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Sammanfattning 

Inledning 

Studien behandlar musik i förskolan i relation till förskollärarens yrkesroll och 

förhållningssätt. Studien presenterar musik i barns utveckling och lärande och hur 

förskollärare resonerar kring att använda musik i förskolan. Relevant forskning i ämnet 

presenteras och sociokulturell teori sätts i relation till syfte och frågeställningar. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i 

förskolan. 

Metod 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där intervju använts som redskap. All data som 

samlades in kategoriserades och analyserades för att se samband och mönster. Sju 

förskollärare har intervjuats på fyra olika förskolor. 

Resultat 

I studiens resultat framkommer det att förskollärarna förknippar musik främst med glädje och 

gemenskap. Det framkom att få förskollärare beskriver musik som enskilt ämne, istället 

benämns musik som metod för att utveckla teoretiska kunskaper och färdigheter. Samtliga 

respondenter förklarar att många planerade musikaktiviteter är traditionsbundna. Istället för 

att erövra nya musikaliska erfarenheter i musikaliska sammanhang.  
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1. INLEDNING 
Estetiska lärprocesser är aktuellt i förskolan, där musik är en undervisningsform. Musik är för 

många barn en del av livet och påverkar på olika sätt. Musik förmedlar känslor och är en 

uttrycksform. Barn lär med hela kroppen och erövrar ständigt nya upptäckter. Förskolan är 

första delen i utbildningssystemet och har vanor av det fria skapande barnet och allsidig 

utveckling. Musik i förskolan kan betraktas som möjligheter och utmaningar, men också 

barns likvärdiga rätt att utveckla redskap för kommunikation (Söderman & Riddersporre 

2012, ss. 11-13).  

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) benämns vikten av skapande genom olika 

uttrycksformer för att främja barns utveckling och lärande. Vidare står att förskolan ska sträva 

efter att samtliga barn utvecklar sitt eget skapande samt förmedlar sina upplevelser genom 

exempelvis sång och musik. Arbetslaget ansvarar för att barngruppen utvecklar sin 

kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer. Barn som vistas i förskolan 

ska känna meningsfullhet i att lära nya saker. Förskolläraren ska ge barngruppen 

förutsättningar, för utveckling och lärande, samt ta hänsyn till det enskilda barnet i 

lärandeprocessen.  

Musik behöver utövas i sociala sammanhang för att ett lärande ska ske. Hänsyn ska tas till 

barns tidigare erfarenhet och bakgrund i den pedagogisk verksamhet. Förskollärare behöver 

erbjuda barnen möjlighet till kommunikation genom att de får använda sina egna begrepp, 

bilder och rörelser. Avslutningsvis förutsätter detta att förskolläraren har överblick kring 

barns lärande, språk och uttrycksform i planerade aktiviteter (Ferm Thorgersen 2012, ss. 73-

76).  

Således är det viktigt att förskollärare i sin yrkesroll har kunskap om musik, samt vet hur de 

ska använda kunskapen i verksamheten.  

Utformningen av musikstunderna har sett olika ut under vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Ett intresse och nyfikenhet har väckts i att undersöka hur förskollärare förhåller sig till att 

använda musik i förskolan. Genom studien vill vi öka vår förståelse kring hur förskollärare 

använder musik för att främja barns utveckling och lärande. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i 

förskolan. Syftet har konkretiserats i följande frågeställningar: 

Hur talar förskollärare om musik för att främja barns utveckling och lärande?  

Vilka möjligheter respektive svårigheter ser förskollärare med att använda musik? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Estetik – Ordet estetik kommer från grekiskans aesthetike; förnimmelselära. Estetik är läran 

om det sköna i natur och konst (Levin 2012, s. 79). Estetik handlar om att sätta samman 

föremål och få föreställningar om sammanhang och helheter (Myndigheten för skolutveckling 

2003). I vår studie definieras estetik med begreppet musik,  

 

Estetiska lärprocesser – Är en kunskapsprocess, där det finns samband mellan skapande och 

inhämtning av ny kunskap. I estetiska lärprocesser ses barn som medskapare och knyter 
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samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter till en helhet (Nygren – Landgärds & 

Borg, 2006). 

 

Musikaktivieteter – Ett samlingsbegrepp för de musiktillfällen som förekommer under 

planerade moment, exempelvis, samling. 

 

Musikstunder – Ett samlingsbegrepp för de musiktillfällen som förekommer spontant i 

verksamheten.  
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2. BAKGRUND 
I avsnittet nedan presenteras relevant forskning i relation till studiens syfte samt föreskrifter 

från styrdokument. Avsnittet kommer även beskriva förskollärarens förhållningssätt kring 

musik, för att främja barns utveckling och lärande. 

2.1 Läroplan för förskolan 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i 

förskolan. Det är relevant för vår studie att presentera styrdokumentets mål och uppdrag 

gällande musik i förskolan. Förskolan har i uppdrag att följa de strävans mål som beskrivs i 

Lpfö 98 (rev. 2010 ss. 5-7) där verksamheten ska präglas av omsorg om individens 

välbefinnande och utveckling. God pedagogisk verksamhet med omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet. Det enskilda barnets utveckling och lärande ska uppmärksammas i förskolan 

av förskolläraren. Barn lever i olika livsmiljöer och hänsyn ska tas till detta. Förskolans miljö 

ska vara social och kulturell genom att utveckla samtliga barns sociala och kommunikativa 

kompetenser. Vidare presenteras att barn erövrar kunskap genom samspel, skapande, samtal 

och iakttagelser med vuxna. Lärandet ska fokusera på samspel mellan vuxna och barn, och 

barn som lär av varandra. Att skapa och kommunicera med olika uttrycksformer såsom bild, 

sång, musik, rytmik, drama, dans och rörelse är metoder och innehåll i strävan att främja 

barns utveckling och lärande. Barn ska kunna växla mellan olika aktiviteter dagligen och ges 

utrymme för fantasi och kreativitet.  

Under rubriken Utveckling och lärande i Lpfö 98 (rev 2010, s. 9) beskrivs att verksamheten 

ska bidra till att barn utvecklar förståelse för sig själv och andra. Utforskande, nyfikenhet och 

lust till att lära ska utgöra grunden för pedagogisk verksamhet. Miljön ska uppfattas öppen, 

innehållsrik och inbjudande. Kreativitet och lustfyllt lärande ska stärka barns intresse i att 

erövra ny erfarenhet, kunskap och färdigheter. Barns tankar och idéer ska tas till vara på, för 

att skapa mångfald i lärandet. 

2.2 Barns musikaliska utveckling 

Bertil Sundin forskade och studerade barns upplevelser och skapande av musik. Han 

upptäckte att musik är en del av miljön. Musik finns hela tiden och barn använder den för att 

skapa nya upplevelser och erfarenheter (Sundin 1995, s. 9). Sundin hävdar att musik ska ses 

som en naturlig del i barns vardag. När barn börjar i förskolan finns redan musikaliska 

erfarenheter som förskolläraren behöver möta och stimulera. Stimulans är avgörande för 

utveckling av ytterligare färdigheter, speciellt sångförmåga. Alla människor föds med 

musikaliska möjligheter. Ett samspel med omgivningen krävs för ytterligare utveckling av 

musikaliska färdigheter (Sundin 1995, s. 25). 

Musik ska inte ses som en tillfällighet i verksamheten. Långsiktiga och kortsiktiga mål är 

nödvändiga att skapa så ämnet betraktas som ett naturligt inslag i förskolans verksamhet 

(Sundin 1995, s. 169). Musik som ämne i förskolan har inte någon självklar funktion, då det 

inte utövas i självklarhet av förskollärare. Trots att förskolemiljön ger barn och vuxna 

möjlighet till lärande och utveckling tillsammans. Att låta en musikalisk miljö växa fram på 

förskolan menar Sundin (1995, s. 169) är nödvändigt. Förskolläraren måste visa barn genom, 

exempelvis sång och dans hur de kan ge uttryck för sina känslor. Förhoppningsvis börjar fler 

barn att använda musik på liknande sätt. Förskolläraren kan då istället följa med i 

lärandeprocessen genom att svara på frågor och uppmuntra barns egna aktiviteter (Sundin 

1995, s. 170). 
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Instrument och sång behöver användas aktivt och placeras i ett syfte. Förskolläraren behöver 

skapa sammanhang för lärande där musik ses som självklart för barnen med rytmer, ramsor, 

ljud och rörelselekar (Sundin 1995, s. 168). Musik och kropp hör samman, därför kan 

aktiviteterna ibland innehålla kroppsarbete i form av puls, dans, rytmik tempo, och motorik. 

Barns personliga uttryck är beroende av kroppens fin - och grovmotorik. Varje enskilt barn 

behöver redskap för att utveckla individuella uttryck. Då frigörs förmågan till kreativt 

tänkande hos barnet. Genom musik kan individer utveckla sig själva och testa egna gränser 

(Sundin 1995, ss. 168-174). 

Musik behöver stort utrymme i förskolans dagliga verksamhet för att barn ska känna mening 

och sammanhang. Forskning har visat att musik i förskolan handlade från början om att 

stimulera flerspråkiga barns utveckling i det svenska språket. Dock har musiken anpassats till 

alla barn i verksamheterna då sång och rörelse ger gemenskap, glädje och är viktigt i 

identitetsutvecklingen. (Ehrlin 2012, s. 139). Förskollärarens engagemang och deltagande i 

sång och rytmikstunder är förutsättande för att situationen ska kännas lustfylld och 

inspirerande för barnen (Ehrlin 2012, s. 152). 

2.3 Utveckling och lärande 

Förskolläraren kan använda estetik för lärande genom tre urskiljbara perspektiv. Det 

förutsätter att förskolläraren själv har kunskap om estetik som metod för lärande (Pramling 

Samuelsson 2010, s. 162). Perspektiven är följande: 

1. Estetik som medel för utveckling av andra förmågor. Exempelvis barn utvecklar ett 

matematiskt lärande genom att få sjunga, räkna och klappa takt. Barn ges verktyg i att 

utveckla sitt sociala lärande i grupptillhörigheten. 

2. Estetik som individens personliga uttryck innebär att barn har behov av att uttrycka sig 

estetiskt och det måste förskolläraren ge utlopp för. 

3. Estetik som inom-domänskt kunnande. Barn får möjlighet att utveckla kunskaper i estetiska 

områden. Inom musik innebär detta att barn lär sig urskilja takt, instrument i olika 

musikstycken eller rörelsemönster inom dans (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2008; Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 

2008).  

Pramling Samuelsson (2010, s.162) beskriver med de tre perspektiven att förskolläraren måste 

ta hänsyn till estetiken i allmänhet och inte enbart fokusera på ett estetiskt ämne, exempelvis 

musik. 

Ingrid Pramling Samuelson (2010) skriver att det är verksamheten som utvecklar barnen. 

Lärandet handlar om att förstå och skapa mening kring olika saker i sin omvärld. Lärandet ses 

som en process som är i ständig förändring (Pramling Samuelsson 2010, ss. 159-167). I Lpfö 

98 (rev. 2010, s. 5) beskrivs att förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig. Förskolan främsta 

uppgift enligt Pramling Samuelson (2010) är att uppmuntra barns informella lärande. Det 

förutsätter aktiva och skapande barn i samspel med aktiva skapande vuxna. Informellt lärande 

gör barn engagerade och ökar motivationen till att lära, då språk och kommunikation 

kombineras. Det är viktigt att ta i beaktning att barn lär olika (Pramling Samuelsson 2010, ss. 

159-167). 

Musik har en betydande roll för barns utveckling och lärande skriver Ehrlin och Wallerstedt 

(2014, s. 1800). I förskolan förs barn samman till att känna grupptillhörighet. Nya 

erfarenheter skapas, identitet och kreativitet utvecklas samt gynnar barns språkutveckling. 
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Svårigheten med musik som ämne är att den inte har lika hög status som, exempelvis 

matematik och naturvetenskap (Ehrlin & Wallerstedt 2014, s. 1800). Förskollärarna som 

författarna har intervjuat förklarar att de saknar kompetens i att spela och sjunga tillsammans 

med barnen. Förskollärarna anser att musik handlar om talang och hävdar att om vuxna 

behärskar instrument och sång underlättar arbetet. Författarna skriver vidare att förskollärare 

måste tro på sin egen förmåga och se musik som en del i det dagliga arbetet. Att 

förskollärarna erbjuds kompetensutveckling i ämnet är nödvändigt för att stärka det 

musikaliska självförtroendet (s. 1801). Artikeln presenterar att musik idag ses som en 

självklarhet inom förskolekulturen. Musikaktiviteter anordnas, exempelvis sångstund, 

rörelselek, klappa takt och rytmer till musik. Förskollärarna missar tyvärr att reflektera efteråt 

och att sätta ord på lärandet, trots kunskap om musikens positiva effekt för barns utveckling. 

Aktiviteten blir ett görande och sätts in i ett oförberett sammanhang för barnen. Oförberedda 

sammanhang hindrar barn och vuxna att tillsammans tillägna sig nya musikaliska erfarenheter 

(Ehrlin & Wallerstedt 2014, s. 1802). 

2.4 Musik som verktyg för språkträning 

Musik har funnits lika länge som människan existerat skriver Jederlund (2011, s. 11). Musik 

används i alla kulturer och anses viktig i människans liv. Musikupplevelser kan ge uttryck i 

personlig utveckling, glädje, gemenskap och positiva möten över kulturgränser. Trots 

vetskapen väljer förskolan att prioritera bort musik. Ämnet väljs bort av förskollärare till 

förmån för språk och matematik (Jederlund 2011, ss. 11-12). 

