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Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupade kunskaper i hur förskollärare 
resonerar om musikaktiviteter i förskolans verksamhet. För att uppnå vårt syfte och 
besvara våra frågeställningar har vi intervjuat åtta förskollärare om deras 
resonemang om musikaktiviteter i förskolan. I resultatet framkommer det att 
förskollärarna upplever glädje med musik och generellt upplever att de har 
kompetens till att utföra musikaktiviteter. Samtidigt visar resultatet att förskollärare i 
mindre utsträckning väljer att praktisera musikaktiviteter i verksamheten. En slutsats 
som dras är att förskollärarna skulle behöva mer kompetensutveckling i musik för att 
öka sin musikkunskap till att praktisera musikaktiviteter ytterligare. Det kan bidra till 
en vilja hos förskollärarna att praktisera musikaktiviteter mer i förskolans 
verksamhet.  
 
 
_______________________________________________________ 
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perspektiv 
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1 Inledning 
Genom förskollärarutbildningen har vi fått en insikt i att estetiska uttrycksformer 
används i förskolans vardag. Estetiska uttrycksformer ligger oss varmt om hjärtat 
eftersom de ger barn möjligheter att uttrycka sig på det sätt de själva önskar. Med 
hjälp av estetiska uttrycksformer kan barnen kommunicera och förmedla känslor 
med den estetiska uttrycksform barnen upplever sig bekvämast med. Det beskrivs i 
förskolans läroplan att barn ska ges möjlighet att uttrycka sig genom olika 
uttrycksformer (Skolverket, 2016).  Vi menar även att estetiska uttrycksformer kan 
användas för att barn på ett lustfyllt sätt ska utmanas och utvecklas i sitt lärande, 
både med estetiska ämnen samt i andra ämnen. Däremot var estetiska uttrycksformer 
ett för brett ämne utifrån tidsaspekten samt det självständiga arbetets storlek. Därför 
har vi valt att fokusera det självständiga arbetet med fokus på musikaktiviteter i 
förskolan. Ehrlin (2012) beskriver att förskollärare upplever en osäkerhet att 
praktisera musik i förskolan. I vår pilotstudie framkom det att de intervjuade 
förskollärarna till mestadels kände sig obekväma med estetiska uttrycksformer 
däribland musik samt att de använde den uttrycksform de själva upplevde sig 
bekväma att undervisa i. Av den anledningen har vi valt att studera hur förskollärare 
på två olika förskolor i Mälardalen resonerar om musikaktiviteter. Vidare kommer vi 
även studera hur förskollärare resonerar om deras kompetens vid musikaktiviteter 
och vilka förutsättningar förskollärarna upplever att de har för att utföra 
musikaktiviteter. Därmed kommer vi få en djupare förståelse för hur musikaktiviteter 
kan upplevas utifrån deras yrkesprofession.   
 

1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupade kunskaper i hur förskollärare 
resonerar om musikaktiviteter i förskolans verksamhet.  
 
För att uppnå syftet vill vi besvara dessa frågeställningar: 

1. Hur resonerar förskollärare om musikaktiviteter i förskolan? 
2. Hur resonerar förskollärare om deras kompetens vid musikaktiviteter? 
3. Hur beskriver förskollärare deras förutsättningar till att utföra 

musikaktiviteter i verksamheten? 
 

1.2 Det självständiga arbetets disposition 
Denna studie är uppdelad i sex kapitel. Här följer en kort beskrivning om varje 
kapitel: 
 
Arbetet tar sin början med en inledning, syfte och frågeställningar samt det 
självständiga arbetets disposition.  
 
I kapitel två presenteras bakgrunden i det självständiga arbetet samt redovisas vilka 
avgränsningar som gjorts, litteratursökning och begreppsdefinitioner som är indelat i 
fem underrubriker. Därefter presenteras litteraturöversikt med tre underrubriker, 
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styrdokument, tidigare forskning med fyra underrubriker. Avslutningsvis presenteras 
det teoretiska perspektivet. 
 
 I kapitel tre presenteras vår metod där kvalitativ ansats beskrivs, genomförande med 
underrubrikerna urval, datainsamling och analysmetod. Därefter redovisas 
trovärdighet och tillförlitlighet, samt vilka etiska aspekter vi tagit tillvara på i det 
självständiga arbetet.  
 
I kapitel fyra redogörs resultatet i tre underrubriker. Avslutningsvis finns det en 
resultatsammanfattning i kapitlet. 
 
I kapitel fem presenteras resultatanalysen, där vi analyserar resultatet utifrån vårt 
valda teoretiska perspektiv under tre underrubriker.  
 
I kapitel sex presenteras en metoddiskussion och sedan en resultatdiskussion där tre 
underrubriker förekommer. I resultatdiskussionen diskuterar och analyserar vi vårt 
resultat som sammankopplas med litteratur, tidigare forskning samt teoretiska 
perspektivet. Följt av slutsats, implikationer för förskollärarprofessionen samt förslag 
på framtida studier.  
 
Därefter finns referenslista och två bilagor som vi hänvisar till i vårt självständiga 
arbete.  

2 Bakgrund 
I följande kapitel redovisas vilka avgränsningar som gjorts samt hur 
litteratursökningen genomförts. Därefter förklaras begreppsdefinitioner som är 
centrala i vårt självständiga arbete. Under rubriken tidigare forskning synliggörs det 
valda ämnet utifrån artiklar samt en doktorsavhandling.  
 

2.1 Avgränsningar 
De estetiska uttrycksformerna är flera och inkluderar bland annat bild, musik, dans 
och drama. I vårt självständiga arbete har vi valt att fokusera på estetiska 
uttrycksformen musik för att begränsa oss till en estetisk uttrycksform. Musik som 
ämne är brett och av den anledningen lyfter vi litteratur och tidigare forskning som är 
relevanta för våra frågeställningar samt innehåll i vårt självständiga arbete. 
 

2.2 Litteratursökning 
I sökandet efter artiklar till vårt valda ämne har vi använt oss av databaserna 
SWEPUB och ERIC (Proquest). Efter samtliga sökord la vi till en asterisk för att 
utöka resultatet. Vi valde att använda olika filter för att begränsa och precisera 
sökningen för att finna relevanta artiklar för vårt självständiga arbete. Genomgående 
valde vi att enbart ta med studier som var sakkunnigt granskade (peer-review). Vi har 
även använt oss av kedjesökning då vi funnit referenser i andra studier, artiklar samt 
böcker som vi funnit på biblioteket.  
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Sökorden vi använde i databasen SWEPUB var: estetik* samt förskol* och de 
sökorden gav oss 102 träffar. Vi valde ut de artiklar som var sakkunnigt granskade 
(peer-review), vilket gav ett resultat om 16 träffar och därefter framkom Asplund 
Carlsson, Pramling och Pramling Samuelssons artikel på träff fem.  
 
Med sökorden musik* förskol* fick vi ett resultat på 59 träffar. Vi valde ut de artiklar 
som var sakkunnigt granskade (peer-review), vilket då gav oss ett resultat på tio 
träffar. Därefter hittade vi fram till artikeln av Lagerlöf och Wallerstedt, som används 
i vårt självständiga arbete. I den artikeln lyfts Ehrlins avhandling fram, därefter sökte 
vi i Swepub med sökord Ehrlin som gav 33 träffar, markering av doktorsavhandling 
resulterade i Ehrlins avhandling.  
 
I Lagerlöf och Wallerstedts artikel lyfts även Ehrlin och Wallerstedts artikel fram. 
Denna fann vi genom att söka på Ehrlin på databasen Swepub, vilket gav 33 träffar, 
när refereegranskat ställts in reducerar det i 25 träffar och sedan hittar vi artikeln 
som träff fyra.  
 
