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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie har varit att få en inblick i pedagogers tankar om 
musikanvändandet i förskoleverksamheten och musikens funktion som ett pedagogiskt 
arbetssätt respektive eget kunskapsmål. Frågeställningarna har behandlat hur pedagoger ser på 
musik i förskolan samt vilket lärande pedagoger anser synliggörs i musikaktiviteter. 
Undersökningen är grundad på tidigare forskning och för syftet relevant litteratur. Kvalitativa 
intervjuer genomfördes med sex verksamma pedagoger vid fem olika förskolor. Av 
undersökningens resultat framgick att pedagoger hade en positiv inställning till musik i 
förskolan men att de upplevde en osäkerhet kring genomförandet av musikaktiviteter och då 
med hänvisning till okunskap inom ämnet. Vidare framgick att musik främst användes som ett 
pedagogiskt arbetsätt för att lära barnen om annat än just musik och att musik i låg grad sågs 
och användes som ett eget kunskapsmål. Studien visade att detta berodde på okunskap och 
bristande intresse inom musik hos pedagoger. Ytterligare en förklaring kan vara otydligt 
formulerade strävansmål för musik i förskolans läroplan (Skolverket, 2011). Även musikens 
låga ställning i jämförelse med andra ämnesområden i förskolan tros ha kunnat påverka detta. 
Viktiga slutsatser som har dragits är att musiken är värdefull både som ett pedagogiskt 
arbetssätt och som ett eget kunskapsmål och bör ses och användas därefter samt att det behövs 
mer utbildning för både blivande och verksamma pedagoger inom musik.  
 
 
 
 
Nyckelord: 
Estetik. Förskoleverksamhet. Musikdidaktik. 
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1.	  Inledning	  
För oss råder det inga tvivel om att musik är viktigt och att den dagligen, på ett eller annat 
sätt, är närvarande. Musiken har alltid utgjort en stor del av våra respektive liv och är nära 
sammankopplad med känslouttryck av olika slag, inte minst glädje. Vi har båda stort intresse 
för musik men har för den skull inga större kunskaper i att praktiskt förmedla och skapa 
musik. Under utbildningen till förskollärare har vi upptäckt att praktiska kunskaper inom 
musik många gånger skulle vara värdefulla i vår yrkesroll. Musik tycks nämligen vara något 
som fängslar barn och desto mer om man som pedagog kan göra spännande ljud med något 
instrument eller tillsammans med barnen hitta på egna låtar och skapa egna melodier.  
 
Musik beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 2011) som ett av flera sätt för barn att 
kommunicera, uttrycka och förmedla sina tankar och ska fungera både som ett innehåll och 
som en metod i förskolans verksamhet. Läroplanen innehåller strävansmål för att främja barns 
utveckling och lärande men inga anvisningar för hur detta i praktiken ska förmedlas till 
barnen. När vi arbetat och gjort VFU (verksamhetförlagd utbildning) inom förskolans 
verksamhet så har vi upptäckt att musiken upptar en stor del av förskolan innehåll och inte 
sällan hör vi barn nynna eller sjunga, både för sig själva och tillsammans med andra. Hur 
musiken förmedlas och används varierar dock både mellan verksamheter och enskilda 
pedagoger. Gemensamt för våra upplevelser är att musiken har en positiv inverkan på såväl 
barn som pedagoger då den skapar både glädje och gemenskap i gruppen. Förutom det 
lustfyllda som finns i musik så finns också lärandemöjligheter. I en artikel av Elisabeth 
Richter i tidningen Förskolan (Lärarförbundet, 2012) intervjuas Eva Änggård, lärarutbildare 
och forskare vid Stockholms universitet, som säger att det ofta talas om estetiska 
läroprocesser. I en estetisk läroprocess aktiviteras barnets alla sinnen, vilket skapar 
möjligheter för en mer lustfylld och djupgående inlärning. Niklas Pramling, forskarassistent 
vid pedagogiska fakulteten på Göteborgs universitet, menar i samma artikel att estetiska 
uttrycksmedel ofta används i förskolan men att det finns en utmaning i att kunna förmedla 
kunskap om estetik som ett eget lärandeinnehåll. Vi upplever själva att musiken har ett brett 
användningsområde i förskolan men ställer oss samtidigt frågande till om det alltid finns ett 
uttalat lärandesyfte och om detta i så fall handlar om att utveckla barnens musikaliska 
förmåga, andra färdigheter eller om dess främsta funktion är att sprida glädje. I dagsläget 
känner vi en osäkerhet kring frågor om hur vi kan och bör använda musik tillsammans med 
barnen. Med denna undersökning ämnar vi räta ut dessa frågetecken och fylla detta 
kunskapshål.  
 
Tidigare genomförda uppsatser vi stött på i ämnet skriver om estetik i stort som mål, medel 
eller både och. Vi vill med vår uppsats gå ännu djupare in i ett specifikt estetiskt ämne, musik, 
och ta reda på hur musik i förskolan kan fungera som pedagogiskt arbetssätt för barns lärande 
samt som eget kunskapsmål. Vi har stött på tidigare examensarbeten som skrivit om detta 
ämne men då för äldre barn. En av dessa har i stort sett samma utgångspunkter som vi men är 
inriktade på hur detta ser ut i skolan, där musik också är ett eget ämne. Det kändes därför 
intressant för oss att gå in på hur detta kan te sig i förskolan för barn 1-5 år.  
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1.2	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Syftet med denna undersökning är att få inblick i pedagogers tankar om musikanvändandet i 
förskoleverksamheten och musikens funktion som pedagogiskt arbetssätt respektive eget 
kunskapsmål. Våra forskningsfrågor är följande:  
 

• Hur ser pedagoger på musik i förskolan? 
• Vilket lärande anser pedagoger synliggörs i musikaktiviteter? 
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2.	  Bakgrund	  
I denna del presenteras inledningsvis en historisk tillbakablick över musik i förskolan. 
Därefter följer två teorier om lärande: sociokulturell teori och progressiv pedagogik. Slutligen 
presenteras tidigare forskning om musik och lärande med fokus på musik som ett pedagogiskt 
arbetssätt och musik som ett eget kunskapsmål.  

2.1 Musik i förskolan: en historisk tillbakablick  
I De yngre barnens läroplanshistoria så har Vallberg Roth (2011) sammanställt och 
tydliggjort läroplanens historia genom tiderna. Genom att analysera skolmaterial från 1800-
talet till idag har fyra olika läroplansmönster visat sig. Dessa har av författaren sedan 
grupperats i fyra olika perioder med olika benämningar. I den första delen refereras här också 
till Holgersen (2012) som i antologin Musikvetenskap för förskolan skriver om Friedrich 
Fröbel (1782-1852) och hans inflytande i förskolans utformning.  

2.1.1 Från år 1850 till sent 1800-tal 
Den första perioden kallar Vallberg Roth (2011) för Guds läroplan vilket är ett 
läroplansmönster som sträcker sig från cirka 1850- till slutet av 1800-talet. Den svenska 
förskolan hette under denna tid småbarnsskola och dess övergripande syfte var att ge god 
omvårdnad och uppfostran med moraliska, sociala och pedagogiska mål. I den dagordning 
som användes i småbarnsskolan så kan man se att läs- och läroämnen användes tillsammans 
med bön och sång. Sången utgjordes av psalmer och andra texter med religiösa innehåll och 
betraktades också som ett sätt för lärarinnan att belöna skötsamma barn genom sång. Under 
den senare delen av 1800-talet så skedde en förändring av småbarnsskolans läroplan. Denna 
förändring grundade sig på den tyska pedagogens Friedrich Fröbels (1782-1852) pedagogiska 
tankar. Ämnen som läsning, skrivning och räkning tog inte längre lika stor plats i läroplanen 
utan istället lades större fokus på barns lek (Vallberg Roth, 2011). Enligt Holgersen (2012) 
utvecklade Fröbel under 1840-1850-talet det som han kallade Kindergarten (barnträdgård) 
med influenser av Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) och Friedrich Schillers (1759-1805) 
tankar om uppfostran. Gemensamt hos dessa var bland annat att barnuppfostran bör ske 
genom estetisk bildning. Exempelvis så talade Rousseau om att barn bör få kunskaper i att 
komponera musik medan Schiller visade intresse för människan och estetisk bildning i stort. 
Med detta som utgångspunkt kombinerade Fröbel musik med ett pedagogiskt innehåll. 
Genom en sjungande samvaro ansåg han kunna ge barnen kunskaper och erfarenheter om 
sociala och moraliska normer (Holgersen, 2012). 

2.1.2 Från sent 1800-tal till 1900-talets mitt 
Nästa läroplansmönster väljer Vallberg Roth (2011) att kalla Hemmets och hembygdens 
läroplan vilken pågår från slutet av 1800-talet till 1900-talets mitt. Även denna period 
influerades av Fröbels pedagogiska tankar om barnträdgårdar. Hemmet sågs som en förebild 
för verksamheten och det dagliga innehållet påverkades av barnens hem- och närmiljö. I 
likhet med föregående läroplansmönster så utgjorde sången ett innehåll även här. Sång 
betraktades som ett uppfostringsmedel och det var viktigt att ha en pedagogisk tanke i valet av 
sånger. Helst skulle dess innehåll vara nära relaterade till barnets närmiljö och hade namn som 
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Nu går vi upp för att hjälpa mor, Tvätta kläder, Kärna smör och Familjen (Vallberg Roth, 
2011). 

2.1.3 Från 1900-talets mitt till 1980-talet 
Den tredje periodens läroplansmönster kallas Folkhemmets socialpsykologiska läroplan 
(Vallberg Roth, 2011). Denna period sträckte sig från mitten av 1900-talet till 1980-talet och 
präglades av ett beslut av riksdagen som innebar stadsbidrag till nyöppnade daghem. Detta 
gjorde i sin tur att Socialdepartementet blev alltmer ansvarig och övertog till sist svenska 
Fröbelförbundets uppgifter i att ge råd till barnomsorgen. Under den här tiden var det därför 
Socialdepartementets pedagogiska råd och anvisningar som fungerade som daghemmets 
riktlinjer. Här lades vikt vid att tillfredsställa det enskilda barnets utveckling och behov med 
utgångspunkt i olika aktivitetsområden. Ett exempel på en sådan aktivitet var 
Musikinstrument. Teknikens utveckling visade sig också under denna period genom att det 
fanns audiovisuellt material att tillgå så som kassett, bandspelare, grammofon, radio och TV. 
Under 80-talet skedde sedan en förändring från aktivitetsområden till ämnen indelade i block, 
detta då ett tydligare innehåll efterlystes. Musik blev då indelat i ämnesblocket Ljud och 
rörelse där sång, musik och rytmik utgjorde innehåll (Vallberg Roth, 2011). 

2.1.4 Från 1980-talet fram till idag 
Det fjärde läroplansmönstret kallar Vallberg Roth (2011) för Världsbarnets läroplan. Denna 
period sträcker sig från slutet av 1980-talet och fram till idag. Utbildningsdepartementet tog 
under den här tiden över ansvaret för barnomsorgen från Socialdepartementet. Under 1990 
etablerades Skolverket som utformade en Läroplan för förskolan där den första kom ut 1998 
och revideras 2010. Betydelsefullt för denna period har även varit landets vilja att hänga med 
i andra länders utveckling. För att Sverige ska följa med i detta så tillsattes ett 
Globaliseringsråd av regeringen 2006. Rådet menade att Sverige måste satsa mer på kunskap 
för att kunna producera. Vidare påpekade rådet att skolresultaten i Sverige inte längre står sig 
mot andra länders högre resultat i exempelvis matematik och att Sverige därför borde satsa 
mer på detta. I den reviderade upplagen av läroplanen så har Språk & kommunikation, 
Matematik och Naturvetenskap & teknik fått mer utrymme. Strävansmålen för skapande 
verksamhet är istället nedtonande och endast en punkt i dagens läroplan (Skolverket, 2011) tar 
upp musik, rörelse och sång, vilket kan relateras till tidigare då det var ett innehåll som 
delades in det egna ämnesblocket Ljud och rörelse (Vallberg Roth, 2011). 

2.2 Teorier om lärande  
Nedan presenteras två teorier om lärande, den ena med utgångspunkt i sociokulturell teori och 
den andra med utgångspunkt i progressiv pedagogik. Gemensamt för dessa två är att de ser på 
lärande som ”en fråga om hur individer och kollektiv tillägnar sig, utvecklar och håller 
levande samhälleliga erfarenheter” (Säljö, 2010:21). 

2.2.1 Sociokulturell teori 
Smidt (2010) har i boken Vygotskij och de små och yngre barnens lärande utgått från tankar, 
begrepp och teorier hämtade ur sociokulturell teori. Mot bakgrund av det konstaterar 
författaren att lärande är något som pågår hela tiden och att interaktionen med andra 
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människor är grundläggande för barns lärande. Vidare presenteras ett antal principer för vad 
som kallas en förnuftig pedagogik.  
 