Barn behöver stöd i samspel med vuxna för att utveckla verbalt språk. Exempelvis är samspel 

en förmåga i att härma och översätta intryck och uttryck mellan sinnen. Barn får i samspel 

möjlighet att höra ljud, språkljud och tonläge bättre (Jederlund 2011, s. 137). Att använda 

rytmik som form av lärande gör barn fria och de kan ta in det som lärts ut i egen tolkning. 

Vissa barn tar in kunskap genom synen andra med hörseln och det finns de som behöver ta in 

kunskap med hela kroppen. Att blanda dessa metoder hjälper förskolläraren vilket gör att 

barns förutsättningar för lärande ökar (Nivbrandt Wedin 2013, ss. 50-51). Rim och ramsor är 

bra för språkutveckling hos barn med annat modersmål än svenska. Tillsammans med 

musikaliska inslag kan det vara lättare för barnen att lära sig det nya språkets rytm. Språk har 

en melodi och när det talas finns en rytm i ramsorna som hjälper barnen att lättare minnas 

språkets melodi och ord. Det är lättare för barnen att komma ihåg texter med hjälp av rytm 

och även genom att förstärka med handklappning som gör att barn känner rytmen i kroppen 

(Vesterlund 2012, s. 30). 

Lagerlöf (2016) och Lagerlöf och Wallerstedt (2014) säger att musik och språk är nära 

förknippat. Förmågorna växer samman i det lilla barnets joller i dialog med vårdnadshavare 

och grunden läggs för verbalt och musikaliskt språk. Musik i förskolan handlar om att göra 

barn till aktörer i en speciell kultur. Barn måste erbjudas olika slags musik då kommer de 

känna att musik känns begriplig, samt lätt att erövra som uttrycksmedel. Ett sätt att involvera 

barn i musikaktiviteter är att låta dem erövra fysiska redskap. Exempelvis med olika 

instrument som gitarr, maracas etc. Redskap som gester i kroppsspråk används för 

kommunikation om hur vi hör och förstår musiken. Verbalt språk spelar en betydande roll i 

processen då barn och vuxna lär musik tillsammans (Lagerlöf & Wallerstedt 2014, s. 41).  

Musik sker i sociala sammanhang och är ett sätt för barnen att uttrycka sig. Musik är mer än 

att sjunga och spela det handlar också om att lyssna. För att musik ska bli mer än bara sång 

krävs att förskolläraren är aktiv och bjuder in barnen i en låtsaslek. I låtsasleken kan barnen 

sedan lära av varandra. I fria leken gör barnen som de brukar och vågar oftast inte erövra nya 

erfarenheter. Förskolläraren kan då finnas med som ett stöd i leken. Förhoppningsvis vågar 
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barnen prova andra saker och då blir det en gemensam lärandesituation (Lagerlöf 2016, ss. 

67-71). 

Wallerstedt (2010, ss. 15-16) beskriver hur språk lärs genom socialt samspel mellan olika 

parter det kan vara barn - vuxen eller barn - barn. För att lära språk underlättar det om barn 

kan lyssna. Wallerstedt fortsätter med att beskriva hur man kan höra olika tonart och att detta 

är ett sätt att kommunicera med varandra. Wallerstedt (2010, ss. 166-167) beskriver hur man 

som förskollärare kan föra en musikstund tillsammans med barnen. En viktig del i momentet 

är att låta barnen bearbeta det de hört och gjort själva. Avslutningsvis förklarar Lagerlöf 

(2016) och Wallerstedt (2010) att språk lärs tillsammans och musik är ett redskap som kan 

hjälpa i utvecklingen. Förskolläraren behöver vara närvarande och skapa rika tillfällen där 

musik används för att främja lärandet. Situationerna ska vara varierande, intressanta och ge 

möjlighet till att skapa nya lärandesituationer. 

2.5 Musik som vägvisare 

Musik är en stor del i människors vardag. I möten mellan individer och musik utvecklas 

identitet och förmågor som lyssnare och utövare (Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt & 

Engesnes 2015, s. 297). Förskolans miljö som mötesarena erbjuder möten där barnen både är 

individ och gruppmedlem och startar en musikalisklärprocess. I förskolan används musik 

bland annat för utveckling av barns sociala förmågor. Aktiviteter som förekommer är sång, 

spela på instrument, lyssna, dans och rörelselekar. Instrument ses som redskap för att stärka 

grundläggande erfarenhet och vidga socialt samspel. Barn kan hitta sitt personliga uttryckssätt 

i musiken och samtidigt agera vägvisare åt kamrater (Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt & 

Engesnes 2015, s. 297). 

Musik är en viktig del i det sociala lärandet i förskolan. Barn är motiverade och inspirerade 

till musik då de känner delaktighet och inflytande. Genom att instrument kan användas som 

redskap för att stärka grundläggande färdigheter och socialt samspel. Små barn behöver 

använda sin egen röst mycket under musikstunden för att utveckla och upptäcka sitt 

röstomfång. Spontana sång- och rytmiklekar ska uppmuntras då barnen kravlöst använder sitt 

eget utforskande (Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt & Engesnes 2015, s.300).  

Musik är en bro för att föra barnen samman till att känna glädje och delaktighet. Musik i 

förskolan har en snäv repertoar som präglas av kulturella normer och den vuxnes erfarenheter. 

Därför kan det uppfattas svårt att tillföra nya utvecklingsområden. Innan tekniken trädde in i 

förskolan, exempelvis Ipads och dator, användes fysiska medel som sångböcker och cd-skivor 

oftare (Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt & Engesnes 2015, ss. 300-302). 

Forskning visar att barn lär musik bäst genom strukturerad och metodisk undervisning. 

Musikinstrument, musiksmak och musikandvändning är sammankopplat till personlig 

identitet och självprestation. Förskollärarens förkunskaper speglar av sig på barnen.  För 

någon individ kan musikutövandet vara en personlig bearbetning av händelser ur livet Att låta 

barnen hitta sin egen musikaliska inriktning ska kännas njutbart och uppfattas frivilligt. Musik 

är viktig för identitetsskapande och sociala möten framöver. Engagerade förskollärare är 

förutsättande för musikens del i barns utveckling. Ett rikt och stimulerande musikliv ger 

interaktion tillsammans och barn får skapa mångsidighet (Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt & 

Engesnes 2015, ss. 303-306).  
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Studien har sin teoretiska utgångspunkt i den sociokulturella teorin. I detta avsnitt kommer 

teorin att presenteras. Teorins perspektiv på utveckling, lärande och centrala begrepp kommer 

att beskrivas. Lev S. Vygotskij anses vara förgrundsgestalt i den sociokulturella teorin och 

Roger Säljö är kanske den främste representanten i Sverige. Studien utgår från de två nämnda 

teoretikerna. 

3.1 Tänkande och språk  

Vygotskij menar att kommunikation sker i social handling (Vygotskij 2001). Vidare beskriver 

författaren att barn lär språk i sociala sammanhang, exempelvis genom att lyssna och härma. I 

handling och sammanhang kan barn förstå ord fast att inte alla begrepp är utvecklade. 

Vygotskij ser ord som handling och ett hjälpmedel i kommunikationen. Kommunikation och 

deltagande är människans sätt att förstå varandra (Vygotskij 2001). Vygotskij skriver att språk 

har koppling till tänkandet. Tanke och språk är nära förknippat och vävs samman till 

kommunikation. Det verbala språket är aktiv handling och tänkandet omarbetar resurser för 

framtida situationer. Barnen skapar en uppfattning genom tänkandet och tanken överförs till 

ett verbalt språkbruk. Allt sker i sociala möten och avspeglas genom handling. För att ett 

lärande ska ske enligt den sociokulturella teorin behöver människan känna meningsfullhet och 

relation till sin omgivning. Lärandet är en process där färdigheter utvecklas (Vygotskij 2001). 

Säljö (2000) skriver också att barn lär språk genom att lyssna och härma i sociala 

sammanhang. Författaren skriver vidare att människan lär av andra när den får ta del av andra 

människors perspektiv och kulturer. Kulturell inverkan är betydande när människor lär 

tillsammans och språket är en central beståndsdel i den sociokulturella teorin. 

Musik som tänkande och språk innebär att barn tillägnar musik genom kommunikation och 

imitation. Barn kommunicerar med kroppsspråk, samt med det verbala språket genom olika 

uttryck. Musikutövning kan ses som en process där färdigheter utvecklas och barn och vuxna 

lär tillsammans. Musik blir en metod för att stimulera barns språkutveckling. Kommunikation 

och deltagande är avgörande för att barn ska känna meningsfullhet och relation till 

musikaktiviteterna. 

3.2 Utveckling och lärande  

Den sociokulturella teorin innebär ett perspektiv på lärande där människan interagerar och lär 

genom sin omgivning. Lärande och utveckling är en kommunikativ process och människan 

tillägnar sig kunskap i sociala sammanhang (Säljö 2010, s. 18). Grunden i sociokulturell teori 

är kommunikation och samspel mellan individer. Samspel anses betydande i att föra kunskap 

vidare. I teorin ses inte kunskap som ett objekt utan som ett deltagande och görande (Säljö 

2010, ss. 18-20). Människan är i ständigt samspel med andra människor som ger möjlighet till 

appropriering, vilket innebär erövring av kunskap (Säljö 2010, s. 119). I Vygotskijs definition 

av proximal utvecklingszon (Vygotskij 1978 se Säljö 2010, s. 120) illustreras och 

exemplifieras appropriering. Begreppet appropriering är skillnad mellan vad en enskild 

individ kan göra och det en grupp människor kan göra. En människa som är mer kompetent 

kan vägleda en människa som är mindre kompetent (Säljö 2010, ss. 119-122). Proximal 

utvecklingszon enligt Vygotskij (2001, s. 254) är en inlärningsprocess som är ett speciellt 

samarbete mellan förskollärare och barn. Barns tänkande mognar med hjälp av vuxnas 

deltagande (Vygotskij 2001, s. 255). E.D. Bozhovich tolkar den proximala utvecklingszonen 

utifrån Vygotskij. Enligt Bozhovich (2009) innebär det att utvecklingen är i ständig process. 

Vygotskij menade att barn har olika utvecklingsstadier och att de är i olika faser med 

jämngamla barn. Författaren hävdar att de olika zonerna är kopplade till barns 
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personlighetsdrag. Barns utveckling behöver stimulans och stöd från omgivningen, för att 

kunna utvecklas till den nya utvecklingsnivån. Alla barn lär olika och har därför sin 

individuella utvecklingsprocess som stimuleras i samspel med omgivningen (Bozhovich, 

2009). 

Således innebär den sociokulturella teorin att barn lär musik i samspel med andra. Genom 

musikutövande i förskolan sker ett kunskapsutbyte mellan förskollärare och barn. 

Förskolläraren är bärare av kunskap och för den vidare till barnen genom att appropriera. 

Appropiera innebär att förskolläraren är mer kompetent och vägleder ett barn som är mindre 

kompetent. Begreppet appropiera kopplas samman med proximal utvecklingszon, där den 

vuxne hjälper och barns tänkande mognar. 

3.3 Artefakter och redskap 

Artefakter i sociokulturell teori är fysiska föremål skapat av människan. Artefakterna finns i 

vardagen och är ett konstgjort ting, tillverkat för specifika egenskaper. Exempelvis en gitarr, 

piano, sångpåse, trumma, dator eller penna (Säljö 2010). Behärskning av artefakter är 

betydande för mänskligt kunnande då människan är beroende av redskap. Fysiska artefakter 

hjälper människan att utnyttja hjälpmedel för att förstå omvärlden (Säljö 2013, ss. 29-32). I en 

sociokulturell teori är samspel med fysiska och språkliga redskap centralt och benämns 

resurser. Resurser används i samspel och kommunikation med andra människor. Barn behöver 

ges redskap under sin utveckling för att erövra kunskap. Redskap är resurser för lärande och 

människan använder dem i försök att förstå sin omgivning och agerar i den (Säljö 2000). Säljö 

(2000) menar att redskap hjälper människan att utföra uppgifter som vore svåra eller omöjliga 

att utföra utan dem. Utveckling och lärande är individens samspel med fysiska och språkliga 

redskap. Dessa två redskap skapar tillsammans en viktig del i kulturella resurser som används 

dagligen (Säljö 2000; 2005). Lärande handlar också om hur individen tar till sig redskap och 

hur redskapen används i sociala situationer, samt hur individen klarar av att utnyttja olika 

redskap vid en eventuell argumentation (Säljö 2000; 2005). Tänkande och lärande är i 

samspel med världens materiella ting. Tanke och materia skiljs därför inte åt (Säljö 2005; 

2008). 

Således innebär artefakter och redskap användning av instrument, exempelvis maracas, eller 

Ipads. Genom att  använda Ipads och instrument kommunicerar barn tillsammans i grupp. 

Barn erövrar ny kunskap i form av att lära sig hantera ett instrument, exempelvis maracas. För 

att koppla samman med tänkande och språk ovan, har tänkande och lärande en betydande roll 

i samspel med materiella ting. 

3.4 Mediering 

Begreppet mediering är centralt inom perspektivet. Mediering involverar fysiska artefakter 

och språkliga redskap som hjälper människan att tolka och förstå sin omvärld. Språk är 

speciellt betydande då det hjälper människan att utbyta och kommunicera erfarenheter i 

samspel med andra (Säljö 2010, ss. 80-82). Människan kommunicerar ständigt medvetet som 

omedvetet, då kommunikation är språkets huvudsakliga funktion. Ord och tanke ses som en 

process. Ord är språkhandlingar där ord tolkas i ett görande och blir ett tänkande. Tänkandet 

är en form av kommunikation där människan möter och omarbetar resurser för framtida 

situationer. Vygotskij betonar att tankar inte uttrycks i ord utan fullbordas i orden (Vygotskij 

2001). 

