet har 

uppnåtts om resultaten täcker hela undersökningsområdet.
 1

 Jag uppfattar att 

materialet som använts för att få ta del av förskollärarnas uppfattningar om mina 

forskningsfrågor som utförligt. De öppna intervjufrågorna har bidragit till att 

syftet med tillhörande forskningsfrågor har besvarats av förskollärarna. Resultaten 

i arbetet har på så vis kommit att täcka hela undersökningsområdet. Resultaten har 

framskrivits utifrån fakta som framkommit under intervjuerna. I resultatdelen 

tolkas all fakta av mig. Jag har åtskilliga gånger blivit medveten om mina 

förutfattade meningar då jag letat efter något i transkriberingarna som jag 

upplever mig ha sett eller hört. Det har då visast sig att detta inte nödvändigtvis 

stämmer med vad personerna faktiskt säger. Det kan tolkas som att jag använder 

mig av ett öppet förhållningssätt vad gäller att omvärdera mina förutfattade 

meningar, när de visar sig vara felaktiga. Detta arbetssätt bidrar till att en så sann 

bild som möjligt framskrivs i resultaten. 

Johanson och Svedner anser att man ska vara försiktig med att uttala sig om 

generaliserbarheten i ett arbete när man bedrivit forskning på platser där man 

praktiserat eller känner personerna som arbetar.
2
 Som jag tidigare nämnt har jag 

vid två tillfällen utfört intervjuer på platser där jag tidigare vikarierat och 
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 Johansson och Sveder, Examensarbetet i lärarutbildningen, 83. 

2
 Ibid., 83. 
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praktiserat på grund av bristen på personer att intervjua. Eftersom jag valt att 

intervjua personer som arbetar på andra avdelningar än jag tidigare vistats på och 

som jag inte arbetat nära tidigare ser jag inte att deras svar har genomgått någon 

annan behandling än de andra i undersökningsgruppen. Deras verksamhet och 

deras attityder inom undersökningsområdet har varit helt ny information för mig. 

Jag ser även valet av att besöka sex olika förskolor, där samarbete mellan 

varandra inte existerar, som positivt. Detta kan tolkas som att liknande resultat 

som framkommer mellan olika personer inte beror på att de arbetar på samma 

förskola. Förskollärarna som intervjuats har inte valts på grund av kön eller efter 

några andra kriterier. Jag har eftersträvat spridning inom olika områden för att 

minska samhörigheten mellan varandra. Eftersom studien endast har sex 

informanter som utgångspunkt ser jag generaliserbarheten i arbetet som låg. 

 

Möjligheter att använda musikinstrument 
Läroplanens citat som används i detta arbete handlar om uttrycksformer i 

förskolan och formuleras så här: 

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, 

sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- 

och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 

barns utveckling och lärande.
3
 

 

I denna undersökning fokuseras endast begreppet musik. 

Alla förskollärare som deltagit i studien beskriver att deras verksamhet bedriver 

ett arbete med musikinstrument för barn i någon form som innefattar de två 

begreppen från läroplanen. De flesta förskollärarna har en tydlig uppfattning om 

att deras aktiviteter innebär att de använder instrument tillsammans med barnen 

och beskriver rytmiken och musiken som både metod och innehåll. En 

förskollärare utelämnar meningen om användandet av instrument som ett innehåll 

i sig och beskriver det endast som ett medel för att främja annan förmåga. 

Endast tre av sex förskollärare framhåller läroplanen då de svarade på frågor 

som handlade om planeringen av aktiviteter med musikinstrument. Detta kan 

antingen tolkas som att frågeställningarna inte föranlett eller hänvisat till 

begreppet läroplan och att de övriga förskollärarna därför inte kom på tanken att 

lyfta den, eller att de kände att den inte var relevant att ta upp vid intervjun. Det 

kan också handla om att de helt enkelt inte utgår ifrån läroplanen vid planering av 

aktiviteter med musikinstrument för barn. Det senare skulle kunna innebära att 

citatet från läroplanen som beskrivs ovan, införlivas av dessa förskollärares 

verksamheter omedvetet och utan vidare reflektion. Detta skulle vidare kunna 

betyda att arbetet med musikinstrument inte är något som prioriteras, och därför 

inte finns i verksamheten kontinuerligt. 