I databasen ERIC (Proquest) avgränsade vi sökningarna till att det enbart skulle gälla 
preschool och likvärdigt skolsystem i andra länder, sökorden vi använde oss av var 
music* aesthetics* och fann då artiklar att koppla till vårt självständiga arbete.  
 
Med sökordet aestethics* i kombination med earlychild education, kindergarten, 
pree-school education resulterade i 74 träffar. Därefter resulterade peer-reviewed 
granskade studier i 63 träffar. Tidsspannet justerades till årtalen 2012-2019, vilket 
resulterade i 42 träffar. Därefter sökte vi efter studier för att använda oss av i vårt 
självständiga arbete och fann två studier på träff nio Jinyoung samt träff 13 Ho.  
 

2.3 Begreppsdefinitioner 
Under denna rubrik beskrivs begrepp som förekommer i vårt självständiga arbete för 
att eventuellt få en förståelse för dessa begrepp. 
 

2.3.1 Estetiska uttrycksformer 
Dahlbeck och Persson (2010) beskriver estetik som en metod för att använda våra 
sinnen som exempelvis syn och hörsel. Sinnena används för att skapa förståelse för 
omvärlden och därmed kan sinnena även användas för att utveckla kunskaper och 
förståelse för andra individer, föremål eller kunskapsämnen. Vidare kan de olika 
sinnena användas för att uttrycka sig med, vilket blir uttryck med stöd av olika 
uttrycksformer som exempelvis musik eller dans. 
 

2.3.2 Miniröris 
Miniröris är ett rörelseprogram från Friskis och Svettis som ska inspirera barn till 
rörelser i förskolan. Programmen förekommer som ljud- eller film-format där en 
vuxen leder rörelserna och barnen därefter kan imitera och aktivt röra på sig (Friskis 
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& Svettis, 2017). Begreppet förekommer i vårt självständiga arbete genom att 
miniröris synliggörs bland förskollärarnas svar. 
 

2.3.3 Mål och medel 
Den estetiska uttrycksformen musik kan användas som mål för att öka kunskaper i 
musik, som även kan användas som medel för att uppnå färdigheter i till exempel 
matematik eller sociala färdigheter (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 
Pramling & Wallerstedt, 2015). 
 

2.3.4 Yrkesprofession 
Yrkesprofession är ett uttryck för en yrkesgrupp med gemensamma drag. Engdahl 
och Ärlemalm-Hagsér (2015b, 2015c) beskriver att förskolläraryrket är ett uppdrag 
som ständigt är i förändring och som i sin profession kan utvecklas kontinuerligt. Då 
vi studerar till förskollärare är det den yrkesprofession som synliggörs i vårt 
självständiga arbete genom att vi intervjuat förskollärare.  
 

2.4 Litteraturöversikt 
I följande avsnitt lyfts litteratur fram som är aktuellt till det självständiga arbetet.  
 
2.4.1 Musik 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015a) hävdar att estetiska lärprocesser har använts i 
förskolor sen lång tid tillbaka även om estetik inte använts som ett begrepp i 
förskolan. Wallerstedt (2015) påpekar att begreppet estetiska lärprocesser har lyfts 
fram mer i förskolan på senare år. Johansson (2015) hävdar att estetiska 
uttrycksformer som musik är viktigt för barns lek och lärande. Vesterlund (2015) 
belyser att musik är ett betydelsefullt verktyg som bidrar till ett lustfyllt lärande. 
Estetik ger barn möjlighet att öka sin självkänsla, och med hjälp av de olika estetiska 
uttrycksformerna kan barn uttrycka sig med hjälp av dessa (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2015a). Vesterlund (2015) beskriver musik som en estetisk uttrycksform med 
glädje men att musik kan uppfattas som påfrestande för barn som upplevs som blyga 
och därmed inte vill delta under musikaktiviteter. Av den anledningen kan en del 
barn behöva ges möjlighet att iaktta musikaktiviteter, innan de själva upplever en 
trygghet i att delta.  
 

2.4.2 Förskollärares förmågor och uppfattning om musik 
Wallerstedt (2015) hävdar att förskollärare i många fall känner ett mindre intresse för 
musik än andra ämnen i förskolan och att det kan bidra till att förskollärare då i 
många sammanhang avstår från att ta initiativ till musikaktiviteter i praktiken. 
Förskollärare kan ha en känsla av att det är svårt att bidra till barns lärande i musik 
när de själva känner sig hämmade i sin kunskap (Wallerstedt,2015). Vesterlund 
(2015) påpekar att det finns en oro bland förskolepersonalen att utmana sig själv och 
utveckla musikaktiviteter, då tilltron till deras egna förmågor kan svikta. Däremot 
betonar Vesterlund (2015) vikten av att använda de musikaktiviteter i förskolan som 
pedagogerna själva behärskar. Wallerstedt (2015) beskriver att om inte barnen är 
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vana vid musikaktiviteter i förskolan kan det bidra till en känsla av otrygghet till 
musik. Men om musik används i förskolan har barn en förmåga till att lära sig nya 
musikkunskaper och lättare introduceras till nytt musikinnehåll. Förskollärare bör av 
den anledningen tro på sin förmåga och våga testa nya metoder i musiken för att föra 
arbetet med musik framåt. Wallerstedt (2015) beskriver att en musikkompetens 
utvecklas i samspel och kommunikation med andra individer. Författaren belyser 
vikten av att förskollärare är medvetna om samspelets och kommunikationens 
betydelse och att förskollärare stöttar barn i deras musikaliska utveckling. Förr i tiden 
skulle förskollärare i sin utbildning lära sig spela instrument samt sjunga, nu för 
tiden ser det annorlunda ut (Wallerstedt, 2015). 
 

2.4.3 Kompetensutveckling 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015c) beskriver att förskollärare ständigt kan 
utveckla sin kompetens och förklarar att forskning visar på att den största faktorn för 
en förskolas kvalitet är personalen kompetens. Kompetensutveckling kan vara bra då 
det utvecklar förskollärares kompetens, vilket bidrar till att främja barns lärande och 
utveckling, samt förskolans kvalitet. Förskollärare har ett viktigt uppdrag, det räcker 
inte att förskollärare enbart kan teori, utan det krävs även erfarenheter. 
 

2.5 Styrdokument 
I detta avsnitt kommer vi belysa vad förskolans läroplan skriver om den estetiska 
uttrycksformen musik, lärande, samspel samt vilka förutsättningar som förskolans 
personal bör få enligt styrdokumentet. Vi har valt att använda läroplan för förskolan 
2016 (Skolverket,2016). Valet har gjorts eftersom det var den läroplanen som var 
aktuell under perioden som det självständiga arbetet genomfördes.  
 
Läroplan för förskolan anger att barns lärande ska grunda sig på samspelet mellan 
barn och vuxna samt att barnen lär med och av varandra. Varje barn ska få möjlighet 
att utveckla sin förmåga till att uttrycka sina erfarenheter samt tankar i olika 
uttrycksformer som exempelvis musik (Skolverket, 2016).  
 
Läroplan för förskolan anger att förskolechefen har ett ansvar att se till att personalen 
utför sina uppgifter samt att förskolans personal ska få fortlöpande 
kompetensutveckling (Skolverket, 2016).  
 

2.6 Tidigare forskning 
I det här avsnittet redogörs för tidigare forskning relaterat till syftet i vårt 
självständiga arbete samt våra frågeställningar.  
 