Musik som mediering innebär att barn tolkar den information de tagit till sig genom 

tänkandet. Detta överförs sedan till verbalt språk. Genom att använda fysiska redskap som 

exempelvis, Ipads eller maracas kan barn lyssna och bearbeta det de lärt sig. Att kommunicera 
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gemensamt bidrar till att ny musikalisk kunskap inhämtas. I kommunikation med 

förskollärare möter och omarbetar barn sitt språk för framtida situationer. 

3.5 Situerat lärande 

Situerat lärande i sociokulturell teori är ett lärande som sker i sammanhang där kunskap eller 

kompetens används (Lave & Wenger 1991, ss. 29-35). Kunskap integreras i sociala 

sammanhang och bearbetas i aktiv medverkan med omvärlden. Bearbetning av kunskap sker i 

aktivitet och handling med människor. Kunskap är handlingar av vad som sker i social 

omgivning tillsammans med människor. Situerat lärande betyder att lärandet är 

situationsbundet. Människan behöver få se och utföra praktiska moment. Teori och praktik är 

nära sammanflätat och ska inte separeras från situation och kultur då lärandet är 

kontextbundet (Lave & Wenger 1991, ss. 29-35). Citatet “ That perspective meant that there is 

no activity that is not situated” betyder att det finns ingen aktivitet som inte är 

situationsbunden (Lave & Wenger 1991, ss. 29-35). Lärande handlar om att erövra nya 

erfarenheter i miljöer som erbjuder fysiska- och intellektuella redskap. Redskapen ska vara av 

relevans för barn som vistas i verksamheten (Säljö 2000). 

 

Således innebär situerat lärande i musikanvändning att barn lär i sociala sammanhang. 

Lärandet och musikaktiviteten är situationsbundet. Barn bearbetar sin kunskap genom aktiv 

handling med övriga barn eller förskollärare. Lärandet sker genom att använda fysiska och 

intellektuella redskap som är relevanta för pågående situation. 
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4. METOD 
Här presenteras studiens metod och i vilken form studien genomfördes, samt analys av all 

producerad data. Vi valde att genomföra en kvalitativ metod med redskapet intervju. 

4.1 Kvalitativ metod  

I kvalitativa metoder är social närhet en god grund för ömsesidig tillit, då forskaren får reda 

på göranden som är en del av personens vardag. För att få bättre förståelse för vissa faktorer 

krävs ett tydligt syfte av den kvalitativa studien (Holme & Solvang 1997, s. 92). Kvalitativ 

forskningsprocess bygger på olika förutsättningar av värderingsmässig och kunskapsrelaterad 

karaktär (Holme & Solvang 1997, ss. 92-98). Kvalitativ forskning kan uppfattas komplicerad 

då syftet är att skapa fördjupad förståelse för människors handling och attityd. Vanliga 

redskap är observation och intervju. Forskaren engagerar sig under en tid, för att lyssna in 

respondenten. Metod och handling hjälper forskaren att komma fram till studiens syfte. 

Kvalitativa intervjuer hjälper forskaren tillsammans med tillfrågande respondenter att 

diskutera och reflektera kring aktuella påståenden (Bryman, 2011). 

4.2 Intervju  

Ämnet som studien undersöker förutsätter en kvalitativ metod där intervju tillämpas. Den 

kvantitativa metoden anses därför inte relevant. Kvalitativa intervjuer liknar ett vanligt samtal 

dock är skillnaden att samtalet har en bestämd riktning och fokus. Intervjuaren är den som 

bestämmer riktning och ser till att man håller sig till syftet. Intervjuaren försöker sätta sig in i 

hur respondenten känner sig i den berörda stunden genom att tillämpa ett utifrån perspektiv 

(Kihlström 2007, s. 48). Att intervjua innebär att fråga någon som har erfarenhet av ämnet 

som besvarar syftet. Respondenten ges möjlighet att berätta om situationer som den har 

erfarenhet kring, vilket stärker svarens tillförlitlighet. Svaren blir en berättelse som grundas på 

egna erfarenheter (Kihlström 2007, s. 48). Kvalitativa intervjuer rör sig i olika riktningar 

eftersom samtalet ger kunskap om vad intervjupersonen anser är relevant och viktigt. 

Kvalitativa intervjuer kan vara flexibla då intervjupersonernas svar och undersökningens 

fokus anpassas efter viktiga frågor som uppkommer under samtalen (Bryman 2011, ss. 413-

414). Det finns olika tillvägagångssätt att intervjua. En strukturerad intervju har 

förutbestämda svarsalternativ och frågor. Respondenten blir begränsad i intervjun och hur den 

ska svara. Den semistrukturerade intervjun innebär att intervjuaren ställer öppna frågor och 

respondenten kan svara mer fritt. Den ostrukturerade intervjun beskrivs mer som ett samtal 

där det enbart finns ett ämnesområde men inga frågor. Samtalet kan ge ett brett resultat som 

skapar många sidospår (Bryman 2011, ss. 414-415). I studien har vi använt oss av en 

intervjuguide (bil. 2). Detta innebär att den var semistrukturerad och respondenterna fick i 

förväg veta syftet innan guiden användes. Intervjufrågorna följdes upp med följdfrågor och 

svaren blev fylligare (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuguiden skapades genom att vi som 

intervjuare satt och diskuterade lämpliga teman på frågorna. Utmaningen med intervjuguiden 

var att finna relevanta och icke ledande frågor. 

4.3 Urval  

Sju förskollärare har intervjuats, på fem olika förskolor och respondenterna är i åldrarna 26-

58. Urvalet gjordes utefter att vi har anknytning till de förskolorna som respondenterna 

arbetar på. Förskolorna som besöktes är centralt belägna i en mellanstor kommun i Sverige. 

Studien har ett målstyrt urval som innebär att samtliga respondenter är verksamma 

förskollärare (Bryman 2011, s. 350). Förskollärarna har en yrkeserfarenhet mellan 4 månader 

och 36 år. Nedan presenteras respondenternas fiktiva namn och yrkeserfarenhet.  
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 Victoria har varit verksam i 4 månader.   

 Stina har varit verksam i 3 år. 

 Amanda har varit verksam i 7 år.  

 Maja har varit verksam i 10 år. 

 Agneta har varit verksam i 25 år. 

 Lena har varit verksam i 29 år. 

 Åsa har varit verksam i 36 år. 

 

Yrkeserfarenheten är relevant utifrån studiens syfte då vi vill se om det förekommer skillnader 

i respondenternas uttalanden. 

4.4 Genomförande  

Vi började med att brainstorma och formulera en mängd med potentiella intervjufrågor. Då vi 

upptäckte att några av frågorna var slutna med ja eller nej alternativ, uteslöts dessa till en 

hanterbar mängd med frågor. Den mängd intervjufrågor mynnade slutligen ut i den 

intervjuguide som användes under samtliga intervjuer. Ett missivbrev (bil. 1) formulerades 

och tillsammans med handledare diskuterades intervjuguide och missivbrevet innan 

dokumenten godkändes.   

 

Vi kontaktade förskolechefer via telefon som gav samtycke till att fråga potentiella 

respondenter. Missivbrev och intervjuguide gavs ut av oss personligen i förväg när 

respondenterna tackat ja till deltagande. I samband med besöken på förskolorna bokades tider 

för intervjuer. Vi valde att besöka respondenterna på deras arbetsplatser för att kunna 

informera ytterligare om studiens syfte, etiska ställningstaganden och svara på eventuella 

frågor. Vid intervjutillfällena deltog vi båda två för att inte gå miste om viktig information 

och skapa större trovärdighet för resultatet. För att få så objektiva berättelser från 

förskollärarna som möjligt, intervjuade den av oss två som hade minst anknytning. Vi har 

därför skiftat mellan rollerna i att vara intervjuare och observatör. 

 

Observatören ansvarade för att föra minnesanteckningar och starta respektive avsluta 

ljudinspelningen. Intervjuaren ansvarade för att föra samtalet framåt och skapa ett gott 

samtalsklimat. Alla intervjuer har skett på respondenterna arbetsplats under arbetstid, i ett 

avskilt rum och med en respondent åt gången. Innan intervjuerna startade fick samtliga 

respondenter ge sitt godkännande för ljudupptagning. Ingen repondent tackade nej till 

ljudupptagning, därför har samtliga samtal spelats in och pågick mellan 20-30 min. 

Efter genomförda intervjuer delades transkriberingsarbetet upp mellan oss båda. 

Transkriberingen genomfördes genom att vi har lyssnade på ljudinspelningarna och skrev ned 

förskollärarnas svar i ett separat dokument med färgkodning på datorn. Detta har skett samma 

dag för att samtalen kändes färska i våra minnen. 

Vid transkriberingen tilldelades samtliga respondenter fiktiva namn genom hänsyn till 

härledning. Materialet presenteras i resultatdelen med rubriker som speglar studiens 

frågeställningar. 

4.5 Etiska ställningstaganden  

Undersökningens etiska ställningstaganden är hämtade från Vetenskapsrådets etiska 

forskningsprinciper. Respondenterna har bemötts med respekt och värdighet. All information 

och insamlat material har behandlats med sekretess. Informationskravet tillgodosågs genom 

att respondenterna i god tid fick information om studiens syfte. I samband med att missivbrev 
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och intervjuguide delades ut uppfylldes kravet ytterligare. Deltagandet var frivilligt och kunde 

närhelst avbrytas. Även detta informerades till respondenterna vid tillfrågandet om deltagande 

(Hermerén 2011, ss. 66-71). Samtyckekravet uppfylldes genom att förskollärarna som 

tillfrågades gavs möjlighet till att tacka ja eller nej (Hermerén 2011, ss. 66-70). 

Nyttjandekravet innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av materialet. Därför 

förklarades innan intervjutillfällena att insamlat material endast presenteras i examensarbetet 

och förs inte vidare (Hermerén 2011, ss. 66-70). Konfidentialitetskravet tas hänsyn till då 

insamlat material endast används till denna studie. I presentationen används fiktiva namn på 

deltagande förskollärare. Ljudfiler och anteckningar från samtalen förvaras tryggt så 

obehöriga inte får tillgång till dem och kasseras slutligen (Hermerén 2011, ss. 66-70). 

Kvalitativ forskning kan beskriva samhälleliga förhållanden. Därför måste empati visas för 

individer som väljer att delta. Empati visas i hänsynstagande och lyhördhet. Intervjuaren 

måste inge förtroende mellan sig och respondenten. Att läsa av kroppsspråk är lika viktigt 

som det verbala språket. Avidentifieringen är betydande för skydd åt individ och förskola. I 

kvalitativ forskning är det grundläggande, då det förekommer personliga berättelser (Holme 

& Solvang 1997, s. 331). 

4.6 Validitet och reliabilitet 

I vetenskapliga studier ska hänsyn tas till reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om att 

studien är korrekt genomförd. Intervjuaren ska använda samma intervjuguide och 

intervjusituation ska vara densamma för samtliga respondenter. Reliabilitet innebär att studien 

är tillförlitlig (Bryman 2011, ss. 412-414; Thurén 2007, s. 26). Reliabilitet i kvalitativ 

undersökning är undersökarens tolkning av insamlat material och hur insamling har skett. Det 

är viktigt att resultat som presenteras i underökningen grundas på verkliga förhållanden. 

Tillvägagångssättet ska även överensstämma med de krav som undersökningsmetoden 

förutsätter (Bryman 2011, ss. 351-352). Datan är insamlad genom kvalitativ metod och 

förutsätter objektivitet. Bryman (2011, s. 352) skriver om intern reliabilitet. Det innebär att 

forskarna ska vara överens om hur insamlat material ska tolkas. Den interna reabiliteten 

hanterades genom att vi som undersökare tillsammans diskuterade och samtalade om 

insamlad data.  

Validitet betyder att man undersöker det som ska undersökas, exempelvis är intervjuguiden 

formulerad för att besvara studiens syfte (Trost 2010, s. 133). Validitet innebär studiens 

giltighet i relation till undersökningsområdet. Validitet kan tolkas olika beroende på vem som 

bedömer och undersökningens målsättning. Detta innebär att en studie med hög reliabilitet 

inte alltid har hög validitet (Thurén 2007, s. 27). För att uppnå hög validitet har vi försökt 

formulera intervjuguiden noggrant. Ett tydligt syfte har formulerats och vi har varit pålästa 

kring studiens ämne. 

För att uppnå reliabilitet har vi i studien tagit hänsyn till två komponenter som Trost (2010, ss. 

133-135) skriver om. De två komponenter som ingår i kvalitativ intervju är noggrannhet och 

objektivitet. Noggrannhet innebär att intervjuaren inte får utgå ifrån att den har förstått svaret. 

Då vi under intervjuerna använt ljudupptagning och skrivit anteckningar har vi kunnat gå 

igenom materialet flera gånger. Tillsammans har vi diskuterat hur respondenternas svar 

uppfattats för att säkerställa noggrannhet, exempelvis diskussioner kring tonfall och ordval för 

att kunna återberätta korrekta uppfattningar. Objektivitet innebär att resultatet ska kunna 

tolkas av olika personer, och om samma uppfattning delas är objektiviteten hög. Då vi varit 

observanta i noggrannhetsprocessen, för det med sig att resultatet har hög objektivitet. 
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4.7 Analys och bearbetning  

Allt material transkriberades direkt efter varje genomförd intervju då samtalen fortfarande var 

färska i minnet. Varje respondent färgkodades med en egen färg, exempelvis röd, grön, blå 

etc. Kvale och Brinkmann (2014, s. 241) skriver att kodning av intervjuer används för att hitta 

viktiga begrepp och mönster. Vår intervjuguide användes som mall för ett separat 

transkriberingsdokument på datorn. Förskollärarnas svar skrevs in under varje intervjufråga, 

där färgkodningen underlättade. Efter ett grundligt transkriberingsarbetet bekantade vi oss 

med materialet genom att läsa igenom intervjuerna och föra anteckningar om intervjuernas 

innehåll.  