Smidt (2010) menar att om allt lärande sker i samspel med andra, mer kompetenta, människor 
så kan inte pedagogers eller andra barns roll bortses i lärandesituationer. Detta innebär att 
pedagoger har ett ansvar att planera för och erbjuda barnen interaktionstillfällen i 
verksamheten. Ytterligare en viktig del i att kunna lägga grund för ett framgångsrikt lärande 
är att besitta kunskap och respekt för kulturella redskap och värden. Med kulturell kunskap 
menas ”(...) de föremål, tecken och system som människor genom tiderna utvecklat i sina 
samhällen och som hjälper dem att tänka. De innefattar språk, symboler, musik, konst med 
mera” (Smidt 2010:38). Detta innebär att pedagogen måste tillägna sig kunskap om barnens 
erfarenheter och språk, använda sig av dessa kunskaper och erbjuda aktiviteter utifrån detta. 
Genom att alla visas respekt och att kunskap söks genom användning av gemensamma 
kulturella redskap skapas vad Smidt (2010) kallar en lärandekultur i förskolan. Det innebär 
också att miljön bjuder in barnen till att undersöka och pröva. 
 
Språket ses som det viktigaste redskapet för att planera för och skapa en inlärningsmiljö, 
enligt Smidt (2010). Samtidigt så menar författaren att andra kulturella redskap inte får 
glömmas bort. Detta innebär att barnen måste erbjudas tillfällen där de får tala, lyssna och 
använda ord men de måste också ges möjlighet att undersöka och uttrycka sig med hjälp av 
andra redskap än det verbala språket. De aktiviteter som erbjuds bör vara av varierande slag 
och ha som syfte att utmana barnen kognitivt. Aktiviteterna ska alltså vara utformade på ett 
sådant sätt att de är meningsfulla för barnen och även tillgängliga. Den främsta anledningen 
till detta är att barns lärande sker genom erfarenheter. De aktiviteter eller metoder som väljs 
för att främja barnens lärande måste också motivera och skapa engagemang. Med andra ord 
måste alla tänkbara tillvägagångssätt för lärande övervägas (Smidt, 2010). 

2.2.2 Progressiv pedagogik 
Hartman, Hartman & Lundgren (2004) har i antologin Individ, skola och samhälle översatt 
och kommenterat texter av den amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey (1859-
1952).  
 
Hartman, Hartman & Lundgren (2004) presenterar John Deweys uttryck Learning by doing, 
och förklarar det som en syn på människan som medskapare av sin egen omvärld och sin egen 
kunskap. För att kunna utvecklas så menade Dewey, enligt författarna, att möjligheter måste 
skapas för barnet att pröva och experimentera. Varje barns enskilda intresse och behov borde 
därför fungera som utgångspunkt i en verksamhet där pedagogerna vill stimulera och fördjupa 
barnets utveckling. För att uppnå detta tryckte Dewey på vikten av pedagoger med breda 
teoretiska och pedagogiska kunskaper (Hartman, Hartman & Lundgren, 2004). I en av sina 
texter skriver han att aktiviteter bör ha ett tydligt syfte och vara målinriktat för att bli 
värdefullt för barns lärande. I aktiviteter utan bestämda mål menade han att endast slumpvis 
utveckling sker hos barnen (Dewey, 1899). Dewey pekade också på vikten av att ge påbörjade 
aktiviteter ett riktigt avslut. Att påbörja aktiviteter som inte når ett mål liknade Dewey med att 
låta barnen smaka utan att få äta. Dewey (1902) menar också att lärande inte bör delas in i 
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olika områden utan snarare vara ämnesöverskridande då det stämmer bättre överens med hur 
barnen upplever världen. 

2.3 Musik och lärande 
Musik har utrymme i läroplanen (Skolverket, 2011) men jämfört med andra strävansmål inom 
till exempel matematik, naturkunskap och språk är dock musikens plats mycket liten då den är 
sammansatt med andra estetiska ämnen: 
 

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 (Skolverket, 
2011:7). 

 
Pramling Samuelsson et al. (2008:12) förtydligar ovanstående citat genom att beskriva 
begreppet metod som ”uttrycksformer” och begreppet innehåll som ”något som barn ska få 
förståelse för”. Eriksson (2013) frågar sig vad musikens relativt begränsade utrymme i 
läroplanen (Skolverket, 2011) kan bero på och spekulerar i om det kan vara så att läroplanen 
är så inriktad på teoretiska kunskaper att det blir på bekostnad av estetiska upplevelser. Vidare 
menar författaren att detta är viktigt att lyfta och reflektera kring i arbetslaget. Det är också 
viktigt att reflektera över vilken roll musiken egentligen får i förskolan, som medel för att lära 
om annat eller som eget kunskapsmål. 
 
Lindström (2012) har i sin artikel Aesthetic learning about, in, with and through the arts: a 
curriculum study, identifierat fyra viktiga aspekter av konstnärligt lärande: att lära om, i, med 
och genom konst. De två förstnämnda (om och i) representerar konst som ett mål i sig självt 
och kallas för mediespecifikt lärande. I det mediespecifika lärandet är verktyget viktigt och 
för att uppnå syftet med en aktivitet måste man, för att kunna välja det mest lämpliga, ha 
kännedom om olika verktyg. Först då kan verktyget bli ett medium för vad individen vill 
uttrycka. De två sistnämnda (med och genom) representerar konst som ett medel för att lära 
om annat och kallas medieneutralt lärande. Lärprocesserna syftar då inte i första hand till att 
lära om det konstnärliga uttrycket utan det främsta målet är i stället att lära om annat. 
Uttrycksformen blir då instrumentell och är oberoende av verktyget. Författaren menar, 
generellt, att det för ett balanserat förhållningssätt till konstnärligt lärande krävs kontinuerlig 
betoning på alla fyra aspekter, det vill säga på att lära om, i, med och genom. Artikeln baseras 
på empirisk data från en studie av konst, konsthantverk och slöjd i lärarutbildningen men 
Lindström (2012) påpekar att denna metod att se lärande är applicerbar även inom andra 
estetiska fält.  

2.3.1 Att lära om musik 
Enligt Pramling Samuelsson et al. (2008) så ses musik ofta som något roligt och avslappnande 
och det fokuseras ofta på själva genomförandet, d.v.s. att sjunga, att spela etc. istället för att 
föra metasamtal om vad, hur och varför man gör det man gör. Med metasamtal menas ”ett 
samtal där barn tänker, funderar och kommunicerar om det som ofta tas för givet: hur och 
varför man tänker som man gör” (Pramling Samuelsson et al., 2008:57). Vidare menar 
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författarna att skapande i förskolan ofta ses som något som bara finns där som en spontan del 
av barns lek, en syn som innebär att pedagogen inte behöver göra så mycket. 
 
Redan i magen får barnet sina första erfarenheter av ljud och rytm. I sin mors mage känner 
barnet av vad som händer genom sin mammas hjärtas takt och rytm, där regelbundna slag 
indikerar på vila medan stegrande slag indikerar på att något känslosamt håller på att hända 
(Riddersporre, 2012). Barnet i magen har också en förmåga att minnas sånger och melodier 
som framförts av sina föräldrar även efter att barnet blivit fött vilket gör att barnet föds med 
erfarenheter i musik. Många föräldrar fortsätter sedan att sjunga för sina barn under hela 
spädbarnstiden vilket innebär att barnens utveckling omges av rytm och melodier. Detta 
innebär, enligt Riddersporre (2012), att barn som börjar på förskolan har med sig olika 
erfarenheter av musik vilket i sin tur ställer krav på förskolan att skapa möjligheter för barn 
att utmana sig i sådant de ännu inte har erfarenhet i. Har till exempel barn ännu inte fått 
möjlighet att skapa ljud på instrument så ska förskolan erbjuda denna möjlighet för barnen 
(Riddersporre, 2012). Även Holmberg (2012) tar upp vikten av att utforska och använda sig 
av instrument i musikaktiviteter med barn då det kan ge kunskap om grunddelar såsom tempo 
och dynamik i musiken. När man har musikaktiviteter som dessa så menar författaren att man 
kan använda sig av två olika arbetssätt, det reproducerande och det undersökande. Med det 
reproducerande så syftas det till att återskapa musik som redan finns, vilket enligt författaren 
är en grundsten för att kunna tillägna sig musikaliska förmågor så som sång och 
instrumentspelande. Det undersökande arbetssättet syftar däremot till att utforska och skapa 
ny musik. Holmberg (2012) menar att båda arbetssätten är viktiga vilket ställer krav på 
förskolorna att skapa möjligheter för barnen att kunna ta del av båda. Även Eriksson (2013) 
talar om vikten av instrument i den pedagogiska verksamheten och anser att ovanligare 
instrument fördjupar musicerandet och menar därmed att förskolan bör vidga 
instrumentutbudet. En annan värdefull del i att komma djupare är att låta ett moment pågå så 
länge som det behövs. Detta exempelvis genom att fokusera på ett instrument i taget och 
verkligen lyssna, då det annars finns en risk att det bara skrapas på ytan (Eriksson, 2013). 
 
Vikten av att låta barn i förskolan stärka sin musikalitet återfinns också hos Söderman (2012) 
som menar att musik har en betydelsefull del i barns utveckling. Trots detta ses musik ha 
lägre prioritet än en rad andra av förskolans strävansmål. Vidare menar författaren att musik 
och musikaktiviteter ofta behöver försvaras vilket medför att musik inte ges ett egenvärde. I 
internationella jämförelser av barns kunskaper så blir reaktionerna ofta stora om barn uppvisar 
exempelvis lägre matematiska färdigheter än andra länder. Dessa reaktioner ses och hörs dock 
sällan då det gäller skillnader i barns musikaliska färdigheter (Söderman, 2012). Även 
Paulsen (1996) tar upp ämnens olika auktoritet inom förskolan och menar att just estetiska 
aktiviteter ofta ses som mindre nyttiga än andra aktiviteter, så som språkutveckling och 
logiskt tänkande. Författaren menar att varje estetiskt ämne har sina egna aspekter, färdigheter 
och mål och ska därför ses som något som har ett värde i sig självt och inte ett instrument för 
annat. Att skapa förutsättningar för barn att få sina estetiska behov tillfredställda bidrar till att 
barnet utvecklar en tro på sig själv som en skapande individ. Estetik i förskolan är därför 
viktigt för barns helhetliga utveckling, menar Paulsen (1996). 
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Ericsson & Lindgren (2012) menar att det är viktigt att pedagoger har ett reflekterande och 
ifrågasättande förhållningssätt gentemot vad som är kvalitet i musikarbetet tillsammans med 
barn. Ett sådant förhållningssätt är en grund för att kunna uppmärksamma diskurser om barn 
och deras musikaliska meningsskapande och därmed skapa möjligheter för att utveckla barns 
musikalitet. 

2.3.2 Att lära med hjälp av musik 
Uddén (2004) menar att den musiska pedagogiken kan fungera som en grund för att uppfylla 
läroplanens mål, att främja barns helhetliga utveckling. Med musisk pedagogik menas ”(…) 
en språkligt lekande hållning som möter barn på deras eget sätt att lära” (Uddén, 2004:102). 
Författaren skriver att en medveten pedagog har förståelse för hur barn kan lära genom musik 
och hur musiken styr barns inlärningsstrategier och menar vidare att musik är en hjälp bland 
annat i barns motoriska utveckling och påverkar barns känslor. Den motoriska utvecklingen 
visar sig genom att musik har förmågan att aktivera barnet rytmiskt och uppmuntrar till 
rörelse. Barnets känslomässiga upplevelser kommer till uttryck genom musik dels på så sätt 
att musiken skapar trygghet mellan människor men också på så sätt att olika musikstycken har 
förmågan att skapa emotionella upplevelser hos barnen. Musiken kan också fungera som ett 
stöd för den språkliga utvecklingen. Uddén (2004) menar vidare att det är barnets helhetliga 
utveckling och inte musik som sådan som bör stå i pedagogiskt fokus i arbetet med barn.  
Vidare skriver Uddén (2004) att man ofta inom pedagogiken talar om att fokusera på en 
utveckling i taget. Exempelvis då det gäller musikalisk utveckling hos barn så vill man genom 
en estetisk musiksyn ha färdighetsträning i sång och rytmik. Författaren menar dock att 
pedagoger måste använda sig av arbetssätt som kan knyta samman alla pedagogiska mål och 
menar att ett musiskpedagogiskt förhållningssätt kan vara en hjälp i detta då sång och musik 
har inverkan på hela människan.  
 
