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Abstract 

 

INTRODUCTION 

The study deals with music in the preschool's activities in relation to the vocational role of 

preschool teachers, as well as the approach and attitude towards music teaching. 

 

BACKGROUND 

In the background of the study, the significance of music for children's development and 

learning is presented, where a previously relevant research is presented in relation to the own 

subject. Several studies that have been done earlier are based on the preschool teacher's 

methods in music teaching. In several studies, the socio-cultural theory emerges as a basis in 

relation to the purpose and questions of the study. 

 

METHOD 

The study has a qualitative method as a starting point where interviews have been used as 

aids. All facts and information were brought together and characterized and evaluated to see 

relationship and structure. Six preschool teachers were interviewed at three different 

preschools. 

  

RESULTS 

In the study's result, it is stated that preschool teachers relate music to joy and community, 

above all. It resulted in only a few preschool teachers watching music as a special subject. 

Most of the preschool teachers believe that music is a tool for learning in other subjects. All 

respondents describe that most music activities are orthodox. Majority emphasizes that music 

education where the doctrine of music is in focus does not exist. Only a few use music 

education where music skills stand as a fundamental aspect of the business. 
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1. INLEDNING  

En stor del i barns liv är fyllt med sång och musik. Redan i spädbarnsåldern får barn höra 

vaggvisor, olika melodier och barnsånger. Hela vårt liv är fylld med någon slags musik. Varje 

människa har, i alla fall, något intresse för musik oavsett genrer. När vi lyssnar på musik, fylls 

vi med olika känslor och skapar inre inlevelse för det vi hör.  

 

Ett av de främsta uppdrag pedagoger har i förskolan är att erbjuda förutsättningar för 

undervisning där vi, pedagoger, på ett lekfullt sätt väcker intresse för lärande i allmänhet. 

Förskollärare ska stimulera barn till att utmana sig själva och sina färdigheter. Enligt 

Läroplan för förskolan ska alla barn få möjlighet till att uttrycka sig själva genom att använda 

sig av olika uttrycksformer och musik är en del av undervisningen (Lpfö 1998, rev. 2016). 

I Läroplanens riktlinjer för pedagogernas ansvar i undervisningen står det tydligt att 

förskollärare inte bara har ansvar för förutsättningar för ett lärande utan även ska stimulera 

barn att använda hela sin förmåga för nya utmaningar där barn får lust att lära sig att klara av 

nya tekniker, skaffar erfarenheter och får mer kunskap (Lpfö 1998,rev. 2016). Att 

kommunicera samt skapa med hjälp av olika sätt att uttrycka sig på är bland annat musik, 

sång och rörelse. Med hjälp av dessa metoder kan förskolans verksamhet bidra med och 

stödja för barns utveckling och lärande i bland annat tal och skriftspråk (Lpfö 1998,rev. 2016, 

s. 7). 

 

Förskolans uppdrag ska vara grundläggande för barns livslånga lärande. Verksamhet ska även 

vara rolig och den ska erbjuda olika aktiviteter under dagen där musik är en del av dem. 

Därför är det av största vikt att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

produktivitet genom att förmedla sina tankar, erfarenheter och upplevelser genom musik, sång 

och rörelse ger även förskollärarna ett ansvar för en undervisning som stimulerar lusten att 

inta nya kompetenser, erfarenheter och kunskaper. (Lpfö 1998 rev. 2016, s. 11).  

 

Anna Ehrlin (2014) undersöker förskollärarnas inställning samt förhållningssätt i den dagliga 

musikundervisningen i några förskolor och får i resultat att majoriteten av pedagogerna 

känner sig osäkra och inkompetenta när det gäller musikundervisning. Nästan alla berörda 

pedagoger säger att någon specifik musikverksamhet ej planeras. Pedagogerna i studien 

påpekar särskilt någon stöttning av förskolornas rektorer finns ej och detta ses som en förlust 

för pedagogerna. Musiken förekommer som en rutin vid samlingar och spontana lekar men 

den musikdidaktiska planeringen existerar inte. Men även om de inte har någon planering kan 

det ju finnas något underliggande syfte med dessa aktiviteter (Ehrlin, 2014).  

 

Johanna Still (2011) studerar förskolornas miljö där hon tittar på förskollärarnas inställning 

och metoder de använder vid musikstunder i den dagliga verksamheten. Studien visar att 

pedagogernas medvetna, dvs. reflekterade sätt att jobba med musikstunder är att framförallt 

dela barngruppen för att nå mål i undervisningen. Pedagogerna upplever att när de gör detta 

blir då lättare att ta kontakt med barnen och även att kunna se på musiken ur ett barns 
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perspektiv.  

Därför blir begreppet musikdidaktik blir centralt för denna studie där fokus ligger mest på 

förskollärarens planering, genomförande samt inställning och dokumentation av 

musikaktiviteten som skapar förutsättningar för barns musikaliska lärande (Ferm Thorgersen, 

2012, s. 69).  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera vad förskollärare uttrycker om förskolans 

musikundervisning. 

1.2 Frågeställningar: 

1. Hur uppfattar förskollärarna syftet med musikundervisning 

2. Vilka undervisningsformer beskriver förskollärarna att de tillämpar 

 

Nyckelord: Förskola, musik, didaktik, musikpedagogik  

1.3 Begreppsdefinition 

• Musikdidaktik handlar om pedagogens val, det vill säga frågor ”Vad, hur och varför?” står 

i relation till den musikaliska undervisningen (Ferm Thorgersen, 2012, s. 69).  
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2. BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras tidigare studier kring musikens betydelse i barns utveckling samt 

förskollärarens roll i undervisningen. En del studier är äldre eftersom undersökningar som 

berör mitt syfte och frågeställningar är gjorda för 10-15 år sedan. 

2.1 Musikens betydelse för barns utveckling 

Forskare inriktar sig på musik mer som en förmedlare i processer än som ett konkret mål att 

sträva efter. Uddén (2001) använder koncept musikpedagogik där hon talar om det didaktiska 

kvalitativa förhållningssättet i stället för att benämna den som musik och dans. Hennes 

slutsats innefattar skillnaden mellan det kulturella formella begrepp som musik och dans etc. 

och nyare sätt att benämna de lärande processerna för den musikaliska kommunikationen 

såsom att sjunga, gestalta och att, som hon säger, musikleka (Udén, 2001, s. 128). 

Musikpedagogik är ett så kallad paraplybegrepp där Saar (1999, s. 30) skildrar 4 studier 

område: socialisation, musikaliska processer, musikalisk utveckling samt didaktik och 

läroplans undersökning.  

Sundin (2001) talar om att musikpedagogiska studier ofta rör sig om vilka olika effekter 

undervisningsmetoder har. De möjligheter som finns i samband med dessa metoder driver 

fram de musikaliska förmågor och många gånger har de en musiksociologisk karaktär 

(Sundin, 2001, s. 23) och handlar oftast om förhållande mellan musik och samhälle. 

 

I den amerikanska forskningen, belyses särskilt starka roll i människans utveckling i 

förskolan. Harvardprofessorn Howard Gardner påvisar identiteter hos människans olika 

intelligenser och framställer den musikaliska intelligensen som en viktig och specifik del av 

dessa (Gardner, 1983; 2000). Jon-Roar Bjørkvold är en norsk professor i musikvetenskap som 

anser att kunna sjunga och dansa borde ses som ett globalt modersmål som alla barn har i sig 

(Bjørkvold, 1991).  

Det finns stor en mängd av amerikansk forskning som hävdar den stora betydelsen av musik i 

barns utveckling. I enlighet med denna undersökning konstateras till exempel att barn som 

använder musik blir bättre på att samarbeta i sociala sammanhang samt kunniga och säkra på 

matematik (Riddersporre, 2012, s. 41).  

2.2 Musik som verktyg till att lyssna och minnas  

Att höra och lyssna är två olika saker, skriver Pramling Samuelsson m.fl. (2008) där de lyfter 

skillnaden mellan dessa två saker. Forskarna säger att höra är något som händer i spontanitet, 

vilket utgår ifrån att vi har fungerande öron, så att säga, medan att lyssna är något vi aktivt 

gör. Det är något som inte bara sker utan vi väljer att lyssna (Pramling Samuelsson m.fl., 

2008, s.102). 

För att lyssna på musik krävs det en ihärdig uppmärksamhet för att få ett effektivt intryck och 

upplevelse. Detta är något som många yngre barn behöver stöttning med. Att utveckla 

lyssnande förbättrar inte bara den musikaliska egenskapen hos barn utan den ligger som grund 

för andra musikaliska förmågor där barn kan uttrycka sig själva genom sång och dans 

(Lagerlöf, 2013, s.179). Musik kan vara ett verktyg för att kunna bära med sig samt 
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regenerera fina och behagliga ögonblick som kan gynna barn att minnas (Lunde Vestad, 2015, 

s. 107). Dahlbäck (2011) lyfter vikten av musikupplevelsen ur ett didaktiskt perspektiv där 

musiken, som ett mål, kan även ses som ett verktyg, i syfte där musikundervisning inte bara 

stimulerar musikaliska förmågor utan även den verbala och skriftspråkliga lärande. Barn kan 

anamma sig olika kunskaper som de kan ha nytta av i olika situationer ( Ehrlin, 2012). 

2.3 Musikalisk utveckling och lärande  

Det första styrdokumentet för förskolan kom året 1998 (Lpfö 98) och samtidigt blev det första 

steget i samhällets utbildningsinstitution. Detta betyder att förskolan måste följa regler för 

undervisningsmål som framställs. Trots att lek och omsorg står som de centrala ämne i 

verksamheten, ligger fokus alltmer på det pedagogiska arbetet. Med detta förstärks även 

musik. Holmberg (2017) beskriver definition lärandeobjekt i samband med musik införs i det 

nya Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.16) där fokus ligger på ett lärande. Undervisningen 

sker som ”inommusikalisk” där lärande inriktar sig mot mål som handlar om musik, det vill 

säga musik som ett objekt eller musikform såsom rytm, puls, tempo eller dynamik. 

Undervisning kan även vara ”utommusikaliska” där fokus ligger på till exempel socialisation, 

språk och verbalt utveckling samt matematik där musik blir till ett medel för införskaffande 

av andra kunskaper och förmågor. 

 

Det bästa metoden för att uppmuntra barn att utvecklas musikalisk är troligen att pröva en 

fördelning mellan barnets obegränsade musikaliska utforskande och en uppmuntrade och  

stärkande förskolemiljö. Att lägga stor fokus enbart på utbildning i tidiga barndomstiden kan 

minska barnets möjligheter för musikalisk utveckling (Gudmunsdottir, 2015, s. 176).  