 

Vi markerade med bläckpenna i transkriberingsdokumentet respondenternas svar som var av 

relevans för studiens syfte. Ett jämförelsearbete gjordes genom att vi tog de understrukna 

delarna från transkriberingsdokumentet och försökte hitta likheter och skillnader i 

informanternas uttalanden. Efter det började vi gruppera likheter och skillnader som vi fann 

och undersökte hur de kunde relateras till varandra för att skapa teman. I vår analys har vi 

utgått från analysmetoden bricolage. Kvale och Brinkmann (2014, s. 281) skriver om 

analysmetoden. Genom bricolage kan den som intervjuar finna mönster och kan om den vill 

återgå till det insamlade materialet. Vi har ständigt utgått från studiens syfte och 

frågeställningar när datan har kodats. Genom att vi tillsammans diskuterade intervjuerna fann 

vi mönster i utsagorna som sammanställdes. Efter sammanställning av vår empiri framkom 

fem kategorier: Musikens syfte, Barns inflytande, Musik för utveckling och lärande, 

Musikmaterial, samt Förkunskaper. Dessa fem kategorier blev underrubriker till 

frågeställningarna, som kommer redovisas i vårt resultat. 
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5. RESULTAT 
Här presenteras studiens resultat från sju intervjuer under relevanta rubriker: Musikens syfte, 

barns inflytande, Musik för utveckling och lärande, Musikmaterial, Förkunskaper och 

möjligheter och svårigheter. 

5.1 Musikens syfte  

Samtliga respondenter anser att musikens syfte är för att skapa glädje och gemenskap och ett 

verktyg för stimulans i barns språkutveckling. Musik används även som bakgrundsmusik för 

att lugna och stärka koncentrationen hos barn. I intervjun med Åsa berättar hon att glädje och 

gemenskap är de huvudsakliga syftena med musik i förskolan. Åsa säger att gemenskap och 

grupptillhörighet bidrar till trygghet. Sång och musik förekommer dagligen, exempelvis 

genom att sjunga tillsammans under samling eller endast lyssna till musik i den fria leken. 

Åsa avslutar med att säga att det inte går en dag utan att barnen möter något musikinslag. En 

av respondenterna påpekar att musik är mycket mer än enbart sång. 

När jag ser ordet musik är sång inte det första jag tänker på. Musik är så mycket 

mer. Vi använder klassisk musik som bakgrundsmusik exempelvis vid pyssel och 

skapande med finmotoriska övningar. Just den klassiska musiken hävdar jag 

främjar ett lugn och gemenskap bland barnen. Jag märker också att 

koncentrationen ökar för barnen är ovanligt stilla vid dessa tillfällen. Vi använder 

MiniRöris här på avdelningen också som barnen tycker om. Där blandas musik och 

rörelser. De äldre barnen behöver mer fysisk stimulans än de yngre barnen är min 

erfarenhet. (Maja) 

I citatet ovan beskriver Maja hur syftet styr aktiviteten. Exempelvis genom att lugna, bidra till 

ökad gemenskap och slutligen öka koncentrationen. Musik används också för att ge utlopp för 

fysisk aktivitet bland de äldre barnen. Även Lena säger i sin intervju att ett av syftena med 

musik på hennes avdelning är för att lugna barnen.  

Majas resonemang kan kopplas samman med Pramling Samuelsson (2010, s. 162) tre 

 perspektiv, där förskolläraren kan använda estetik för lärande. Musik används som 

uttrycksmedel och för att öka barnens koncentration. Barnen ges möjlighet till att utveckla 

olika estetiska kunskaper som att exempelvis lyssna på klassiska stycken. Skillnader som takt 

och tempo uppmärksammans med Miniröris ur ett motoriskt perspektiv. Miniröris fyller även 

en viktig funktion för gruppsammanhållningen.  

Stina berättar om vilka syften musiken har på hennes avdelning och hur de använder 

sångtexter, rim och ramsor. 

På vår avdelning är syftet med musik språkstöd med sångtexter. När vi sjunger 

tillsammans med barnen kommer mening och grammatik naturligt för dem och de 

lär utan att de tänker är min erfarenhet. Vi använder musik som ett verktyg för 

språkutveckling med hjälp av sångtexter, rim och ramsor. När vi sjunger härmar 

barnen varandra och de gör rörelser. När vi har teman brukar vi använda sånger för 

att förstärka innehållet. Som nu har vi tema våren och då sjöng vi om fågeln 

Bofinken. Sångstunden behöver inte vara lång utan det räcker med en kort stund 

för den ger så mycket glädje och gemenskap för alla kan vara med. (Stina) 

I citatet beskriver Stina hur de på olika sätt arbetar med sånger för att förstärka innehållet i de 

olika teman som pågår, samt stimulans av språkutvecklingen. Stinas resonemang kan även 

kopplas samman till Pramling Samuelssons (2010, s. 162) första perspektiv, där estetiken 

används som metod för lärande. Stina ger exempel på att barngruppen ges olika verktyg i 
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form av sångtexter, rim och ramsor. Verktygen bidrar till att barnen utveckla sitt sociala 

lärande och känner gemenskap. Barnen ges möjlighet till att sjunga temainspirerade sånger 

och kroppen använd som musikaliskt verktyg samt imitation förekommer.  

Victoria anser att syftet varierar och är olika beroende på hur musiken ska användas. Ett syfte 

kan exempelvis vara enbart inövning.  

Just nu övar vi på sånger inför en kommande vårfest där våra barn ska framträda. 

Men att öva en sång tio gånger och barnen inte nappar, då kanske man kan byta. 

Jag vill gärna att barnen ska tycka det är en positiv grej att sjunga tillsammans. 

Musik är bra för att svetsa samman barngruppen och musik är också en chans för 

barn och vuxna att tillsammans släppa loss och bjuda på sig själva. Vi vuxna är 

viktiga förebilder och om inte vi bjuder till kommer barnen inte att göra det heller. 

(Victoria) 

I resonemanget beskriver Victoria att förskollärare behöver ta hänsyn till barns tidigare 

erfarenheter för att skapa intresse. Victoria poängterar vuxnas medverkan som betydande för 

att hålla barn intresserade. Victorias resonemang kan kopplas samman med Pramling 

Samuelssons (2010, s. 162) första perspektiv, om estetik som metod för lärande. Perspektivet 

innebär att estetik används som medel för utveckling av andra förmågor. I Victorias 

resonemang ges barngruppen möjlighet till att sjunga sånger och utveckla sitt sociala lärande i 

grupptillhörigheten.  

Amanda säger att förskollärare behöver se musikens syfte som brett. Musik hjälper barn att 

lära rytm och dynamik då dynamiken är en förutsättning för framtida läs- och skrivinlärning. 

Amanda anser att musik som redskap är att skapa ett långsiktigt lärande. Musikens syften 

diskuteras sällan utan hon poängterar att situation och tradition styr. Agneta berättar i 

intervjun att de sällan kollegor emellan diskuterar syften med musikaktiviteter på hennes 

arbetsplats. Personligen anser Agneta att kulturförmedling och språkutveckling är två 

huvudsakliga syften. Tre av sju respondenter anser att det är bra att ha en rik sångskatt. Under 

samtalen med två av respondenterna anser de att det bidrar till att barn tillägnar sig språk och 

att munmotorik utvecklas.  

 

Samtliga förskollärare säger att sånger ofta är traditionsbundna och att tillfällena till att sjunga 

kommer spontant och naturligt. Alla respondenter eftersöker mer inspiration och 

kompetensutveckling. De betonar teknikens funktion, exempelvis Ipads ger förskollärarna 

viss ny inspiration till sånger och rörelser. Google, Youtube och Spotify är vanligt 

förekommande sökmotorer som inspirationskällor.  

5.1.1 Sammanfattning 

Då syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i 

förskolan, beskriver respondenterna att musikens syfte är att skapa glädje och gemenskap. En 

förskollärare säger att syftet emellanåt behöver ses som bredare. Med musikanvändning 

berättar förskollärarna att barnen utvecklar teoretiska färdigheter i exempelvis matematik och 

språkutveckling. I de teman som förekommer på förskolorna finns en ambition hos 

förskollärarna att väva in sånger som förstärkning. En förskollärare säger att musikens syfte är 

mer än enbart sång, då musik ger utlopp för fysisk aktivitet. 

5.2 Barns inflytande  

Samtliga respondenter förklarar att de tycker sig kunna se barns inflytande genom verbala, 

kroppsliga aktioner och tidigare erfarenheter. Dock anser en av respondenterna att inflytandet 

behöver begränsas emellanåt.  
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Jag tänker att det är som med allt annat att hör man att de sjunger något, som man 

hör att de tycker är roligt vill man ju gärna nappa på det. Sen kanske inte alla 

melodifestavallåtar passar när man ska sjunga in våren. (Victoria) 

Victoria menar att barns erfarenhet och intresse påverkar automatiskt. Vidare förklarar hon att 

inflytandet emellanåt kräver begränsning då vissa sånger anses olämpligt att sjunga i 

förskolan. På Victorias avdelning används musik flitigt och sånger vävs in i teman som 

behandlas. Vidare förklarar Victoria att musik används under samlingarna och att de en gång i 

veckan har storsamling med rytmik.  

Lena berättar att barns inflytande tas till vara på genom att barnen får välja sånger vid 

traditionsbundna högtider och familjesammankomster. I övrigt förklarar Lena att det är 

förskollärarna som bestämmer innehållet. Musikaktiviteter sker sällan berättar Lena och när 

de förekommer används teknikutrustning där barnen styr flödet själva. 

I intervjun med Agneta framkom att frågan om barns inflytande var svår att besvara. 

Vi brukar ha mycket spontana musikstunder, exempelvis när vi går på promenad 

eller i hallen vid påklädning. Jag måste säga att vuxna lätt fastnar i sånger som 

alltid sjungs för att det är bekvämt. Det är en svår fråga att besvara men i vår 

bekvämlighet försöker vi lyssna till vad barnen vill sjunga så vi lär oss nytt 

material. (Agneta) 

Musikaktiviteterna på Agnetas avdelning sker mestadels spontant och hon anser att vuxna 

behöver lämna bekvämlighetszonen emellanåt. I Agnetas arbetslag är målet att vara lyhörd 

och lyssna in barnens intressen. Dock behöver de bli bättre på det när det kommer till musik 

avslutar Agneta. 

Under intervjun med Amanda berättar hon att det förekommer både spontana och planerade 

musikaktiviteter. 

Vi har både spontana och planerade musikaktiviteter tillsammans med barnen. I de 

planerade aktiviteterna får barnen inte så stort utrymme att påverka tyvärr. 

Exempelvis har vi alltid planerade sångsamlingar på fredagar. Generellt skulle jag 

säga att vi är väldigt lyhörda och lyssnar till barnen. I de spontana 

musikaktiviteterna försöker vi hela tiden utgå från barnens intressen. Exempelvis 

kan barnen få skapa egna sångverser som vi tar till och sjunger. För att fånga de 

mindre barnen är vi uppmärksamma på hur de använder kroppsspråket. Det är så 

roligt att se hur en ettåring visar vad den vill sjunga med hjälp av en rörelse. De 

snappar upp snabbt och visar genom rörelser vilka sånger de vill sjunga. (Amanda) 

I citatet ovan berättar Amanda att barns musikintresse tas till vara på vid de spontana 

musikaktiviteterna. De små barnens intresse tar de tillvara på genom att se till deras 

kroppsliga uttryck och förmedling av rörelser.  

Maja berättar att på hennes avdelning förkommer det också planerade och spontana 

musikstunder, med mycket rörelse. Överlag anser hon att de är lyhörda gentemot barnens 

intresse och skapar evenemang, exempelvis disco och Miniröris. Hon berättar vidare om 

vikten av att vidareutveckla motoriska lekar och övningar. Maja förklarar att musik 

förekommer under hela dagen i verksamheten. Barns inflytande visas genom verbalt och 

kroppsligt språk anser Maja. Kroppsspråket är viktigt att ta hänsyn till, då hon dagligen ser 

hur barnen för sig och vad de väljer att syssla med under dagen. Åsa och Stina berättar att de 

dagligen lär sig mycket från barnen då många spontana musikinslag är hämtade från internet, 

exempelvis Youtube. Stina berättar att vid födelsedagar får barnen välja en musiklek och 
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utomhus är de vuxna spontana och kan sjunga till musiklekar, exempelvis Katten och råttan 

eller En bonde i vår by. Stina berättar att innan maten förekommer sångsamlingar och då 

bläddrar barnen i sångböcker och väljer sång. Hon betonar att den vuxne behöver ibland gå in 

och medla när barnens musikintresse varierar. Exempelvis kan barnen vid ett tillfälle vilja 

sjunga Lille katt och i nästa en modern sång de hört på Youtube. 

5.2.1 Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i 

förskolan. Detta synliggörs då resonemangen handlar om hur barnen ges möjlighet till 

inflytande genom verbala och kroppsliga handlingar. Barns inflytande handlar också om att 

vara uppmärksam på vad barn visar intresse för. Vilket beskrivs i en förskollärares 

resonemang ovan. Mestadels sker musikstunder spontant, men planerade musikaktiviteter 

förekommer under samling. Barns inflytande är viktigt men behöver dock emellanåt 

begränsas vilket framgår av en förskollärare. 