De möjligheter som framkommer inför ett arbete där barn introduceras i musik 

med musikinstrument handlar om glädje från både barn och vuxna, att våga 

använda instrument som vuxen, att kunna förmedla glädje och entusiasm till 
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barnen, tillgång till vidareutbildning, tillgänglighet av instrumenten för både barn 

och vuxna samt läroplanens beskrivning av begreppen rytmik och musik. Att barn 

har fått vissa upplevelser av musikinstrument beskrivs som en förutsättning för att 

kunna fortsätta vidare. 

Möjligheter som upplevs i själva arbetet med musikinstrument beskrivs som 

glädje, redskap för att lätt samla en grupp, som medel för att främst stärka andra 

förmågor utanför det aktuella området, att barnen får uppleva musikinstrumenten, 

att barnen får möta ytterligare en kommunikationsform.  

Glädjen blir enligt min tolkning av förskollärarnas berättelser, både något man 

erövrar genom musikinstrumenten, men också ett medel för att ta sig till detta 

arbete. I det fall där glädjen blir själva färdmedlet till den aktuella aktiviteten ser 

förskollärarna att det är viktigt att de själva kan förmedla denna glädje vidare till 

barnen för att visa att detta är roligt. Glädje för musikinstrument anses enligt 

förskollärarna oftast finnas naturligt hos barnen. Vad gäller att våga använda 

instrument tillsammans med barnen, ser förskollärarna att det är en fördel i arbetet 

för att kunna vidarebefordra glädjen och kunskaperna som följer med användandet 

till barnen. Att kunna förmedla glädje och entusiasm ser förskollärarna som 

viktigt i aktiviteter med instrument. De flesta förskollärarna anser sig ha dessa 

kunskaper, men hänvisar till vidareutbildning eller samtal inom arbetslaget för de 

som inte känner sig säkra inom området. Min tolkning av förskollärarnas 

berättelser är att aktiviteter med musikinstrument har större tendens att 

genomföras om den som håller i aktiviteten känner sig självsäker inom området. 

Eftersom att förskollärare som inte själva spelar gitarr berättar att de inte har 

några problem att hålla i aktiviteter där instrument förekommer, talar även detta 

för att min tolkning om självsäkerhet som en stor möjlighet för ett användande, är 

riktig. I några fall uttrycker förskollärarna att de teoretiska kunskaperna hos de 

vuxna inte är nödvändiga i arbetet med musikinstrument för barn. Detta är något 

som står i motsatts till litteraturen. Wallerstedt beskriver att lärarens roll är viktig i 

arbetet inom musikalisk kunskap med hjälp av variationsteori. Variationsteori är 

vidare något som kan hjälpa barn att se och höra skillnader i musik. Wallerstedt 

anser att det är viktigt att läraren synliggör och sätter ord på kritiska aspekter för 

att barnen ska kunna tillägna sig musikaliska redskap.
4
 Enligt min uppfattning är 

detta något som kräver vissa teoretiska kunskaper av läraren. Pramling 

Samuelsson med flera anser att det viktiga inte är att som vuxen vara någon 

musikalisk talang i arbetet med musikinstrument för barn. De menar att det 

viktiga är att vara medveten om vilka förmågor som kan vara rimliga att utveckla 

hos barn i olika åldrar. 
5
 Jag tolkar det som att teoretisk kunskap hos läraren, 

enligt tidigare forskning, anses vara relevant för att bedriva ett arbete med 

musikinstrument för barn.  

Tillgängligheten ses som en möjlighet för att aktiviteterna med 

musikinstrument utförs. Förskollärarnas berättelser vittnar, enligt min uppfattning, 

om att en verksamhet där instrumenten finns tillgängliga i form av ett musikrum 
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5
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eller dylikt ger barnen större möjlighet till att efterfråga dem. Detta bidrar till att 

tillgängligheten också hör till möjligheter för att ett användande ska bli till. 