2.6.1 Musik som lärande 
Musik finns omkring oss och används av tradition dagligen på förskolor. Musik ses 
som en situation där socialt samspel sker samt lustfyllt lärande och glädje iscensätts 
(Wallerstedt och Ehrlin, 2014). Musik främjar barns lärande och ses som en metod 
för lustfyllt uttryck (Ho, 2016). Ett liknande synsätt framkom i Ehrlins (2012) 
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doktorsavhandling då respondenterna i hennes studie beskrev musik som en 
glädjefylld aktivitet. Däremot beskriver Ehrlin (2012) att det kan vara problematiskt 
att enbart tolka musik som glädje, då det kan finnas fler upplevelser av 
musikaktiviteter i förskolan. Wallerstedt & Ehrlin (2014) anser att sångsamlingar i 
förskolan kan skapa trygghet hos barnen, genom att sjunga tillsammans kan musik 
användas som ett verktyg för att främja barns språkutveckling. I Ehrlins (2012) 
avhandling framkom det att förskolor som deltog i hennes studie använde musik för 
att sprida glädje, stimulera barns språkutveckling samt att främja barns delaktighet. 
Det finns fler författare som framhäver musikens betydelse för barns utveckling och 
lärande. Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson (2008) hävdar att 
förskollärare upplever att musik har stor betydelse för individens personliga 
utveckling. Ho (2016) har en liknande uppfattning och beskriver att estetiska 
aktiviteter bidrar till att barn utvecklar empati för sina medmänniskor. Jinyoung 
(2017) beskriver att musik främjar barns samarbete, kommunikation, kreativitet 
samt kritiska tänkande.  
 

2.6.2 Förskollärares syn och kunskap om musik 
Ho (2016) problematiserar lärares kunskaper i estetik, för att kunna undervisa i 
estetik krävs det att lärarna är utrustade med kunskap i ämnet. Ehrlin (2012) skriver 
att förskollärares syn på estetik lägger grunden för hur förskollärare planerar sin 
verksamhet. Jinyoung (2017) beskriver förskollärares egen vilja och engagemang som 
betydelsefulla delar för musikaktiviteter i förskolan, eftersom det vidare leder till att 
förskolläraren kan skapa en god lärmiljö med anpassat innehåll vid musikaktiviteter. 
Vidare anser Jinyoung (2017) att anpassade musikaktiviteter utmanar barnen i deras 
kunskapsutveckling. Wallerstedt & Ehrlin (2014) anser att förskollärare behöver ha 
kompetens i musik för att de ska kunna undervisa om musik i förskolan. Vidare 
beskriver författarna att förskollärare praktiserar musikaktiviteter i förskolan utan att 
reflektera över innehållet. Asplund Carlsson m.fl. (2008) hävdar att förskollärares 
reflektion behövs för att skapa lärandesituationer där barns kunskapsutveckling 
utmanas. Jinyoung (2017) beskriver betydelsen av att använda musik som både mål 
och medel. Asplund Carlsson m.fl. (2008) beskriver även om mål och medel och 
framställer att musik ses som ett ämne med ett egenvärde men i många situationer 
används musiken som ett medel för att lära sig om annat.  
 
Förskollärare kan känna en osäkerhet i att utföra musikaktiviteter då de inte har 
kunskaper i musik. En pedagog som känner en osäkerhet i att utföra 
musikaktiviteter, lämnar gärna över ansvaret till en annan pedagog med mer kunskap 
(Wallerstedt & Ehrlin, 2014). Vilket även Lagerlöf och Wallerstedt (2018) förklarar 
att pedagoger som är mest kunniga i musik har benägenhet att genomföra 
musikaktiviteter. Wallerstedt & Ehrlin (2014) beskriver att pedagoger bör öka sin 
kompetens i ämnet musik för att därmed öka sitt förtroende till sin musikaliska 
förmåga. Förskollärares osäkerhet är något även Ehrlin (2012) kom fram till i sin 
avhandling och beskriver att förskollärarna i studien upplever en osäkerhet i sin 
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musikaliska kompetens. Asplund Carlsson m.fl. (2008) anser att många förskollärare 
känner sig hämmade till att undervisa i musik då de upplever en okunskap i ämnet.  
 

2.6.3 Utbildning och kompetensutveckling i musik 
Wallerstedt & Ehrlin (2014) problematiserar lärande om musik i 
förskollärarutbildningar. Det är mer fokus på att teoretiskt förstå estetiska 
inlärningsprocesser hos barn i förskollärarutbildningarna. Tidigare var det mer fokus 
på att barn skulle lära sig spela instrument eller utöva färdigheter i sång. Vidare 
hävdar författarna att förskollärare behöver utveckla sin kompetens i musik, då det 
finns ett starkt behov av det. Men det blir då problematiskt då musik fått mindre 
fokus vid förskollärarutbildningar i Sverige vilket även Lagerlöf och Wallerstedt 
(2018) skildrar. 
 
Kompetensutveckling i musik är något som Asplund Carlsson m.fl. (2008) beskriver 
som betydelsefullt hjälpmedel. De hävdar att de kunde se förändringar i sin studie, 
förskollärarnas uppfattningar och diskussioner om estetik förändrades kontinuerligt 
under deras kompetensutveckling. Lärarna fick genom fortbildningsinsatserna syn på 
själva lärandet istället för att hamna i görandet. Tidigare hade lärarna fokus på 
utförandet av aktiviteterna i estetik men efter fortbildningen fick lärarna mer 
förståelse i hur aktiviteten kunde bidra till barns lärande. Lärarna inhämtade 
kunskap där de kunde arbeta mer målmedvetet samt planera sin undervisning. 
 

2.6.4 Barns delaktighet vid musikaktiviteter 
Jinyoung (2017) hävdar att musik i förskolan främjar barns gemenskap och samspel. 
Däremot anser Ehrlin (2012) att barns samspel och delaktighet varierar beroende på 
hur förskolläraren utformar en musikaktivitet. Om förskolans personal styr 
aktiviteten mindre leder det till att barnen deltar utifrån egna villkor och 
förutsättningar, vilket främjar barns delaktighet i aktiviteterna. Däremot anser hon 
att mer styrda aktiviteter hämmar barns delaktighet, då de inte kan delta utifrån 
deras egna förutsättningar. Hon framhäver även att kommunikation kan bidra till 
delaktigheten för barnen ifall de får medverka i varierande musikaktiviteter. 
Jinyoung (2017) beskriver att barn bör bli mer delaktiga i deras egna musikaliska 
utförande. När musikinstrument är tillgängliga i förskolans miljö ges barn möjlighet 
att skapa egna upplevelser av musik.   
 

2.7 Teoretiskt perspektiv 
Under den här rubriken redogörs vilken teoretisk utgångspunkt vi har använt oss av i 
vårt självständiga arbete samt centrala begrepp i teorin. Följande självständiga arbete 
syftar till att få fördjupade kunskaper i hur förskollärare förstår musikaktiviteter i 
förskolans verksamhet. Eftersom förskolan är en social miljö och musikaktiviteter 
vanligtvis sker i en social lärandemiljö har vi valt att använda ett sociokulturellt 
teoretiskt perspektiv på lärande (Vygotsky, 1978).  
 
Det sociokulturella perspektivet beskrivs av Säljö (2017) där perspektivet har sin 
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härkomst från Vygotskij som var en av de första teoretikerna i det sociokulturella 
perspektivet. I det här perspektivet förstås lärande tillfogas av samspel med andra 
individer. Säljö (2014) beskriver att både barn och vuxna lär sig i samspel med andra 
samt gom att delta i situationer med individer som är mer kunniga och därmed lära 
sig av dem. Människor är ständigt i utveckling, vilket kan beskrivas som en proximal 
utvecklingszon. Säljö (2017) och Vygotsky (1978) beskriver begreppet proximal 
utvecklingszon och beskriver det som att individer ibland behöver stöd och samspel 
från en mer kunnig individ för att utvecklas vidare. En kamrat eller vuxen blir 
betydelsefull i begreppet då de kan vara stöd för att en individ utvecklas vidare och 
därmed fördjupar sina kunskaper.  
 