När barn kommer till förskolan har de redan utvecklat en musikalisk kunskap som påverkat 

hur de lär sig och integrera sig med sin omgivning (Ferm Thorgersen, 2009). Hur mycket barn 

tar till sig kunskaper och på vilket sätt förskolan inverkar på det beror mestadels på den egna 

erfarenheten som barn bär med sig hemifrån. Alla har åtminstone något slag av den musika-

liska erfarenheten (Young, 2008). Pedagogens uppgift är av stor vikt att låta barn dela med sig 

egna funderingar, erfarenhet och på detta sätt skapa en musikalisk integration där barn utökar 

och fördjupar sina musikaliska kunskaper vilket leder till en känsla ”jag kan” (Ferm Thorger-

sen, 2012). 

2.4 Vad, hur och varför i en musikundervisning 

Att skapa förutsättningar för barns musikaliska lärande genom förberedelse, verkställande, 

reflektion samt dokumentation står som grund för den musikdidaktiska verksamheten i 

förskolan där frågorna ”Vad”, ”Hur” och ”Varför” framträder som de centrala punkterna i 

verksamheten (Ferm Thorgersen, 2012, s. 69).  

Varje pedagogisk undervisning borde ha ett syfte för sitt verkställande i förskolan. Frågorna 

som spelar en viktig roll för den musiska verksamheten är till ex. när sker den musikaliska 

aktiviteten; Hur ofta och i vilken kontext ska detta ske och inte minst fråga vem är det som 

pedagoger möter och lär i detta sammanhang? Genom den musikaliska kommunikationen blir 

både pedagoger och barn delaktiga och intar varsina roller i aktiviteten. Rollerna presenteras 
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på detta sätt: Lyssnaren: den som tar emot och musikanten eller kompositör: den som 

förmedlar musiken (Ferm Thorgersen, 2012, s. 70). 

 

Alla didaktiska beslut som en pedagog gör i musikaliska aktiviteter ligger som grund för de 

budskap som står i förskolans styrdokument där frågorna kring vilka musikaliska kunskaper 

barn ska få utveckla, vilka musikaliska roller ska barn träna på samt vilken musiksort eller 

genre ska barn få möjlighet att utveckla (Ferm Thorgersen, 2012, s. 70). 

2.5 Musisk pedagogik 

En undervisning inom fältet med uppfostran kallas för pedagogik. De vanligaste pedagogiska 

undersökningarna inriktar sig på resultat av olika undervisningsmetoder som gör det möjligt 

att skynda på utvecklingen av olika musikaliska kompetenser. I allmänhet har de 

musiksociologisk slag, det vill säga musiksociologi, som fokuserar på förhållande mellan 

musik och samhälle (Sundin, 1995, s. 24). 

En ”musisk pedagogik” betyder att pedagoger dagligen medvetet använder sig av musisk 

kommunikation med barn utan några alls hinder eller blyghet (Jederlund, 2011, s. 192). Detta 

skapar alltså en språklig kommunikation. Där används både röstens och kroppens välljudande 

samt rytmiska möjligheter till att samtala med barn men på deras nivå. 

2.6 Förskolläraren som en förebild  

Ericsson & Lindgren (2012, s. 58) belyser vikten kring hur förskollärares inställning gör 

inverkan på barn. De skriver att om förskollärare tydligt visar en bristande kunnighet i, till 

exempel, att sjunga eller att spela ett instrument framför barn, upplevs då förskollärare som en 

icke musikalisk förebild. Barnen upplever sin förskollärare som en person de kan jämföra sig 

med där barns självförtroende och självkänsla kan brista på grund av detta.  

 

När det gäller förskollärarens förhållningssätt gentemot musikundervisning i förskolan 

poängterar många forskare vikten av relation lärare bygger med sina egna musikaliska 

egenskaper. För att få ett bredare perspektiv på musikundervisning eller tillämpning i 

förskolan har jag sökt efter tidigare forskning som är relevant för min undersökning. Jag har, i 

samband med detta, framställt en översikt över tidigare forskning som berör mitt syfte och 

frågeställningar i tidigare studier skrivna i forma av doktorsavhandlingar samt vetenskapliga 

artiklar.  

 

Den största och mest väsentliga begrepp som genomsyrar alla artiklarna är framförallt 

musikdidaktikbildnings och musicking teori (Small, 1998) som handlar om relationer mellan 

objekt, handling i anknytning med musik samt syfte med musik i mötet mellan objekt och 

subjekt.  

Forskarna som jag valt att presentera här har observerat förskollärares inställning mot 

musikundervisning samt deras metoder i den vardagliga musikundervisningen. De har 

detaljerat beskrivit hur förskollärare arbetar med sin musikkultur i deras naturliga miljö. 
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2.7 Förskollärares egen insats i musikstunder 

Ylva Holmbergs (2014), ”Musikskap, Musikstunders didaktik i förskolepraktiker”, en 

doktorsavhandling vars centrala fokus ligger på musikstund och upplevelsemötet mellan 

subjekt och objekt har jag hittat svar på de didaktiska syfte med musikundervisningen. Syftet i 

studien var att analysera och beskriva musikstunders didaktik i förskoleverksamheten och 

vidare utpröva begrepp som betecknar dess figuration på ett vetenskapligt sätt. Hon tittar på 

vad det är som är centralt i musikstunder. 

Hon fokuserade på tre olika förskolor som hon valde särskilt på grund av tidigare kännedom 

om ett aktivt arbetande med musik. Hon använde sig av anteckningsblock och videokamera. 

Holmberg observerade och även gjorde intervjuer i undersökningen.  

Resultat blev olika för olika förskolor. Barn som fick bättre stimulans i verksamheten 

behärskade olika variationer i sångerna, hade mer sångröst, rikare melodik och fler 

anknytningar till färdiga sånger.  

2.8 Förskollärares förhållningssätt och inställning i musikundervisningen 

Anna Ehrlings (2012) doktorsavhandling, ”Att lära av varandra” är etnografisk studie av 

musik i förskolan i en flerspråkig miljö där hon belyser musikens funktion och plats i två 

förskolors verksamhet. Hon lägger fokus huvudsakligen på sociokulturellt perspektiv: 

samspel mellan barn barn samt barn vuxna. Hon studerar pedagogernas förhållningssätt och 

inställning gentemot musikundervisning i sin vardagliga verksamhet.  

Ehrling använde sig av intervju, samtal, observation, läsning av den lokala arbetsplatsens 

dokumentation samt ett språktest för barn. Studien gjordes i två förskolor; en med musikprofil 

och en utan.  

Resultat visade att förskollärarnas medvetenhet om sin egen musikkompetens visades tydligt 

och musik användes som ett verktyg i verksamheten. Förskollärarnas engagemang hade en 

stor betydelse för förskolans val av det pedagogiska syftet i undervisningen där barnen visade 

tydligt att förskollärarna var deras förebilder. Verksamheten visade att det var en 

processinriktad insats.  

2.9 Förskollärares olika sätt att skapa musikaliska miljöer 

Johanna Still (2011) undersökte musikaliska lärandemiljöer i sin avhandling där fokus låg på 

planerade musikaktiviteter med inriktning mot småbarn i förskolan. Syftet var att inrikta sig 

på den pedagogiska undervisningen och hur förskolläraren går till väga för att erbjuda 

barnmusik i vardagen.  

För sin forskningsansats, Still använde sig enbart av hermeneutiska och videografiska arbeten. 

Hermeneutik handlar om i vissa fall av tolkning av olika texter men i denna studie enbart om 

förståelse. Det vill säga Stills uppfattning kring musiktillämpning i förskolan.  

Resultat visade att en god lärandemiljö kännetecknas av pedagoger som är närvarande för 

barnen både fysiskt och psykiskt. Med andra ord är det så att medvetna pedagoger oftast delar 

barn i mindre grupper för att nå ett bättre resultat. Bevarande av de gamla, traditionella 

sångerna förmedlar en värdefull sångskatt men även införande av nya sånger.  

Vissa pedagoger nöjer sig med att bara sjunga med förklarar ej eller reflekterar över texter i 
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sångerna. Vid uppdelning av barngruppen blir lättare att ta barnets perspektiv och då kan man 

se musik som ett mål för ett musikalisk lärande. 

2.10 Förskollärare som musiklärare 

Berenice Nyland, Jill Ferris samt Jan Deans (2010), studie ”Musical Childhoods: Explorations 

in the pre-school years ” vars syfte var att ta del av ett specialiserat musikprogram och dess 

förhållande till den vanliga småbarns verksamheten i ett tidigt lärande. Att hitta starkare 

koppling mellan musik som är driven av musiklärare och musik driven av allmänna 

förskollärare. Att få ett bättre prestanda i undervisningen beroende på pedagogernas insats i 

undervisningen var centralt för studie.  

Metod som användes i studien var musiktimmar som anordnades till lärarna utförda av 

speciallärare och musikmentorer.  

Resultat upplevdes som väldigt positivt både från lärarnas men även från barnens sida. Musik 

undervisningen upplevdes som genomtänkta och framförallt givande.  

2.11 Den egna pedagogiska färdigheten gör skillnad i musikundervisningen  

Elisabeth A. Andang´os (2009) artikel ”Synchronising pedagogy and musicalexperiences in 

early childhood: addressing challenges in preschool music education in Kenya” är en studie 

av ett internationell ursprung vars syfte var att ta reda på hur förskollärare i Kenya tolkar och 

förhåller sig till musikstunder som anges i Curriculum Guidelines for ECE i Kenya (KIE, 

2003).  

Metoden som användes var att 145 förskollärare i Nairobi, Kenyas huvudstad, fick 

frågeformulär med ett antal frågor om musikundervisningen. Dessa frågeformulär har 

utvecklats specifikt för denna studie som ingår i en bredare studie om att skapa en 

mångkulturell läroplan för kenyanska förskolor. Frågeformulären var utformade på ett sätt för 

att kunna få så mycket information som möjligt från en urban miljö i Kenya.  

Resultat visades att sångstunder som utfördes inomhus var bara för njutning och i nöjes syfte. 

De flesta musikstunder utfördes utomhus där syftet var att så många barn som möjligt kunde 

närvara i cirkeln och dans var en central aktivitet.  

Beroende på pedagogiska färdigheter samt det kulturella arvet visades tydlig skillnad i musik 

undervisning i förskolan.  

 

Sammanfattningsvis visar forskning att många pedagoger arbetar aktivt med musik men på 

olika sätt. Beroende på förskollärares inställning och självförtroende i sin yrkesroll, när det 

gäller just musikalisk verksamhet, undervisning upplevs mer tydlig i sitt syfte. På grund av 

dessa nämnda faktorer kan verksamheten brista i vissa fall. Därför tycks det finnas anledning 

att studera hur förskollärare resonerar kring musikundervisning samt vilka 

undervisningsformer de tillämpar i sin dagliga verksamhet.   
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3. METOD 

För att kunna göra mig en uppfattning om förskollärarens förhållningssätt kring musik under-

visningen i förskolan valde jag att besöka tre olika förskolor. Jag har valt att göra intervjuer 

med sex olika förskollärare. Här presenteras metod samt analys av alla insamlade uppgifter 

jag har fått fram.  