Eftersom förskollärarna samtidigt menar att pinnar, stenar och den egna kroppen 

även kan användas som instrument borde det betyda att musikinstrument är något 

som de anser florerar runt barnen under dagen. De menar också att de ser barnens 

användande av dessa redskap som initiativ av att vilja uttrycka sig med 

musikinstrument. Min tolkning av detta blir att för att aktiviteter med 

musikinstrument ska utföras krävs en uppmuntrande miljö samt ett medvetet 

förhållningssätt för att få syn på vilka initiativ barnen tar. 

Erfarenheten av ett användande av musikinstrument, anser förskollärarna vara 

en möjlighet för ett fortsatt användande i och med att det kan väcka ett sådant 

intresse hos barnen. Jag förstår detta som att förskollärarna menar att erfarenheter 

hos barnen kan bidra till att de tar initiativ till att använda musikinstrument. 

Kommunikation kan enligt min tolkning av litteraturen från den tidigare 

forskningen ses som en förutsättning för ett fortsatt användande av 

musikinstrument. Björkvold framhåller musikspråklig kompetens som viktig för 

att motverka rädsla för att spela i vuxen ålder.
 6

 Wallerstedt menar att 

kommunikation där musikaliska begrepp används, bidrar till att begreppen 

fortsättningsvis även kan användas i andra situationer.
 7

  Säljö refererar till 

Vygotskij som menar att människors kunskap om kulturella redskap, blir till i 

samspel med omgivningen. Kulturella redskap används för att tolka och uttrycka 

oss i vår omvärld. 
8
Detta skulle innebära att ett musikinstrument kan ses som ett 

kulturellt redskap. Då blir innebörden att det är viktigt att barn och vuxna för en 

dialog om instrumenten för att få kunskap om hur de kan användas. Detta är inte 

något som förskollärarna beskriver på ett uttalat sätt. Däremot beskriver de att 

vetskapen från barnens sida om hur instrumenten bör användas är viktig. Detta 

skulle kunna tolkas som att det inom området skapas ett visst språk som gör att 

aktiviteterna blir lättare att utföra samt hjälper barnen att använda instrumenten. 

Genom en sådan betraktelse kan även kommunikationen både ses som en 

möjlighet för att närma sig aktiviteter med musikinstrument samt något som 

används för att underlätta användandet i aktiviteterna.  

Vad gäller möjligheterna i själva användandet av musikinstrument med barnen 

är min tolkning av förskollärarnas beskrivningar, att instrumenten upplevs som 

bra för att samla en stor grupp, genom att dessa fascinerar och lugnar barnen. De 

menar också att instrumenten samlar alla till en gemensam takt och ton då de 

sjunger samt att de engagerar barnen vid aktiviteter som exempelvis gymnastik. 

Detta innebär enligt min uppfattning att instrumenten med fördel kan användas 

som ett samlingsredskap vid fler tillfällen än endast musik situationer. 

Musikinstrumenten framhålls av förskollärarna som ett hjälpmedel för att utveckla 

och träna andra olika förmågor, samtidigt som aktiviteter med musikinstrument 
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 Björkvold, Den musiska människan, 199, 203. 

7
 Wallerstedt, Att peka ut det osynliga i rörelse, 76, 119-120. 

8
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betyder att barnen får upplevelser av instrumenten tillsammans med andra. Detta 

anser de vara viktigt. Jag ser det som att musikinstrumenten uppfattas både som 

medel för att ta sig an andra aktiviteter, men också som mål för att endast uppleva 

ämnet i sig. Förskollärarna berättar om den filosofi de på förskolan använder och 

som bör erbjuda barnen på förskolan en stor mängd material. Även om 

förskollärarna är medvetna om musikinstrumenten som ett kommunikativt viktigt 

område, säger de sig inte använda sig av den i så stor grad. Jag tolkar detta som att 

musikinstrumenten ses som ett språk i förskolan, men som kommer lite i 

skymundan och som inte används lika mycket som förskollärarna skulle önska. 

Denna tolkning baseras på att de uttrycker vikten av musiken som 

kommunikationsform. Min uppfattning blir att förskollärarna ser musikinstrument 

som ett av många språk i förskolan. Däremot uttrycker de inte någon vikt av att 

använda musikspråkliga begrepp inom detta språk i sådana termer. 