I vårt självständiga arbete har vi valt att använda oss av begreppen samspel då 
samspel och gemenskap är något som kontinuerligt beskrivs av respondenterna och 
vi anser att musikaktiviteter är processer som sker i samspel med andra individer. 
Lärande och kunskaper beskrivs i studien och därmed har vi med stöd av begreppet 
proximala utvecklingszonen problematiserat samt resonerat om lärande och 
utveckling vid musikaktiviteter. Vi tar stöd av den proximala utvecklingszonen vid 
både barns samt förskollärares lärande och utveckling. Vi menar att förskollärare och 
barn kontinuerligt kan utveckla sin musikaliska förmåga samt att ny kunskap i musik 
ständigt finns att hämta. 
 
Säljö (2014) Vygotsky (1978) skriver om ett annat centralt begrepp i den 
sociokulturella teorin som är mediering som syftar till att människor och föremål för 
kunskap mellan varandra och genom det ökar en förståelse för ett fenomen. Vidare 
kan två redskap urskiljas, de psykologiska redskapen som används av människor för 
att reflektera och kommunicera och det fysiska redskapet som benämns med ordet 
artefakt. I det självständiga arbetet kommer vi beskriva det psykologiska redskapet 
med psykologisk mediering och fysiska redskapet i mediering med ordet artefakt. 
Säljö (2014) beskriver att artefakter har en betydelsefull del för lärandet i det 
sociokulturella perspektivet, genom att använda artefakter kan det bidra till ett ökat 
lärande hos individer. Därav finner vi det intressant att analysera resultatet utifrån 
både fysiska och psykologiska redskap, eftersom båda är betydelsefulla för barns 
lärande och utveckling.  
 
Ett annat centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet som bearbetats i det 
självständiga arbetet är den fysiska kontexten. En fysisk kontext påverkar dem som 
deltar i kontexten samtidigt som kontexten påverkas av omgivningen och återskapas. 
Båda delarna är betydelsefulla för varandra, men en fysisk kontext är av vikt för att 
individer ska få en förståelse för situationen eller innehåll av en verksamhet (Säljö, 
2014). Miljön och innehåll i miljön beskrivs i vårt självständiga arbete, därav har vi 
valt att analysera och diskutera förskolornas musik miljöer utifrån den fysiska 
kontexten.  
 
De fem begreppen: samspel, proximala utvecklingszonen, mediering, artefakter och 
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kontext, synliggörs med kursiv text när de lyfts fram i resultatanalys, 
resultatdiskussionen samt slutsatsen. 

3 Metod 
I följande kapitel redogör vi för en kvalitativ ansats, hur vi gått tillväga vid urval, 
genomförande av intervjuer och vilken analysmetod vi använt oss av. Vidare redogör 
vi för trovärdighet och tillförlitlighet samt vilka forskningsetiska principer vi använts 
oss av i det självständiga arbetet. 
 

3.1 Kvalitativ ansats 
Syftet med vårt självständiga arbete är att få fördjupade kunskaper i hur förskollärare 
förstår musikaktiviteter i förskolans verksamhet. Eftersom det självständiga arbetet 
fokuserar på förskollärares egna upplevelser av musikaktiviteter används en 
kvalitativ ansats då individers egna upplevelser är ett kvalitativt fenomen. En 
kvalitativ ansats är något som Bryman (2018) beskriver att det är en metod som har 
utgångspunkt i ord, genom att respondenter förmedlar sina tankar i ord synliggörs 
deras upplevelser av en social miljö. Lantz (2013) beskriver att det är en fördel om 
den som genomför en kvalitativ ansats har en förkunskap i ämnet som undersöks 
men vill få en djupare förståelse i det valda ämnet. Genom att undersöka ett ämne 
med en kvalitativ ansats ges även möjlighet att erfara hur andra individer reflekterar 
om ämnet.  
 

3.2 Genomförande 
I det här avsnittet synliggörs det för hur urvalet, datainsamlingen samt 
bearbetningen av data utförts i det självständiga arbetet.  
 

3.2.1 Urval 
I vårt självständiga arbete har vi valt ut två förskolor som vi känner till sedan tidigare 
för att respondenterna har en relation till oss och respondenterna kan då uppleva 
intervjusituationerna som ett naturligt samtal. Vi har valt åtta förskollärare som 
arbetar på två förskolor i Mälardalen. Genom att intervjua förskollärare som arbetar 
på olika avdelningar på de två olika förskolorna tänker vi att musikaktiviteters 
användande i verksamheterna kan variera och därmed kan vi få ett bredare 
perspektiv. Urvalet av vilka förskollärare som deltagit har skett genom ett 
bekvämlighetsurval. Bryman (2018) beskriver bekvämlighetsurval som ett urval där 
respondenter som finns tillgängliga deltar. Vi har valt fyra förskollärare på respektive 
förskola, för att få en insyn i deras uppfattning av musikaktiviteter i förskolan. Vi har 
valt att intervjua enbart förskollärare, eftersom det är den yrkesprofession vi studerar 
till. Därmed är syftet med det självständiga arbetet att undersöka hur förskollärare 
resonerar om musikaktiviteter. I den reviderade läroplanen som träder i kraft i juli 
2019 anges förskollärare som den yrkesgrupp i förskolan som ansvarar för 
undervisningen och dess innehåll (Skolverket, 2018). Utifrån den aspekten är det 
intressant att undersöka förskollärares upplevelse av musikaktiviteter samt hur deras 
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egna upplevelser kan påverkar innehållet vid musikaktiviteter i förskolan.   
 
Förskollärarna som deltog i intervjuerna kontaktades via mail och sedan bokade vi in 
enskilda intervjutillfällen med respektive förskollärare. Innan intervjuerna mejlade vi 
vårt missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet redogjordes vårt syfte och etiska 
riktlinjer. Lantz (2013) hävdar att det är av vikt för respondenter att bli förberedda på 
intervjuns ämne, eftersom det är positivt för respondentens delaktighet och 
upplevelse under intervjun.  
 

3.2.2 Datainsamling 
I vårt självständiga arbete valde vi två olika förskolor och intervjua fyra förskollärare 
var. Vi valde att intervjua varje respondent enskilt med en intervjuare, för att 
respondenterna möjligen kan uppleva intervjuer som obekvämt och därmed ansåg vi 
att en intervjuare var tillräcklig. Lantz (2013) menar att intagande av 
respondenternas perspektiv och därmed anstränga sig för att förstå hur de kan 
uppleva situationen av att bli intervjuad är betydelsefullt. Av den anledningen 
försökte vi förstå intervjun ur deras perspektiv. Vi avsatte ungefär 40 minuter för 
varje intervju, för att ge respondenterna det utrymme de behövde för att besvara 
frågorna samt att de inte skulle uppleva en stress att genomföra intervjun. Lantz 
(2013) beskriver betydelsen av att avsätta tid till att respondenten ges möjlighet att 
förmedla hens egna tankar. Respondenterna fick själva bestämma när de ansåg att 
intervjuerna skulle genomföras, för att de skulle uppleva att de hade tid att 
genomföra intervjun med hänsyn till deras övriga arbete och för att intervjuerna 
skulle störa arbetet så lite som möjligt. Ingen av intervjuerna varade längre än 20 
minuter, vilket inte var planerat men vi bedömde ändå det insamlade materialet som 
tillräckligt. Bryman (2018) hävdar att även korta intervjuer kan innehålla 
innehållsrikt material.  
 