5.3 Musik för utveckling och lärande  

Samtliga respondenter betonar hur musik är betydande för barns utveckling och lärande då det 

används för att utveckla färdigheter som exempelvis språk. Åsa hävdar att musik är bra för 

utveckling av barns munmotorik, verbalt språk och matematisk utveckling. Åsa ger exempel 

på att barn lär med hela kroppen när de får klappa takt, rytm och stavelser. Stina säger att 

musik finns naturligt i barnen, exempelvis när dem klappar händerna, nynnar eller utbrister i 

spontan sång. Vidare berättar Stina att musik med yngre barn skiljer sig mot äldre, då äldre 

barn behärskar verbalt språk annorlunda utifrån hennes egen erfarenhet. De yngre barnen 

behöver mycket rörelser för att känna delaktighet och sammanhang innan verbalt språk är 

utvecklat. Stina säger att musik även är hälsosamt för henne själv, då hon deltar i glädjen och 

gemenskapen. Hon betonar att barn mår bra av upprepning och att emellanåt går vuxna för 

fort fram, exempelvis genom att introducera nya sånger eller musiklekar.  

Victoria säger att musik och kultur hänger samman. Hon anser att det inte bara är svenskt 

kulturarv som ska prägla förskolan utan barnen måste få möjlighet att lyssna till musik från 

andra länder. Agneta säger att musik är viktigt då det förmedlar kultur och utvecklar språk. 

Lena hävdar att genom musik tillägnar barnen sig ett rikare ordförråd. Hon säger också att i 

rörelsesånger utvecklar barnen sin motorik då hon observerat att många barn idag är 

stillasittande. Amanda säger att alla barn inte uppskattar musik. Hon märker ändå att barnen 

tar till sig musiken men hon tror att det handlar om vana. Amanda berättar att barn som har 

svårt att uttrycka vissa konsonanter, exempelvis bokstaven, R har lättare att sjunga dessa ljud 

istället för att uttala dem. 

5.3.1 Sammanfattning 

Då syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i 

förskolan, påtalar flertalet av förskollärarna att musik är betydande för barns utveckling och 

lärande. Exempelvis genom att stimulera språkutvecklingen och matematiskaförmågor. 

Förskollärarna betonar att musik bör användas i större utsträckning än vad som görs i 

dagsläget. De yngre barnen behöver mycket rörelser som komplement till sången, för att 

känna delaktighet är förskollärarnas erfarenhet. Anledningen till resonemanget är att det 

verbala språket inte har utvecklats på samma sätt som hos äldre barn. En respondent säger att 

förskollärare ibland går för fort fram när det kommer till inlärning av nya sånger och påtalar 

att man ibland måste repetera det gamla. 
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5.4 Musikmaterial  

I våra intervjuer framkom starka argument kring musikmaterial i de olika verksamheterna. 

Lena berättar att barnen erbjuds lite musikmaterial. Det finns undanlagda sångkort som 

förskollärarna använder vid utvalda tillfällen. Det barnen erbjuds är en Ipad där sånger spelas 

upp från Youtube, tillfällena styrs av de vuxna. Victoria talar om att hon använder sångkort 

mest till de yngre barnen då behovet är större ur språkutvecklingssyfte. Till äldre barn har hon 

oftast med något föremål som de tillsammans sjunger en sång om och sångpåsar. Victoria 

berättar att hon själv skapar egna instrument som är enkla för barnen att använda och greppa. 

Exempelvis egna maracas i form av kinderägg fyllda med ris. Agneta förklarar att de har 

rytminstrument i små uppsättningar som sällan används på hennes förskola. Det finns en 

gitarr som används av förskollärarna. Sångkort och sångpåsar finns men de skulle behöva 

uppdateras till nyare material. Cd-skivor finns och sätts på så barnen kan dansa och röra sig 

utefter teman.  

Amanda säger att de har rikt med material att erbjuda barnen, exempelvis, skrammel 

instrument som barnen gjort själva. Det finns tillgång till piano och gitarr men inget används 

av förskollärarna. Amanda och Victoria berättar att på deras förskola kommer en kantor en 

gång i veckan och har sång och rytmik tillsammans med samtliga barn. Denna stund har 

kantorn i förväg planerat och barn som vuxna närvarar.  

Det är en lyx att ha en egen kantor, en lyx som vi är bortskämda med och som alla 

verksamheter inte har. Kantorn kommer till oss en gång i veckan och har sång och 

rytmik tillsammans med alla barn. Detta är något som hon planerar noga inför 

varje tillfälle och alla uppskattar det. (Amanda) 

I citatet ovan berättar Amanda att på deras förskola har de förmånen att samverka tillsammans 

med en kantor. Maja använder rytminstrument i form av maracas, trummor och klaves. Hon 

berättar vidare att det finns sångkort, sånglådor och sångpåsar. Maja använder Spotify på 

morgonen som bakgrundsmusik för att sända ut lugn och harmoni till barnen. Även på Stinas 

avdelning används Spotify men där dansar barnen till musiken. Spellistan är skapad utifrån 

barnens önskemål av förskollärarna. En önskan Stina har är att användningen av tekniska 

redskap som Ipads används mer flitigt. Exempelvis skulle hon vilja göra en egen musikvideo 

tillsammans med barnen. Det som talar emot denna önskan är tidsutrymmet då hon känner att 

annat arbete eventuellt kommer hamna i skymundan. Stina och Åsa berättar att de erbjuder sig 

själva som musikmaterial då de spelar instrument som piano och gitarr. Åsa betonar att 

rytminstrument som trummor och maracas används emellanåt i samlingar dock under 

kontrollerade former. Åsa menar att hennes ålder gör det svårt att urskilja ljud och att ljuden 

uppfattas mer och mer höga. 

Victoria anser att barn både måste få prova instrument som de är vana vid och instrument de 

inte har vana av. Hon berättar att aktiviteten är ett sätt att släppa loss och bjuda på sig själv. 

Victoria säger att man måste bjuda på sig själv som förskollärare. Förhoppningsvis blir barnen 

inspirerade i att utveckla kunskaperna vidare. Den vuxne måste ”våga och bara köra” anser 

Victoria då hon påpekar att osäkerheten lätt lyser igenom. 

I intervjun med Victoria beskrivs hur viktigt det är med musik i förskolan och att ämnet 

behöver uppmuntras mer.  

Genom att använda instrument i förskolan får barnen en möjlighet att släppa loss 

och bjuda på sig själva. Även vi förskollärare måste kunna bjuda på oss själva för 

att barnen förhoppningsvis ska kunna bli inspirerade. Det gäller att bara våga och 

bara köra annars finns det risk att ens osäkerhet lyser igenom. Antingen är man ett 
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barn som får mycket musik i hemmet eller så får man inget alls. Jag märker detta i 

vilka barn som snabbt sjunger med i sånger och snappar upp instruktioner. Därför 

är det viktigt att förskolan uppmuntrar ämnet. (Victoria) 

I citatet ovan beskriver Victoria hur viktigt det är att ha musikaktiviteter i förskolan för att 

barnen ska få möjlighet att utvecklas. Hon påpekar även att förskollärare måste bjuda på sig 

själva. 

5.4.1 Sammanfattning 

Då syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i 

förskolan, visar förskollärarnas resonemang att barnen har begränsad tillgång till 

musikmaterial. Förskollärarna plockar undan sångkort som anses ömtåliga eller inaktuella. 

När instrument används tillsammans med barngruppen sker detta under kontrollerade former 

som förskollärarna styr. Detta för att ha en överblick om något instrument skulle gå sönder. 

De instrument som finns på förskolorna är i små uppsättningar och behöver utökas. Två 

förskollärare berättar att de har förmånen att samverka med en kantor som har planerade sång- 

och rytmikstunder tillsammans med barnen. 

5.5 Förkunskaper 

Våra respondenter tycker alla att de fått för lite förkunskaper kring musik under deras 

utbildning. Lena berättar att hon under sin utbildning inte fick nämnvärt med förkunskaper i 

musik, de sjöng vid ett tillfälle. Victoria berättar även hon att det var ett litet inslag av musik 

under utbildningen. Hon fortsätter att säga att de tillfällen som erbjöds var praktiska övningar, 

det var bra men alldeles för lite. Hon berättar att hon är bekväm i att använda musik sedan 

innan vilket gör att hon använder musik mycket med barnen. Agneta berättar att under hennes 

utbildning var det obligatoriskt att lära sig spela piano eller gitarr. Åsa berättar även hon att 

det ingick. 

När jag gick min utbildning var vi tvungna att lära oss spela gitarr eller piano. Jag 

valde gitarr då jag hade lite kunskap sedan tidigare. Vi fick även rytmik och 

rörelselekar i helgrupp där vi fick lära oss klappa rytmer, takt och puls. Genom att 

spela gitarr tillsammans med barnen kan du fånga de på ett annat sätt är min 

personliga erfarenhet. (Åsa) 

I citatet beskriver Åsa att hon fick lite förkunskaper kring musik under sin utbildning. Hon 

påpekar att barnen blir mer delaktiga under musikstunderna om exempelvis gitarr används. 

Agneta förklarar att de fick göra olika musiksagor och anser att förskollärare borde erbjudas 

fortutbildning inom musik. Amanda berättar att hon inte fick mycket utbildning, det var en 

kurs som de erbjöd med lite rim och ramsor. Under en termin kunde Amanda välja estet och 

då valde hon bild, drama och musik där musiken återkom lite grann under dramatillfällena. 

Amanda berättar vidare att ville de få ytterligare kunskaper fick de göra egna efterforskningar. 

Amanda eftersöker mer rim och ramsor från utbildningen och exempel på hur sångstunder kan 

planeras. Stina berättar att under hennes utbildning kunde studenterna välja en estetisk termin. 

Stina valde musik och exempel på dans och musiklekar tillägnades och det klappades till takt, 

puls och rytmer. 

I intervjun med Maja funderade hon på om hon fick några förkunskaper i musik under sin 

utbildning.  
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Förkunskaper? Fick vi något egentligen? Nu vet jag. Jag fick göra en stackars 

trumma och det var det närmaste vi kom till ett eget instrument. Sen hade vi 

rytmikstunder, men det var väldigt lite. (Maja) 

I citatet ovan beskriver Maja att de endast fick lite förkunskaper. Förkunskaperna innebar att 

skapa ett eget instrument. Maja berättar också att det ingick rytmik under utbildningen.  

Sex av sju respondenter uppfattar att användning av musik i förskolan är roligt och positivt. 

Samtliga säger att musik är ett enkelt sätt att samla barnen. Stina, Amanda, Lena och Agneta 

poängterar att musik prioriteras bort. Ämnen som matematik och naturvetenskap får större 

utrymme. Lena berättar att det är svårt att hitta tillfällen för musiken, medan Åsa säger att det 

ingår som förskollärare att kunna sjunga och spela tillsammans med barnen. Alla respondenter 

önskar att förskollärarutbildningen hade mer inslag av musik och eftersöker mer praktiska 

exempel på aktiviteter från utbildningen. 

5.5.1 Sammanfattning 

Då studiens syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i 

förskolan, beskriver flertalet av förskollärarna att de erbjöds få musiktillfällen under sin 

utbildning. De bristande förkunskaperna har resulterat i att många väljer bort 

 musikanvändning på grund av osäkerhet. Förskollärarna berättar att förkunskaperna 

avspeglas på det möjligheter och svårigheter som presenteras nedan. 

5.5.2 Möjligheter och svårigheter  

Samtliga förskollärare menade att det var de själva som utgjorde den hindrande faktorn i 

verksamheten. Hur svårt det kan vara att bjuda på sig själv och att ständigt vara uppdaterad. 

Tre av sju respondenter väljer att benämna vissa svårigheter som rädsla. Svårigheten med 

musik för Lena är att skapa tillfällen och att få alla barn att vilja delta. Agneta berättar att 

hennes svårighet är att ständigt vara uppdaterad med aktuella sånger och att “våga” sjunga. 

Hon anser själv att hon inte är ypperlig i musikaliska sammanhang men vet av erfarenhet att 

barnen inte reagerar på falska toner. Agneta beskriver det som att hon måste erövra sin egen 

rädsla.  

Victoria säger att svårigheten med musik är att det kan bli rörigt om det inte finns någon 

struktur. En annan infallsvinkel som berörs är barns olika förkunskaper.  

Svårigheten med musik för mig personligen är att det lätt blir stökigt och bullrigt 

om det inte finns någon rödtråd. Jag tycker att alla barn har olika förkunskaper så 

det är svårt i helgrupp att emellanåt hitta en lagom nivå så inget barn tycker det är 

tråkigt. Jag märker nu att det finns några barn i min barngrupp som inte gillar att 

sjunga. Då blir det en stor svårighet här när vi övar inför vårfesten och de inte vill 

vara med. Men jag intalar mig att det kommer att ändras då de inte har vanan. 

(Victoria)   

I citatet ovan berättar Victoria att det är svårt att finna en jämn nivå så inget barn anser att 

aktiviteten inte uppfattas obehaglig. Victoria har även observerat att några barn kan känna 

motvilja och blir reserverade för att sjunga. Victoria säger att det kan ändras under åren då 

hon tror det handlar om vana.  