 

Svårigheter att använda musikinstrument 
De svårigheter som i huvudsak uttrycks bland förskollärarna för att bedriva ett 

arbete med musikinstrument för barn handlar om okunskap bland förskollärarna, 

uppfattningar om en hög ljudnivå och otillgänglighet av musikinstrumenten. 

Okunskapen beskrivs av förskollärarna som ett hinder som ställer till det i 

införandet av aktiviteter med musikinstrument. Jag tolkar förskollärarnas 

berättelser om okunskapen som att den leder till osäkerhet som i sin tur bidrar till 

att musikinstrument inte anses användas i så hög grad. En hög ljudnivå beskrivs i 

negativa termer vad gäller både barnen och de vuxna. Ett användande av 

musikinstrument med för många barn sker inte i förskolan på grund av detta.  

Förskollärarna är här av olika uppfattningar. Jag förstår situationen som att några 

anser att det behövs mer musikaliskt ljud i verksamheten, medan andra anser att 

ljudet skär i öronen på både barn och vuxna. Otillgängligheten av instrumenten 

beskrivs som en anledning till att barnen inte efterfrågar dem, därmed blir 

användandet ofta inte spontant. Vid planering av vart instrumenten ska finnas 

beskrivs ljudnivån som en viktig faktor. Jag kopplar samman otillgängligheten 

och ljudnivån, vilket skulle betyda att instrumenten inte finns tillgängliga hela 

tiden i verksamheten på grund av den rädsla förskollärarna beskriver att de har för 

en hög ljudnivå. I alla situationer där svårigheter beskrivs tycker jag mig skönja 

en slags rädsla som till viss del handlar om ovisshet. Detta skulle kunna betyda att 

kunskap inom de olika områdena skulle påverka aktiviteter med musikinstrument.  

Saar beskriver i sin avhandling att ett misslyckande vad gäller att skapa och 

använda medierande redskap innebär ett hinder för musikerns utveckling.
9
 Detta 

är inte något som förskollärarna uttrycker. Däremot anser de att det är viktigt att 

barnen får veta hur instrumenten ska hanteras, vilket kan kopplas till den 

beskrivning Saar använder för ett fungerande medierande redskap. Ett sådant 

redskap innebär enligt Saar att människor kan samspela med andra utifrån vissa 

regler i exempelvis en orkester.
10

 Detta perspektiv skulle då betyda att om barnen 
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inte får ta del av kunskaper som handlar om hanterandet av instrument, skulle 

detta kunna bli ett hinder i användandet av dessa. 

 

Slutsatser 
Syftet med studien som handlar om att förstå hur förskollärare uppfattar sina 

möjligheter att använda musikinstrument i verksamheten, har besvarats utifrån de 

svårigheter och möjligheter som förskollärarna upplever i sådan aktivitet. 

Omfattningen inom området möjligheter, kan förstås som bredare än de 

svårigheter som upplevs. Detta kan tolkas mot min förförståelse av 

musikinstrument i förskolan. Denna är uppfattningen om musikinstrument i 

förskolan som relativt ovanligt. I detta skede skulle jag vilja erkänna detta 

påstående motbevisat. Alla förskollärarna som intervjuats beskriver att de arbetar i 

en verksamhet där instrument i någon mån förekommer tillsammans med barnen. 

Omfattningen av möjligheter kan förstås som att förskollärarnas attityder i högre 

grad är positiva till aktiviteter där instrument förekommer. Detta baserar jag både 

på att antalet möjligheter som uttrycks är fler mängdmässigt, men även på att 

svårigheterna enligt min uppfattning inte heller är lika starka i sin karaktär. Med 

detta menar jag att de svårigheter som beskrivs ändå verkar ses som möjliga att 

vända. Faktorer som okunskap, otillgänglighet samt ljudnivå uttrycker 

förskollärarna själva ett slags ”åtgärds- tänk” inom. Min tolkning blir att okunskap 

åtgärdas med fortbildning samt samtal i arbetslaget, otillgänglighet åtgärdas med 

att plocka fram materialet till en tillgänglig nivå och ljudnivån som kommer 

därefter åtgärdas med hjälp av att ge barnen upplevelser av hur instrument 

hanteras, samt att begränsa barnantalet och välja instrument som inte låter lika 

starkt. Vidare tolkar jag det som att de flesta svårigheter enligt förskollärarna, har 

goda möjligheter att förändras. 
Jag kan skönja tre olika kategorier i undersökningsgruppen. Den första är de 

förskollärare som beskriver att de inte själva spelar något instrument, men ändå 

påstår sig använda ett relativt stort utbud av instrument tillsammans med barnen. 