3.1 Intervju 

I min studie har jag bestämt mig för att göra kvalitativa intervjuer som hjälper mig att, 

tillsammans med mina tillfrågande parter, samtala och resonera kring aktuella konstateranden 

(Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden anser jag är lämpligast i min undersökning där jag 

genom intervjun ställer ”öppna frågor” (Kihlström, 2017, s. 49). De respondenterna att 

fundera och berätta mer kring sina egna erfarenheter som är olika för olika pedagoger och 

därtill ger min intervju mer kunskap om pedagogernas uppfattningar kring musik (Dimenäs, 

2007, s. 57).  

Det enklaste sättet att ta reda på hur en person resonerar kring något inför något som 

engagerar oss är att ställa frågor (Lantz, 2013, s. 13). En kvalitativ intervju ser ut som ett 

vanligt samtal men avviker från det vardagliga, enkla samtalet genom att den har ett tydligt 

fokus på en specifik sak eller ett område. Det är intervjuaren som avgränsar samtalet och styr 

så att man håller sig kvar till det valda ämnet hela tiden (Kihlström, 2007, s. 48).  

Att genomföra en intervju på bästa sätt kan innebära att börja ställa frågor i en logisk följd 

(Lantz, 2013, s. 73) där frågornas delar går i en tydlig ordning så att det blir lättbegripligt för 

intervjupersonen. Därför valde jag att dela in mina intervju frågor under några rubriker som 

bakgrund, syfte samt arbete med musikdidaktik. Detta för att på ett smidigt sätt får en översikt 

över pedagogernas svar och sammanfatta deras resultat.  

Jag tog del av Intervjuguiden (Perés Prieto, 2003, s.169) där frågorna inte innehåller några 

specificerade inriktingar utan snarare öppna, konkreta frågor som troligtvis lockade pedago-

gerna att berätta och dela med sig av mycket erfarenheter och tankar (se bilaga 3).  

Vid inspelningarna har varenda respondent fått ett fiktivt namn med hänsyn till deras 

ursprung. 

 

Jan Trost (1997) skriver i sin bok att kvalitativa intervjuerna kännetecknas av att man ställer 

lätta, enkla men raka frågor som man kan få avancerade, omfattande samt mångsidiga svar på. 

Genom denna metod kan jag få ett varierat och nyanserad material att jobba med. Jag spelar 

in alla intervjuer för att kunna återgå till den flera gånger för att, mer noggrant, lyssna på 

pedagogernas berättelser där de själva får en värdefull tid till reflektion och eftertanke samt att 

visa att jag med stor vikt vill lyssna på deras berättelser (Löfgren, 2014, s. 147).  

3.2 Urval 

Förskolorna som jag har bestämt mig för att undersöka har jag valt på grund av vetskapen om  

att samtliga respondenter är utbildade förskollärare (Bryman 2011, s. 350). Dessutom har jag,  

genom ett tidigare kännedom om förskollärarnas långa och ambitiösa inställning till didaktisk 

undervisning i verksamheten valt att studera kring deras inställning till musikundervisningen.  
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Jag är medveten om att urvalet kommer att påverka min studie och anledning till att jag valt 

dessa pedagoger är framförallt den positiva inställning som de har påvisat i sina tidigare 

arbeten, det vill säga en kännedom kring den professionella didaktiska förhållningssättet i den 

dagliga verksamheten.  

Förskolan Glädjen har till och med en drama och musikprofil. Jag jämför 

musikundervisningen mellan denna och andra förskolor vilket stärker min studie. Här nedan 

presenteras samtliga respondenters fiktiva namn samt deras yrkesroll: 

 

• Anita är förskollärare och jobbar på förskolan Midgård 

• Sara är förskollärare och jobbar på förskolan Midgård 

• Marie är förskollärare och jobbar på förskolan Trollskogen 

• Tina är förskollärare och jobbar på förskolan Trollskogen  

• Sofia är förskollärare och jobbar på förskolan Glädjen och ansvarar för 

undervisning i ”Skapande gruppen” i verksamheten 

• Marcus är förskollärare och jobbar på förskolan Glädjen och ansvarar för musik 

undervisning i ”Musik gruppen” i verksamheten 

 

Jag fokuserar på respondenternas uttryck kring den vardagliga musikundervisningen samt 

vilka metoder de tillämpar.  

3.3 Genomförande 

För att min undersökning genomförs på ett korrekt sätt krävs det planering samt reflektion 

kring hur intervju ska genomföras och även vilka frågor är det lämpligt att ställa (Löfdahl, 

2014, s. 36). Därför är det viktigt att fundera kring kvaliteten i intervjun och jag började 

arbeta med intervjuns form och innebörd som är väsentliga för min studie (Lantz, 2013, s. 

14).  

 

En viktig aspekt av mitt intervjugenomförande var framförallt att mina respondenter kunde 

förstå mitt syfte och därför var jag tydlig i mina frågor. För att intervjun skulle kunna bli 

resultatrik så måste jag från början berätta hur intervjuramen ska se ut (Lantz, 2103, s. 71). 

Jag började med att göra en intervjuplan (Lantz, 2013, s. 70) i form av en skriftlig 

uppställning inom det valda området. Jag valde att göra konkreta men öppna frågor (se bilaga 

3) som skulle kunna locka intervjupersonerna att berätta mycket (Perés Prieto, 2003, s.169). 

Detta kallas för en öppen intervju (Lantz, 2103, s. 70). 

Jag kontaktade samtliga förskolor för ett godkännande för mina besök. Eftersom jag sedan 

tidigare känner några förskolechefer och pedagoger från valda förskolor blev det lättare och 

mer naturligt för både mig och respondenterna att göra en intervjustudie. Efter att ha fått 

tillstånd till att skicka ett missivbrev (se bilaga 1) och ett samtycke om personuppgifter (se 

bilaga 2), beslöt jag mig för en omgående planering (Lantz, 2013, s. 26) av hur kommande 

intervjuerna kommer att genomföras.  

Inte bara tiden spelar en viktig aspekt i intervjugenomförande utan även platsen spelar en oer-

hört viktig roll för att kunna får ut det mesta av en kvalitativ intervju (Löfgren, 2014, s.149). I 
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anledning av detta bestämde vi oss att intervju genomförs i ett vilorum som ses som en lugn 

och avlägsen plats utan några störande moment (Kihlström, 2007, s. 51). 

 

Jag bokade tid för samtliga intervjuer och gjorde mina besök jämnt flödande under några 

dagar. Ingen av mina erbjudna respondenter har tackat nej till ljudinspelning och samtliga 

intervjuer pågick i ca 20-30 minuter. Jag blev väl mottagen och samtliga pedagoger 

välkomnade mig in till valda rum där intervjun kom att äga rum.  

För att få ut så mycket som möjligt av mina intervjuer, det vill säga att få mycket resultat, 

bestämde jag mig för att använda ljudinspelaren i form av mobiltelefon. Detta har jag redan 

förvarnat om i mina missivbrev som jag tidigare skickat ut till förskolorna (se bilaga 1) och 

fått godkännande på.  

Alla intervjuer skedde under respondenternas arbetstid och arbetsplatser. Jag valde att 

intervjua en respondent åt gången för båda parternas skull, det vill säga att både jag och mina 

respondenter kände oss lugna, avslappnade och att atmosfären i rummet kändes avspänt och 

utan någon nervositet (Lantz, 2013, ss. 112-114).  

 

Efter genomförda intervjuer valde jag att genast överföra materialet till ett dokument där jag 

använde mig av så kallad färgkodning (Lantz, 2013, s. 149). Detta skulle hjälpa mig att göra 

färgkodnings rubriker för att lättare dela på förskollärarnas svar, det vill säga att dela olika 

rubriker i olika färger för en lättare översikt av resultat. 

3.4 Forskningsetik 

För att kunna få studera respondenternas arbetssätt i deras musikundervisning måste jag 

framförallt följa en forskningsetisk ställning till min undersökning. Därför är det av största 

vikt att informera förskolor om min undersökning samt att få ett godkännande av 

respondenter för min intervju (Löfdahl, 2014, s. 36). Informationen ska innehålla alla de 

uppgifter som är nödvändiga för att pedagoger ska kunna ta ställning till ett medverkande i 

min undersökning (Löfdahl, 2014, s. 36). Med anledning av detta berättade jag om hur lång 

tid intervjun kommer att tas, hur den kommer att dokumenteras, hur resultaten kommer att 

presenteras samt hur respondenterna kan få ta del av den. 

 

Jag har framfört de etiska villkoren för intervjuns verkställande det vill säga frågor kring 

sekretess, anonymitet, materialets förvarande och vilka kommer att ha tillgång till den mer än 

jag (Lantz, 2103, s. 71). För att kunna få det mest kvalitativa resultat som möjligt behöver jag 

som studerande få ett förtroende för pedagogerna jag tänker intervjua. Därför tog jag, i ett 

tidigt skede, kontakt med dessa förskolor för att på ett så genuint sätt som möjligt bygga ett 

förtroende för pedagogerna (Löfgren, 2014, s. 148). Troligen på grund av detta fick jag 

pedagogerna berätta mycket kring sina tankar och reflektioner.  

Ett stort och välkänt stressmoment de flesta förskolor idag är givetvis tiden (Löfgren, 2014, s. 

148). Med anledning av detta planerade jag noggrant mina besök och intervjuer. Pedagoger 

ska känna sig avslappnande och inte vara stressade över att intervjun inte hinns med på ett 

ordentligt sätt.  
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3.5 Trovärdighet och giltighet 

Material som jag samlar in och redovisar i mitt undersökningsresultat presenterar de fråge-

ställningar som är relevanta för min undersökning (Larsen, 2009). Därför är det av största vikt 

att jag har en tillförlitlighet till de pedagogerna som intervjuas så att resultaten som jag får 

senare ger ett brett och mångsidig upplysning kring deras arbetssätt med musik. Trovärdighet 

eller reliabilitet i en studie handlar mestadels utav noggrant samlad data i en tillräcklig mängd 

för att kunna sammanfatta och konkludera min egen forskning (Roos, 2014, s. 51).  

 

För att kunna få ett konkret svar på mina funderingar ställde jag framförallt tydliga frågor på 

det jag sökte och inget annat. Frågor innehöll lättbegripliga frågeställningar som inriktade sig 

mot det jag sökte. Detta kallas för validitet. Reliabilitet och validitet är krav på hur en datain-

samling ska ske i yrkesmässiga kontext. Dessa är termer som praktiseras för att skildra inter-

vjuns betydelse (Lantz, 2013, s. 15). 

3.6 Bearbetning och analys 

Efter avslutade intervjuer började jag sammanställa resultaten. Allt inspelat material har jag 

samlat och skrivit ned de viktigaste element som jag ansåg vara väsentliga för min 

undersökning. Jag lyssnade flera gånger på samtliga intervjuer med hjälp av ljudinspelaren för 

att kunna sammanställa ett resultat (Lantz, 2013, s. 78). Min intervjuguide använde jag som 

en mall för en lättare genomgång av mina resultat.  

 

Jag har gjort några rubriker samt underrubriker för att tydliggöra mina svarsresultat. Något 

som även Lantz (2013) rekommenderar är att all intervjuinnehåll bör spaltas upp i olika delar. 