Nivbrant Wedin (2013), lärare inom psykologi, talar om den mänskliga hjärnan och menar att 
den har två olika ljudsystem, det språkliga och det musikaliska. Dessa två har mycket 
gemensamt såsom tempo, rytm, puls och melodi vilket stimulerar barns språkutveckling och 
därmed gör musiken till ett användbart verktyg för barns utveckling av språk. Musiken som 
verktyg för språkutveckling återfinns även i Ehrlins (2012) undersökning, vars syfte var att 
undersöka musikens roll och funktion på musikförskolor. Vidare framkommer att musik ses 
som ett verktyg för social träning och personalen i undersökningen framhåller upplevelsen av 
glädje och gemenskap som mest betydelsefull i arbetet med musik. Eriksson (2013) anger just 
den glädje och gemenskap som skapas i musicerandet som skäl nog för att musiken ska få 
stort utrymme i förskolans verksamhet. Musiken förenar och blir till en naturlig mötesplats. 
Vidare menar författaren att användning av rörelser, särskilt tillsammans med de yngsta 
barnen, vidgar deras uttrycksmöjligheter ytterligare och gör att alla kan hänga med på sitt sätt. 
Musik kan också ha en lugnande effekt, både för att komma ner i tempo och för att samla 
tankar och intryck. 
 
Att använda ett estetiskt ämne som medel för att nå pedagogiska mål som ligger utanför 
ämnesområdet, är enligt Paulsen (1996) en instrumentell användning. Detta är i sig inte fel då 
det stämmer väl överens med det ämnesöverskridande arbetet och helhetstänk som råder i 
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förskolan. Dock så finns det en risk med att uteslutande tänka på detta vis då det riskerar att 
minska barnens möjligheter att sätta sig in i ett uttrycksmedel för att kunna använda det fullt 
ut. Vidare menar författaren att estetiska ämnens inlärningspotential riskerar att gå förlorade 
om de ses som sysselsättningar utan att direkt ha något syfte och att de färdigheter, till 
exempel språk och motorik, som kan utvecklas med estetiken som verktyg bör ses som delmål 
och inte huvudmål. Holgersen (2012) tar upp begreppet mening i musikaliska aktiviteter och 
menar att pedagogen i musikaktiviteter tillsammans med barn, bör kunna finna olika aspekter 
av meningsskapande i det specifika tillfället där aktiviteten blir meningsfull och viktig för det 
enskilda barnet. 

2.4 Pedagoger och musik 
Musik är något kulturellt betingat och socialt konstruerat och vår inställning till den grundar 
sig i våra tidiga uppfattningar om vad som är ”(...) riktigt musikaliskt lärande” (Söderman, 
2012:50). Sett till detta så är det av största vikt att pedagoger reflekterar kring sina egna 
normer och sina egna uppfattningar om vad som är musik och vad som anses vara 
musikaliskt:  
 

Våra föreställningar om musik baseras på personliga erfarenheter och social bakgrund. När 
förskolläraren möter barngruppen i olika musikaliska aktiviteter förmedlas musikaliska 
värderingar och normer till barnen. Därför kan det vara viktigt att man i rollen som 
professionell förskollärare reflekterar över vilken musikkanon man förmedlar (Söderman 
2012:37). 

 
Musikalisk kompetens handlar enligt Ferm Thorgersen (2012) inte endast om att kunna sjunga 
och spela utan snarare om att ha kännedom om olika typer av musik och dess funktioner. 
Genom att acceptera de olika dimensioner av kunskap som musik har och genom att använda 
dem får pedagoger chans att skapa möjligheter för barns musikaliska kunskapsutveckling.  

2.4.1 Pedagogers roll 
Musikalisk utveckling är en del av barnets helhetliga utveckling och barnet möter och 
uttrycker musik under hela sin uppväxt. Hur musiken sedan upplevs påverkar den musikaliska 
utvecklingen vilket gör att pedagogen har en viktig roll i processen (Angelo & Sæther, 2012). 
Enligt Jederlund (2002) är upplevelsen av meningsfullhet i samband med de musikaliska 
aktiviteterna viktig för att barnen ska engagera sig i genomförandet. Ett viktigt steg i att uppnå 
detta är en ärlighet och ett engagemang från pedagoger i musiksituationer. Vidare menar 
Jederlund (2002) att barn direkt känner skillnad mellan en arrangerad musiksituation som sker 
på rutin och en musikalisk situation där pedagogen är engagerad och visar intresse. För att 
kunna motivera och utmana barn i musik bör pedagoger utveckla sig både musikaliskt och 
pedagogiskt. Pramling Samuelsson et al. (2008) understryker dock att pedagogerna inte 
behöver vara musiker för att barn ska kunna uppmärksammas på olika aspekter av musik utan 
att det viktiga ligger i att skapa situationer som gynnar barns lärande. Författaren menar att 
det framförallt handlar om att som pedagog besitta en medvetenhet om vilka estetiska 
förmågor som barnen rimligen kan utveckla. Att pedagogen inte behöver vara en musikalisk 
expert får stöd av Sundin (1995) som menar att musikaliska färdigheter visserligen gynnar 
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pedagoger men att motsatsen inte behöver gälla, utan att man med få färdigheter ändå kan 
skapa utvecklande miljöer för barnen. 
 
Pramling Samuelsson et al. (2008) tar upp två av de sätt på vilka pedagoger kan stötta barnen 
i deras estetiska utveckling: systematisk variation och metakognitiva dialoger med barnen. 
För att kunna göra detta måste pedagogen ha klart för sig vad barnen ska utveckla samt hur ett 
samtal om barnens tillägnade erfarenheter kan genomföras så att dessa synliggörs för så väl 
barn som pedagoger. Med systematisk variation menas variation av aspekter av ett visst 
lärandeobjekt med vilket menas den specifika förmåga som pedagogen avser utveckla hos 
barnen. Exempel på lärandeobjekt inom musik kan, enligt författarna, vara musikaliskt 
lyssnande eller att representera musik i andra skapande former som till exempel bild. För att 
kunna föra metakognitiva dialoger med barnen, där de uttrycker sig och får utvecklande 
följdfrågor, måste pedagogen vara aktiv i riktandet av barns uppmärksamhet samt aktivt 
lyssnande för att se möjligheterna att föra dialoger.  
 
Eriksson (2013) anser att det är viktigt med aktiva pedagoger under musikaktiviteter 
tillsammans med barn. Om en pedagog till exempel spelar ett instrument så får den eller de 
andra vuxna deltagarna stå för gestikulerandet. Alla bör sjunga med och visa engagemang och 
glädje inför det som pågår. Vidare menar Eriksson (2013) att det som pedagog kan vara 
lockande att säga till barnen att de inte behöver vara med om de inte vill. Detta för att ingen 
ska känna sig pressad eller tvingad. Ett sådant uttalande kan dock få oönskad effekt då det 
snarare ger barnen något att gömma sig bakom. Då är det bättre att istället bara börja spela 
och sjunga och hoppas att barnen rycks med. En viktig del av pedagogens roll i 
musikaktiviteter är, enligt Ferm Thorgersen (2012), att bidra till att barnen får uppleva 
känslan av att de kan. Barnen bör få möjligheter att självständigt utforska, upptäcka och 
undersöka musiken. En annan viktig del pedagogen står inför är att välja ett innehåll i de 
musikaliska aktiviteterna som dels engagerar hela barnet och utmanar flera sinnen, men som 
också bjuder dem på upplevelser som skapar mening. 

2.4.2	  Pedagogers	  inställning	  
Eriksson (2013) anser att pedagogers inspiration smittar av sig på barnen och att en 
oinspirerad pedagog därmed också får oinspirerade barn. För en del kommer idéer och 
inspiration naturligt medan det för andra krävs lite mer arbete och också mod. För att 
förmedla en inbjudande och rolig stämning i musicerandet måste pedagogen släppa loss, våga 
bjuda på sig själv och ha tilltro till sig själv. 
 
Enligt Calissendorff, (2012) finns det idag en föreställning om att musik endast kan utövas 
med barn om man har god musikalisk kunskap. Detta har lett till att förskollärare inte känner 
sig tillräckligt skickliga för att arbeta med musik tillsammans med barn, vilket i sin tur lett till 
en minskning av musikaktiviteter i verksamheten. Samtidigt anser pedagoger att de skulle 
använda musik i högre grad om de kände större tilltro till sina egna musikaliska förmågor och 
hade mer utrustning, tid och utrymme. Alla pedagoger kan, enligt Uddholm (1993), använda 
sig av musik i förskolans verksamhet om de använder det de kan och inte ger upp och tänker 
på det som de inte kan. Sundin (1995) menar att en viktig förutsättning hos pedagoger är en 
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öppenhet inför sina egna musiska känslor för att kunna återupptäcka samma nyfikenhet för 
ljud och musik som barn visar. Uddén (2001) å sin sida, menar att det är viktigt att pedagoger 
är kunniga inom musik som uttrycksform för att det hon kallar musisk pedagogik ska kunna 
bli ett medel för barns kunskapande. Vidare hänvisar författaren till sin tidigare undersökning 
som visar att kvaliteten i musikaliska aktiviteter kan avgöras av pedagogers tillit till den egna 
förmågan inom musik och sång. Även Söderman (2012) lägger vikt vid detta och menar att 
det är viktigt att pedagoger inte ser sin egen musikalitet som något hinder utan istället som en 
möjlighet, och menar att detta istället kan vara en tillgång i musikupplevelser. Vidare menar 
författaren att pedagoger bör vidga sina vyer och våga se bortom traditionell barnmusik och ta 
in musik som barnen visat intresse för att de tycker om.  
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3.	  Metod	  
I detta avsnitt redovisas och motiveras inledningsvis vårt metodval. Under Urval presenteras 
hur kontakten med informanterna skett och våra tankar kring valet av dessa. Vidare 
presenteras studiens Genomförande, där vi går igenom utförandet av intervjuerna och våra 
tankar kring dem. Under Databearbetning tar vi upp hur vi har valt att hantera empirin. 
Slutligen presenteras våra Forskningsetiska överväganden. 

3.1 Val av metod 
I planerandet av en studie är det viktigt att ställa sig frågan vilken typ av undersökning, 
kvalitativ eller kvantitativ, som är förenlig med undersökningens	  syfte. Enligt Trost (2010) så 
är en tumregel att i undersökningar med fokus på antal och frekvens är en kvantitativ studie 
att föredra. Om det däremot handlar om att förstå eller att finna mönster så är en kvalitativ 
studie rimlig. 

För att ta reda på hur musikanvändandet kan se ut i praktiken intervjuades sex stycken 
verksamma förskollärare. Datainsamlingen skedde med kvalitativ intervju som metod. Detta 
då det som Trost (2010) menar, är en användningsbar metod då syftet är att finna mönster och 
söka förståelse, vilket stämmer överens med målet för denna undersökning. Detta får stöd 
även av Johansson & Svedner (2006) som menar att kvalitativa intervjuer, rätt använda, 
synliggör pedagogers förhållningssätt och målsättningar. Valet grundar sig också i vår strävan 
efter att få så djupgående och uttömmande svar som möjligt av informanterna. 

3.1.1 Kvalitativ intervju 
Som tidigare nämnt så är kvalitativ intervju en intervjuform som syftar till att finna mönster i 
samtalen med informanterna och söka förståelse för deras tankegångar (Trost, 2010). En 
kvalitativ intervju kan ses som en dialog där den intervjuades replik avgör nästa fråga, 
intervjuaren bestämmer alltså ämne medan den intervjuade bestämmer vilka vägar samtalet 
om ämnet tar (Johansson & Svedner, 2006). Vid planerandet av intervjuerna valde vi således 
att bestämma fasta frågeområden men inte fasta frågor för att på så vis sträva efter att 
informanternas egna tankar och erfarenheter skulle komma till uttryck till fullo. Istället 
formulerade vi stödfrågor för att försäkra oss själva om att intervjuerna skulle hållas inom 
ramarna för undersökningens syfte. Frågeområdena med stödfrågor formulerades efter att vi 
läst in oss på för studien relevant material, för att veta vart vi skulle lägga vårt fokus. I 
insamlandet av information genom intervjuer menar Patel & Davidson (2011) att forskaren 
bör beakta två aspekter. Det ena är graden av standardisering. Låg grad av standardisering 
innebär intervjufrågor med öppna svarsalternativ och en flexibilitet hos intervjuaren då det 
gäller frågornas ordning. Då det gäller strukturering så innebär låg grad att informanten ges ett 
stort svarsutrymme i frågorna. Mot bakgrund av detta så valde vi att planera för våra 
intervjuer med både låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. Vi valde också 
att hämta inspiration ifrån tratt-tekniken, en teknik som, enligt Patel & Davidson (2011), 
innebär att intervjuaren börjar med att ställa övergripande frågor för att sedan rikta in sig på 
mer specifika frågor inom samma ämne. Detta för att få så täckande svar som möjligt och för 
att locka informanterna till vidareutveckling av svaren. 
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3.2 Urval 
Sökandet efter och kontakten med informanter skedde via mejl och telefonsamtal till förskolor 
inom det valda geografiska området. Enligt Johansson & Svedner (2006) är det lämpligt att 
söka bredd i urvalet exempelvis genom att söka personer med olika erfarenhetsbakgrund, 
detta för att finna variationer i uppfattningarna. Mot bakgrund av detta valde vi att söka 
informanter med varierad arbetslivserfarenhet inom förskolläraryrket samt varierad ålder. 