De anser att de kan förmedla sin glädje över instrumenten vidare till barnen trots 

att de inte själva spelar gitarr. Dessa utrycker inte någon strävan i att utöka sitt 

utbud av instrument eller föra in fler aktiviteter där musikinstrument förekommer. 

Vilket kan tolkas som att de upplever sig vara nöjda med det utbud som finns och 

resultaten detta ger. 

Den andra kategorin består av de förskollärare som har stora erfarenheter av 

musik för barn och privat bruk. Dessa beskriver sig använda något som jag tolkar 

vara ett tunnare material tillsammans med barnen, än förskollärarna i den första 

gruppen. Förskollärarna utrycker under intervjuerna att de skulle vilja använda 

musikinstrument tillsammans med barnen mer. Dessa anser också att de kan 

förmedla sin glädje för musik till barnen. Den tolkning jag gör här innebär att jag 

kopplar förskollärarnas egen glädje för musik till önskemålen om att utveckla 

arbetet med musikinstrument för barnen. Det skulle i så fall kunna innebära att 

deras egna erfarenheter av musik bidrar till en önskan om ett större 

utvecklingsarbete av aktiviteter med musikinstrument på förskolan. 

Den tredje kategorin innefattar attityder om att musikalitet inte är något som 

förekommer på förskolan där personen är verksam. Förskolläraren upplever sig 
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inte ha några musikaliska kunskaper och säger sig därför inte kunna förmedla 

detta vidare till barnen. Förskolläraren uppger ändå att denne använder två 

instrument tillsammans med barnen. Denna kategori påminner om den första jag 

beskrev, i meningen att denna inte heller efterlyser någon vidare utveckling av 

aktiviteter med musikinstrument på förskolan. Detta kan förstås som ett uttryck av 

den egna personens okunskap inom området. Det kan tolkas som att förskolläraren 

använder musikinstrument tillsammans med barnen i aktiviteter som han känner 

sig osäker inom. Osäkerheten kan ses som grundad av den okunskap han 

beskriver. Jag förstår därför detta som att förskolläraren väljer att inte efterlysa 

fler aktiviteter som innefattar musikinstrument på grund av sin egen okunskap vad 

gäller att använda instrument själv. 

Uppfattningar om möjligheter kommer i större grad från de förskollärare som 

har bred erfarenhet av musikinstrument eller som anser sig utöva aktiviteter med 

musikinstrument för barnen i verksamheten i tillfredställande mån. Oavsett 

attityder till användningen av musikinstrumenten tolkar jag det som att dessa 

införlivas i verksamheten med barnen. Vad jag kan se sker detta dock i olika grad 

på olika förskolor. Däremot förstår jag det som att ett utbrett användande av 

instrumenten inte kan kopplas specifikt till de förskollärare som har bred 

erfarenhet av området. Det verkar snarare vara så att de förskollärare som säger 

sig ha liten erfarenhet av instrument för eget privat bruk, men som anser sig känna 

lust inför området och har kunskaper om hur man förmedlar detta till barnen, är de 

som använder flest instrument vid flest tillfällen med barnen. En av förskollärarna 

uttrycker att det egentligen är ganska konstigt eftersom han upplever sig vara 

kunnig i att använda musikinstrument, men att han inte är lika bra på att föra detta 

vidare till barngruppen. Jag tolkar detta påstående som att han menar att han inte 