Detta har jag följt och helheten av resultatet har jag brutit ner i delaspekter som fick påhittade 

namn i syfte att få en fördjupade förståelse av olika detaljer som egentligen bildar helheten.  

Samtidigt använde jag mig av en färgkodning (Lantz, 2013, s. 149) för en uppdelning av olika 

områden och dess innehåll. Detta med anledning av att på ett så smidigt sätt som möjligt 

kommer åt olika omfattningar som yttrar sig i innehållet.  

Därefter har jag skapat en tabell där olika respondenternas svar bildade olika ”teman”. Sedan 

har jag sammanställt ett resultat där all material presenteras senare under Resultatkapitlet som 

reflekterar mina frågeställningar.  

Detta innebär alltså två olika avsnitt som reflekterar mina frågeställningar och dessa är: 

Musikens syfte och innehåll med fem under rubriker som fördjupar sig i pedagogernas olika 

syfte och Undervisningsformer med sex underrubriker som beskriver olika metoder 

pedagogerna använder sig av i sin musikundervisning.  
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4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras studiens resultat från sex intervjuer som jag har delat under två 

olika rubriker med några underrubriker och som är relevanta för min undersökning.  

Rubrikerna är: Musikens syfte och innehåll med fem underrubriker: Musik för glädje; Musik 

som hjälpmedel för lärande i språk samt skapa en gemenskap; Musik som kulturarv; Läran 

om musik och Musik instrument för en upplevelse. I underrubrikerna svarsinnehåll fördjupar 

sig inom olika pedagogiska aspekter där olika syften presenteras.  

Den andra rubriken är Undervisningsformer på olika sätt där även denna innehåller sex olika 

underrubriker: Musik i form av morgonsamling eller som en bakgrund; Musik som ett stöd i 

den fria leken; Planerade musikstunder i form av sång och rytmik; Planerad 

musikundervisning både utomhus och inomhus; Pedagoger spelar för barn och Musikmaterial 

i digital form. I underrubrikerna svarsinnehåll fördjupar sig inom olika pedagogiska aspekter 

där olika arbetsmetoder presenteras.  

4.1 Musikens syfte och innehåll 

Samtliga respondenter tycker att musik i förskolan skapar en glädje och att man har roligt 

tillsammans. Alla sex stycken anser att musiken ger barnen möjlighet till en gemenskap där 

alla får vara tillsammans samt ett sätt att lära sig att våga vara med. Även en språkträning 

ligger som en viktig grund för alla musikstunder. En del hävdar musiken som kulturarv och 

andra vill lära barnen om musiken som ett ämne.  

4.1.1 Musik för glädje 

På en småbarnsavdelning har barnen inte utvecklat det verbala språket ännu. Men trots detta 

finns en kommunikation där barnen tydligt visar sina känslor och upplevelser. 

 

Så här beskriver Marie deras syfte med musikstunden: 

 

 När vi har musikstund, sjunger vi alltid! På småbarnsavdelning, där jag jobbar just nu, visar 

 barnen tydligt att de känner igen musiken. De hänger med! Jag ser att, även när de inte  

 kan uttala orden så sjunger dem ändå med sin kropp, använder sig av kroppsspråket. De  

 slappnar av och de får glädje i ansiktet. De hittar rytmen. (Marie) 

 

I citatet ovan beskriver Marie hur det går till när de har en musikstund. Hon och hennes 

kollegor använder sig mycket av sång i den dagliga, planerade musikstunden. Barnen får träna 

på att sjunga tillsammans med sina kamrater. Hon ser hur barn, som inte har utvecklat sitt 

verbala språk ännu, använder sig av sitt kroppsspråk och följer med spontant i musikstunden. 

 

Maries resonemang kring musikstunden med rörelse kan kopplas samman med en studie där 

musik och rörelse resulterar i ett stärkande självförtroende hos barn, språk, och 

kroppsuppfattning samt inlärande sker på ett roligt sätt (Vesterlund, 2015, ss 21-22). 
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4.1.2 Musik som hjälpmedel för lärande i språk samt skapa ett gemenskap 

Tina berättar om syftet ur deras synvinkel: 

  

 Just nu använder vi oss av musik i syfte att träna på svenska språket, det är ju en gemenskap! 

 Att kunna få berätta om känslor! Vad är det vi känner när vi lyssnar på en sort av musik? Vad 

 tänker vi på? Att få sjunga tillsammans eller att någon spelar ett instrument och andra sjunger. 

 Att släppa lite på kontrollen, helt enkelt. Att få dansa och röra på sig blir att barn tränar på sin 

 grovmotorik. Vi använder oss mycket av vår projektor där vi kan bland annat ha en bild i  

 bakgrunden på t.ex. skog där vi lyssnar på olika skogsljud. Vi har även skapat ett Musikcafé 

 där vi har gjort en scen, ställt ut några leksaks el-gitarrer och mikrofoner som barnen kan  

 använda. Barnen har fått intresse för i att skapa egna instrument där de har tagit fram  

 kastruller och lådor som barnen sitter och trummar på. Det låter hemskt  men barnen tycker 

 att det är kul, så vi får bara ”go with the flow” så att säga. Men vi kan definitivt utveckla det 

 ännu mer. (Tina) 

 

I citatet ovan berättar Tina om avsikten med musikanvändning i deras vardagliga verksamhet. 

Hon beskriver musikens påverkan på oss människor och hur vi känner den. Tina i exemplet 

påpekar att hon ser musik som ett hjälpmedel för att träna på svenska språket men även 

grovmotorik där barnen får röra på sig genom dans. Hon berättar även hur de introducerar 

musik genom att skapa en musikhörna med tillgång till olika instrument och hur det har 

påverkat barnen. Hon ser att barnen själva vill skapa egna instrument och spela spontant på 

dem. De använder sig mycket av projektor som står som en bakgrund på avdelningen där 

barnen får uppleva olika slags ljud som bl.a. skogsljud.  

 

I intervju med Sara så berättar hon om hur barn fångas direkt när hon spontant börjar sjunga. 

  

Alla barn kommer fram direkt och fångas av musiken! Och då tränar de på att sjunga  

 tillsammans! Genom att räkna i sångerna får man in matematiken och barn tränar på sitt  

 svenska språk automatiskt. Jag ser att många barn blir många gånger lugna av musik.  

 

I citatet ovan berättar Sara hur de använder sig av musiken. Vid sångsamlingen räknar de och 

då får de lite kunskaper i matematik. Samtidigt tycker hon att barnen tränar på sitt svenska 

automatiskt samt att det lugnar barnen.  

4.1.3 Musik som kulturarv 

Anita berättar ur hennes synvinkel: 

 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att kunna föra en kulturskatt vidare till nästa generationer. 

Musiken ska ske på barnens villkor. Att kunna lära sig ny musik, nya texter, nya sånger om 

man kan, ger vi barnen möjlighet till implementering av andra sånger, sånger som barn lyssnar 

på, till exempel. (Anita) 

 

I citatet ovan berättar Anita hur mån hon är för att bevara svenska kulturarv vidare, men även att lära 

sig nya sånger och att även lära sig andra sånger från andra kulturer för en inkludering och 
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implementering av andras identiteter. 

4.1.4 Läran om musik 

Men musik kan vara mycket mer än bara sång om någonting eller upplevelse av olika ljud. Så 

här berättar Marcus kring det syftet de arbetar med på hans förskola: 

 

 Mitt syfte alltid är att inspirera barn genom att presentera musiken. Det är absolut av stor vikt 

 att inte försöka tvinga musiken på barn. För det fungerar inte på det sättet. Vi ska lyssna på 

 barn. Vi vill att barnen ska få en övergripande bild av olika instrument som vi har på förskolan 

 t.ex. lära barn vad instrumenten heter, hur de låter, hur man använder dem. Vi erbjuder olika 

 slags instrument på förskolan och vill att de finns tillgängliga för våra barn dagligen i vår  

 verksamhet. Vi vill även lära barn använda sig utav musikaliska begrepp det vill säga rytm, 

 puls, takt. Vi vill att barn ska få med sig musikläran när de går härifrån, helt enkelt. (Marcus) 

 

I citatet ovan berättar Marcus hur viktigt det är att lära barn om musik, musikens struktur samt 

lära sig att använda olika slags instrument. Han berättar hur de tänker kring musikläran och att 

pedagogerna vill erbjuda barnen instrument som finns tillgängliga dagligen. Det ska vara en 

del av dagen. Pedagogerna vill lära barn att använda sig av olika musikaliska begrepp och 

veta vad musiken handlar om. Med Marcus yttrande ovan kan vi sammankoppla med teorier 

om musikstundernas linjära och icke-linjära innehåll. I de linjära musikstunderna har 

pedagogen planerat i förväg musik undervisning och dess innehåll medan de icke-linjära 

musikstunderna oplanerat uppkommer av till exempel barn, musiken eller pedagogen 

(Holmberg, ss.33-34).   

 

Liknande tankar kring syfte och musikinnehåll delar även Sofia som berättar kring hennes sätt 

att jobba med musik. 

 

 Vi tänker att vår förskollärarkultur ser ofta ämnen som matte, språk och naturkunskap  

 som en grund för lärande och då använder vi musik som ett verktyg för att lära sig de 

 ämnena. Vi försöker tänka lite tvärtom. Vi vill inte använda musik enbart som ett medel 

 till annat lärande utan vi vill att barn ska lära sig om musik också, helt enkelt. Vi vill ju ha 

 musiken och olika instrument levande dagligen på förskolan. Vi har både planerade och  

 oplanerade, spontana musikstunder. Även ute på gården har vi instrument som alla kan nyttja.  

 Om någon börjar t.ex. slå på xylofon då börjar många sjunga och reagera. Detta kanske  

 inte har någon syfte direkt utan kanske mer att det är barnen som styr det ögonblicket,  

 så att säga. Men vi har en grupp pedagoger som ansvarar för de planerade musikstunderna 

 och som följer vår verksamhetsplan med syfte, mål, läroplan, vår Borås stads läroplattform 

 och tydligt beskriver vad det är vi vill att barnen ska lära sig. Sedan genomför vi det och  

   lämnar tillbaka informationen till vår ansvarsgrupp som sedan i sin följd utvärderar och  

 analyserar om hur det har gått. (Sofia) 

 

Sofia beskriver tydligt hur det går till på hennes förskola med musikens syfte och innehåll. 

Hon anser att vår svenska förskollärarkultur lägger stor fokus på ämnen såsom matematik, 

språk och naturkunskap som ett grundläggande element i våra förskolor och bortser mycket 
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från den estetiska, skapande delen som en helhet. Oftast musiken används enbart som ett 

verktyg för att lära sig de ämnena, tycker hon. Många gånger bortses det från musiken som en 

helhet och läggs ingen större fokus på att lära barn om musik som ämne. På hennes förskola 

vill pedagogerna tänka tvärtom. De har en estetisk profil på förskolan där tre olika 

ansvarsgrupper planerar och utvärderar verksamheten med musik, drama och skapande bildar 

en helhet för ett lärande. Varje fokus område har en verksamhetsplan som innehåller ett syfte, 

mål och metod om hur planerade aktiviteter kommer att genomföras. Den följer även 

Läroplan för förskolan och Borås stads lärplattformer för att alla ämnen ska genomsyras i 

verksamheten. En reflektion, utvärdering och analys realiseras efter genomförda aktiviteter.  