Undersökningen avsågs till en början innefatta sju stycken informanter. En intervju valdes 
sedan bort (se 3.4 Bortfall) och undersökningen innefattar således sex stycken informanter på 
fem olika förskolor. Två av dessa förskolor har en Reggio Emilia inspirerad pedagogik och en 
har en pedagogik inriktad på språk och kommunikation. Samtliga informanter har 
förskollärarexamen och två stycken har även lärarexamen mot tidigare år. Informanternas 
arbetslivserfarenheter inom förskoleverksamhet varierar från cirka tre år till 30 år. 
Gemensamt för alla är att de är verksamma på centrala förskolor i en stad i Norrland. 

3.3 Genomförande 
Vi planerade att genomföra samtliga intervjuer med två intervjuare närvarande för att kunna 
stötta och komplettera varandra i intervjuteknik och efterbearbetning. Efter första intervjun så 
insåg vi dock att det skulle bli alltför ineffektivt att arbeta på detta sätt genom hela 
datainsamlingen. Informant 2, 4 och 6 är därför intervjuade med en intervjuare närvarande 
medan informant 1, 3 och 5 är intervjuade med två intervjuare närvarande. För att helt kunna 
fokusera på och följa informantens samtals- och tankebanor gjordes, förutom anteckningar, 
också ljudupptagning efter varje deltagares godkännande. Enligt Johansson & Svedner (2006) 
är ljudupptagning ett bra verktyg vid kvalitativa intervjuer för att kunna göra just detta samt 
för att ge intervjuaren större möjligheter att också läsa in informantens kroppsspråk. 
Ljudupptagningarna har sedan, efter varje intervju, transkriberats. Intervjuerna genomfördes 
på varje informants respektive förskola på en plats vald av informanten själv. Detta ledde till 
att informant 1 intervjuades i pågående verksamhet, det vill säga i närheten av barngrupp och 
annan personal. Informant 2, 3, 4, 5 och 6 intervjuades i avskilda och ostörda rum. 
Intervjuerna utgick från våra på förhand bestämda frågeområden men styrdes av informantens 
svar och tankebanor. Detta gjorde att intervjuerna varierade något i tid, mellan ca 17-25 min, 
beroende på hur samtalet fortskred. 

3.4 Bortfall 
En tilltänkt sjunde informant hade vid sin intervju en önskan om att få bli intervjuad 
tillsammans med övriga, tre kollegor, inom arbetslaget. Vi valde att tillgodose detta önskemål 
och genomförde därför intervjun med fyra informanter närvarande. I efterbearbetningen av 
denna fann vi dock en svårighet i att uppfatta de fyra informanternas enskilda tankar och 
reflektioner och valde därför att utesluta intervjun. Vår upplevelse bekräftas av Trost (2010) 
som menar att gruppintervjuer kan vara komplicerade att genomföra och tolka. Detta då 
informanterna kan påverkas av social styrning vilken bland annat kan leda till att synpunkter 
kommer fram som ingen egentligen står för eller att individer upplever svårigheter att uttrycka 
sina egentliga åsikter. Då de informanter som föll bort inte avvek från övriga informanter i 
studien sett till ålder, utbildning eller pedagogisk inriktning så anser vi att detta ej påverkat 
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resultatet. Studien kom alltså att innefatta sex stycken informanter, vilka presenteras under 
rubriken Resultatredovisning. 

3.5 Databearbetning 
Johansson & Svedner (2006) skriver om vikten av att ha en genomtänkt strategi för 
bearbetning av intervju och att det redan i planeringsfasen bör bestämmas vilken metod för 
analys av data man avser att använda. Vidare menar Johansson & Svedner (2006) att en viktig 
uppgift som forskare står inför är att finna mönster som döljer sig i materialet och sedan 
presentera detta så tydligt som möjligt. Med detta som grund har vi valt att hämta inspiration 
från författarnas bearbetningsmetod kallad Inriktning på uppfattningar. Detta innebär att vi 
sökt skillnader och mönster i informanternas uppfattningar och grupperat dem därefter för att 
på så sätt få en överskådlig bild av insamlad data. Transkribering av insamlad data skedde i 
nära anslutning till intervjutillfället för att inte gå miste om viktiga tankar och reflektioner. 
Transkriberingen genomfördes genom att lyssna, pausa och anteckna dialogen. Detta skedde 
ord för ord, bortsett från småprat innan och efter intervjuerna. I vissa direkta citat så har 
talspråksord ändrats, detta för att göra citaten mer lättlästa. Vi vill dock understryka att 
innebörden av dessa är densamma.  

3.5.1 Förförståelse 
Vi har under hela genomförande av studien varit medvetna om vår förförståelse för ämnet. 
Denna förförståelse grundar sig dels i vår snart genomförda utbildning till förskollärare, våra 
praktiska erfarenheter från arbete i barngrupp samt de teoretiska kunskaper vi tillägnat oss 
inför planeringen och under genomförandet av studien. Enligt Patel & Davidsson (2011:79) 
börjar ingen forskare “som ett tomt blad” och hänvisar till hermeneutiken, vars ungefärliga 
betydelse beskrivs som tolkningslära. Inom hermeneutiken ses förförståelsen som en viktig 
aspekt att ta hänsyn till i sökandet efter förståelse och som något som antingen kan ses som 
något som inte går att bortse från eller som något som forskaren kan “sätta parentes” (Patel & 
Davidson, 2011:79) kring. Hermeneutiken går i stort ut på att tolka, studera och försöka 
förstå, med andra ord att söka kvalitativ förståelse. Med en genomgående medvetenhet har vi 
strävat efter att, i hela genomförandet av studien, inte låta vår förförståelse för ämnet färga av 
sig och lysa igenom i tolkningen av resultatet.  

3.6 Tillförlitlighet 
Enligt Patel & Davidson (2011) är det svårt att vid kvalitativa studier finna fasta regler, 
procedurer eller kriterier för att säkerställa kvaliteten. Vidare menar författarna att forskarens 
värderingar och bedömningar har betydelse för undersökningens tillförlitlighet, vilket vi har 
varit medvetna om i analysfasen. Vi anser att fullständig objektivitet inte är möjligt då vi 
präglas av tidigare erfarenheter och värderingar. Genom att spela in intervjuerna, för att på så 
sätt kunna gå tillbaka och försäkra oss om att vi uppfattat informanterna rätt, har vi grundat 
för att undersökningen ska presentera tillförlitligt resultat. Inspelningar har också gjort det 
möjligt för den av oss som inte deltagit i en intervju att kunna lyssna och ta del av samtalet. 
På så vis har vi kunnat diskutera tolkningar och kontrollera med varandra att vi uppfattat 
informanterna på samma sätt. 
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Aspekter som kan ha påverkat informanterna och därmed studiens tillförlitlighet är dels att vi 
sedan tidigare är bekanta med tre av informanterna och dels intervjusituationerna som sådana. 
Detta har funnits i åtanke under insamlandet av data och dess eventuella påverkan diskuteras 
utförligare under Metoddiskussion. Vidare har vi tillägnat oss tidigare forskning och litteratur 
innehållandes olika perspektiv och teoretiska utgångspunkter för att på så vis ge en bred och 
rättvis bild av ämnet. 

3.6.1 Forskningsetiska överväganden 
Våra etiska ställningstaganden har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
(Vetenskapsrådet, 2002) 

Informationskravet säger att forskaren ska informera om forskningsuppgiftens syfte och enligt 
samtyckeskravet ska undersökningens deltagare ha rätt att bestämma över sin medverkan. 
Mot bakgrund av detta lämnades ett följebrev (Bilaga 1) ut till varje informant i samband med 
intervjun. Utlämnandet av ett följebrev innebar i detta fall att informanterna informerades om 
studiens övergripande syfte och deras rättigheter under och efter intervjun samt 
kontaktuppgifter till intervjuarna. För att förtydliga valde vi att också bifoga Vetenskapsrådets 
(2002) fyra etiska principer. För att uppfylla konfidentialitetskravet som säger att 
medverkande personer ska få vara helt anonyma, nämns inte geografisk plats, förskolans 
namn eller informantens namn i studien. Namnen som används i presentationen av resultatet 
är fiktiva och inspelat material och anteckningar kommer att förstöras efter sammanställning 
och presentation av studiens resultat. I enlighet med nyttjandekravet, som säger att insamlad 
information endast får användas för forskningsändamål, kommer denna inte att lämnas ut och 
endast att användas i denna studie. 
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4.	  Resultatredovisning	  
Här presenteras resultatet av den insamlade empirin. För att skapa överblick över innehållet 
presenteras det under tre områden baserade på undersökningens syfte: Musik som pedagogiskt 
arbetssätt, Musik som kunskapsmål och Pedagogers tankar om musik i förskolan. 

Informanterna i denna undersökning är, som tidigare nämnt, helt anonyma. För att underlätta 
för läsaren har vi valt att ge dem fiktiva namn och för att ge en tydligare bild av dem följer här 
en kort presentation: 

Informant 1: Anders, 33 år. Är inne på sitt tredje år som förskollärare. Säger sig ha stort 
intresse för musik och vissa färdigheter inom gitarrspelande. 

Informant 2: Anna, 32 år. Har arbetat som förskollärare i nio år och har även lärarexamen. Är 
intresserad av musik och tycker om att sjunga. Kan även spela gitarr. 

Informant 3: Andrea, 58 år. Har arbetat som förskollärare i 34 år. Tycker om musik och att 
använda sig av sång men anser sig ha bristande färdigheter i instrumentanvändande. 

Informant 4: Annika, 50 år. Har arbetat som förskollärare i 29 år. Har en musikalisk bakgrund 
och kan spela flertalet instrument. 

Informant 5: Agnes, 29 år. Har arbetat som barnskötare inom förskolan i 3,5 år och har även 
lärarutbildning mot grundskolans senare år. Har ett stort intresse för musik, både hemma och 
inom förskolan. Sjunger och spelar gitarr samt piano. 

Informant 6: Ann-Sofi, 57 år. Har arbetat som förskollärare i 33 år. Anser sig ha så gott som 
obefintliga musikaliska färdigheter och heller inget uttalat intresse. 

4.1 Musik som pedagogiskt arbetssätt 
Samtliga av de besökta förskolorna har sångsamling som ett stående inslag i verksamheten 
och på flera av förskolorna så är det i dessa stunder musiken främst används. Under 
sångsamlingarna träffas pedagoger och barn, vanligtvis innan lunch, och sjunger ett antal 
utvalda sånger. Sångutbudet är på förhand utvalt av pedagogerna och barnen får sedan välja 
utifrån det. Ibland sjungs också barnens egna önskesånger. Sångsamlingen och sången 
fungerar då som något att samlas kring och mötas i. Flera pedagoger i studien uttrycker dock 
en önskan om att förnya och utveckla sångsamlingarnas innehåll. Samtliga av de intervjuade 
pedagogerna i undersökningen ser, mer eller mindre, musiken som ett möjligt pedagogiskt 
verktyg för barns lärande inom flera olika områden men framför allt som något som skapar 
gemenskap och glädje i barngruppen. För Andrea är glädjen det allra viktigaste: ”Men det är 
roligt, musik är ju glädje, det hjälps ju inte”. 

4.1.1 Musik för språkutveckling 
Alla informanter anser att musiken är ett särskilt betydelsefullt verktyg för barns 
språkutveckling. Genom att använda musik får barnen ytterligare ett verktyg för att uttrycka 
sig och sången ger dem möjlighet att bekanta sig med nya, ibland kanske lite ovanligare ord 
vilket utökar ordförrådet. Agnes menar att musik i förskolan är väldigt förknippad med 
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språkinlärning och konstaterar: ”Oftast är det ju lättare för barn att lära sig en sång och genom 
sång utöka sitt ordförråd, men självklart är läsning viktigt också, men sånger är ju sånt som 
sätter sig i huvudet och så sjunger dom om och om igen. Så det är väldigt förknippat med 
språkinlärning”. Även Anna menar att sången fungerar för att utöka barnens ordförråd och att 
melodin gör att orden lättare fastnar. Anna beskriver spårkutvecklingsmöjligheten på följande 
sätt och kopplar det också till rörelse: ”Men sen så tror jag också att språket utvecklas 
jättemycket genom musik, speciellt om du har rörelse till också… lära sig nya ord och 
begrepp och allt möjligt”.  