Amandas och Majas gemensamma svårighet är att ingen spelar något instrument, exempelvis 

gitarr eller piano. Respondenterna spekulerar i att de eventuellt hade kunnat fånga barnen på 

bättre sätt än vad de gör idag om de spelat ett instrument. Behärskandet av ett instrument tar 

hänsyn till barns röstomfång annorlunda menar Maja och Amanda. Då de av erfarenhet utgår 
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ifrån sitt lägre tonfall, något båda uppfattar som problematiskt. Maja avslutar med att stigande 

ålder hos förskollärare kan påverka användandet av musik då ljudkänsligheten eventuellt 

ökar.   

I Åsas intervju beskriver hon följande svårigheter.  

De svårigheter jag brottas med nu är min ålder och att vi har små lokaler. Så om 

jag fick önska skulle lokalerna anpassas och bli mer “ljudtåliga”. Senaste tiden har 

jag märkt att jag blivit mer ljudkänslig och har svårt att urskilja ljud i stökiga 

miljöer. När jag arrangerar musikaktiviteter ensam behöver barngruppen vara 

mindre. Jag och min kollega har därför nu musikstunderna ihop. Kvaliteten blir 

annorlunda, vi kan stötta varandra i arbetet och vi har mycket kvar att lära. (Åsa) 

I citatet ovan beskriver Åsa att åldern och lokalerna begränsar henne i musikutövandet med 

barngruppen. Höga och bullriga ljud upplevs ansträngande och bidrar till att hon dras från att 

musicera spontant. Dock är hon tacksam över sin yngre kollega och deras samarbete.   

I intervju med Lena beskriver hon följande svårigheter.  

Vi har inte många musikaktiviteter längre då vi knappt har samlingar. Har vi 

samlingar gör vi annat som vi måste träna på, exempelvis matematik. Anledningen 

är att vi fått direktiv från ledningen att det är det som vi ska arbeta med just nu. 

Sker det att vi lyssnar till musik är det barnen själva som väljer och då blir det via 

Youtube. Det var ett tag sedan vi hade musik och när det används tränar vi på 

sånger inför ett specifikt tillfälle. (Lena)   

I resonemanget beskriver Lena svårigheten i att hitta tillfällen till musikutövning i förskolans 

vardag. Många beslut kring verksamheten tas på chefnivå som är svåra att påverka och 

förväntas genomföras.   

Några respondenter påpekade att det fanns många möjligheter med musik i verksamheten. 

Agneta säger att det inte finns några nackdelar med att använda musik och Lena poängterar 

ytterligare att musik utvecklar barns verbala språk. “Det positiva överväger ju allt. Det ger 

väldigt mycket både för mig som förskollärare och för barnen. Barnen blir taggade och då blir 

jag det automatiskt också. (Victoria).” Amanda anser att det är stor fördel om man har med 

musikaliska erfarenheter som vuxen in i yrkeslivet. Stina tycker att musik är lätt att använda i 

verksamheten och att det är ett bra medel att skapa grupptillhörighet tillsammans med barnen. 

Åsa säger avslutningsvis att barn lär sig att lyssna och ta in varandra. 

5.5.3 Sammanfattning 

Då studiens syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i 

förskolan, visas ett mönster ovan kring musikanvändning. Flertalet av förskollärarna vågar 

inte eller vill inte använda musik. De ser svårigheter före möjligheterna och en rädsla finns för 

musikutövning. Anledningen kan vara som förskollärarna nämner bristande förkunskaper 

eller att de kan få sämre hörsel med åldern. Skör hörsel bidrar till svårigheter med höga ljud 

som framkommer i resultatet. 
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6. DISKUSSION 
Avsnittet kommer behandla en resultatdiskussion inledningsvis, där resultatet kommer att 

diskuteras. Därefter presenteras en metoddiskussion med hur vald metod förhåller sig till 

undersökningens syfte. 

6.1 Resultatdiskussion  

Avsnittet presenterar studiens resultat i relation till tidigare forskning, teoretisk utgångspunkt, 

egna reflektioner och slutsatser. Resultatdiskussionen är indelad i följande kategorier; 

Musikens syfte, Barns inflytande, Musik för utveckling och lärande, Musikmaterial, 

Förkunskaper och Möjligheter respektive svårigheter. 

6.1.1 Musikens syfte 

Det framkom efter avslutade intervjuer att samtliga förskollärare påpekar att syftet styr vad 

det är de vill lära barnen, samt att musik bör ta större plats i verksamheten. Merparten av 

förskollärarna definierar syftet som glädje och gemenskap och att lugna barn i olika 

situationer. Många av förskollärarna säger även att musik används som språkstöd, eller för att 

öka barnens koncentration vid exempelvis finmotoriska övningar. Vi har undersökt 

uttalandena och lagt märke till att musik ofta används som koncentrationshöjare eller ett 

verktyg för stimulans av språkutveckling. Detta visar även tidigare forskning där Ehrlin och 

Wallerstedt (2014) skriver om musikens betydande roll för barns utveckling och lärande. Nya 

erfarenheter skapas och gynnar språkutvecklingen. Vi anser att musik är viktig i vardagen för 

den bidrar till att barnen får tillgång till glädje, gemenskap och språkutveckling. Det är 

vanligtvis förskolläraren som är central, då dagens aktiviteter ofta styrs efter förutbestämd 

planering. Vi hävdar, likt Ehrlin (2012, s. 152) att förskollärarens engagemang och deltagande 

i sång och rytmikstunder är förutsättande, om det ska bli ett lustfyllt och inspirerande syfte.  

 

Under intervjun med Amanda framkom det att de använder musik för att stimulera barns 

språkutveckling. Amanda nämner att musik hjälper till att främja barns långsiktiga lärande, 

exempelvis läs- och skrivinlärning. Sundin (1995, s. 169) betonar att det är nödvändigt med 

långsiktiga och kortsiktiga mål, speciellt för att ämnet ska ses som ett naturligt inslag i 

vardagen. Flertalet förskollärare beskriver att musik skapar glädje, gemenskap och 

kulturmöten något som även Jederlund (2011, ss. 11-12) betonar. Författaren säger att 

musikupplevelser uttrycker glädje, gemenskap och positiva möten över kulturgränser.  

 

Något som framkom i vår studie är att det alltid behöver finnas en tanke bakom det som sker. 

Barn lär i samspel med andra och vuxna utgör en viktig del i detta. Både Vygotskij (2001) och 

Säljö (2010) påpekar att i social handling utvecklas kommunikation, samt att språk lärs. 

Vesterlund (2012, s. 30) skriver att rim och ramsor är bra för barns språkutveckling, speciellt 

för de barn med annat modersmål än svenska. Tillsammans med musikaliska sammanhang 

kan det vara lättare för barn att lära sig språkets rytm. Två av de tillfrågade förskollärarna 

nämner att musik kan fungera som en trygghet och att musik i sig är kravlöst. Ser man till vad 

forskning säger talar förskollärarna emot att det är kravlöst. Ehrlin (2012, s. 152) säger att 

förskolläraren behöver känna engagemang i musikaktiviteten för att situationen ska kännas 

lustfylld och inspirerande. Det tyder på att det kontinuerligt måste finnas en tanke bakom det 

som görs. Vår slutsats blir därför att musik som ämne inte är helt kravlöst.  

 

Avslutningsvis nämner samtliga förskollärare att många planerade sångstunder är bundna till 

traditioner, exempelvis, lucia och midsommar. Förskollärarna beskriver det som att det finns 

en förväntan hos föräldrarna. Vår tolkning överensstämmer med förväntningar från föräldrar. 
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Det bidrar även till att stanna kvar i bekvämlighetszonen. Förskollärarna vi intervjuat säger 

själva att de eftersöker kompetensutveckling i musik. Vår tolkning är att samtliga 

förskollärare är villiga till förnyelse och utveckla sina kunskaper, men att musik som ämne 

inte prioriteras på organisationsnivå bland chefer. Vi hävdar också att traditionerna hjälper 

musiken att träda fram och få större utrymme än vanligtvis. Nackdelarna är att enbart öva 

inför något som inte blir ett sammanhang i vardagen efteråt. Risken finns att repertoaren med 

sånger vid traditioner är bestående. För vissa barn kan det kännas som trygghet medan andra 

barn kan känna tristess. Fördelarna är att de förskollärare som anser att det är svårt att skapa 

tillfällen i övrigt får dem naturligt. Då materialet redan är förutbestämt behövs inget större 

engagemang i förnyelsen. 

6.1.2 Barns inflytande 

Merparten av förskollärarna säger att de är lyhörda för barns idéer och tankar. Bland annat 

genom att lyssna till vad barnen sjunger och observanta på kroppsspråk. Kroppsspråket 

betonas extra bland de förskollärare som arbetar med yngre barn. Vår tolkning är att verbalt 

språkbruk skiljer sig bland yngre och äldre barn. Lena och Agneta tycker dock att musik är 

svårt, då det mest förekommer vid traditionsbundna tillfällen exempelvis jul. De betonar ändå 

att de försöker att lyssna in barnen så gott det går. Vi kan dra slutsatsen att, när det kommer 

till traditioner som exempelvis jul är det redan förutbestämt vilka sånger som ska sjungas och 

då minskar automatiskt barns inflytande.  

Det ligger förväntningar vid traditioner hos föräldrar och förskollärarna måste hitta tillfällen 

för att skapa dessa. Forskarna Lave och Wenger (1991, ss. 29-35) skriver att lärande är 

kontextbundet och inte ska separeras från situation och kultur, då det är sammanflätat med 

teori och praktik. Förskollärarna säger att de lyssnar till modernare sånger tillsammans med 

barnen. Exempelvis när barnen vill dansa till musik eller när musiken används för att lugna 

barnen. Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt och Engesnes (2015, s. 297) betonar att barn kan 

hitta sitt personliga uttryckssätt i musiken. Drar vi slutsatsen är musik ett sätt att få barnen att 

uttrycka sig på.  

Merparten av förskollärare säger att deras musikstunder är spontana och att barnen har under 

dessa tillfällen möjlighet att påverka innehållet. De berättar även att vid de planerade 

musikstunderna har barnen inte lika stort inflytande på innehållet. Knudsen, Sagmo Aglen, 

Danbolt och Engesnes (2015, s. 300) säger att en viktig del i det sociala lärandet i förskolan är 

musik. Musiken gör barn motiverade och inspirerande då de känner delaktighet och 

inflytande. Ett par av förskollärarna nämner att de använder sig av spontana musik- och 

rytmiklekar. Ser vi till vad forskningen säger så menar Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt och 

Engesnes (2015, s. 300) att spontana sång- och rytmiklekar ska uppmuntras. Barnet använder 

då sitt egna utforskande kravlöst. 

6.1.3 Musik för utveckling och lärande 

I Lpfö 98 (rev 2010, ss. 5-7) redogörs för att lärande i förskolan ska baseras på samspel 

mellan barn och vuxna och barn och barn. Samspel mellan barn och förskollärare är 

betydande i sociokulturell teori då vuxna hjälper barn att tillägna sig ny kunskap (Vygotskij 

2001, s. 254). Ett lärande sker när människan samspelar och kommunicerar med människor i 

sin omgivning (Säljö 2010, s. 119). Samtliga förskollärare säger att musik är viktigt för barns 

utveckling och lärande. Utveckling av munmotorik och språkutveckling tas upp som viktiga 

aspekter. Musik hjälper barn att lära med hela kroppen. Exempelvis utvecklas matematiska 

färdigheter genom att klappa takt och rytmer, och språket utvecklas med att klappa stavelser. 

Att använda rytmik som lärande säger Nivbrandt Wedin (2013, ss. 50-51) bidrar till att barn 

blir fria och tolkar det som lärts in. Våra erfarenheter av att klappa takt och stavelser 
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tillsammans med barn, är att barnen uppfattar det som lustfyllt. Aktiviteten går att sätta in i ett 

sammanhang och barnet utgår från sig själv och andra. I relation till situerat lärande i 

sociokulturell teori kan klappandet ses som kunskap som integreras i sociala sammanhang. 

Den kunskap barnet tillägnar sker i aktiva rörelser och gemensamt handlande med människor 

(Lave & Wenger 1991, ss. 29-35).  

Två respondenter beskriver hur barn naturligt använder musik i sammanhang som att 

exempelvis klappa händer, nynna eller utbrista i spontan sång. Sundin (1995, s. 9) skriver i sin 

forskning att musik finns naturligt i barn. Barnet använder musik för att skapa nya upplevelser 

och erfarenheter genom perception. I relation till utveckling och lärande i sociokulturell teori 

innebär det att människan är i ständig utveckling och interagerar med människor i sin 

omgivning. Interaktion med omgivning ger tillfälle till att appropriera kunskap (Säljö 2010, 

ss. 119-122). Mediering är centralt begrepp inom teorin och betyder att människan med bland 

annat fysiska artefakter försöker förstå sin omgivning. Språket ses som mest betydande 

redskap i mediering, trotts att samtliga fysiska artefakter är skapade för samma syfte, att 

hjälpa människan att förstå sin omvärld (Säljö 2013, ss. 29-32). Därför kan förskollärarnas 

förhållningssätt till musik i förskolan begränsa barns möjlighet till att mediera med artefakter. 

Vår slutsats är att få förskollärare definierar musik som enskilt ämne. De berättar inte hur de 

arbetar med musikaliska kunskaper som exempelvis sångförmåga eller rytmik. Istället 

uttrycks musik som en metod för att utveckla teoretiska färdigheter inom matematik eller 

språk. Alla människor föds med musikaliska möjligheter säger Sundin (1995, s. 25) men för 

att exempelvis sångförmåga ska utvecklas krävs samspel med omgivningen. Vår slutsats 

utifrån föreliggande studie är likt Ehrlin och Wallerstedt (2014, s. 1800).  Musik som ämne 

inte är lika prioriterat som naturvetenskapliga ämnen och språk. Vi har undersökt 

problematiken och kommit fram till, att sånger måste vävas in i teman för att musik ska få 

något utrymme i förskolans vardag.  