4.1.5 Musik instrument för en upplevelse 

Marie berättar om syftet kring musikmaterial de använder på hennes avdelning så här: 

  

 Vi kan inte spela, någon av oss pedagogerna! Men vi använder massor med instrument! Gitarr 

 väldigt mycket, där vi sitter och plingar med. Barnen bryr sig inte om hur det låter! De är bara 

 glada av att få sjunga och spela på olika instrument som till ex. trummor eller trianglar. Det är 

 inte så att vi tar fram allt varje dag men då och då använder vi dessa. Vi har även vår sångpåse 

 som vi alltid tar fram med sångkort och figurer i. Ibland spelar vi bilder på vår projektor som 

 nu till ex. där vi sjunger vårsånger och visar kanske tussilago eller krokusar. (Marie)    

  

När Marie börjar svara på min fråga kring musikmaterialet är det första hon säger att ingen av 

hennes kollegor kan spela något instrument. Men sedan påpekar hon tydligt syftet i att barnen 

ska använda sig av många olika instrument för den egna upplevelsen. Alla på hennes 

avdelning delar samma entusiasm för musikundervisning, tycker hon. De använder sig flitigt 

av en sångpåse som innehåller sångkort och olika figurer som barnen själva kan plocka ur och 

sjunga om. Hon säger även att de använder sig av den digitala uppvisningen på projektorn och 

introducerar olika sånger med hjälp av stora bilder. Det förekommer ganska ofta att 

musikinstrument erbjuds till barnen i syfte att barn ska få uppleva känslan i användningen och 

läten.  

4.1.6 Sammanfattning 

Studiens syfte fokuserar på förskollärares uttryck kring musikundervisning. Jag vill ta reda på 

vad dessa pedagoger ser som syfte när de använder sig av musik i sin verksamhet. Samtliga 

pedagoger säger att musikstunder skapar glädje och gemenskap. Att barn får träna på språk 

när de sjunger olika sånger och vikt av att föra vår kulturskatt vidare till nästa generationer. 

Även grovmotorik tränas tillsammans med musik och rytmik, påstås det. En del pedagoger 

anser att alldeles för lite fokus läggs på musiken som ämne i sig och därför ska vi lära barn 

om musik och dess betydelse för oss människor. De beskriver tydligt hur det går till när 

planering av musik sker på respektive förskola.  

Men ett medvetet val kring musikundervisning finns inte hos alla respondenter. Tre av sex 

respondenter pratar om tidsbrist och att någon tid för en planerad musikundervisning finns ej. 

Fokus oftast läggs på andra ämnen och musik blir oftast lämnad åsido. Tre av sex 

respondenter använder musik inom sångsamling eller sång och rörelse. En av respondenterna 
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har inte alls använt någon form av musik undervisning utan bara haft musik som en bakgrund 

i den fria leken, men att en förändring kommer att ske inom kort. Två av sex respondenter har 

tydligt planerade musikundervisningar där syftet är ett instrument introduktion samt lära om 

musik genom musik och sång som sker både inne och ute, på samlingar som kan vara både 

planerade och spontana. En respondent lyfter vikten av att barnen ska använda sig av olika 

slags instrument i syftet att uppleva den känsla när man använder sig av dessa. 

4.2 Undervisningsformer på olika sätt   

Samtliga respondenter säger att någon form av musikanvändning sker dagligen. En del har 

nästan aldrig planerade musikstunder medan andra har ett tydligt mål med sina 

verksamhetsplaner som ska genomföras i musik aktiviteterna. Beroende på pedagogernas 

egna uppsatta mål sker musikstunder. En del säger att en drivande kraft från rektorerna 

behövs för att stötta pedagoger att genomföra kvalitets musikundervisningar i sina 

verksamheter. Två andra pedagoger konstaterar om hur deras rektor gör stor insats med musik 

material och bidrar med kompetens utveckling till sin personal för att en kvalitets 

undervisning sker inom den dagliga verksamheten. Samtliga respondenter har bekräftat att 

musik förekommer i deras verksamhet vare sig den var planerad eller spontan.  

4.2.1 Musik i form av morgonsamling eller som en bakgrund 

I samtal med Anita förekommer ordet ”tidsbrist” ofta när vi talar om musikundervisning. Hon 

hävdar att man lägger mycket fokus på så mycket annat så man hinner inte med den.  

 

 De gångerna vi använder oss av musik blir i form av våra morgonsångsamlingar och  

 spontant i form av en bakgrundsmusik. Barnen får lyssna på olika musikgenrer. Det händer  

 att vi ibland spelar klassisk musik i bakgrunden som barnen kan lyssna på i den fria leken eller 

 vid en skapande aktivitet t.ex. målning. Jag hade jättegärna velat att Borås stad skulle kunna 

 satsa lite mera på musik. Att man har en  musikstund med någon från t.ex. kulturskolan som 

 kommer och spelar för oss, som man hade förr. Eller att vi går på någonting som har med  

 musik att göra. Det är lika viktigt som teater som vi går på ibland. Eller att personalen kan  

 gå på en fortbildning i musik, kan jag tänka. Att man inte gå bara på BFL och så utan att man 

 får något som har med kultur att göra. (Anita) 

 

I Anitas berättande känner jag lite frustration i hennes röst när hon beskriver på vilket sätt de 

introducerar musik i verksamheten. Det känns som en brist i undervisningen där en avsiktligt 

planering med musikstund inte existerar. De gångerna pedagogerna använder sig av musik 

sker endast på morgonen vid sångsamlingar. I annat fall kan det hända att pedagogerna spelar 

en viss musikgenre som t.ex. klassisk musik som ett bakgrundsmusik i verksamheten. Det har 

hänt ibland att pedagogerna har spelat olika sorters musik medan barnen målade. Andra 

undervisningsformer förekommer inte. 

4.2.2 Musik som ett stöd i den fria leken 

Vissa pedagoger säger att någon medvetet planerat musik stund har inte skett tidigare. 

Musiken används nästan bara i den fria leken. Men en satsning kring en rikligare musik 
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undervisning bör ske snart. Planer finns, säger Tina. 

 

 Vi har inte haft några planerade musik stunder tidigare, tyvärr. Det är så mycket annat som 

 man lägger fokus på så man hinner inte med den, tyvärr. Vilket är jättesynd egentligen! Det är 

 så mycket som man kan använda sig av musik som t.ex. i rim och ramsor, rytmik och sagor. 

 Sedan är det så att det inte alltid blir av i förskolan, i verkligheten. Men vi har haft musik på 

 avdelningen men utan något speciellt syfte, så att säga. Men planer kring en förbättring sker 

 och nu har vi skapat ett Musikcafé där barnen spontant kan vara i och uppleva musiken på sitt 

 sätt. Vi kommer att spela mer musik på projektor och introducera olika sorters musik. Vi vill 

 definitivt föra in mer musik som en undervisningsform. (Tina) 

 

Tina beskriver känslor om tidigare brister kring musik användning på hennes avdelning 

eftersom hon känner att den är underskattad och ofta läggs ”mellan stolarna”. I citatet ovan 

berättar Tina på vilket sätt hon och hennes kollegor har jobbat med musiken tidigare. En 

planerad musikstund eller aktivitet har nästan aldrig skett på avdelningen tidigare. Musiken 

fanns någonstans i bakgrunden för barn men någon speciellt planerad form har inte varit 

aktuell. Hon känner en brist hos pedagogerna som lägger mycket mera fokus på andra ämnen 

och bortser från musiken som en undervisningsform eller snarare ett ämne i verksamheten. 

Om det händer ibland att de använder sig av musik då blir det fokus återigen på språk eller ett 

annat ämne. Musik i sig har inte fått mycket uppmärksamhet tidigare på Tinas avdelning 

alltså inte som undervisningsmaterial och inte heller som ett ämne.  

4.2.3 Planerade musikstunder i form av sång och rytmik 

Marie beskriver att musikstund sker dagligen och att det alltid sjungs. Så här beskriver hon 

sättet att jobba med musik: 

 

Våra musikstunder är alltid planerade i form av musiksamlingar. Jag jobbar på en  

småbarnsavdelning och jag ser hur barnen hänger med och även om de inte kan uttala  

orden så sjunger de med sin kropp! Sedan har vi även Mini-Röris en gång i veckan,  

där vi rör oss till musik. Alltid! Vi kör alltid Friskis och Svettis koncept. Ibland planerar  

vi in Babblarna där barnen får träna på språket. Bara ett fåtal gånger som inte Mini-Röris  

inte skett pga personalbrist men vi försöker alltid följa vår planering och ser till att aktiviteten 

blir gjord. (Marie) 

 

Här beskriver Marie på vilket sätt de introducerar musik på avdelningen. Deras 

musikundervisningsform baseras i sångsamlingar samt musik och rytmik som en 

rörelseaktivitet. Jag ser att Marie berättar med glädje och entusiasm när vi talar om dessa 

undervisningsformer. Hon sitter rakt och bestämd samt har ett leende på läpparna när hon 

talar om deras planerade aktiviteter. 

4.2.4 Planerad musikundervisning både utomhus och inomhus 

I samtal med Marcus om undervisningsformer i musik berättar han bl.a. så här: 

  

 Vi använder oss oftast av en planerad undervisning om musik där vi introducerar 
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 våra instrument och vill lära barnen att använda dessa. Även ute kan en planerad  

 musikstund ske med olika syften. Då oftast blir det så att jag spelar ett instrument 

 ute på gården och sjunger. Många barn, speciellt de allra minsta, kommer fram och  

 sjunger med. Men vi har givetvis även de oplanerade musikstunder där ibland  

 barnen själva tar ett instrument och börjar antingen spela eller sjunga. Det tycker  

 jag att det är rätt häftigt, faktiskt. Jag sitter även i en fokusgrupp om musik en gång  

 i månaden där vi alla som är ansvariga i någon form av estetiska gestaltning planerar  

 olika didaktiska moment som kommer senare att ske i verksamheten. Vi har även planer 

 att använda oss av hörlurar vid olika skapande aktiviteter. Detta har jag erfarenhet av i 

 mina tidigare arbeten men kommer att introducera även nu i vår verksamhet. (Marcus)  

 

Marcus berättar om sättet musikundervisningen sker på deras förskola. Det finns 

musikstunder som alltid är planerade och som sker dagligen. På de stunderna lär pedagogerna 

barnen om olika instrument och hur man bl.a. använder dessa. Planerade musikstunder sker 

både inne och ute. Men även de oplanerade musikstunderna äger rum varje dag, spontant, 

både i den fria leken och i någon form av aktivitet. Han påpekar särskilt hur de allra minsta 

barn visar en stor tacksamhet i att spela och sjunga eftersom allt är så nytt för dem. De skapar 

nya erfarenheter med detta och visar enorm glädje i detta. Marcus har tidigare erfarenhet med 

användning av hörlurar där barn lyssnar på någon sort av musik och gestaltar i t.ex. målning 

eller en annan skapande form. Denna undervisningsform kommer han att introducera inom 

kort i hans nuvarande verksamhet.  