4.1.2 Musik för motorisk utveckling 
Ett lärande som också är återkommande hos merparten av pedagogerna är motorisk 
utveckling genom musik. De menar att musiken uppmuntrar till rörelse och att dessa därför 
hänger samman. Ett exempel som nämns är barnsången Imse Vimse spindel som innehåller 
passande rörelser till texten. En pedagog menar också att det är svårt att sitta stilla till musiken 
och att den därför bidrar till rörelse. Vidare tar både Anna och Ann-Sofi upp 
motorikbegreppet i sina funderingar kring vad barnen kan utveckla i musikaktiviteter. Likaså 
Agnes som anser att det också leder till kroppsuppfattning: ” (...) med rörelse så får de 
[barnen] ju en helt annan förståelse för sin egen kropp och hur de… ja men att träna motorik 
egentligen”. Som exempel på musikaktiviteter där rörelse förekommer tar hon upp 
Djungelgympa, vilket är ett musikprogram för barn med sånger som uppmuntrar till rörelse 
till musik och används som ett spontant inslag i verksamheten. Anders konstaterar att 
användandet av kroppen är en stor del i musik tillsammans med barn och att det i detta finns 
ett motoriskt lärande. 

4.1.3 Musik för matematisk utveckling 
Att använda musik för att lära om matematik återkommer hos hälften av de intervjuade som 
hänvisar till bland annat räkneramsor och sånger med räknetal. Annika kopplar ihop 
matematiken med rytmik: ”(...) det finns ju sånger som är kopplade till matte, till olika… och 
just det här med ramsor som är rytmik. Att lära en räkneramsa och klappa till eller för att 
känna rytmen och få lite en läsrytm eller en talrytm”. 

Agnes kopplar ihop musik med matematik och menar att vissa sånger innehåller matematik 
och på så vis kan vara en hjälp i barnens förståelse för och lärande om detta. Sångsamlingar 
på Agnes förskola är ibland kopplade till pågående tema i verksamheten, där matematik är ett 
exempel: 

Vi håller ju samlingar en gång om dagen i alla fall… och då är det ju alltid musik som är 
med, i alla fall när jag håller samlingar. Sedan har vi ju lite olika inriktningar beroende på 
vad det är vi jobbar med och ibland kanske det är mer matematikfokus eller språkfokus men 
musik är alltid närvarande just kring samlingssituationen.  

4.1.4 Musik och känslor 
Förutom att sätta kroppen i rörelse så anser fyra av de intervjuade pedagogerna att musiken 
också har en lugnande effekt, exempelvis för de yngsta barnen under sovvilan och i 
avslappningsövningar tillsammans med barnen. Annika menar också att lugn musik kan 
dämpa ruschiga situationer som till exempel när barnen klär på sig för att gå ut. Agnes tror att 
musiken, åtminstone ibland, kan skärpa barns koncentration. 
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Att se musik som något som kan utveckla barns verbala språk, matematikkunskaper och 
motoriska färdigheter återkommer alltså hos merparten av informanterna. Likaså musikens 
lugnande effekter. Något som däremot bara Anna tar upp är musiken som verktyg vid 
skapande, där hon nämner målning som exempel. Hon menar att musiken vid ett sådant 
tillfälle kan framkalla en viss känsla hos barnet som det sedan får försöka förmedla i bild och 
att musiken överhuvudtaget kan leda till att barnen ges möjlighet att använda alla sinnen. 
Även Annika ser musiken som något som får barnen att använda fler sinnen samt att den är 
känslomässig och kan väcka barns inre känslor. Att lyssna till instruments läten, ensamma 
eller tillsammans, kan skapa samtal om känslor: ”Och höra skillnad när man är ensam och hur 
det kan kännas för ett ensamt instrument eller när man spelar många tillsammans. Alltså man 
kan koppla mycket det där att hur tror ni den här känner sig när den låter så här och lyssna till 
stämningar”. 

4.1.5  Musik och barns hemkultur 
Annika tycker att musiken fungerar som ett verktyg för att koppla samman barnens hemkultur 
med förskolan. Hon tycker att det är viktigt att kolla upp vad barnen lyssnar på hemma, vilka 
melodier ett barn med annat modersmål än svenska kan tänkas känna igen och tycka om så att 
alla får känna igen något och visa hur det låter hemma hos dem: ”(…) när man ska jobbar med 
barn från olika kulturer, så finns det sånger som finns i flera länder så man kan känna igen 
det. Och det är ju också viktigt att tänka på, att kolla upp vad som finns, att alla får känna 
igen”. 

Även Ann-Sofi är inne på musiken som en länk mellan olika modersmål: ”Det är nånting som 
fängslar barnen, som drar dem till sig, som… alla kan vara med. Oavsett om du kan språket 
eller inte. I ett sammanhang där det spelas instrument och sjungs så är du [pedagogen] som en 
magnet”. 

4.1.6  Musik för social utveckling 
En informant menar att barnen i musikaktiviteter kan ges chansen att få höras, synas och stå i 
centrum. Det kan tolkas som att musiken kan ha en roll i barns sociala utveckling, något som 
även tas upp av Annika som menar att musiken skapar social kompetens: ”Jag tror att man 
kan få en social kompetens på det sättet att man vågar framträda. Alltså du sjunger och du 
känner att du kan och du får en samhörighet”. Anna uttrycker det såhär: ”Ha roligt 
tillsammans, få en gemenskap (…) men sen är det ju också att ta instruktioner, sitta stilla 
(…)”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga informanter ser musiken som ett pedagogiskt 
verktyg för barns lärande. Det lärande som sker genom musiken kan vara språkutvecklande, 
matematikutvecklande och motoriskt utvecklande. Det kan också handla om att utveckla 
barns sociala förmåga, skapa ett lugn i gruppen eller för att använda alla sinnen. Samtliga 
pedagoger kopplar också samman musiken med glädje och gemenskap.  
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4.2 Musik som kunskapsmål 
Under intervjuerna fick samtliga informanter läsa följande utdrag från läroplanen (Skolverket, 
2011:7): ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom sång och 
musik (...) utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 
lärande”. Varje informant visar på svårigheter att tolka innehållet och få av de intervjuade 
talar konkret om musik som ett mål i sig självt, det vill säga som något som barnen får lära sig 
om. Anna är den enda som ordagrant talar om att lära om musik:  

Jag tycker att man ska få med alla uttrycksformer så som sång, musik… för alla barn lär ju 
olika. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att få med alla barn för det här är ett 
bra redskap att lära om t.ex. språk. Sen tror jag lite att… det är ju en metod [musiken] för 
att lära sig saker, det är där man använder det mest. Men ibland så är det ju, när vi har de 
här musiktemana då handlar det ju om att ha roligt tillsammans, prova på olika instrument, 
då är det ju mera ett mål i sig själva musiken och sången. Men mest tror jag att man jobbar 
med det… bara för att lära sig andra saker, som hjälpmedel.  

Vidare anser Anna att musiken fungerar som ett mål i sig självt när förskolan, till exempel, 
tränar inför något de kallar vårspel. Vårspelet är en show där bland annat sånguppvisning 
ingår som barnen tränar in och visar upp för föräldrarna. Hon menar att de då övar för att få 
sången bra och att den därmed fungerar som ett eget kunskapsmål. 

Fem av informanterna talar om att barnen kan utveckla taktkänsla och förståelse för rytm. 
Samtliga förskolor har instrument att tillgå, främst just rytminstrument såsom bjällror, ägg 
etc. Dessa instrument är till för barnen men används i liten utsträckning på samtliga av de 
besökta förskolorna. Samtliga av de intervjuade är dock av uppfattningen att barnen är 
intresserade och roade av instrumenten. Vissa svårigheter att uttrycka sig kring musik och 
lärande finns hos informanterna. Anders funderar kring musik och barns lärande: ”Ja, alltså… 
oj, vad svårt. Lärande det är väl… jag vet inte om att kunna sjunga, om det är ett lärande?”.  

Under detta område framgår att endast en informant talar ordagrant om barns lärande om 
musik. Fem av de intervjuade tar dock upp utvecklandet och förståelsen för takt och rytm som 
en del i att lära om musik.  

4.3 Pedagogers tankar om musik i förskolan  
Av intervjuerna framgår att musik inte är det främsta som diskuteras i arbetslaget, varken som 
ett eget kunskapsmål eller som en pedagogisk resurs. Musiken tycks snarare ha en självklar, 
outtalad roll som innehåll i förskolan och samtliga informanter anser att den är betydelsefull 
för barnen men också för pedagogerna själva. Agnes ser musicerandet som mycket viktigt för 
barnen och menar att det är lika nödvändigt som andra uttrycksformer: ”Men alla 
uttrycksformer behövs i förskolan… för att nå alla och individanpassa”.  

På frågan om musikens prioritet i förskolan så berättar Agnes och Annika att musik i deras 
respektive verksamhet har relativt låg prioritet och att språk- och matematiksatsningar 
prioriteras högre. De övriga intervjuade anser, i motsats till detta, att musik har hög prioritet i 
respektive verksamhet, ett uttalande som motiveras av att de sjunger med barnen varje dag. 
Musikens prioritet kopplas samman med eventuella hinder för musikanvändandet. Agnes tar 
upp tiden som en ramfaktor som kan hindra användandet av musik tillsammans med barnen. I 
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övrigt ser hon bara möjligheter och att idéer och driv tas emot positivt: ”Är man driven och 
har idéer och ja, men kommer man med något så är det alltid: ja men kör det!”. Övriga 
informanter talar däremot inte om tid som ett hinder för musiken och en av dem uttrycker att 
tid inte har någon inverkan alls utan att det helt handlar om intresse, mod och kunskap från 
pedagogernas sida. Bristande musikaliska kunskaper och en känsla av otrygghet i att sjunga 
och spela ser alla informanter som ett hinder för att kunna använda musik i önskad 
utsträckning. Fyra av dessa pedagoger kopplar även ihop eget intresse för musik med 
användningen av det och menar att eget musikintresse har stor påverkan på hur mycket man 
använder musik tillsammans med barnen. Anna menar att: ”Hindret kan ju vara att man inte 
själv känner sig trygg med att sjunga, man kanske inte kan spela något instrument. Jag gillar 
ju både att sjunga och spela och därför blir det ju lättare”. Att alla pedagoger ska göra lika 
mycket av alla delar i det pedagogiska arbetet ses inte som nödvändigt och på frågan om 
vikten av likvärdighet i arbetslaget så svarar Agnes följande: 

Jag som har ett väldigt stort intresse av musik, både privat och professionellt, kanske tar 
fram ännu mer musik och försöker som... för jag tycker ju att det är himla kul. Medan dom 
andra i mitt arbetslag kanske har lite andra intressen och fokusområden som dom är 
superbra på. Så tror jag att man gör ett bra arbetslag också, att man har lite olika. Så jag tror 
egentligen inte att det behövs likvärdighet heller. 

Två informanter berättar att de planerar för musikaktiviteter medan två andra menar att det 
sällan förekommer planering för detta i deras verksamhet. En av dem uttrycker skämtsamt en 
önskan om att genomföra musikaktiviteter överhuvudtaget. Ann-Sofi berättar att de i 
arbetslaget planerar aktiviteter för sångsamlingar men att ingen planering i musik sker utöver 
det. Själv har hon sällan musik med barnen och hänvisar till den egna okunskapen: ”Jag har ju 
jobbat med kollegor som har spelat instrument och håller på med musik privat och även tagit 
in det i sitt arbete. Och då har det ju planerats mer för musikstunder och så än vad det görs 
idag”. Alla intervjuade nämner också att musikaktiviteter sker både spontant och planerat. 
Anders och Annika understryker dock att det sker till större del spontant i deras respektive 
verksamhet medan Anna upplever att musik sker till störst del planerat på den förskola där 
hon arbetar. En vanligt förekommande aktivitet där musik används som innehåll menar 
samtliga informanter, som tidigare nämnt, är samling. Informanterna nämner att musik utgör 
del av innehållet i samlingen och då oftast i form av sång tillsammans med barnen. 

Andrea och Ann-Sofi ser den tekniska utvecklingen som en del i att deras möjligheter att 
använda musik i verksamheten ökat och att de nu kan använda den på ett nytt sätt. Ann-Sofi 
som känner sig obekväm med att själv stå för musiken uttrycker sig på följande sätt: ”Jamen 
som nu när man har tillgång till dator, youtube1, powerpoint2 och… videokanon och allt det 
här, så finns det ju hur mycket möjligheter som helst och då behöver ju inte jag själv stå för 
det och spela gitarr eller dragspel. Då kan jag ju använda mig av tekniken”. 