Att förskollärarna sjunger och gör motoriska rörelser tillsammans i barngrupperna tolkar vi 

som förskollärarnas syn på ämnet. Förskolan som arena beskriver Ehrlin och Wallerstedt 

(2014, s. 1800) är en plats där barn förs tillsammans och kan känna grupptillhörighet. Musik 

bidrar till nya erfarenheter, identitetsutveckling och gynnar barns språkutveckling. De yngsta 

barnen i förskolan behöver förstärkning av rörelser till det som sjungs. Förskollärarna 

förklarar i resultatet att kroppsspråk och rörelser bidrar till kommunikation med vuxna och 

äldre barn innan verbalt språk har utvecklas. I relation till vad sociokulturell teori säger 

skriver Säljö (2010, ss. 18-22) att kommunikation och samspel mellan människor behövs för 

utveckling av kunskap. I sociokulturell teori ses lärandet som en konstant process och 

samspelet leder till appropriering. Det innebär att kunskap lagras och är grunden åt fortsatt 

utveckling av lärande.  

Tre förskollärare säger att musik i förskolan handlar om kulturförmedling. Barnen måste ges 

erfarenheter i att få lyssna till musik från andra kulturer än Sverige. Författarna Knudsen, 

Sagmo Aglen, Danbolt och Engesnes (2015, ss. 303-306) skriver att musik är betydande för 

sociala möten och skapar en mångsidighet. Begreppet kulturförmedling gav oss möjlighet att 

stanna upp och reflektera då synsättet var obekant för oss när studien startade. De 

respondenter som uttalade begreppet arbetar med flerspråkiga barn och vi förstod att de 

dagligen ser hur musikaliska erfarenheter sammanför barnen. De respondenter som inte 

arbetar i flerspråkiga miljöer gav inte kulturförmedling som svar i sina intervjuer. De beskrev 

snarare musik som utveckling av språk och matematiska färdigheter. Vi har undersökt och 

kommit fram till att förskollärarnas svar utgår från den verksamhet de möter dagligen och 

flerspråkigheten har inte lika stort utrymme. Därför blir en slutsats att verksamheterna ser 
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olika ut beroende på vad det är för barn som vistas där och arbetande förskollärare. Det bör 

inte vara stor skillnad i verksamheterna då alla ska utgår från samma styrdokument. Vi har 

erfarenhet från båda miljöerna och kan vi bekräfta vår egen slutsats med att det finns 

skillnader, exempelvis skillnad i barns språkliga bas.  

Vår tolkning av begreppet kulturförmedling blev integration. Musiken kan hjälpa att skapa 

mötesplatser och förenar människor genom olika erfarenheter till en helhet. Lagerlöf (2016, 

ss. 61-71) skriver att musik handlar om att lyssna. Genom att låta barnet lyssna till ny musik 

kommer förhoppningsvis barnet våga pröva nya musikstilar. Vi hävdar att alla kan musicera 

och gör det på sitt egna unika sätt exempelvis genom instrument eller sångutövning. Allas 

kulturarv ska mötas med intresse, respekt och nyfikenhet. Genom samspel med omvärlden 

kommer automatiskt nya erfarenheter och infallsvinklar anser vi, något som vår teori bekräftar 

(Säljö 2010). 

6.1.4 Musikmaterial 

I vårt resultat framkommer det att de flesta förskolorna har instrument som barnen kan 

använda. Orsaken till att det inte används enligt Agneta och Lena är att de inte finns 

tillräckligt med instrument till barnen eller inga alls. De flesta förskollärarna nämner att man 

ofta sjunger samma sånger och hamnar i en slentrian för att det är enkelt och bekvämt. Även 

Sundin (1995, s. 169) nämner att förskolan inte saknar instrument utan förskollärarna ser 

hinder. Det är förskollärarna själva som måste uttrycka sig genom sång och dans.  

Åsa uttrycker i sin intervju att det finns rytminstrument, exempelvis trummor och maracas 

men de används endast under kontrollerade former. Säljö (2010, ss. 29-32) talar om artefakter 

som fysiska redskap och hur de finns i vardagen och dessa är konstgjorda ting som tillverkats 

för specifika egenskaper. Under musikstunder är dessa musikmaterial vanligt förekommande, 

exempelvis gitarr, maracas eller sångpåse. Säljö (2010) fortsätter att påpeka att artefakter som 

hjälpmedel hjälper människan att förstå sin omvärld. Då studien utgår ifrån sociokulturell 

teori innebär det som Säljö (2010) påpekar att resurser tillägnas genom kommunikation 

mellan människor. För att detta ska ske måste barnet få verktyg och redskap under sin 

utveckling. Säljö (2010) fortsätter att betona hur barn behöver ges dessa verktyg och redskap 

för att erövra ny kunskap. Vår slutsats är att fler musikstunder tillsammans med instrument 

eller sångpåsar bör förekomma för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin kommunikativa 

förmåga. Detta kan bidra till möjlighet för barnet att skapa ett eget uttryckssätt och utvidga 

barns musikaliska intresse.  

Vår slutsats är att det används instrument i verksamheterna, men barnen har inte fri tillgång 

till dem utan användandet styrs av vuxna. Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt och Engesnes 

(2015, s. 300) skriver att det är angeläget med spontana sång- och rytmiklekar. Lagerlöf och 

Wallerstedt (2014, s. 41) påpekar att ett sätt att involvera barn i musikstunderna är att låta 

dem erövra fysiska redskap, exempelvis maracas och gitarr. Författarna fortsätter förklara att 

redskap används för kommunikation samt hur vi hör och uppfattar musiken. Vår slutsats är att 

förskollärare idag bör använda mer instrument vid musikstunderna, för att barn ska få 

möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga samt sitt samspel med andra. Lagerlöf och 

Wallerstedt (2014, s. 41) fortsätter betona att det verbala språket har betydande roll i 

processen där barn och vuxna lär tillsammans.  

Amanda betonar lyxen i att samverka med en kantor som skapar musikstunder tillsammans 

för deras barngrupper. Vi har undersökt begreppet lyx och finner det intressant. Varför väljer 

man att se kantorn som lyx? Har det att göra med förskollärarens bristande inspiration till 

musikaktiviteter eller att arbetslaget ser kantorn som expert? Vi tolkar lyxen som att musiken 
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uppmärksammas lite extra under kantorns besök och att förskollärarna ges ny inspiration och 

nya erfarenheter. Inspirationen och erfarenheterna förs sedan vidare av förskollärarna in i 

vardagsarbetet. Fördelen med kantors närvaro är att förskollärarna kan ta ett steg tillbaka och 

fokusera på samspel mellan vuxna och barn, och barnen emellan. Vår slutsats kring lyxen är 

att externa kompetenser idag hör till ovanligheten då besparingar görs. I studien förekommer 

det på endast en förskola. Anledningen är att den förskolan drivs under fristående regi. Vår 

slutsats är att deras förutsättningar till externa resurser och ekonomi ser annorlunda ut än för 

de kommunala förskolorna som förkommer i studien.  

Merparten av förskollärarna säger att musik används för att barn ska få uttrycka sig genom 

dans, sång och rörelselekar. De säger även att barn och förskollärarna får en möjlighet att 

släppa loss och bjuda på sig själva tillsammans. Många av de tillfrågade förskollärarna 

nämner även att de inte behärskat ett instrument och de blir osäkra och väljer bort instrument 

under musikstunderna. Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt och Engesnes (2015, ss. 303-306) 

betonar att det vanligtvis är förskollärarnas okunskap och osäkerhet som speglar av sig på 

barnen. Sundin (1995, s. 169) nämner även han att det är förskolläraren som känner sig 

hämmad och oförmögen i att använda instrument. Vår slutsats är att förskollärare ska 

använda instrument och låta barnen få tillfällen att uttrycka sig genom dem. Då kommer barns 

utveckling av kommunikation att öka då lärandet sker tillsammans med andra i ett 

sammanhang (Lave & Wenger 1991, ss. 29-35). 

6.1.5 Förkunskaper och egna upplevelser 

Alla tillfrågade förskollärare påpekar att de fått lite förkunskaper kring musik under sin 

förskollärarutbildning. Förskollärarna säger att det emellanåt är svårt att utöva musik i 

verksamheten då förskollärarna själva inte vet hur de ska förhålla sig. Det som Knudsen, 

Sagmo Aglen, Danbolt och Engesnes (2015, ss. 300-306) betonar är att förskollärarens 

förkunskaper speglas av på barnen, samt att det kan vara svårt att tillföra nytt material. 

Merparten av förskollärarna säger att de hämtar ny kunskap själva för att kunna utöva musik. 

De trycker även på att de vill få mer kunskap i ämnet, så det blir ett återkommande inslag i 

förskolans vardag. Forskningen säger att det finns en snäv musikrepertoar i förskolan och att 

mycket grundas på den vuxnes erfarenheter samt kulturella normer (Knudsen, Sagmo Aglen, 

Danbolt & Engesnes 2015, ss. 300-302).  

Vår slutsats är att förskollärare behöver mer kompetens och fortbildning för att kunna utöva 

musik i förskolan. Det finns intresse och engagemang i fortbildning men vi hävdar likt 

förskollärarna att för tillfället satsas kompetensutvecklingen på andra ämnen som exempelvis 

språkutveckling. Vår slutsats av kompetensutveckling är att den är samhällsbaserad. 

Begreppet samhällsbaserad innebär att barns och förskollärares bristande kunskaper gör att 

förskolan får extra satsningar. Exempelvis Matematiklyftet eller Läslyftet som tagits fram av 

Skolverket. Ehrlin och Wallerstedt (2014, s. 1801) betonar att många förskollärare saknar 

kompetens för att kunna sjunga och utöva musikaliska aktiviteter tillsammans med barnen. 

Det fortsätter att betona att musik ofta handlar om talang och om den vuxna behärskar 

instrument och sång underlättar arbetet. Författarna fortsätter att belysa hur viktigt det är att 

förskollärare erbjuds kompetensutveckling. Detta för att stärka förskollärarnas musikaliska 

självförtroende. Författarna avslutar att säga att förskollärare måste tro på sig själva och sin 

egen förmåga för att se musik som en del i det dagliga arbetet.  

En slutsats vi kan dra är att om förskollärare känner en osäkerhet och anser sig har bristande 

kompetens, kommer de att välja bort musiken.  Förskollärare måste våga och på så sätt 

engagera sig i det de tar för sig. Läroplanen beskriver att ett kreativt och lustfyllt lärande ska 

stärka barns intresse för att erövra nya kunskaper. Knudsen, Sagmo Aglen, Danbolt och 
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Engesnes (2015, ss. 303-306) beskriver att barns utveckling sker genom engagerade 

förskollärare som använder musik. Ett rikt musikliv ger interaktion tillsammans med barn och 

skapar en mångsidighet och möjlighet i att växa och utveckla sitt musikaliska intresse. 

6.1.6 Möjligheter/svårigheter med musik 

Alla tillfrågade förskollärare påpekade att det handlar mycket om att “våga” när det kommer 

till genomförandet av musik. Det saknas kunskap för att kunna använda sig av musik som en 

daglig aktivitet i förskolan. Många av förskollärarna i vår studie berättar att de får för lite av 

musik i sin utbildning. Detta är även något som vi upplevt under vår utbildning och Sundin 

(1995) betonar att musik som ämne i förskolan har inte någon självklar funktion i 

verksamheten. De tillfrågade förskollärarna säger att andra ämnen tar större plats och som 

verkar viktigare att förmedla och poängterar att man måste se till alla barn då några är ”mer” 

estetiska.  

Samtliga förskollärare påtalar även att musik är ett redskap snarare än ett ämne, då det 

används för att stärka något annat. Exempelvis används det för att utveckla barns språk. Detta 

bottnar mycket i, som förskollärarna påpekar under ett flertal gånger, att de har för dåligt med 

kunskaper eller välja något det som anses bekvämt. Förskollärarna anser att det är lättare att 

använda musik som ett redskap, då de ser hur barnens teoretiska kunskaper utvecklas. Under 

de tillfällen som musiken används är det mest för att lugna barnen eller stimulera 

språkutvecklingen.  

I Lpfö finns endast ett mål som berör musik och de andra estetiska ämnena tillsammans. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama" (Lpfö 98 rev. 2010, s. 10). I förskolans styrdokument är det 

matematik, språkutveckling och naturkunskap som är mer belysta än musik. Indirekt sänder 

detta ut signaler om att musik inte ska prioriteras i lika hög utsträckning. Vi anser att det är 

väldigt talande att användandet av musik är ett ämne som kommer i skymundan för andra 

ämnen. Vi hävdar likt, Ehrlin (2012, s. 139) att musik bör prioriteras då det tillför något unikt 

och viktigt, som glädje, identitetsutveckling, gemenskap och språkutveckling.  

Två förskollärare säger att det inte finns några svårigheter i att använda musik i förskolan. Det 

är positivt att använda sig av musik då det utvecklar så mycket hos barnen, dels det verbala 

språket och kroppsspråk. Stina och Victoria tillägger att musik skapar gemenskap i 

barngruppen och återigen påpekar de att det är lätt att använda musik som verktyg. Barn lär 

sig att ta in och lyssna till varandra som Åsa påpekar i sin intervju. Detta är något som 

samtliga forskare betonar, musik hjälper till att utveckla barns språk, gemenskapen och att 

barn lär sig att lyssna till varandra (t.ex. Ehrlin 2012, Sundin 1995 & Ehrlin & Wallerstedt 

2014). Musik skapar även glädje vilket flertalet förskollärare påpekar under sina intervjuer. Vi 

vill hävda att samtliga förskollärare har ett ansvar att bli medvetna om sina värderingar och 

förhållningssätt till musikanvändning. Att reflektera över vilka värderingar och uppfattningar 

som sänds ut till barnen och vad som påverkar verksamheten. De förskollärare som definierar 

svårigheter som rädsla kommer eventuellt att stanna kvar i bekvämlighetszonen och endast 

använda musik när det är tvunget. Vi har ställs oss frågan om förskollärarna väljer att blanda 

in privata känslor i sin yrkesperson. 