4.2.5 Pedagoger spelar för barn 

Anita och Sara pratar om användning av piano och gitarr som spelas ibland och sjunger 

tillsammans med barnen.  

 

 Vi har spelat piano och gitarr ibland. Vi använder inga egna musikinstrument eftersom någon 

 musiklåda ej finns hos oss. Det vore roligt att ha det. För då kan barnen använda de och få 

 känna upplevelse när man slår på en trumma eller maracas. Man kan ha kort till sångsamling, 

 till exempel. Just nu har vi inga men, absolut, vi kan ha det i samband med samlingen. Men 

 det kan vara känsligt nu med vissa sångtexter som inte vi får lova att sjunga. Man får ju titta 

 noga på textens innehåll. Där är vi ju begränsade. (Anita)  

 

I citatet ovan berättar Anita om hur lite musikmaterial finns att erbjuda barnen egentligen. I 

samtalet med Anita kommer fram lite olika känslor och Anita visar ett sorgset ansikte när hon 

talar om musikmaterial. Hon känner att det erbjuds väldigt dåligt med material som barnen 

kan få en upplevelse ifrån. De använder inga sångkort eller något annat liknande. Sara pratar 

om att de ibland använder sig av det digitala verktyget, som till exempel You Tube där barnen 

får lyssna på sina favoriter eller spelar något spel som kanske innehåller musik.  

4.2.6 Musikmaterial i digital form  

Marcus berättar om musikmaterial som erbjuds på deras förskola: 

  

 Vi använder inte bara instrument. Vi använder till och med IPAD där barnen använder  
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 olika sorters appar som innehåller varierande musikinstrument. De instrument som vi  

 kanske inte har här på förskolan kan barnen träna spela på och få möjlighet att lyssna på  

 olika ljud digitalt. Vi spelar in deras musicerande och lyssnar sedan tillsammans och  

 reflekterar kring. (Marcus) 

 

Marcus berättar om materialet de använder på hans förskola. Eftersom instrument är 

tillgängliga för barnen dagligen och att musikstunderna hålls levande nästan hela tiden, så 

erbjuder pedagogerna även digitalmaterial som barnen kan använda och lära sig av. Han 

berättar hur roligt det är för barnen att få spela in egna musicerande och använder sig av den i 

leken. Liknande studie gjordes av forskarna Nilsson & Folkestad (2005) där syftet var att 

undersöka barnens meningsskapande genom sitt eget musicerande med hjälp av digitala 

verktyg. Barnen och pedagogerna reflekterar sedan tillsammans kring den skapta melodin och 

söker nya vägar att forska i musikens värld, säger han. 

4.2.7 Sammanfattning 

Studiens syfte är att studera vad förskollärare uttrycker om musikundervisning samt vilka 

metoder de använder i undervisningen. Samtliga respondenter säger att musikundervisning 

sker i form av musikstunder eller sångsamlingar. Varje respondent har sagt att någon form av 

musikmaterial förekommer i verksamheten. Dock i olika utsträckningar. Det som sägs i 

början är att en del av respondenterna beskriver hur lite fokus var på musik tidigare och att 

nästan ingen uppmärksamhet ges på själva planeringen av undervisningen och att 

musikundervisning oftast sker i form av morgonsamlingars eller som en bakgrund i 

verksamheten där olika musikgenrer presenteras. Merparten av respondenterna hävdar att 

barnen ska få uppleva, använda sig av samt undersöka olika instrument och därför erbjuds det 

ofta musikinstrument samt att musikmaterial ska vara en del av den dagliga verksamheten. En 

del pedagoger erbjuder bl.a.musikmaterial i digital form. Två respondenter säger att 

musikinstrument används av dem själva men i en liten utsträckning, och en respondent säger 

att inget material används fastän instrument finns tillgängliga, men ett bredare material 

implementeras inom kort.  
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras. Efteråt kommer en metoddiskussion att 

läggas fram i förhållande till undersöknings syfte. 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, egna reflektioner 

och konklusion. Resultatdiskussion är indelad i två följande kategorier: Musikens syfte och 

innehåll och Undervisningsformer.  

5.1.1 Musikens syfte och innehåll 

Efter avslutade intervjuer kom det fram att allt pedagoger gör i verksamheten har något syfte 

bakom sig. Samtliga respondenter tyckte att musikstund skapar en stund av glädje, gemenskap 

och möten med olika kulturer, något som även Jäderlund lyfter (2011, ss. 11-12).  

Mer av hälften tyckte att musikundervisning borde ta mer plats i verksamheten, medan två av 

dem tyckte att de redan jobbar medvetet kring musik som grundelement i verksamheten.  

 

Merparten av förskollärarna beskriver att syftet med musikstunden oftast baseras på att skapa 

en rolig och lugn stund. Förskollärarna betonar många gånger att musikanvändning stärker 

barnens verbala förmåga och kroppsspråk. Uddén (2011) talar mycket om den musiska 

kommunikationen som innebär att barn genom rytm och rörelser gestaltar ord. Hon menar 

alltså att alla gester som barnen använder sig utav, bland annat röst-, kropps- och 

handrörelser, skapar deras olika uttryck och bildar den lekande eller den musiska barnkulturen 

(Uddén, 2001).  

 

Många förskollärare hävdar musikens betydelse i barns utveckling. Några nämner att 

musiken, just i musikstunden, stimulerar språk och matte, andra säger att naturkunskap stöds. 

Men två av förskollärarna betonar att musikläran står för det grundläggande elementet i 

undervisningen som ett ämne för sig och att andra ämnen såsom matematik, naturkunskap och 

IKT flätas in successivt.  

Jag kan hålla med om att musikstund eller musikanvändning allmänt sett ska stå för en rolig, 

språk stödjande aktivitet. Men forskarna Asplund Carlsson m.fl. (2008) poängterar i sin studie 

hur viktigt det är att pedagoger blir medvetna om sin egen roll när det gäller att rikta barnens 

uppmärksamhet mot något som blir mer tydligt för dem. De alltså menar att förskollärarna ska 

vara medvetna om att ett lärande sker och inte bara att det pågår en rolig stund. Detta är något 

som jag har sett endast hos hälften av mina intervjuade förskollärare som berättade om ett 

medvetet sätt att arbeta med musik. 

 

Flera gånger har två förskollärare påpekat att svensk kulturarv ska föras vidare. Likadant 

tankesätt delar även Carina Widmark (2007) som säger att barn behöver en plattform för att 

kunna komma nära det landet de bor i för att lära känna det och för att kunna bli en del av det. 

Det är även mycket viktigt att möta barn från olika kulturer för att kunna bygga god 

kommunikation sinsemellan för nya spännande möten (Widmark, 2007, ss. 101-104). Detta 
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innebär alltså att våra rim och ramsor är av stor vikt för att lära sig om ett nytt land men att de 

också väcker nyfikenhet på det nya språkets ljud, takt och melodier. 

 

Men detta kan även innebära en risk där förskollärare känner sig bekväma med sitt 

programförråd dvs. att de sjunger samma sånger om och om igen. Några förskollärare har 

poängterat hur mycket de hade velat gå på någon kompetensutveckling i musik men de känner 

inte det stödet och uppmuntran från sina rektorer. Många gånger ses musik bara som ett medel 

för lärande i andra ämnen men musik i sig blir åsidosatt. Samma sorters problematik har även 

Anna Ehrling (2012) stött på i sin studie där pedagogerna kände sig otillräckliga i musik 

undervisningen samt att deras förskoleledning alls inte visat någon form av stöttning eller 

uppmuntran.  

 

Det finns en risk att musikstunder ofta består av samma sorters innehåll hos vissa pedagoger. 

Men en del av förskollärare som jag har intervjuat hävdar starkt för sina roller i verksamheten. 

Ett medvetet tankesätt där syftet är att barnen lär sig i, om, med och genom musik står som 

grund för ett lärande i förskolan. Dessa pedagoger har ett tydligt syfte i att lära barnen om 

musik genom musik och de anser att självkänslan stiger med olika upplevelser av musik. 

Liknande tankar beskrivs även av Holmbergs i hennes avhandling (Holmberg, 2017, ss. 38-

55). Men att en musikundervisning endast innebär läran om musik eller liknande, det håller 

inte forskaren Ylva Holmerg om. Hon beskriver hur en musikundervisnings innehåll kan ses 

genom olika aktiviteter. Hon betonar begreppen sångämne, ljudämne och rörelseämne. 

Musikundervisning blir alltså det ämne som pedagoger lägger fokus på (Holmerg, 2017, ss. 

29-30). Detta innebär alltså allt det som pedagoger själva bestämmer sig för att undervisa i. 

Många gånger har jag sett att pedagogernas omedvetna val blir till ett syfte ändå. Genom 

intervjuerna framkom det att ofta att syftet blir ett skapande av glädje och gemenskap. Detta 

är ju ett syfte. Att barnen ska erövra erfarenhet och kunskap kring olika slags musik material 

framkom det även hos en pedagog trots den ”bristen” i att själva kunna spela något 

instrument. Detta stärker alltså Holmergs (2017) teori i att pedagoger själva bestämmer vad de 

ska lägga fokus på i sin musik undervisning.  

 

Att även erbjuda barnen ett musikcafé är också ett starkt syfte där barnen själva sinsemellan 

skapar samhörighet i det egna intresset, dvs. musikens framställning och introduktion i form 

av den fria leken. Med denna reflektion kan vi även koppla samman forskaren Johanna Stills 

(2011) studie där pedagogernas syfte var att genom sina egna miljöer skapa förutsättningar för 

ett musikalisk lärande. Hon poängterar hur viktigt det är att pedagogerna ser verksamheten ur 

barnens perspektiv som tillför att miljöns skapas ur deras egna intresse.  

 

Min slutsats av det hela blir att samtliga förskollärare har ett syfte, medvetet eller omedvetet. 

Beroendevis på pedagogens egen inställning kring musik undervisning blir verksamheten 

tydligare i sitt syfte. Detta betyder alltså hur pedagogen själv resonerar kring sitt eget yrkes 

roll och vad den själv vill erbjuda barnen. En del vill, trots sina ”brister” erbjuda barnen en 

god musikalisk miljö medan andra ”nöjer” sig med att ha en morgonsamling i syfte för att 
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skapa glädje och gemenskap. Ett syfte finns, trots allt. Men hur tydligt är den är upp till 

pedagogerna själva. 