Teknik är alltså möjliga verktyg att använda för att förmedla musiken till barnen. Något som 
också finns att tillgå, som tidigare nämnt, är instrument. Samtliga förskolor har instrument till 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 YouTube – En webbplats från 2005 där dess användare kan ladda upp och ta del av videoklipp. 
(www.sv.wikipedia.org) 
2 PowerPoint - Ett presentationsprogram från Microsoft. (www.sv.wikipedia.org)	  2 PowerPoint - Ett presentationsprogram från Microsoft. (www.sv.wikipedia.org)	  
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barnen men de används sällan och står istället undangömda. En anledning till detta, tror flera 
av informanterna, är att pedagoger inte orkar med ljudnivån som följer. Anders tror att man av 
den anledningen föredrar planerade aktiviteter med instrument, istället för att ta fram dem 
spontant efter barnens önskemål:  

(...) det är också en sån där sak vi är jättedåliga på, sen jag började här, att låta dom ta fram 
[instrument] och prova.(...) Och då vet jag inte om det har att göra med… dom tycker det är 
jätteroligt men om det blir väldigt hög nivå, alltså hög ljudnivå och dom går runt och 
springer runt och det blir [gör ljud]. Man kanske kan använda det i mer strukturerade 
former. Kanske på samlingar. Där alla kan sitta och så får man använda det på nåt mer ja… 
men ja, vi är jättedåliga på att använda och låta dom använda det spontant.  

Vidare tror Anders på mer utbildning inom musik i förskolan för att stärka pedagogernas 
självförtroende och kunnande. Även Annika ser musiken som ett utvecklingsområde och 
efterlyser musikprioritering i kommunen. Hon menar också att utvecklingen av 
musikaktiviteterna i förskolan står och stampar och har så gjort sedan hon själv var barn: 

Men jag tycker att förskolan är dålig på en utvecklad musik. Man har ju sjungit bä bä vita 
lamm sedan jag var liten för 50 år sedan. Och just på den här förskolan är det också det 
enda man sjunger. Fortfarande. Alltså det är ingen utveckling på vad man kan göra på 
musikområdet utan musik är mycket att sjunga en sång. 

Detta antyder också Andrea som säger att hon själv försöker skapa variation och emellanåt få 
in nya sånger. 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga informanter har en positiv syn på musik i 
förskolan och den tycks ha en självklar roll som innehåll i verksamheterna. I verksamheterna 
finns i stort sett inga hinder för musikanvändande, istället finns hindren på individuell nivå. 
Flera pedagoger upplever en begränsning i det egna kunnandet om musik tillsammans med 
barnen och känner därför osäkerhet i genomförandet. 
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5.	  Analys	  och	  diskussion	  
I denna del diskuteras och analyseras undersökningens resultat i förhållande till våra egna 
tankar samt till den Bakgrund som finns att läsa tidigare i uppsatsen. Under rubriken 
Metoddiskussion diskuteras den metod som legat till grund för undersökningen och dennes 
positiva respektive negativa påverkan på resultatet. Under rubriken Resultatdiskussion 
diskuteras undersökningens resultat i förhållande till det syfte och de frågeställningar som 
formulerades och presenterades inledningsvis. Diskussionen fokuserar på att, med hjälp av 
den tidigare presenterade bakgrunden, finna svar på dessa frågeställningar. 

5.1 Metoddiskussion 
Trost (2010) och även Johansson & Svedner (2006) anser att det är fördelaktigt att kombinera 
intervjuer med observationer för att, sett till djup och allsidighet, få ökad förståelse för 
undersökningen. Med hänvisning till tidsaspekten och studiens omfattning fattade vi dock, 
efter noga övervägande, beslut om att inte genomföra observationer i undersökningen. Vi är 
medvetna om att det hade kunnat ge en mer nyanserad bild av hur musik med barn kan ta sig 
uttryck i praktiken men anser ändå, sett till studiens syfte, att kvalitativa intervjuer varit 
tillräckliga för att nå förståelse.  

Enligt Trost (2010) ska platsen för intervjun vara ostörd och trygg för informanten. En av 
intervjuerna kunde inte genomföras på ostörd plats på grund av personalbrist vid 
intervjutillfället. Detta kan till viss del ha påverkat informantens fokus men vi upplevde att 
miljön, trots närvaro av barn, var lugn och att informanten kunde ta sig tid sätta sig in i 
frågeområdena och föra resonemang runt dem. I planeringen för intervjuerna bestämde vi oss 
för att genomföra samtliga gemensamt, detta för att kunna ta stöd av varandra och bredda 
förståelsen för informanterna. Vi insåg dock att det skulle bli alltför tidsineffektivt vilket 
resulterade i att hälften av intervjuerna genomfördes med endast en intervjuare närvarande. En 
risk med att vara två intervjuare, menar Trost (2010), är informantens upplevelse av att 
befinna sig i ett maktunderläge. Vi ansåg dock att fördelarna med att vara två intervjuare 
övervägde. I slutändan så kunde vi, på grund av tidigare nämnd tidsbrist, inte genomföra detta 
fullt ut. Detta innebär att ramfaktorerna för intervjuerna ser olika ut, vilket vi är medvetna om 
kan ha påverkat intervjuernas genomförande och resultat. Vi var sedan tidigare bekanta med 
tre av informanterna. Enligt Johansson & Svedner (2006) så finns det en nackdel med att 
intervjua redan bekanta personer då detta kan leda till den så kallade förväntningseffekten, 
vilken innebär att informantens svar baseras på vad den tror att intervjuaren vill höra. Vid 
sökandet efter informanter strävade vi efter att finna, för oss, obekanta pedagoger. Det visade 
sig vara svårt då många av de vi kontaktade inte ansåg sig ha tid för att medverka. Detta 
gjorde att vi slutligen kontaktade redan bekanta pedagoger som hade mer tid. Även här skiljde 
sig alltså förutsättningarna för intervjuerna något, vilket vi var medvetna om och hade i åtanke 
under intervjuerna.      
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5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att få inblick i pedagogers tankar om musikanvändandet i 
förskoleverksamheten och musikens funktion som pedagogiskt arbetssätt respektive eget 
kunskapsmål. För att konkretisera syftesformuleringen har följande forskningsfrågor använts:  

• Hur ser pedagoger på musik i förskolan?  
• Vilket lärande anser pedagoger synliggörs i musikaktiviteter? 

 
Forskningsfrågorna fungerar även som rubriker i resultatdiskussionen för att tydliggöra både 
för läsaren och för oss själva. Vi vill dock inleda med att problematisera begreppet musik och 
vad musik i förskolan är.  

5.2.1	  Vad	  är	  musik?	  
Söderman (2012) menar att vår syn på musik och vad musik är baseras på egna upplevelser, 
erfarenheter och social bakgrund. Detta innebär att uppfattningar om vad som är musik och 
vad som är musikaliskt lärande varierar från person till person. Författaren menar att 
pedagoger därför bör reflektera över sina egna normer och uppfattningar om vad musik är för 
just dem. Under arbetets gång har vi funderat över vår syn på musik och vad musik kan vara, 
dock utan att finna ett konkret svar. För det första så skiljer sig naturligtvis synen på vad som 
är ”bra” respektive ”dålig” musik åt. Den enda som kan göra den bedömningen är den 
enskilda individen. För det andra så kan det som uppfattas som ”oljud” i förskolan av en 
pedagog, uppfattas som potentiellt musikaliskt lärande av en annan. Vi tror också att barnen 
kan ha en upplevelse av att de gör musik medan pedagoger uppfattar samma ljud som onödigt 
”slammer”. Det vi kan konstatera är att musik låter och att musik handlar om att göra ljud. 
Däremot hur musik bör låta och hur ljuden bör framställas finns det inget allmängiltigt och för 
alla korrekt svar på. Detta innebär enligt oss att pedagoger inte kan sätta upp regler för vad 
som får klassas som musik i förskolan. Det krävs alltså en öppenhet inför variationer och 
medvetenhet om grunden till sina egna föreställningar. Vi anser att det är viktigt att diskutera 
synen på musik, såväl i arbetslaget som tillsammans med barnen. På så vis kan 
uppfattningarna om vad som är musik och musikaliskt lärande breddas. Det framkommer i 
vårt resultat att pedagoger ibland upplever för hög ljudnivå i samband med musikaktiviteter 
och kanske kan en medvetenhet om musikens variationer göra att de ser ett musikaliskt 
lärande även i det som först hördes som ”slammer”. 

5.2.2 Hur ser pedagoger på musik i förskolan? 
”Men det är roligt, musik är ju glädje, det hjälps ju inte”. Detta för studien talande citat är 
hämtat från en av informanterna och våra upplevelser från samtliga intervjuer är att glädje och 
musik är starkt sammankopplade hos pedagogerna och att det också är det centrala målet i 
musikaktiviteterna. Studien visar alltså att pedagoger upplever musik som något som skapar 
glädje och gemenskap i barngruppen, vilket stämmer överens med Eriksson (2013) som 
menar att glädjen är skäl nog för att musiken ska får stort utrymme i förskolans verksamhet. 
För att skapa just lustfylld stämning i musicerande med barnen så menar författaren att det 
krävs tilltro till den egna förmågan och mod att släppa loss. Resultatet av denna studie visar 
dock att detta inte är egenskaper som alla pedagoger upplever sig ha och att det råder en 
otrygghet i att uttrycka sig genom musik bland pedagogerna. Denna otrygghet återfinns både 
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hos pedagoger med och utan intresse för ämnet. Vi upplever heller inte att egen kunskap inom 
musik är en garanti för trygghet i att uttrycka sig genom den men det framhålls dock som en 
viktig grund. Flera av författarna i studiens Bakgrund menar att pedagoger inte ska låta sig 
hindras av känslor av otillräcklig kunskap. En av dessa är Uddholm (1993), som menar att alla 
pedagoger kan så länge de har rätt inställning. Vi anser dock att inställning och trygghet 
förvisso är viktiga grundpelare men att det inte räcker för att förmedla den eftersträvansvärda 
glädjen utan snarare att det krävs ett genuint intresse och ärlig glädje från pedagogen sida. 
Detta relaterar vi till Jederlund (2002), som menar att barn läser av pedagogers engagemang 
och intresse i musikaktiviteter och vi anser att de då också bör märka om glädjen är spelad 
eller genuin. Denna studie visar att en effekt av otrygghet och ointresse är att musiken förlorar 
utrymme i verksamheten och blir något som pedagoger undviker. Pedagoger som har intresse 
och själva ser musik som något lustfyllt använder det i större utsträckning än de pedagoger 
som uttrycker avsaknad av musikaliskt intresse. Vi är av åsikten att alla pedagoger inte kan 
vara musikaliska och alla kan heller inte tycka att musik är lustfyllt, likaväl som att alla inte 
kan vara lika bra på alla övriga ämnen som förekommer i förskolans verksamhet. En av 
informanterna menar, på frågan om ansvarsfördelningen för musik i arbetslaget, att alla i ett 
arbetslag har olika styrkor. Informanten har själv stort intresse av musik och arbetar gärna 
med det medan andra i arbetslaget har andra intressen som är av nytta i andra delar av det 
pedagogiska arbetet: “Så tror jag att man gör ett bra arbetslag också, att man är lite olika. Så 
jag tror egentligen inte att det behövs likvärdighet heller”. 
 
Vi anser att intresse och kunskap är viktigt och att personliga erfarenheter har betydelse för 
hur musik, och annat, förmedlas till barnen, något som också får stöd av Söderman (2012). 
Studien visar på öppenhet för musiken hos pedagogerna genom att de är positivt inställda till 
idéer och driv hos kollegor. Det tycks vara viktigt att någon i arbetslaget är musikaliskt 
driven, vilket får oss att fundera över vad som händer om ingen i ett arbetslag tycker att musik 
är roligt, är driven eller anser sig ha tillräckliga kunskaper inom musik. Vi tror att det finns en 
risk att barnen då går miste om viktigt lärande, både om och genom musik. Då musiken enligt 
läroplanen (Skolverket, 2011) ska finnas med i verksamheten och är ett av många 
uttrycksmedel som barnen ska ges möjlighet att använda, så menar vi att pedagoger ändå bör 
se sig om efter alternativa lösningar. Två av informanterna som själva ansåg sig ha bristande 
kunskaper inom musik nämnde att digital teknik kan fungera som ett hjälpmedel i 
musikaktiviteter tillsammans med barnen. Möjligheten att kunna spela upp musik istället för 
att själv framföra den gör att vem som helst, enligt oss, kan förmedla musik till barnen och 
även vidga både barnens och sin egen repertoar. Detta får stöd av läroplanen (Skolverket, 
2011) som framhåller multimedia som ett verktyg i skapande processer. Vi anser att det är 
viktigt att inte vara rädd för att se sig om efter alternativ i den pedagogiska verksamheten. 
Digital teknik kan också ge pedagogerna kontroll över den höga volym de upplever kan 
komma med musiken. På detta sätt kan man finna verktyg för att gå runt kunskapsbristen och 
bli mer tillåtande. Kanske kan även det egna intresset öka i och med att musiken blir mer 
tillgänglig. Samtidigt så anser vi att det finns en risk att den digitala tekniken kan göra att den 
levande och skapande musiken, där bland annat instrument utgör en stor del, får mindre plats 
än den redan har. Vi vill därför trycka på vikten av att som pedagog reflektera över vad den 
digitala tekniken eventuellt ersätter och fråga sig hur detta kan påverka barns lärande om och 
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genom musik. Vi har själva upplevelser, från arbete i förskolan och VFU, att teknik av olika 
slag i förskolan inte alltid används på ett medvetet och pedagogiskt sätt utan snarare fungerar 
som något att plocka fram i brist på annat. Det gäller alltså att finna en balans där tekniken får 
vara ett fungerande hjälpmedel för att nå målen utan att för den skull ersätta kontakten med 
den skapande musiken.  