Vi använde oss av en intervjuguide i det självständiga arbetet (se bilaga 2). Bryman 
(2018) beskriver att en intervjuguide innebär att ett specifikt tema ska behandlas 
under intervjun samt att intervjuaren har en mall över intervjufrågor. Däremot 
behöver intervjuaren inte följa ordningen på intervjuguiden och hen får även 
använda följdfrågor. Med stöd av intervjuguiden användes en semistrukturerad 
intervju. Bryman (2018) beskriver en semistrukturerad intervju som en 
intervjumetod där frågorna inte är lika styrda som i en strukturerad intervju. I en 
semistrukturerad intervju får respondenterna möjlighet till att utveckla sina svar 
samt att vi som intervjuare får möjlighet till att ställa följdfrågor. Det var åtta 
planerade intervjufrågor i en intervjuguide och under intervjuerna tillkom det 
följdfrågor, av den anledningen har semistrukturerade intervjuer använts i det 
självständiga arbetet. Bryman (2018) hävdar att olika slags frågor kan användas 
under intervjuer som exempelvis inledande frågor, uppföljningsfrågor samt tolkande 
frågor. Av den anledningen började vi med att ställa en generell fråga om musik för 
att sedan specificera intervjufrågorna utifrån syftet och frågeställningarna i det 
självständiga arbetet. Respondenternas svar var i fokus under intervjun och därmed 
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kunde deras upplevelser av fenomenet musik synliggöras för att därefter 
uppmärksamma vilka följdfrågor som kunde ställas vid varje enskild intervju. Lantz 
(2013) hävdar att intervjuaren inte kan förbestämma följdfrågor i förväg eftersom 
frågorna påverkas av det respondenten beskriver.  
 
Intervjuerna spelades in på mobiltelefon vilket Bryman (2018) redogör att inspelade 
intervjuer synliggör respondenternas tankar och åsikter om ämnet. Det kan vara 
problematiskt att fånga in det respondenterna skildrar genom att enbart anteckna 
under intervjun. Bryman (2018) lyfter fram transkribering som en process där det 
talade språket överförs till ett skrivet språk. Vi har lyssnat på alla inspelade intervjuer 
tillsammans för att utveckla en ökad förståelse för respondenternas resonemang. Vi 
valde att transkribera varandras intervjuer för att därmed få en större insikt i de 
intervjuer vi inte själva genomförde. Intervjuerna transkriberades enskilt för att det 
är ett tidskrävande moment, vilket även Bryman (2018) samt Patel och Davidsson 
(2011) beskriver. 
 

3.2.3 Analysmetod 
De transkriberade intervjuerna har sammanställts för att sedan analyseras och 
bearbetats till ett resultat. När resultatet har bearbetats har vi utgått från vårt syfte 
samt våra frågeställningar för att välja ut det material som kan bidra med innehåll till 
vårt självständiga arbete. I vårt självständiga arbete har en dataanalysmetod som 
Bryman (2018) beskriver som tematisk analys använts, vilket innebär att analysera 
och koda materialet i olika steg samt utifrån teman. Vi läste genom det insamlade 
materialet för att finna likheter och skillnader som vi sedan kodade genom att märka 
ord och meningar med markeringspennor, vilket Lantz (2013) för fram som ett 
tillvägagångssätt för att urskilja likheter och skillnader. Därefter klippte vi ut olika 
meningar för att sortera i kategorier för att få en överskådlig blick i det insamlade 
materialet som besvara våra frågeställningar i vårt självständiga arbete, vilket 
resulterade i vårt resultat. Vårt resultat har även analyserats med utgångspunkt 
utifrån det sociokulturella perspektivet. Vi har i analyserat resultatet med stöd av de 
teoretiska begreppen samspel, proximal utvecklingszon, artefakter, mediering samt 
kontext som vi markerade med markeringspennor i olika färger. Då vi i 
respondenternas svar kunde se samband med begreppen.  
 

3.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Bryman (2018) anser att pålitligheten stärks genom att tillvägagångssättet i en studie 
synliggörs vilket även stärker kvaliteten på studien. I metodavsnittet finns det 
beskrivningar om hur vi gått tillväga, vi har valt att förklara utförligt hur vi har 
genomfört det självständiga arbetet. Vi har även valt att synliggöra respondenternas 
resonemang med fiktiva namn för att lyfta fram deras beskrivningar om 
musikaktiviteter. Därmed förtydligas samtliga respondenters uttryck. Patel och 
Davidsson (2011) beskriver vikten av att namnge citat i en kvalitativ ansats för att 
synliggöra för läsaren att samtliga respondenternas tankar har synliggjorts.  
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I det självständiga arbetet deltog åtta förskollärare från två förskolor. Det är deras 
egna upplevelser som synliggörs i d et självständiga arbetet vilket resulterar i att 
resultatet kan se annorlunda ut ifall arbetet genomförts med andra förskollärare, 
vilket vi tänker kan påverka giltigheten av det självständiga arbetet. Eftersom det är 
förskollärarnas egna erfarenheter som synliggörs kan vi heller inte dra slutsatser i att 
deras upplevelser är generella i förskolor i allmänhet. Däremot får vi insyn i att 
liknande upplevelser kan förekomma på andra förskolor eftersom respondenterna i 
det självständiga arbetet är verksamma på två förskolor. När vi undersökte intresset 
för att delta i studien ville inte vissa förskollärare delta på grund av ämnet, vilket vi 
tänker kan påverkat tillförlitligheten i det självständiga arbetet eftersom förskollärare 
med mindre goda erfarenheter i musik valde att inte delta. Hade de däremot valt att 
delta i intervjuerna hade vi möjligen kommit fram till ett annat resultat.  
 
Bryman (2018) redogör för att det är viktigt att tänka på att intervjufrågorna är 
formulerade så att frågeställningarna i studien besvaras under intervjuerna, vilket vi 
har beaktat efter bästa förmåga när vår intervjuguide formulerades. I intervjuerna 
fanns det utrymme för att ställa följdfrågor och dessa skiljde sig från respondent till 
respondent beroendes på vad de svarade under sina intervjuer. Genom att ställa 
följdfrågor kan tillförlitligheten i svaren öka. Däremot finns det en risk att 
respondenternas svar inte är sanningsenliga, eftersom det är de själva som väljer vad 
de vill svara under intervjun, vilket påverkar det självständiga arbetets tillförlitlighet. 
 
Bryman (2018) hävdar att det är en fördel med att transkribera inspelnings 
materialet då man bevarar respondenternas ord och uttryckssätt i text. Eftersom 
intervjuerna transkriberades kunde vi med fördel använda respondenternas egna 
uttryck i det självständiga arbetet med citat. Lantz (2013) anger att tillförlitligheten i 
en studie stärks ifall intervjuaren kan förmedla respondentens uttryck om ämnet som 
undersöks. Det inspelade materialet har vi gemensamt lyssnat på inför 
transkriberingsprocessen, vilket vi tänker har påverkat tillförlitligheten eftersom 
båda lyssnat på transkriberingarna och därmed uppfattat vad som beskrevs under 
intervjuerna. Det insamlade materialet har vi analyserat, diskuterat och bearbetat 
tillsammans för att inte riskera att göra egna tolkningar eller dra egna slutsatser. 
Bryman (2018) beskriver att individer som skriver en uppsats tillsammans kommer 
överens om huruvida de ska tolka innehållet, tillvägagångssättet beskrivs som intern 
reliabilitet.  
 