är bra på att föra ut det till barngruppen lika ofta som han skulle vilja. Att det inte 

handlar om kunskap hur detta ska göras utan om att ta sig för att göra det. Denna 

tolkning beror på att personen vid ett annat tillfälle också beskriver att han kan 

förmedla sin glädje för musik till barnen. Om den uppfattningen stämmer kan det 

faktum att han inte tar sig för en sådan aktivitet bero på andra orsaker som 

exempelvis prestation. Björkvold beskriver detta i sin bok. Han framhåller bland 

annat prestationsångesten som en viktig faktor då vuxna undviker att spela 

instrument.
11

 Detta kan ställas mot den föregående meningen om de förskollärarna 

som inte hade lika mycket privat erfarenhet av musikinstrument. Då skulle det 

antingen kunna betyda att de förskollärare som har liten privat erfarenhet inte 

heller sitter inne på någon prestations tanke om att behöva visa sig kunniga, 

eftersom de inte kommer ifrån någon sådan bakgrund, och därför blir det lättare 

för dem att ta in musikinstrument i barngruppen än för de personer som har stor 

privat erfarenhet. Att förskollärarna som har liten privat erfarenhet av 

musikinstrument använder instrument i verksamheten kan också ses i sitt eget 

sammanhang och få en annan innebörd. Då skulle det handla om det 

förskollärarna faktiskt anser att de kan, nämligen förmågan att förmedla. Denna 

uppfattning blir tämligen orealistisk eftersom den förmågan även är något som 

den föregående personen, som inte använder musikinstrument lika ofta i 
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barngrupp, beskriver att han har. Den grupp som använder instrumenten minst är 

enligt min tolkning de förskollärare som inte anser sig ha kunskap inom området 

vare sig det gäller privat bruk, eller för ett användande tillsammans med barnen 

genom ett förmedlande förhållningssätt. I en intervju beskriver en förskollärare 

som själv har mycket erfarenhet inom området, att vidareutbildning kan hjälpa om 

du som vuxen är osäker. Om detta uttryck tolkas mot påståendet innan skulle det 

få betydelsen att kunskap och erfarenheter genom olika utbildningsformer får 

betydelse för ett bredare användande av instrument tillsammans med barngruppen.  

 

Yrkesrelevans 
Resultatet av denna undersökning har bidragit till att mina egna förutfattade 

meningar och förkunskaper har ifrågasatts. Dessa förkunskaper handlade om att 

jag tidigare upplevde ett ekande tomrum vad gällde musikinstrument i förskolan. 

Detta arbete kan både få konsekvenser för hur jag i framtiden ser på forskning och 

använder aktiviteter med musikinstrument för barn.  Jag har genom arbetet fått 

nya erfarenheter kring förskollärares attityder, vilka kan spela roll i en kommande 

undersökning. De erfarenheter jag fått från denna omgång blir till ny förståelse 

som leder till nya val och vägar att ta samt nya ståndpunkter att utgå ifrån.  Detta 

kan tolkas som det hermeneutiska perspektivet som varit teoretisk utgångspunkt i 

arbetet. Förförståelse och tolkningar av förförståelsen är centrala delar i det 

hermeneutiska perspektivet.
12

 Förskollärarnas attityder innebär en medvetenhet 

om att musikinstrument används i förskolan, om än i olika grad. De anses också 

vara viktiga i verksamheten. Det kan komma att betyda att barnen jag möter i 

förskolan har större erfarenhet av musikinstrument än vad jag tidigare trott. Den 

förståelsen innebär ökad uppmärksamhet från min sida för att få syn på barnens 

tidigare erfarenheter. Utifrån erfarenheterna kan det vara lättare att ge 

aktiviteterna en ny utgångspunkt.  Den positiva attityden till musikinstrument i 

förskolan som förskollärarna i denna studie beskriver, kommer också att påverka 

mig. Detta kan bidra till ett större mod att föra in sådana aktiviteter i förskolan 

eftersom jag nu fått möta attityder som visar att det är välkommet. Däremot 

kommer de attityder som handlar om svårigheter i att använda musikinstrument 

att bidra till att även detta blir en erfarenhet som spelar roll i mitt kommande 

yrkesliv. Skulle attityderna enbart visat sig handla om svårigheter skulle det kunna 

bidra till att jag blir mindre benägen av att använda aktiviteter med 

musikinstrument i verksamheten, eftersom jag då skulle känna oro över eventuellt 

motstånd. Detta arbete visar dock att förskollärarna uppfattar fler möjligheter än 