Enligt pedagogernas uppfattningar så sker musikaktiviteter såväl planerat som spontant. Av 
resultatet att döma kan vi dock dra slutsatsen att det snarare planeras för att ha 
musikaktiviteter men inte så mycket för lärandesyftet med dessa. Vad gäller musik som ett 
spontant inslag i verksamheten ställer vi oss frågande till hur spontan den egentligen kan vara 
för barnen. Till exempel så tycks inte instrumenten finnas tillgängliga för barnen att ta fram 
på eget initiativ och för att spela en CD-skiva krävs troligtvis hjälp av en vuxen. Med andra 
ord så måste barnen dels fråga om lov, dels få ett jakande svar. En informant reflekterar över 
den spontana användningen av instrument och menar att de i arbetslaget är “jättedåliga på, sen 
jag började här, att låta dom ta fram [instrument] och prova (...)” och konstaterar att barnen 
har stor glädje av det men att pedagogerna upplever att ljudnivån blir för hög. Informanten 
menar att en lösning skulle kunna vara att använda instrumenten under strukturerade former: 
“Kanske på samlingar. (...) men ja, vi är jättedåliga på att använda och låta dom använda det 
spontant”. Pedagoger tycks uppleva musiken som spontan när den sker utanför verksamhetens 
planerade och fastlagda rutiner. Vi anser dock att musiken då är spontan på vuxnas villkor och 
går utanför deras planerade och fastlagda rutiner och att det här finns en viktig skillnad. För 
att musiken ska vara spontan på barnens villkor så måste den göras tillgänglig för barnen att 
när som helst bruka. För detta krävs ett reflekterande och medvetet förhållningssätt till musik 
hos pedagoger. Vidare vill vi mena att även om musiken görs tillgänglig för barnen att 
använda på egen hand, så kvarstår pedagogens viktiga roll att uppmuntra och stötta barnen i 
utforskandet. Sett till det sociokulturella perspektivet så lär barn i samspel med andra mer 
kompetenta individer vilket ställer krav på pedagoger att dels skapa förutsättningar för barns 
eget utforskande, dels att vara närvarande för att kunna utmana barnen i aktiviteten.  

Samlingar är något som förekommer på samtliga förskolor i studien. Ett av målen med dessa 
är att samla barngruppen och skapa gemenskap. Samlingen benämns ofta som sångsamling då 
sången i de flesta fall tar stor plats och fungerar som ett redskap för att skapa gemenskap. 
Flera pedagoger uttrycker en önskan om att utveckla samlingarnas innehåll, till exempel 
genom att ta in nya låtar och material, då de upplever dem som enformiga. En av 
informanterna talar om vikten av att se till hur barnens musikaliska hemkultur ser ut för att på 
så vis kunna ta in den också i förskolan. Här ser vi stora möjligheter för pedagogerna att 
utveckla förskolans musikaliska innehåll. Vi är övertygade om att varje barn sitter inne på 
mängder av idéer och har sina favoritsånger inte bara hämtade från de klassiska barnsångerna 
utan också hämtade från populärkulturen och nyskriven barnmusik. Detta kan, genom små 
efterforskningar, skapa möjligheter för pedagogerna att variera innehållet och samtidigt ge 
barnen inflytande. Det kräver varken några större kunskaper, tid eller intresse för musiken 
som sådan och kan tillföra ny inspiration till pedagogerna vilken i sin tur väcker lust i 
musicerandet. Som framkommer av studien så är just glädjen en viktig aspekt, vilket 
framhålls av bland andra Eriksson (2013). Vi tror att, om barnen får möjlighet att påverka 



	  

30	  
	  

innehållet i musiken, så blir deras musikglädje större vilket även kan ha en positiv inverkan på 
pedagogerna.  

5.2.3 Vilket lärande anser pedagoger synliggörs i musikaktiviteter? 
Inledningsvis i studiens Bakgrund presenteras Smidts (2010) tankar om lärande, med 
utgångspunkt i sociokulturell teori och Deweys progressiva pedagogik (Hartman, Hartman & 
Lundgren, 2004). Sett till den sociokulturella teorin så har pedagoger en viktig roll i 
lärandesituationer då allt lärande sker i samspel med andra och de aktiviteter som erbjuds bör 
vara utmanande och meningsfulla för barnen. Meningsfullhet återfinns också i den 
progressiva pedagogiken som även menar att det krävs ett tydligt syfte i aktiviteterna för att 
nå denna meningsfullhet. Båda teorierna trycker på vikten av att barn får pröva och undersöka 
för att bygga ett meningsfullt lärande. Här anser vi att Deweys begrepp Learning by doing är 
viktigt då vi anser att detta synsätt bör genomsyra hela förskolans verksamhet. Vi tror på att 
barn lär genom att, med stöd av pedagoger, själva undersöka och utforska sin omvärld. En 
viktig del i allt lärande blir då pedagogers förmåga att ta tillvara barnens intressen och för 
detta krävs en närvarande, medveten och tillåtande pedagog. Sett till resultatet i denna studie 
så visar pedagogerna visserligen öppenhet inför att använda musik i olika former men 
lärandesyftet i musikaktiviteterna är inte alltid så tydligt. Vi kan också utläsa att barnen inte 
tillåts undersöka och experimentera med musiken fullt ut, till exempel med instrument, och 
pedagogerna hänvisar till den höga ljudnivån och okunskap. Mot bakgrund av sociokulturell 
teori och progressiv pedagogik så tas delar av det meningsfulla lärandet då ifrån barnen.      

Syftet med musikaktiviteterna kan vara av olika slag. Lindström (2012) presenterar fyra olika 
aspekter av konstnärligt lärande att lära om, i, med och genom konst och menar att det också 
är applicerbart inom andra estetiska fält. Vi tror att den här modellen kan vara användbar 
inom förskolan för att öka medvetenheten och reflektionen om musikaktiviteternas syften och 
möjligheter. Lindstöm (2012) menar att det är nödvändigt att betona alla fyra aspekter vilket i 
sig talar för att det finns ett brett lärande inom musiken som riskerar att gå förlorat om ingen 
medvetenhet om dessa finns. Vi anser också att modellen kan fungera som ett bra hjälpmedel 
vid planering av musikaktiviteter då den tydligt visar på musikens olika funktioner för barns 
lärande och ger pedagoger ett konkret reflektionsunderlag. Genom att vara medvetna om 
Lindströms (2012) aspekter kan pedagoger upptäcka och för barnen synliggöra de olika 
variationer av lärande som musiken kan erbjuda. Om vi applicerar den här modellen på den 
här studiens resultat så kan vi se att informanterna i huvudsak har en syn på musik som ett 
medieneutralt lärande, det vill säga som något barnen kan lära med och genom. Till exempel 
så talar samtliga informanter om musik som ett hjälpmedel för att utveckla exempelvis barns 
språkliga och matematiska kunskaper. Vi vill understryka att detta i sig inte är fel men att 
medvetenhet om musikens alla lärandeaspekter skulle kunna göra barnens lärande mer 
mångsidigt.  

En koppling som är tydlig hos samtliga informanter gällande musiken som ett medieneutralt 
lärande, är musiken som ett fungerande redskap för barns språkutveckling. Denna koppling är 
den första de flesta av informanterna gör när vi samtalar om musik och lärande. Detta, tänker 
vi, skulle kunna bero på att sången är ett sätt att uttrycka sig verbalt, men i annan form än i tal. 
Både musik och tal är uttrycksformer där ord används och är därför enkla att förknippa med 
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varandra. Vidare visar studien att pedagoger ser musik som något som kan fungera som ett 
verktyg för att lära om matematik, utveckla motorik och fungera som ett stöd i barnens sociala 
utveckling. Att musik är ett fungerande pedagogiskt verktyg framgår i vår bakgrund, av bland 
andra Paulsen (1996) och Uddén (2004). Vi anser dock att det är viktigt att inte glömma bort 
att musik också har ett egenvärde och emellanåt bör betraktas därefter. Detta får stöd av 
Paulsen (1996) som menar att det finns en risk med att uteslutande använda musik 
instrumentellt, det vill säga som ett hjälpmedel för annat lärande. Författaren menar att barns 
möjligheter att sätta sig in i och lära sig om musik då riskerar att gå förlorade. 
 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) så ska olika uttrycksformer, däribland musik, “utgöra 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” 
(Skolverket, 2011:7). Söderman (2012) skriver att musik har lägre prioritet än en rad andra av 
förskolans strävansmål, trots att forskning visar att musik har en betydelsefull del i barns 
utveckling. I denna studie menar dock flertalet av informanterna att musik har hög prioritet i 
deras respektive verksamhet, något de motiverar med att de sjunger varje dag vid nämnda 
sångsamlingar. Musiken utgör en del av förskolornas, vanligtvis dagliga, innehåll och ses som 
någonting självklart och betydelsefullt för såväl barn som pedagoger. Denna självklarhet 
tycks dock inte ligga i hur eller varför den används utan snarare i att den används. Detta 
märks bland annat i förskollärarnas svårigheter att uttrycka sig kring musiken som ett 
lärandeobjekt för barnen, till exempel på följande sätt: “Ja, alltså… oj, vad svårt. Lärande det 
är väl… jag vet inte om att kunna sjunga, om det är ett lärande?”. Holgersen (2012) trycker på 
vikten av att ha ett uttalat syfte och en tanke bakom musikaktiviteterna vilket innebär att 
osäkerheter som dessa kan göra det svårt att förmedla ett specifikt lärande till barnen. Detta 
får stöd av Pramling Samuelsson et al. (2008) som menar att pedagoger måste ha 
lärandeobjektet klart för sig för att kunna stötta barnen i deras utveckling. Vi vill dock 
understryka att även de musikaktiviteter som inte har ett uttalat syfte har ett värde. Vi tror på 
lärande som något ständigt pågående, oavsett hur genomtänkt syftet är.  
 
Bristen på uttalat syfte med musikaktiviter och osäkerheten kring lärandet i dessa kopplar vi 
till bristen av planering för musik med barnen. I resultatet framkommer nämligen att knappt 
hälften av pedagogerna upplever att arbetslaget planerar för lärande i musik i lika hög grad 
som de planerar för lärande i andra ämnen. Detta ger oss en känsla av att musiken är så 
självklar som en del av förskolornas innehåll att den lämnas oreflekterad. Som framgår av den 
historiska tillbakablicken i studiens inledande Bakgrund har musiken i alla tider, på ett eller 
annat sätt, haft en plats i de verksamheter som förekommit för barn. Från senare delen av 
1800-talet och framåt har musiken haft ett pedagogiskt innehåll som naturligtvis präglats av 
sin tid, men som ändå påminner mycket om hur det ser ut idag. Med andra ord finns det en 
stark tradition av att använda musik tillsammans med barnen. Vi tror att just denna tradition är 
en del i att musiken ses som självklar och bara fortgår utan att problematiseras eller 
diskuteras. Vi vill mena att detta i sin tur leder till att pedagoger inte planerar för och 
reflekterar om musik i lika hög grad som de planerar för och reflekterar kring andra 
strävansmål. Detta lyfts av en av informanterna i undersökningen som menar att 
musikaktiviteterna i förskolan ser ut som de gjorde när hon själv var barn och att utvecklingen 
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står still inom musikområdet i förskolan och att musik, nu som då, framförallt handlar om att 
sjunga en sång.  

Resultatet visar på brister i det pedagogiska tänkandet kring musik som eget kunskapsmål, 
något som vi anser kan ha sin grund i att sångtexter för barn traditionellt haft ett pedagogiskt 
innehåll med avsikt att lära barnen om något. Däremot finns ingen tradition av att lära barnen 
om musiken som sådan. Detta, i kombination med pedagogers okunskap om musik, gör att vi 
anser att det blir svårt att förmedla ett sådant lärande. Det tycks vara enklare för pedagoger att 
se det lärande som kommer genom musiken än att se musiken som något barnen kan lära om. 
Mot bakgrund av detta så tycks det också vara enklare att planera för musiken som ett 
pedagogiskt arbetssätt än att planera för att ha musiken som ett eget kunskapsmål. Vi upplever 
också att läroplanens (Skolverket, 2011) strävansmål för musik inte är lika tydligt som till 
exempel strävansmålen för matematik. Exempelvis så förklaras matematiken mer ingående i 
ett av strävansmålen medan musik endast beskrivs som en uttrycksform vars innehåll inte 
specificeras mer ingående. Eftersom att matematik i läroplanen bland annat beskrivs med 
orden antal, ordning och talbegrepp så borde rimligtvis musik också beskrivas med 
förtydligande ord så som takt, ton och ljud. Det är alltså inte konstigt att pedagoger har svårt 
att finna orden för lärande om musik och inte heller planerar för det i samma utsträckning som 
för andra ämnen. Detta gör att det som pedagog finns förhållandevis lite att reflektera kring 
och stödja sig mot gällande lärande inom musik i förskolan. Vi anser också att detta är ett 
tydligt exempel på musikens låga prioritering i förhållande till andra kunskapsområden i 
förskolan. Den informant som talar konkret om musik som antingen kunskapsmål eller 
pedagogiskt arbetssätt menar, trots medvetenhet om skillnaderna, att musiken främst används 
som ett pedagogiskt arbetssätt: “Men mest tror jag att man jobbar med det… bara för att lära 
sig andra saker, som hjälpmedel”. Detta är enligt den progressiva pedagogiken inte fel. Ett 
ämnesöverskridande lärande stämmer väl överens med hur barnen upplever världen (Hartman, 
Hartman & Lundgren, 2004) och hur förskolans verksamhet är utformad.  