3.4 Etiska överväganden 
I det självständiga arbetet har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2017) etiska 
principer. Vetenskapsrådet beskriver fyra etiska principer som ska följas och dessa är 
informationskravet där berörda personer ska bli informerade om undersökningens 
syfte, samtyckeskravet där deltagarna ska ge sitt godkännande till att medverka i vårt 
självständiga arbete. Konfidentialitetskravet där deltagarnas uppgifter hålls 
anonyma under hela processen och när det självständiga arbetet publiceras. Den sista 
principen är nyttjandekravet där datainsamling till vårt självständiga arbete endast 
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används för innehåll i arbetet (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2017). Dessa fyra 
principer beskrivs i vårt missivbrev som deltagarna tilldelades innan de blev 
intervjuade. I missivbrevet beskrivs vårt syfte, att respondenterna behålls anonyma 
för att inte ha möjlighet till att identifiera förskollärarna. Vidare beskrivs det i 
missivbrevet att innehållet från intervjuerna endast kommer användas i det 
självständiga arbetet, samt att arbetet kommer bli offentligt och publiceras på 
databasen Diva. Vetenskapsrådet (2017) beskriver att deltagarna ska få avbryta 
medverkan när de önskar. Det beskrivs även i missivbrevet, att respondenterna 
närsomhelst kan avbryta sin medverkan i vårt självständiga arbete utan motivering. 
Respondenterna som medverkar i det självständiga arbetet har avidentifierats och 
tilldelats könsneutrala fiktiva namn, för att skydda deras identitet och bevara dem 
anonyma.  

4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av datainsamlingen. Under resultatdelen har 
vi valt att citera en del av respondenternas svar för att deras egna upplevelser och 
resonemang ska bli synliggjorda, samt att visa på transparens i hur vi har tolkat 
resultatet.  
 

4.1 Musikaktiviteter som ett glädjefyllt moment i förskolan 
Resultatet visar att förskollärare i studien upplever musikaktiviteter som ett 
glädjefyllt moment i förskolan.  
 
Sångglädje, jag tänker glädje och musik för mig är en uttrycksform som alla kan. (Juno) 
 
Ja men glädje. Barnen tycker väldigt mycket om musik det ser man i alla åldrar liksom och jag tycker 
också att det är roligt. När man ser glädje när de hör musiken eller får dansa och så det känns roligt 
med musik. (Sam) 

 
Men trots att musiken verkar präglas av glädje upplever en del av förskollärarna att 
musik eller ljud även kan skapa andra känslor.  
 
Ljud kan ju också skapa och trigga, stress så. (Juno) 
 
Eh, min uppfattning kring musik, det är väl roligt men jag skulle tycka det var jobbigt för huvudet om 
man skulle ha disco hela dagarna. (Lo) 
 
Resultatet visar att förskollärarna använder musik både i spontana aktiviteter men 
likaså i planerade musikaktiviteter samt både inomhus och utomhus.  
 
Den tänker jag kan utvecklas att vi tar ut och använder utemiljön som arbetsmiljö för barnen och 
skapar möjligheter att också ha det där. (Juno) 
 
Respondenternas resonemang skiljer sig dock gällande att använda sig av musiken 
utomhus. Under intervjun framkom det att en del av förskollärarna hade olika 
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reflektioner hur de kunde arbeta med musikaktiviteter i utomhusmiljön, bland annat 
var ett förslag att bygga en scen utomhus där barnen kan få möjlighet att uppträda. 
Ett annat förslag var att ta med instrument ut eller bygga en musikvägg för att bidra 
till ett ökat musikintresse hos barnen. Medan en del av respondenterna beskriver att 
de arbetar med musik utomhus genom att spela musik med hjälp av digitala verktyg. 
Resultatet visar på att musiken mestadels används i sångsamlingar, miniröris och 
under vilan för att få barnen att varva ner. Men beskrivningar som uppträdanden till 
melodifestivalen, dansa till projektorn, klappa takten och rytmer framkommer även 
bland respondenternas svar. Samtidigt beskrivs en vilja av att utveckla musik 
innehållet på avdelningarna.  

 
Inte bara sångsamlingar, utan att man breddar på det. (Kim) 
 
Bara man vill utveckla så går det att göra på flera olika sätt. (Lelle) 
 

4.2 Musik är ett lustfyllt redskap i förskolan 
Samtliga förskollärare beskriver att de upplever sig ha kompetens i att utföra 
musikaktiviteter i verksamheten. De beskriver att musik är ett lustfyllt redskap i 
verksamheten som barnen uppskattar. 
 
Jag tycker det känns roligt faktiskt och att man ser responsen när man sätter på musiken eller rör sig 
tillsammans med barnen är en otrolig glädje, att det blir roligt tillsammans. (Sam) 
 
Förskollärarna beskriver däremot att de ibland kan eller har upplevt vissa situationer 
vid musikaktiviteter som besvärliga, en gemensam faktor vid dessa situationer är att 
sjunga inför andra vuxna som kollegor från andra avdelningar eller vårdnadshavare 
vid exempelvis inskolning.  
 
Jag tyckte det var jättejobbigt. Speciellt inskolningar då när föräldrar satt med och man skulle sjunga 
då var det jättejobbigt. Men nu kan jag sjunga utan problem, att jag inte bryr mig. (Alex) 

 
Andra förskollärare berättar att de inte har upplevt besvärliga situationer i musik och 
flera beskriver att de har en positiv inställning till musik. 
 
Jag har alltid tyckt om musik. (Lo) 
 
I intervjuerna framkommer olika beskrivningar av hur förskollärarna genomför 
musikaktiviteter i förskolan. Förskollärarna har en gemensam syn på att det är de 
själva som avgör musikens innehåll i verksamheten, där de även tar vara på barns 
intressen och engagemang. Några använde instrument som ukulele och gitarr, medan 
andra mer beskriver musiken som sång eller att musikaktiviteter utförs med hjälp av 
digitala verktyg. Det finns en gemensam syn på att alla kan sjunga men i olika 
utsträckningar.  
 
Jag sjunger hellre än bra. (Charlie) 
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Förskollärarna beskriver att musikaktiviteter kan används som ett pedagogiskt 
verktyg för att lära sig om något annat. Musiken används med andra ord som medel 
för att öka barns kunnande i andra kunskapsområden som exempelvis matematik, 
språkutveckling och kroppsuppfattning. Förskollärarna beskriver att de vill ta in mer 
instrument i verksamheten samt göra barn mer delaktiga under dessa 
musikaktiviteter. Förskollärarna beskriver också att de vill förändra musiken genom 
att både använda den som medel eller mål. Mål genom att lyssna på musik och 
exempelvis måla samtidigt, en annan förskollärare beskriver en önskan av att 
använda musiken som medel för att skapa en lugnare atmosfär på morgonen.  
 
4.3 Förutsättningar för att genomföra musikaktiviteter med 
inslag av musikinstrument 
I intervjuerna framkom det att förskollärarnas tidigare erfarenheter i musik skiljer 
sig, men att förskollärna kan komplettera varandra i arbetslaget.  
 
Ja men visst, man har ju olika intressen och så, där tycker jag att man kompletterar varandra, nu har 
ju jag det här musikintresset. Min kollega är jättebra på IT, vi är bra på olika saker. (Charlie) 
 
Förskollärarnas tidigare erfarenheter skiljer sig även då en förskola ingått i ett projekt 
där musik låg i fokus samt att förskollärarna haft musikinslag i sin utbildning men i 
olika utsträckningar. I en del intervjuer framkom det att de under sin utbildning fått 
lära sig spela instrument, medan i andra utbildningar var det mer att arbeta med 
rytmer eller sjunga barnvisor.  
 