svårigheter i att använda musikinstrument tillsammans med barnen. Om man 

ställer denna erfarenhet mot attityderna som handlade om svårigheter blir min 

tolkning att förskollärarna kan vara villiga att komma fram till lösningar på 

svårigheterna de upplever just för att de ser en vikt av att använda 

musikinstrument. Deras synliggjorda attityder betyder därför i detta fall att jag 

kommer att vara beredd att ta upp detta ämne och efterlysa det trots att det kan 

dyka upp motgångar. Läroplanen har enligt förskollärarnas svar delvis beskrivits 

som betydelsefull för aktiviteter med musikinstrument. I andra fall har 
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förskollärarna inte belyst den överhuvudtaget.  Detta är något som föder vidare 

frågeställningar som jag tidigare i arbetet har diskuterat. Det är något som jag som 

förespråkare för musikinstrument i förskolan kommer att ta med mig, genom att 

framhålla denna i min strävan efter att genomföra sådana aktiviteter. Oavsett vad 

som ligger bakom uteslutandet av beskrivningen av läroplanen i förskollärarnas 

berättelser, anser jag att vi ska utgå ifrån den i förskolan, vilket betyder att den 

alltid kan vara bra att reflektera ytterligare kring. 

 

 

Framtida forskning 
Att undersöka attityder om musikinstrument i förskolan har varit väldigt intressant 

och lärorikt. En fortsättning av detta arbete skulle kunna bedrivas genom 

ytterligare ett perspektiv. Det skulle vara intressant att studera 

musikinstrumentens roll för ännu yngre barn i förskolan. Det är något som skulle 

kunna utföras genom observation av barn i 1 till 3 årsåldern och vuxna som 

arbetar med dem. Observationerna skulle utgå ifrån aktiviteter där 

musikinstrument används. Utifrån observationerna kan intervjuer av 

förskollärarna synligöra deras attityder kring betydelsen av musikinstrumenten för 

barnen och förskollärarnas upplevelser av aktiviteterna. Materialet skulle kunna 

diskuteras i förhållande till den tidigare undersökningen som fokuserat ett 

användande av musikinstrument med äldre barn mellan 3- 5 år.   
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Slutord 
Att genomföra en studie genom ett examensarbete har bidragit till att jag kastats 

mellan hopp och förtvivlan under ett antal veckor. Arbetet har både betytt stress 

och vilsenhet, men också glädje och tillfredställelse. Det finns inte heller någon 

tvekan om att jag lämnar denna process med ett avsevärt större självförtroende 

inför det jag faktiskt har åstadkommit. Nyfikenheten och intresset för 

musikinstrumentens roll i förskolan har växt sig starkare. Jag är övertygad om att 

framskrivningen av detta arbete kommer att ha stor betydelse i min yrkesvardag, 

men samtidigt också för hur jag i framtiden kommer att se på forskning. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

1:1 Hur ser din relation till musikinstrument ut? 

1:2 Beskriv vilka förmågor du själv anser dig ha gällande instrumentaktiviteter för 

barn i förskolan! 

1:3 Vilken roll har musiken på din förskola? 

1:4 I fall instrument förekommer, vilka används i praktiken? Beskriv den 

bakomliggande tanken! 

1:5 Hur ser din erfarenhet ut vad gäller att använda instrument tillsammans med 

barnen? 

2:1 Hur upplever du att barnen reagerar på detta? 

3:1 I vilka sammanhang/ aktiviteter används instrument. Vad är tanken 

bakom detta? 

3: 2 Hur används instrumenten? Beskriv den bakomliggande tanken! 

3:3 Hur många barn deltar? Vad är tanken bakom detta? 

3:4 Hur många pedagoger deltar? Vad är tanken bakom detta? 

3: 5 Vem tar initiativet till musikaktiviteter där musikinstrument används? 

4:1 Hur planeras dessa aktiviteter? 

4:2 Vilka faktorer utgår man ifrån vid planeringen? 

5:1 Vad är din uppfattning om betydelsen av användandet av instrument för 

barnen? 

6:1 Vilka förutsättningar anser du dig behöva för att kunna utföra 

aktiviteter med instrument? Beskriv tankarna bakom förutsättningarna! 

 

 

 

 

 

 



 
                                                            

 
 

 