5.1.2 Undervisningsformer 

Merparten av förskollärarna betonar att undervisning oftast sker i form av 

sång/morgonsamlingar samt lyssnande på inspelad musik som bakgrund på avdelningen eller 

under någon aktivitet. Detta skriver även Marie Eriksson (2013, s. 35) om i sin bok och 

betonar hur viktigt det är att barn hittar en balans där t.ex. lugn musik hjälper barn att lugna 

eller koncentrera sig. 

 

Samtliga förskollärare säger att någon form av rörelsesamlingar eller aktiviteter förekommer 

ganska ofta. En del av pedagogerna hävdar för att musik och rytmik hjälper barn att träna på 

att stärka gruppens gemenskap och trygghet i varandra samt att träna sin grovmotorik, 

framförallt. I intervjun med Marcus berättar han om hur småbarn uppskattar dessa stunder 

mer och att stora barn tröttnar ganska snabbt. Med anledning av detta så sjungs det oftare 

enkla, korta sånger. Om sångerna är alltför långa eller svåra, tröttnar barnen ganska snabbt 

och tappar intresset. Samma slutsats beskriver även Mallo Vesterlund (2015) i sin bok och 

berättar att genom upprepningar och gestaltning med rörelser kan barnen även klara av längre 

och svårare sånger. Barnen ska hinna känna efter och få uppleva det man just håller på med i 

sångrörelserna (Vesterlund, 2015, ss. 50-51). 

 

Många förskollärare lyfter vikten av träna på sina olika kommunikations kompetenser där 

kroppsspråk kallas för ”känslospråk”. Detta belyser Vesterlund (2015) i sin bok där hon 

beskriver hur vi med hjälp av kroppsspråk kan inte bara läsa av varandra utan vi kan uttrycka, 

teckna med kroppen innan vi ens säger ett ord. Med hjälp av vårt ”känslospråk” kan vi göra 

en tolkning av någon som inte har sagt ett ljud.  

 

En problematik som jag redan nämnt i föregående avsnitt är många gånger ett tidsbrist för en 

riklig musikundervisning som merpart av förskollärarna känner. Förskollärarnas osäkerhet på 

kunskap om musiken i sig och tidsbrist i verksamheten nämndes ofta under några intervjuer. 

Även Anna Ehrilng (2012) stöter på samma sorters problematik i sin studie där förskollärarna 

tydligt visar sin osäkerhet i en musik undervisning. En del av förskollärare känner att 

musikundervisning innebär läran om musik och med anledning av detta vågar inte riktigt att ta 

ställning till den sorts av undervisningen. På grund av detta nöjer sig många pedagoger att 

”endast” använda sig av sina morgonsamlingar i form sång och rörelse. Det framkom som att 

pedagogerna upplever att de undervisningsformerna inte är tillräckliga och att de känner brist 

i användandet.  

 

Men å andra sedan finns det förskollärare som trots sin ”bristande” kunskap introducerar 

musiken på ett tydligt sätt för barn där till exempel musik instrument är en del av arbetets 

form. Ett exempel på detta är när jag ställde fråga om instrumentanvändning i verksamheten, 

det första Marie sade var att ingen av hennes kollegor kunde spela något instrument.  
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Jag upplevde omedelbart detta som att hon kände en brist i sin pedagogiska roll men nästan 

omgående sade hon vidare att de erbjöd barnen många olika instrument vid musikstunderna 

ändå. Hon berättade även om användning av Musikpåsen nästan dagligen vid deras 

sångsamlingar där de använder sig av olika artefakter som redskap. Även Roger Säljö (2010) 

uppmärksammar på artefaktens betydelse för människor för att uppfatta sin omgivning. Inte 

minst den kommunikationen som barnen skapar sinsemellan med hjälp av olika hjälpmedel 

bekräftar även den sociokulturella teorin som min studie utgår ifrån. För att barnen ska kunna 

inta nya kunskaper behöver de redskap och verktyg under sin utveckling (Säljö, 2010).  

 

I Maries fall är absolut det viktigaste hennes och hennes kollegors inställning till 

musikanvändning med eller utan instrument, något som även Anna Ehrlin (2012) påvisar i sin 

avhandling kring hur pedagogerna trots att ingen kan spela något instrument, erbjuds det 

musikmaterial av olika slag till barnen. Min slutsats av Maries berättelse blir att hon och 

hennes kollegor starkt introducerar musiken i sin verksamhet och låter inte sin ”okunnighet” i 

att spela något instrument stå i vägen för att inspirera barn med musikaliska insatser. Även 

Ehrlin (2012, s. 149) förstärker att upplevelsen av glädje i musiken är en utgångspunkt och 

dessutom stärker relation mellan personalen.  

 

Ett liknande exempel på en bristande förståelse kring sin egen pedagogiska roll, pratar även 

Claes Ericsson och Monika Lindgren (2012) i sina studier där förskollärarna tydligt visar sin 

osäkerhet i att t.ex. sjunga eller spela framför barnen vilket i sin följd skapar en oklar dvs. en 

vag bild av sin förskollärare som en musikalisk förebild. Barnen uppfattar sin pedagog på ett 

otydligt sätt där trygghet och självkänsla hos barn försvagas och pedagogen ses mer som en 

person som barnen kan jämföras med. Alltså att en förskollärare tydligt talar om sin okunskap 

i något anses paradoxalt eftersom vetande och kunnande är det något som ska presentera en 

kompetent förskollärare (Ericsson & Lindgren, 2012, ss. 58-59).  

 

Men det finns även de förskollärarna som använder musik som ett grundelement i sina 

undervisningar och tydligt planerar, reflekterar och utvärderar undervisningen.  

I intervju med Sofia framkom det en tydlig beskrivning kring den planerade verksamheten 

som hon och Marcus delar olika ansvar på i sin förskola. Deras arbetssätt i jämförelse med 

resterande förskollärarna som intervjuades, ses en tydlig skillnad i arbetet med 

musikundervisning. Deras förskola är en estetisk profilerad verksamhet där en tydlig 

planering av undervisning fullständigt uppfyller det vardagliga arbetet.  

 

En diskussion kring det medvetna tankesättet i planering av undervisning i förskolan väcker 

även Elisabet Doveborg m.fl. (2013) i sin bok där hon lyfter att det den systematiserade 

planeringen i förskolan har av tradition inte funnits. Det är inte alltid självklart att 

pedagogerna på ett medvetet sätt planerar inför tydliga kunskapsmål utan snarare anser de att 

”lärande sker i flykten”, så att säga. Därför är det av största vikt att planera på vilket sätt 

undervisningen ska genomföras. Annars är det svårt att beskriva, förtydliga eller bedöma flera 

olika förskolepedagogiska arbetsmetoder och kompetenser som blir även svåra att återge 
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mellan personal (Philgren, 2013).  

Jag kan definitivt hålla med om att en undervisningsmetod bör planeras, men i många fall kan 

pedagogernas förhållningssätt i undervisningen betyda mycket mer än några andra speciella 

metoder. Detta förespråkar även Ulf Jederlund (2011, ss. 197-198) i sina studier kring 

pedagogiska principer i en språkstimulerande verksamhet.  

Ett tydligt exempel på ett sådant systematiska kvalitets arbete kring musik undervisningen har 

Sofia och Marcus på sin förskola. Deras verksamhet är estetisk profilerad och där erbjuds 

musik instrument samt annat musikmaterial dagligen. Ulf Jederlund (2011) betonar hur viktigt 

det är att ha ett bra material för undervisning. Att ha ett bra musikmaterial i sin verksamhet är 

lika viktigt som att ha bra kritor, penslar eller färger. Särskilt om man vill medvetet arbeta 

med musik då ska de, precis som Sofia och Marcus berättar, vara dagligen tillgängliga för 

barn.  

 

Jederlund (2011) rekommenderar att pedagoger erbjuder barnen, särskilt i början, enklare 

musikinstrument som är lätta att hålla i. Pedagogerna berättar att instrument som erbjuds 

oftast är trummor, maracas, trianglar, munspel osv. Det finns även svårare instrument framme 

som t.ex. gitarrer och piano. Även leksaks instrument finns, berättar dem. De är av god kvalité 

så de håller länge med tanke på att de används dagligen säger de, något även Jederlund (2011) 

påpekar (ss. 219-221).   

 

Min slutsats på detta blir att samtliga förskollärare använder sig av någon form av 

musikundervisning. Pedagogernas egna val där musikanvändning sker under olika former blir 

till en musikundervisning ändå, fastän en del pedagoger inte är medvetna om det. 

Musikundervisning sker dagligen men beroendevis hur pedagogerna använder sig av musiken 

gör att den blir presenterad på olika sätt. Varenda förskollärare berättar om den dagliga 

musikundervisningen som sker i form av morgonsamlingar eller musik och rytmik. Största 

delen av pedagogerna framhåller morgon/sång samlingar som står för upplevelse av musik på 

ett glädjande sätt och som stärker barngruppens gemenskap. Vissa använder musiken i form 

av en bakgrund på avdelningen där olika musikgenrer presenteras. Endast två stycken 

förskollärare jobbar, utöver den dagliga morgon/sång samlingen, med musik där läran om 

musik står för ett grundläggande element i den dagliga verksamheten. Någon form av musik 

undervisning sker dagligen. Men hur tydlig samt konkret är, även här som i det förra avsnittet 

nämnt, upp till pedagogerna själva att presentera. 

5.2 Metoddiskussion 

Då min studie handlar om vad några förskollärare anser om musik undervisning i sina 

verksamheter, är kvalitativ metod som innebär intervju, självklar tillvägagångssätt för min 

undersökning. Jag har valt att enbart intervjua förskollärare och detta för att kunna se musik 

verksamheten ur deras perspektiv. 

 

Jag gjorde en intervjuguide där frågorna har genomsyrade mina efterfrågningar. Samtliga 

respondenter fick intervjufrågor i förväg i syfte att i lugn och ro kunde läsa studiens syfte 
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samt frågeställningar.  

Nu i efterhand känner jag mig nöjd att jag valde att intervjua pedagoger. Dels att jag kunde 

vara med och se hur de berättade om sin verksamhet och dels att diskussioner dök upp så att 

respondenterna kunde förklara hur de tänkte. 

 

Jag har valt att inte ställa frågor utan att respondenterna själva kunde ha frågor framför sig 

och känna sig fria att bara berätta. Detta kunde jag själv sedan fördela mellan olika frågor och 

transkribering gjordes utan några särskilda problem. Jag valde att göra på detta sätt för att 

ingen av oss, på något sätt, skulle känna obehag. Därför kändes det lätt att inte bara intervjua, 

utan även samtala med mina respondenter.  

Att samtliga respondenter tackat ja till ljudupptagning är jag nu i efterhand tacksam över. Det 

gjorde min transkribering lättare att realisera och jag kunde när som helst stanna upp och 

spola tillbaka för att på bästa sätt fånga upp det som sades. Jag anser att utan ljudupptagning 

hade inte min studie varit lika utförlig i innehållet.  

 

En pilotstudie genomfördes inte och detta på grund av tidsbristen. Många pedagoger upplevde 

personalbrist och på grund av detta fanns det ingen möjlighet till en pilotstudie.  