Samtliga förskollärare skildrar att de har de förutsättningar de behöver för att 
genomföra musikaktiviteter på förskolan.   
 
Jag har alla förutsättningar jag skulle vilja ha, det är bara vi själva som sätter stopp. (Robyn) 
 
Fler av förskollärarna beskriver under intervjuerna att de har förutsättningar men 
ändå inte praktiserar musik i den utsträckning som de skulle kunna utifrån deras 
förutsättningar.  
 
Ja de finns ju goda förutsättningar, det finns möjligheter. (Lelle) 
 
När respondenterna berättar vidare om deras förutsättningar för musikaktiviteter i 
förskolan beskriver de andra faktorer som påverkar förutsättningarna i en negativ 
benämning och tidsbrist är något som lyfts fram av respondenter. 
 
Jag skulle vilja hitta på mer saker, men tiden finns inte, så är det. (Kim) 
 
I intervjuerna framkom det att det fanns instrument att tillgå på båda förskolorna 
men att instrument inte var något som används frekvent samt att dessa inte finns lätt 
tillgängligt. Förskollärarna beskriver att det finns en instrumentlåda att hämta i ett 
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förråd, då enklare varianter av musikinstrument som trumma, maracas, trianglar och 
gurkor. Därmed berättar respondenterna att de har goda förutsättningar för att 
genomföra musikaktiviteter med inslag av instrument i verksamheten. Det finns olika 
beskrivningar om orsaken till instrumentanvändningens utsträckning på 
avdelningarna.  
 
Det finns instrument i huset, skulle vi vilja finns resurserna. (Robyn) 
 
Det finns instrument man kan ta in och spela på. Små ägg och så, men oftast kan det bli så att det höjer 
ju ljudnivån ganska snabbt i ett rum när det är väldigt många barn. (Juno) 
 
I intervjuerna kan ett mönster synliggöras, något som återkommer är att musik 
spelas upp genom digitala verktyg som exempelvis Ipad, dator och projektor. Genom 
dessa verktyg kan barnen få möjlighet till att sjunga och dansa inomhus samt 
utomhus, vilket är något som förskollärarna ser som en förutsättning för att 
praktisera musikaktiviteter. De beskriver även att genom digitala verktyg kan få tips 
och idéer via internet på aktiviteter de kan utföra tillsammans med barnen och att det 
är ännu en förutsättning.  
 
Det framkommer i intervjuerna att en del förskollärare har fått kompetensutveckling 
där de fått tips och idéer i arbetet med musik tillsammans med barngruppen. 
Förskollärarna beskriver ett behov av kompetensutveckling för att stärka sitt arbete 
till musiken för att det ska bidra till barnens lärande och utveckling. Bland svaren kan 
vi även urskilja en vilja till kontinuerlig kompetensutveckling i musik för att 
förskollärarna ska hålla sig á jour med musik och få möjlighet till att utveckla sina 
musikaliska kunskaper. Några av förskollärarna beskriver önskemål till att lära sig 
spela gitarr för att kunna musicera under samlingarna och skapa mer lustfyllda 
situationer. Det framkom även svar bland intervjuerna där förskollärare upplever att 
de inte behövde någon kompetensutveckling i musik.  
 
Jag tror att det är något man lär av varandra [...] man lär sig något av erfarenhet man får samla på sig 
ett eget bibliotek och se vad som funkar och inte. Men man får hjälpas åt inom kompetensutveckling 
inom musik. [...] Och våga fråga kollegor om hjälp. (Lo) 
 
Det känns det som slöseri med tid och resurser annars. (Robyn) 
 
Däremot beskriver samma respondent att kompetensutveckling i musik ur ett 
forskningsperspektiv skulle vara positivt för yrkesprofessionen. Att få mer förståelse 
till varför det är av stor vikt att utföra musikaktiviteter i verksamheten.  
 

4.4 Sammanfattning av resultatet 
Åtta förskollärare har blivit intervjuade om sina resonemang och upplevelser om den 
estetiska uttrycksformen musik, samt vilka förutsättningar de har för att genomföra 
musikaktiviteter tillsammans med barnen i verksamheten. Resultatet visar att 
förskollärarna upplever musik som något glädjefyllt att göra tillsammans med 
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barnen. De beskrev även att de känner att de har kompetens till att utföra musik 
utifrån deras yrkesprofession, men respondenter har tidigare upplevt det som jobbigt 
att utföra musikaktiviteter i närheten av andra vuxna. Förskollärarna som deltog i 
vårt självständiga arbete hade olika kunskapsnivåer om musik och innehållet av 
musik på deras utbildningar har varit varierande. Resultatet visar att förskollärarna 
upplever att de har goda förutsättningar och verktyg till att utföra musikaktiviteter i 
praktiken. Resultatet visar även att förskollärarna däremot upplever att tidsbrist, 
ljudnivå samt deras vilja som bidragande orsaker till att de inte praktiserar 
musikaktiviteter i en större utsträckning. Vidare framkom det i resultatet att flertalet 
av respondenterna önskar någon form av kompetensutveckling för att öka sin 
kunskap till att utföra fler musikaktiviteter i verksamheten, däremot fanns 
resonemang om att kompetensutveckling kan vara slöseri med resurser.  

5 Resultatanalys 
I det här avsnittet analyserar vi resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet. De 
begrepp vi har använt i det självständiga arbetet är samspel, proximal 
utvecklingszon, mediering, artefakter och kontext. 
 

5.1 Förskollärares resonemang om musikaktiviteter 
I vårt resultat kunde vi urskilja svar där musik förknippas med glädje och att 
musikaktiviteter sker kontinuerligt i verksamheterna men på olika nivåer. 
Musikaktiviteterna sker i samspel mellan olika individer. Säljö (2014, 2017) beskriver 
att samspel i det sociokulturella perspektivet ses som att lärande sker i samspel med 
andra individer. Resultatet visar på att respondenterna har en medveten tanke om att 
samspel mellan individer är gynnande för barns lärande och utveckling.  
 
I resultatet framkom det att förskollärare använder musik i exempelvis 
sångsamlingar, gemensamma musikaktiviteter innebär ett potentiellt socialt samspel 
eftersom musikaktiviteterna genomförs i grupp. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet kan begreppet proximala utvecklingszonen synliggöras där barns 
utveckling och lärande är i en ständig process. Säljö (2017) hävdar att när en individ 
lärt sig något nytt ligger fler kompetenser nära till hands. En individ kan ständigt 
vidareutvecklas mer, ibland med hjälp av en annan individ som är mer kunnig, vilket 
Säljö (2017) och Vygotsky (1978) beskriver som den proximala utvecklingszonen. 
Genom att förskollärarna menar att de använder sig av musikaktiviteter kan det 
skapa en trygghet hos barnen och barnen kan ta till sig nya kunskaper i musik om de 
ges möjlighet till det. Fler av förskollärarna uttrycker även en vilja till att utveckla sitt 
arbete med musik.  
 
I resultatet framkom det att instrument inte fanns tillgängliga för barnen i den 
pedagogiska miljön. Varför instrument inte finns tillgängliga i verksamheterna kan 
bero på den ljudnivå som framkom i resultatet. Säljö (2014) beskriver fysiska 
kontexter och anser att det främjar barns förståelse för ett ämne om de ges möjlighet 
att vistas i ämnets miljö, som beskrivs som kontext. Av den anledningen finns det 
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motiv för förskolan att skapa en kontext med innehåll av musik. Genom att 
förskollärare har en ambition att skapa en musikmiljö utomhus, kan det tolkas som 
att förskollärare har en förståelse för att kontexter i verksamheten är av betydelse för 
barns lärande och utveckling.  
 