I vår studie framkommer, som tidigare nämnt, att musik och glädje är starkt sammankopplade 
av pedagogerna. Målet med sångsamlingar tycks till exempel inte specifikt vara själva 
musicerandet, utan snarare att samla barngruppen. Sånger utgör innehåll för samlingarna och 
är då ett redskap för att nå målet; gemenskap och glädje. Detta anser vi, i enighet med 
Eriksson (2013) räcker som argument för att kunna konstatera att musiken bör ha en viktig 
roll i förskolans verksamhet. Ser vi till oss själva så säger våra erfarenheter att det alltid är 
lättare att lära om man också tycker att det sker på ett lustfyllt sätt. Vikten av att förmedla 
lärande på ett lustfyllt sätt framhålls också i läroplanen (Skolverket, 2011) som menar att 
pedagoger har ett ansvar att genomföra arbetet så att barnen “upplever att det är roligt och 
meningsfullt att lära sig nya saker” (Skolverket, 2011:11). Om den allmänna uppfattningen är 
att musik är glädje så anser vi att den är ett bra verktyg för att göra lärande inom olika ämnen 
till något roligt men att det också finns en utmaning för pedagoger att möjliggöra ett lustfyllt 
lärande om musiken som sådan.  

5.2.4 Avslutande reflektion 
I studiens Inledning uttryckte vi en osäkerhet kring frågor om hur vi kan och bör använda 
musik tillsammans med barnen och vi hade en syn på musik som något som inte alltid har ett 
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uttalat syfte. Det sistnämnda har vi fått bekräftat. Musiken i förskolan har inte alltid ett tydligt 
syfte utan har snarare en självklar, oreflekterad plats. Vår osäkerhet kring hur vi kan och bör 
använda musik tillsammans med barnen har minskat, vilket borgar för en framtida 
medvetenhet om hur vi skapar givande musikaktiviteter tillsammans med barnen och vad vi 
vill åstadkomma med dessa. Med den här studien har vi ökat vår egen kunskap och vår egen 
medvetenhet om musiken som pedagogiskt arbetssätt och eget kunskapsmål i förskolan. Om 
vi tar ett steg från oss själva så kan vi se att studien också visar på vikten av reflektion i det 
pedagogiska arbetet med musik. Utan reflektion kan musiken inte få den plats i förskolan som 
den bör ha och därmed inte fylla sin viktiga funktion som glädje- och kunskapskälla. Studien 
visar också att musik är ett lågt prioriterat kunskapsområde, något vi tror kan ha att göra med 
att det ses som mindre nyttigt än ämnen såsom matematik och språk.  

Vidare i inledningen presenteras ett strävansmål från läroplanen (Skolverket, 2011) där musik 
beskrivs som ett av flera sätt för barn att kommunicera, uttrycka och förmedla sina tankar 
samt som något som ska fungera som både ett innehåll och som en metod i förskolans 
verksamhet: ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 
och musik, drama, rytmik, dans och rörelse (...) utgör både innehåll och metod i förskolans 
strävan att främja barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2011:7). Vi upplever att 
begreppen innehåll och metod i läroplanen är svårtolkade och att innebörden inte är självklar. 
Pramling Samuelsson et al. (2008:12) tydliggör visserligen begreppet metod som 
”uttrycksformer” och begreppet innehåll som ”något som barn ska få förståelse för” men detta 
är inte en tolkning som vi tror är självklar för pedagoger som inte är ordentligt insatta. Innan 
vi tog del av tolkningen var vi av uppfattningen att musiken blir ett innehåll så fort den 
används i verksamheten och att den bara kan vara en metod om den har ett uttalat syfte. I 
intervjuerna bad vi, som tidigare nämnt, informanterna att beskriva sina tankar kring 
strävansmålet i citatet ovan. Vi uppfattade även att informanterna upplevde svårigheter att 
förstå innebörden och en osäkerhet kring att uttrycka sina tankar om hur detta kan ta sig 
uttryck i verksamheterna, något som ytterligare stärker vår uppfattning om strävansmålets 
otydlighet. I resultatet framgår att musiken främst används som ett pedagogiskt arbetssätt och 
inte så mycket som ett eget kunskapsmål. Mot bakgrund av de otydligheter som förekommer i 
läroplanen så är detta inte konstigt och vi kan konstatera att det är en rimlig tolkning med 
tanke på att det är just musik som metod som framhålls. Om vi däremot ser till den forskning 
vi tagit del av så går här en stor del av musiken förlorad, med andra ord själva lärandet om 
musik. 

I studiens Bakgrund tas Lindströms (2012) artikel Aesthetic learning about, in, with and 
through the arts: a curriculum study upp och han menar att det är viktigt att se till alla 
aspekter av lärande inom estetiska ämnen: att lära om, i, med och genom estetiken. Så ser 
dock inte den verklighet vi tagit del av ut, vilket som sagt inte är konstigt och vi anser att det 
är synd då musiken inrymmer så mycket för barnen att utforska. Vi vill dock understryka att 
musiken är ett bra och väl fungerande pedagogiskt arbetsätt som kan hjälpa många barn att 
utveckla vissa färdigheter och kunskaper. Vidare vill vi poängtera att informanterna i studien 
talar om musiken på ett sätt som stämmer överens med vad som går att utläsa av läroplanen 
(Skolverket, 2011) men vi upplever ändå viss okunskap om musikens användningsområden. 
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Det finns en medvetenhet om denna okunskap hos pedagogerna och några av dem efterlyser 
fortbildning inom musik, något vi tror vore av stor nytta. Vi anser också att det finns brister 
inom musikområdet i förskollärarutbildningen såsom den ser ut idag då estetiska ämnen, 
enligt våra erfarenheter, över lag är lågt prioriterade. För att gå runt problemet att musiken 
inte ses ha ett egenvärde anser vi att det är nödvändigt med ett förtydligande i läroplanen av 
musikens roll i förskolan. Vidare tror vi på vikten av att möjliggöra för pedagoger att utveckla 
sin kunskap inom musik och hur den kan användas för att främja barns utveckling och lärande 
såväl genom som om musik. Även om denna studie visar på brister inom pedagogers 
kunskaper att använda sig av musik som eget kunskapsmål och brister i att variera 
musikaktiviteterna med barnen så ser man positivt på musiken och dess glädjeeffekter. Just 
glädjen i musiken återfinns hos samtliga pedagoger och återkommer som det allra viktigaste 
och är en grundsten för musicerande i förskolan. För oss är musik, och har alltid varit, nära 
förknippat med glädje och vi anser att om man känner glädje för musiken så har man också 
lagt en god grund för utveckling. Det är alltså som Lill Lindfors sjunger: Musik ska byggas 
utav glädje!3 

5.3. Studiens relevans för förskolläraryrket  
Genom denna studie kan vi ana att musik har låg prioritering på lokal nivå, då informanterna 
uttrycker att andra ämnen prioriteras högre och att det saknas fortbildning inom musik för 
förskolan. Vi upplever själva också en avsaknad av musikprioritering i 
förskollärarutbildningen samt okunskap hos verksamma pedagoger. Inte heller på nationell 
nivå upplever vi musiken som prioriterad i jämförelse med andra ämnen, då det till exempel 
förekommit matematik- och språksatsningar men så vitt vi vet inga musiksatsningar. Musiken 
får heller inte stort utrymme i läroplanen (Skolverket, 2011) och denna studie visar att dess 
roll dessutom är svårtolkad, det vill säga att pedagoger har svårt att tolka och förstå vilken roll 
musik kan och bör ha i förskolans verksamhet.  

Studien har bidragit till djupare insikt i musikens möjligheter som pedagogiskt arbetssätt och 
eget kunskapsmål och hur den, om den används med ett reflekterande förhållningssätt, på ett 
eller annat sätt kan vara betydelsefull för alla barns utveckling och lärande. Sett till musikens 
låga prioritering och dess positiva inverkan på barns utveckling och lärande så är detta högst 
relevant att lyfta, inte bara sett till studiens syfte utan också för att skapa medvetenhet och 
förståelse för musikens olika användningsområden i förskolans verksamhet.  

5.4. Vidare forskning 
I en tid med allt större fokus på att följa med i andra länders utveckling inom 
utbildningsväsendet så satsas det idag alltmer på kunskap för barn och ungdomar och vi ser att 
detta också kommer till uttryck i förskolan. Exempelvis så satsar Skolverket från år 2012-
2016 på Matematiklyftet, en fortbildning i matematikdidaktik som syftar till att stärka och 
utveckla kvaliteten i både skol- och förskoleverksamhet. Sett till denna studie så är musiken 
lägre prioriterad och lägre stående än andra ämnen, något som skulle kunna ha sin förklaring i 
språk- och matematiksatsningar som görs i förskolans verksamhet. Mot bakgrund av detta så 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 En svensk sång från 1978 med text av Björn Barlach och Åke Cato och musik av Lill Lindfors. 
(www.sv.wikipedia.org)  
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vore det intressant att titta närmare på hur satsningar som dessa påverkar de redan lågt 
prioriterade estetiska ämnenas ställning inom förskolan. Syftet med en sådan undersökning 
skulle kunna vara att ta reda på vilken påverkan satsningar inom högt prioriterade ämnen har 
på det lägre stående området estetik och hur detta kan påverka barns utveckling och lärande. 
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Bilagor	  

7.1 Bilaga 1 - Följebrev 
 
Hej! 
 
Tack för att du vill ställa upp på denna intervju och hjälpa oss i vårt 
examensarbete. Det övergripande syftet med denna undersökning är att 
undersöka pedagogers syn på musikanvändande i förskolverksamheten. Vi 
vill, med ditt samtycke, spela in intervjun. Inspelningen är endast till för oss i 
bearbetningen av materialet och kommer efter transkribering att raderas. Alla 
eventuella citat som kommer att presenteras i vår undersökning kommer att 
vara helt anonymiserade. Du ska också veta att du när som helst under 
intervjun har rätt att avsluta och därmed lämna undersökningen. 
 
Undersökningen utgår från Vetenskapsrådets etiska principer, 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf): 

• Informationskravet: forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem.  

• Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål.  

 
 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
Amanda Eriksson och Lina Aronsson 
 
Våra kontaktuppgifter: 
 
Amanda    Lina 
Mail: xxxx   Mail: xxxx 
Nr: xxxx   Nr: xxxx 

 



	  

	  

7.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
	  

Bakgrund 
Vad heter du? 
Hur gammal är du? 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
Hur ser ditt personliga intresse för musik ut?  
 
Musikanvändande 
Beskriv vad musik i förskolan är för dig. 
 
Beskriv en typisk situation där musik används. 
 
Beskriv hur (om) ni i arbetslaget planerar för musikaktiviteter.  

- Vilken prioritet har musik i verksamheten? Varför? 
 
Beskriv hur ni använder musik tillsammans med barnen. Varför tror du att det är så?  

-  Planerat/spontant? 
- I vilka sammanhang? 
- Hur ofta? 
- Finns redskap att tillgå? 

 
Vilka möjligheter/hinder finns det för musikanvändande i verksamheten?  

- Kan du arbeta med musik i önskad utsträckning? 
- Finns stöd av kollegor att använda musik på det sätt som du önskar? 

 
Syfte 
I läroplanen (Skolverket, 2011) står följande: Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 
uttrycksformer såsom sång och musik (...) utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 
att främja barns utveckling och lärande.(s 7) 
Beskriv dina tankar kring detta strävansmål.  
 
Beskriv din uppfattning om musikens betydelse för barnen.  
 
Vad strävar du efter i musikaktiviteter tillsammans med barnen? 
 
Beskriv färdigheter som du anser att barnen kan utveckla i användandet av musik. 
 
Beskriv vilket lärande du anser visar sig i musikaktiviteter tillsammans med barnen. 
Exemplifiera!  
	  