Om tiden fanns hade det kanske gett något mer utförligare svar än vad det givetvis. 

5.3 Didaktiska konsekvenser 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna uppfattar syfte med musikundervisning 

samt vilka undervisningsformer de tillämpar. Redan i ett tidigt skede uppmärksammade jag 

att merparten av respondenterna använde sig av musik som en av metoderna för ett lärande i 

andra ämnen men ej som ett ämne i sig. Förskollärarna använder sig mestadels av musiken 

som en metod för att introducera internationell samling eller liknande aktiviteter i 

verksamheten. Att även använda sig av musiken genom traditionella framträdanden av 

kulturarven står som ett bestående metod i respondenternas förskoleverksamheter. Genom 

musiken kan vi skapa glädje och stärka gemenskap i barngruppen, vilket även betonas 

samtliga av mina respondenter.  

 

Men att musik står för så mycket mer än endast för sång och kulturarv har jag sett i mitt 

resultat där hälften av mina intervjuade respondenter jobbar med musik undervisning som ett 

lärande i flera olika aspekter. En av pedagogerna anser att, trots hennes och hennes närmaste 

kollegors ”bristande” kunskap i musik, vill de förmedla en känsla och upplevelse av musik. 

De använder sig av olika sorters material där barnen får möjlighet att testa och undersöka 

olika instrument, bland annat. Detta är ett arbetssätt som står för en medvetande 

undervisnings metod där förskolläraren lägger fokus på det de tycker är väsentligt för ett 

lärande, just i deras dagliga verksamhet.  

 

Musik skapar möjlighet för interaktion med omgivningen, som många pedagoger sagt i 

intervjuerna. Vi kan, med hjälp av musiken, röra oss fritt och ge en personlig gestaltning till 

vårt lyssnande. Alla människor kan delta utifrån sina egna givna omständigheter och skaffa 
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sig kunskap på ett glädjefyllt sätt. Att presentera musiken på flera olika sätt och låta musiken 

tilltala oss själva bör vara grundläggande i förskoleverksamheten, har en del av mina 

respondenter hävdat.  

 

Något som jag har stött på under min studie var att några av förskollärarna visade att sättet att 

arbeta med musik kanske hör samman med känslan av otillräcklighet. Merparten av 

respondenterna säger att ingen tid ges åt musikundervisning eller planering. Dessa 

förskollärare använder sig av musiken enbart vid samlingar eller vid något slag aktivitet i 

form av bakgrundsmusik. Endast två av sex intervjuade respondenterna hävdar musikens 

betydelse för barns utveckling och lärande och betonar vikten av verksamhetsplanering samt 

reflektion och utvärdering. Dessa två förskollärare jobbar på en estetiskprofilerad förskola och 

en av dem har musik som ansvars område i verksamheten. Det mest väsentliga i deras 

verksamhet är att barn ska möta musiken på flera olika sätt. Att barn, när de sedan ska lämna 

förskolan, erhåller de grundläggande kunskaper kring musik och dess begrepp.  

 

I studien var det en respondent, som jag nämnt även tidigare, som betonade att ingen av 

hennes kollegor inklusive henne själv kan spela något instrument. Men det förhindrar inte att 

de att erbjuder olika sorters instrument till barnen för att på egen hand upptäcka instrumentens 

utseenden och ljud. Hon hävdar vikten av att barnen ska genom praktik erövra nya kunskaper 

och erfarenheter. Hon pratar mycket om musik som en upplevelse och en metod för att lära 

sig andra saker. Liknande tankar delar även tre till intervjuade förskollärare som använder sig 

av musik som ett verktyg för annat lärande som inte rör musik som ett särskilt ämne. 

Merparten av intervjuade förskollärare påpekar att någon planering för en särskild 

musikundervisning inte läggs, men att barnen upplever musikens skönhet genom samlingar 

och liknande aktiviteter där samspel och kommunikation är grundläggande. Här undrar jag 

hur pedagogerna tänker kring ”särskild musikundervisning”. Musikundervisning sker oavsett 

dess form, tycker jag. Bara pedagogernas medvetna inställning mot vad som presenteras i 

undervisningen blir till ett tydligt syfte. Det vill säga det pedagogerna lägger fokus på, så att 

säga.  

 

I resultatdelen framkom att musik har en stor och betydande roll i barnens vardag. Barnen 

möter varandra genom sin egna samt andras kulturer där pedagogernas syfte är att stärka 

relationer i gruppen. Jag kan definitivt hålla med om att bemötande av olika kulturer bidrar till 

barns självuppfattning och stärker barns självsäkerhet. Men vi måste även fundera på om ens 

alla barn har tillgång till musik hemma, och hur uppfattas musik i olika kulturer? Vi kan inte 

ta för givet att alla barn möter musik hemma och att den musik som presenteras idag i vårt 

samhälle är accepterad av alla kulturer. Därför är det av största vikt att pedagogerna tar sitt 

ansvar och skapar ett sådant förhållningssätt där kulturer möts och musiken presenteras på ett 

neutralt sätt. Hur tänker jag här? Genom ett samarbete med hemmen bör pedagogerna skapa 

trygga relationer med vårdnadshavarna för en tydlig bild av barnens musikaliska hemmiljö. 

Barn har rätt att möta musik i förskolan. Om pedagogerna väljer bort att presentera musiken 

som ett ämne kan det riskeras att barn brister i musikaliska färdigheter senare i skolan.  
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Under intervjun framkom det även hur förskollärarna saknar uppmuntran från rektorernas 

sida. Merparten av de intervjuade förskollärare känner brist kring kompetensutveckling i 

musiken som ett ämne. Två respondenter hade velat skapa ett samarbete med Kulturskolan 

där en musikpedagog kunde komma på regelbundna besök, något som förskollärarna hade 

förr men som nu har avtagit och nästan försvunnit helt. Detta är något jag kan absolut hålla 

med. Men detta behöver inte förhindra pedagogerna att introducera musiken på sitt egna sätt, 

oavsett hur pedagogerna själva upplever det. En respondent hävdar sitt egna musicerande, 

som hon själv tycker låter bedrövligt, men att barnen inte bryr sig om det. Hon menar alltså 

att hennes intresse och vilja överväger mer än hennes ”okunskap” i spelandet. Hon påpekar att 

barnen älskar när de spelar tillsammans och att enormt intresse kring spelande och 

framträdande hos barnen växer något enormt. Detta betyder alltså pedagogernas egna 

förhållningssätt som spelar absolut den viktigaste rollen i barnens vardagliga verksamhet.  

 

Återigen vill jag betona den vikten vi pedagoger har gentemot våra förskolebarn. Vår egen 

inställning, entusiasm, vilja och engagemang ska stå som grundläggande för vårt yrke. Vi ska 

inte överväga ”kan jag eller inte”, ” finns det tid eller inte” utan vi ska, tillsammans med 

barnen, pröva, forska och undersöka olika fenomen där ett lärande sker oavsett vilket område 

det gäller. Att våga vissa intresse, att våga lära både sig själv och barnen, att våga ge uttryck 

för nya upplevelser och våga erövra nya kunskaper bör vara grundläggande regel samt 

underlag för vårt yrke.  

5.4 Vidare forskning 

Det vore intressant att vidare undersöka om pedagogernas medvetande kring 

musikundervisningen har ökat eller minskat under de senaste åren, samt om de estetiska 

ämnena ses som en helhet eller om de är delade i olika delar. Många forskare bedriver studier 

kring förskollärarnas metoder kring musikundervisning, men en studie kring jämförelse hur 

olika förskollärare resonerar kring syftet samt metoder i en musikundervisning saknas idag. 
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TACK 
Jag vill framförallt tacka alla de förskollärare som har valt att ställa upp på intervju för att 

göra min studie genomförbar. Utan er alla hade det inte varit möjligt att genomföra min 

undersökning. Stort tack ännu en gång.  

Ett stort tack även till min handledare Agneta Thörner som har skrivit många betydande och 

hjälpsamma kommentarer.  

Ett jättestort tack till alla mina nära och kära som har ställt upp för mig samt stöttat mig på 

min studieresa. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev  

Hej!  

Mitt namn är Sanela Islamovic och studerar till förskollärare på Högskolan i Borås. Jag stude-

rar min sjunde termin och nu ska jag skriva mitt examensarbete som handlar om musik i för-

skolans vardagliga verksamhet.   

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring syftet med musikunder-

visning i den dagliga verksamheten samt vilka undervisningsformer beskriver förskollärarna 

att de tillämpar. 

Jag har valt att intervjua verksamma förskollärare. Med hjälp av intervju vill jag få svar på 

förskollärarnas reflektioner om på vilket sätt de jobbar med musik. Jag kommer att använda 

mig av ljudinspelning som sedan raderas efter studiens avslut.  

All material som slutas upp vid intervjun kommer att tas hand om så att ingen obehörig kan 

komma i kontakt med dessa. 

Jag vill förtydliga att som respondent så har man rätt att närsomhelst stoppa sitt medverkande. 

All material kommer behandlas med tystnadsplikt. De förskollärare som väljer att medverka i 

undersökningen kommer att ges  påhittade namn så att ingen kan bli igenkänd.  

Har ni några funderingar eller frågor kan ni kontakta mig på följande: 

Sanela Islamovic 

Tel. 0000-00 00 00 

Med vänlig hälsning 

Sanela Islamovic 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

2019-03-20  

Sanela Islamovic, LGFÖB16  

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig  

Som en del av kursen 11FB75, Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 

Högskolan i Borås utför jag en studie med syftet  

Jag som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, 

närmare bestämt [ange personuppgifter, t.ex. namn och svar på intervjufrågor bland annat gällande din 

utbildning.  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke).  

Uppgifterna kommer att användas av mig samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen och 

centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna hand-

lingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen.  

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat har en 

skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer 

att raderas när de inte längre är nödvändiga.  

//Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 

uppgifter kan spåras till dig.//  

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när 

som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas mera. På grund 

av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna.  

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

11FK75 HT17  

____________________________ Underskrift  

____________________________ Namnförtydligande  
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Bilaga 3 
 

INTERVJUGUIDE 

 

BAKGRUND 

 

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

 

2.  Vilka förkunskaper bär du med dig sedan din förskollärare utbildning? 

 

3. Vad tycker du om musik undervisning i förskolan? 

 

SYFTE 

 

1. Vilket syfte har musikstund? 

 

2.  Är musikstund lika med musikdidaktik? 

 

3. Används musikinstrument? Berätta! 

 

ARBETE MED MUSIKDIDAKTIKEN 

 

1. När sker musikstunder i den dagliga verksamheten? Berätta! 

 

2. Hur planeras undervisningen? Berätta! 

 

3. Hur väljer Ni innehåll? Berätta! 

 

4. Berätta om ni tar vara på barnens funderingar och ideér till planering av musik och på 

vilket sätt introducerar ni detta? 

 

5. Några egna tankar som avslutning 

 

  

TACK 
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