6.2 Metoddiskussion 

Studien är utformad efter kvalitativ metod där intervju har använts som redskap i 

datainsamlingen. Respondenterna fick frågorna innan intervjun genomfördes, vilket bidrog till 
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att de i förväg fick fundera över studiens syfte och frågor. Respondenterna upplevdes trygga 

och avslappnade under samtalen och det hjälpte oss att få fylliga och breda svar.   

Intervjuformen som vi använde oss av var intervjuguide där vi kunde följa upp våra frågor 

samt ställa följdfrågor. Vi valde att närvara båda två vid intervjutillfällena, en intervjuade och 

en förde minnesanteckningar. Att båda närvarade är vi i efterhand tacksamma över då det 

underlättade transkriberingen. Det blev också lättare att följa med i intervjuerna och samtidigt 

göra minnesanteckningar och ljudupptagningar. Att respondenterna gav tillåtelse till 

ljudupptagning är vi i efterhand tacksamma över. Detta bidrog till att transkriberingar blev 

lättare att genomföra och att vi kunde stanna upp och fånga mer av det som sades. Utan den 

möjligheten hade inte studien blivit lika fyllig till innehållet. 

Det genomfördes ingen pilotstudie då det var ont om tid med endast några veckor att avsluta 

studien på. Hade det funnits möjlighet att utföra en sådan hade frågorna kunnat utvecklas och 

ge tydligare svar. Frågorna hade kunnat utvecklas mer utifrån det resultat som pilotstudien 

hade gett. Då vi valt att intervjua förskollärare med olika yrkeserfarenheter och arbete i olika 

åldrar har det givit oss en vidare syn på hur förskollärarna ser på musikanvändandet. De 

förskolor där förskollärarna är yrkesverksamma har vi koppling till sedan tidigare.  

Vår närvaro kan ha påverka resultatet av respondenternas svar. I kvalitativ metod kan 

intervjuaren ses som ett störande moment. Risk finns att det påverkar respondenten negativt i 

stunden och inte ger en rättvis bild. Exempelvis kan respondenten söka efter “rätta” svar av 

intervjuaren och agerar onaturligt under samtalet (Bryman, 2011). 

Vi har valt att endast intervjua förskollärare och inte barnskötare i vår studie. Studien handlar 

om förskolan och hur förskollärare upplever att det är att använda musik, samt vilka 

möjligheter respektive svårigheter de ser på användandet av musik i förskolan. Det gör att vi 

som undersökare får djupare och en mer insiktsfull studie utifrån förskollärarnas syn och 

deras djupare kunskap från sin yrkeskunskap.  
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7. DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring att arbeta med musik i 

förskolan. Något som uppmärksammades tidigt under studiens gång var att respondenterna 

benämnde musik som en metod för lärande och inte musik som enskilt ämne. I 

verksamheterna används musikämnet för att lära in specifika sånger åt traditionella 

framträdanden eller andra tillfällen. Vi vill hävda att musik är mycket mer än enbart sång och 

traditioner. Ämnet skapar tillfälle till interaktion med omvärld och glädje. Alla människor kan 

delta utifrån sina förutsättningar och kunskap inhämtas på ett lustfyllt sätt. Människan kan 

röra sig fritt och ge sitt personliga uttryck. Konsekvensen av att enbart använda sång i 

aktiviteterna kan bidra till att de förskollärare som känner sig hämmade av sin egen 

sångförmåga prioriterar bort musik. Risken kan även medföra att det gemensamma ansvaret i 

arbetslaget läggs över på en enskild förskollärare för att den anses ha “talang”. Istället för att 

se musik som lustfyllt uppfattas det som tvång och sänder ut motvilja. 

En aspekt att ta i beaktning är att alla barn eventuellt inte möter musik i sin hemmiljö. Om 

musik prioriteras bort även i förskolan kommer barnet har svårighet i att utveckla sina 

musikaliska färdigheter. Risken är att intresset för ämnet aldrig utvecklas eller försvinner helt 

hos barnet och framtida skolgång blir utmanande. Det kan te sig i den språkliga utvecklingen 

precis som Vesterlund (2012, s. 30) beskriver att barn lär sig språkets rytm med hjälp av 

musik. I studien bekräftar en respondent vikten av att förskolan ska uppmuntrar musik och att 

barn måste få vana och trygghet i utövandet. Förskolläraren är en viktig förebild och måste 

tänka bort sina privata känslor i musikutövandet. Dock märker vi att det är en svårighet med 

musikämnet. Vi har noterat av en dubbeltydighet i att barnen ska känna glädje och få positiva 

erfarenheter från musiken, men hos förskollärarna handlar musik om prestation och bristande 

talang. Undviker förskolläraren att använda musik kommer konsekvensen av det att avspeglas 

även på barnen. De barn som visar extra intresse för ämnet kommer exkluderas trots att 

förskolläraren ska uppmärksamma utveckling och lärande både i grupp och hos det enskilda 

barnet.  

Barns musikaliska självförtroende kommer aldrig att utvecklas om de möter musikfattiga 

förskolemiljöer och ovilliga förskollärare. Vi vill därför hävda att musikaktiviteter bör få 

större utrymme i förskolans vardag och inte prioriteras bort för att det känns svårt och 

ogripbart. Vi spekulerar i att finns musik med som kontinuerligt inslag kommer en vana att 

finnas och gör att förskollärare och barn lär tillsammans. I resultatet framkommer det att 

musik bidrar till integration och kulturella möten och barn får ta del av varandras bakgrunder. 

Barnen möter även sitt kulturarv i form av äldre visor som kopplar samman dem med tidigare 

generation. De efterfrågar även kompetensutveckling för att ämnet ska bli mer aktivt i 

vardagen och för att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig mer och skapa fler tillfällen. En 

annan konsekvens är att många av de tillfrågade förskollärarna säger att de inte vågar använda 

sig av instrument i verksamheten för att de inte kan spela. Även här efterfrågar de möjligheten 

att lära sig något nytt. Genom att få möjlighet till kompetensutveckling och få möjligheten att 

lära sig ett instrument skulle det bidra till att fler förskollärare skulle använda sig av musik i 

förskolan. 

En viktig aspekt som framkommer av förskollärarna är att många beslut som rör 

verksamhetens innehåll tas på ledningsnivå. Några förskollärare antyder att de beslut som 

ledningen fattar sänder ut signaler om att estetiska ämnen inte anses lika viktigt. Vi har 

analyserat problematiken och chefers beslut kring att satsa på specifika ämnen gör att 

förskollärarna prioriterar bort musiken. Svårigheten med förskolan som utbildningsform är att 

många ämnen ska integreras. Risk finns att emellanåt kommer det som anses “lättast” att 
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prioriteras, för att minska på arbetsbelastningen. Om förskollärarna inte får praktiska exempel 

kring musikanvändning kommer bekvämlighetszonen vara bestående. Musiken används då 

bara vid traditioner för att det ligger en förväntan.  

Den kompetensutveckling som erbjuds idag prioriterar inte de estetiska ämnena utan mer de 

naturvetenskapliga ämnena. En risk med utbildningstrender är att de inte alltid tar hänsyn till 

barnen. Vår reflektion är att man ständigt försöker komma fram till det “ultimata” lärandet. 

Förskollärarutbildningen anpassas och ändras också vilket betyder att förskollärare har med 

sig olika synsätt på utveckling och lärande. Vi anser att olika synsätt är berikande men det 

förutsätter reflektioner och dialog kollegor emellan, något som prioriteras olika beroende på 

arbetslag. 

Alla förskollärare som intervjuats har påpekat att de saknar förkunskaper från 

förskollärarutbildningen för att känna bekvämlighet i att använda musik. Det medför att det 

blir en osäkerhet i användandet av musik i verksamheten och förskollärarna blir rädda för att 

misslyckas och vågar inte heller prova sig fram. Avslutningsvis vill vi hävda att det inte är 

musiken i sig som är svår utan det handlar om hur förskollärare möter det i förskolans vardag. 

Vår slutsats är att mycket kring musik i förskolan handlar om den egna inställningen och hur 

redo man är att gå utanför bekvämlighetszonen. Respondenterna säger att de är villiga att 

delta i kompetensutveckling men vi vill poängtera att man har ett eget ansvar att vara 

uppdaterad. Det ska inte behövas kompetensutveckling egentligen om man är intresserad och 

nyfiken.  

Vår uppmaning efter denna undersökningsperiod är att se möjligheterna i förskolans vardag. 

Användandet av musik skapar glädje och gemenskap, och tillsammans med barngruppen kan 

ny kunskap erövras. Alla förskollärare har ett eget ansvar i att musiken integreras i vardagen 

och att vara ständigt uppdaterad. Förskollärare bör börja benämna musik som ett enskilt ämne 

i stället för metod och testa sig fram med specifika sång- och rytmikövningar. Vår erfarenhet 

är att våga göra fel stärker det pedagogiska självförtroendet. Eventuellt lockas även de barn 

som är osäkra i att testa och utforska olika fenomen. Allt behöver inte vara perfekt från början 

och det värsta som kan hända är att man behöver göra om. Hela livet är ett utforskande och 

erövring av kunskap. Förskollärarna i studien säger att musikens syfte är glädje och 

gemenskap. Dock vill vi hävda att det kommer att krävas mod, medvetenhet, kompetens och 

vilja från förskollärarna efter deras berättande i studiens resultatdel. Samtliga förskollärare 

som intervjuats hade en positiv inställning till musik och menar att den fyller en viktig 

funktion i barngruppen. Vår föreställning kring musik i förskolan var att den skapade 

gemenskap och glädje. Föreställningen bekräftades av de verksamma förskollärarna men det 

kommer krävas mod och vilja. 

7.1 Vidare forskning 

Då musik spelar en viktig roll i barns liv vore det intressant att undersöka vidare om 

musikanvändandet, har det ökat eller minskat i förskolan de senaste åren? Vidare menar vi att 

de estetiska ämnena bör prioriteras mer än vad som sker i dagsläget. Det är aktuellt att bedriva 

forskning kring musik vidare. Definiera inte samtliga estetiska ämnen som bild, drama och 

musik som ett gemensamt utan separera de från varandra.  
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8. Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som valt att ställa upp i vår studie, utan er hade 

det inte gått att genomföra den. Ett extra stort tack till vår handledare Anna Norrström som 

kommit med inflytelserika kommentarer och roliga handledningstillfällen. Tack till våra nära 

och kära som ställt upp och läst vårt arbete och stöttat oss på denna resa. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1  

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Anna Carlén och Madelen Holmbäck och studerar till förskollärare på Högskolan i 

Borås. Just nu studerar vi vår sjunde termin och det är dags att skriva vårt examensarbete, som 

handlar om musik i förskolan. 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik för att 

främja barns utveckling och lärande. 

Vi har valt att intervjua verksamma förskollärare. Med hjälp av intervju vill vi få svar på 

förskollärarnas reflektioner om hur de arbetar med musik. För att göra studien möjlig kommer 

vi vid intervjutillfällena att använda oss av ljudupptagning. 

Som forskare är vi skyldiga att informera om etiska forskningskrav. Dessa måste vi följa och 

första kravet är att informera om vår studie. Det andra kravet innebär att berörda förskollärare 

som vill bli våra respondenter måste ge samtycke till att delta. Vi vill förtydliga att som 

respondent har man rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande. Det tredje kravet är att det 

material som samlas in vid intervjutillfällena kommer förvaras så att ingen obehörig kan ta del 

av materialet. Det sista kravet som vi tar extra hänsyn till är att allt material kommer hanteras 

med sekretess. De förskollärare som väljer att delta i undersökningen kommer tilldelas fiktiva 

namn så att ingen kan identifieras. 

Har ni några funderingar eller frågor kan ni kontakta oss på följande mailadresser. 

Anna Carlén 

S130124@student.hb.se 

Madelen Holmbäck 

S130322@student.hb.se 

Med vänliga hälsningar 

Anna Carlén                                                                    

Madelen Holmbäck 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Bakgrund 

1.      Hur länge har du varit verksam förskollärare? 

2.      Hur upplever du det är att använda musik i verksamheten? 

3.      Berätta om vilka förkunskaper du fått under din förskollärarutbildning för att utöva musik i 

yrket? 

Syftet med musikstunden 

4.      Vilket/vilka syften har musikstunderna? 

5.      På vilket vis kan musik i förskolan stimulera barns utveckling och lärande? 

6.      Berätta om vilka musikmaterial ni erbjuder barnen. 

Arbete med musik 

7.      Berätta om när på dagen musikaktiviteter förekommer. 

8.       Vilka fördelar respektive svårigheter ser du med att använda musik i förskolan? 

9.      Hur väljs innehållet ut till musikstunderna? 

10.  Berätta om hur ni tar tillvara på barnens idéer och tankar för utformning av musikstunden. 

11.  Hur arbetar ni med musik i er verksamhet? 

12.  Vilka är dina råd till förskollärare som vill arbeta mer med musik? 

Avslutningsvis 

13.  Har vi missat något som du anser är relevant för arbetet med musik i förskolan?  
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