5.2 Förskollärares resonemang om deras kompetens vid 
musikaktiviteter 
Vårt resultat visar att förskollärarna upplevde sig ha kompetens till att praktisera 
musikaktiviteter i förskolan. Förskollärarnas egna upplevelser av musikaktiviteter är 
betydelsefulla för barns utveckling och lärande i ämnet. Förskollärarnas kompetens 
vid musikaktiviteter är avgörande för hur de använder sig själva i en psykologisk 
mediering. Säljö (2014) och Vygotsky (1978) menar att psykologisk mediering 
används av individerna själva för att utveckla en kunskap i något. För att använda sig 
själv som en psykologisk mediering är kompetensen betydelsefull, men utifall 
förskollärare upplever en osäkerhet kan den psykologiska medieringen bli 
begränsad. Resultatet visar att förskollärare tidigare upplevt en osäkerhet i att leda 
musikaktiviteter när andra vuxna deltar, exempelvis föräldrar eller andra pedagoger. 
Förskollärares beskrivning av osäkerhet vid musikaktiviteter är inte enbart utifrån 
den psykologiska medieringen utan även utifrån samspel, då förskollärares 
beskrivning synliggör att samspel i vissa fall kan upplevas som jobbigt.     
 
I resultatet framkom det även en annan aspekt av osäkerhet där förskolepersonal 
behöver våga be varandra om hjälp. Ordet våga kopplas samman till en känsla av att 
ha mod till att ta stöd av en kollega. Vidare kopplas det samman med psykologisk 
mediering, där arbetslaget kan reflektera och kommunicera tillsammans och 
förskolepersonalen lär sig av varandra. Resultatet kan även ses utifrån den proximala 
utvecklingszonen och menar att ifall det finns kompetenser i arbetslaget kan 
förskollärarna ta tillvara på varandras kunskaper i ett samspel, där det finns 
möjlighet att utveckla kunskaper i musik ytterligare med stöd av den proximala 
utvecklingszonen.  
 

5.3 Förskollärares beskrivningar av deras förutsättningar vid 
musikaktiviteter 
I resultatet framgår det att förskollärarna hade goda förutsättningar för att 
genomföra musikaktiviteter i förskolan. Förskollärarna beskriver att de har kunskap i 
musik och generellt upplever att de har kompetens till att praktisera musik. 
Förskollärarna hävdar även att de har tillgång till musikinstrument. 
Musikinstrumenten i verksamheten kopplar vi till begreppet artefakter i det 
sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) menar att artefakter är ett verktyg som kan 
användas för att stödja lärandet för personer. I resultatet framkom det att 
musikinstrument inte används i någon större utsträckning i verksamheterna, vilket 
kan tolkas som hämmande för barns musikutveckling och lärande utifrån det 
sociokulturella perspektivet. Eftersom artefakter enligt det sociokulturella 
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perspektivet är betydelsefullt för individer eftersom det genom artefakterna förstår 
ett ämne och därmed utvecklas i ämnet (Säljö, 2014). För att få en djupare förståelse 
för varför inte förskollärare använder musikinstrumenten i verksamheten blir deras 
egna viljor märkbara. Resultatet visar att förskollärarna har musikinstrument på 
förskolan och utifall förskollärarna skulle vilja använda de finns de tillgängliga, men 
att förskollärarna själva begränsar användandet av musikinstrument på avdelningen. 
Ifall vi tolkar förskollärarnas egna viljor till begreppet mediering blir det synligt att 
förskollärarna till viss del inte använder sig själva som psykologisk mediering. I 
resultatet framkom det att respondenterna genomför exempelvis musiksamlingar och 
i de situationerna utgår förskollärarna från psykologisk mediering. Men ifall 
förskollärarna skulle utveckla musikaktiviteter och de musikaliska innehållet i 
verksamheten, skulle de med stor sannolikhet använda psykologisk mediering 
ytterligare.  

6 Diskussion 
I det här avsnittet redogörs metoddiskussionen, där studiens metoder diskuteras. 
Därefter kommer resultatdiskussion redovisas, där vi diskuterar det självständiga 
arbetets syfte och frågeställningar i relation till tidigare forskning, litteratur samt 
teoretiskt perspektiv. Därefter redogör vi för en slutsats, implikationer för 
förskollärarprofessionen och förslag på fortsatta studier.  
 
6.1 Metoddiskussion 
Syftet med det självständiga arbetet var att få en fördjupad kunskap i hur 
förskollärare förstår musikaktiviteter i förskolans verksamhet, vilket vi tagit del av 
genom att intervjua förskollärare om deras upplevelser av musikaktiviteter i 
förskolan. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som Bryman 
(2018) beskriver som mindre styrda där följdfrågor kan användas. Däremot har vi 
reflekterat efteråt om att vi upplevt det som svårt att skapa följdfrågor under 
intervjuns gång samt att det i sin tur kan ha påverkat resultatets innehåll. Lantz 
(2013) beskriver att det inte går att planera följdfrågor i förväg då följdfrågorna styrs 
av det respondenterna beskriver under intervjun. Våra intervjuer blev inte lika 
tidsmässigt långa som vi önskat, men vi har reflekterat över om frågeställningarna 
skulle utformats annorlunda för att bidra till längre svar från respondenterna. Men 
utifrån respondenternas svar och de svar vi fick på våra följdfrågor kändes det som 
om vi fick ett innehållsrikt material som kunde besvara våra frågeställningar. Om vi 
hade behövt kompletteringar till datainsamlingen hade vi återigen kontaktat 
respondenterna. Samtidigt kan längden på intervjun synliggöra det de beskriver om 
musik, att den inte används i den utsträckning de själv önskar och därmed fanns det 
möjligtvis inte mer att förmedla om ämnet och musikaktiviteter. Något som kan ha 
påverkat resultatet i det självständiga arbetet är de förskollärare som inte ville delta i 
en intervju med anledning av ämnet musik. Om vi hade erbjudit förskollärarna 
intervjufrågorna i förväg, hade det möjligtvis underlättat för flera att delta och 
därmed kunde varierade beskrivningar av musikaktiviteter i förskolan synliggöras. 
Om respondenterna hade fått intervjufrågorna i förväg hade de möjligtvis bidragit till 
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svar som inte är sanningsenliga, men å andra sidan kan vi inte vara säkra på att 
svaren är sanningsenliga i det som respondenterna beskrivit under intervjuerna. 
Samtidigt menar vi att utifall intervjufrågorna hade skickats ut innan intervjutillfället 
hade det gett möjlighet för respondenterna att påverka varandras svar, eftersom flera 
av respondenterna arbetar på samma förskola.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
I det här delavsnittet redogörs resultatet som diskuteras i relation till vårt syfte där vi 
vill undersöka hur förskollärare resonerar om musikaktiviteter i förskolan. Syfte och 
frågeställningar ställs i relation till tidigare forskning, litteratur samt det teoretiska 
perspektivet.  
 

6.2.1 Förskollärares resonemang om musikaktiviteter 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015a) hävdar att uttrycket estetik inte använts som 
ett begrepp i förskolan, däremot har förskolor använt sig av estetiska uttrycksformer 
som till exempel musik sen en lång tid tillbaka. Däremot beskriver Wallerstedt (2015) 
att begreppet estetiska lärprocesser har växt fram under senare år. 
Musik finns ständigt runt om och oss används dagligen ute på förskolor (Wallerstedt 
& Ehrlin, 2014). Utövande av musik i förskolan kan främja ett lustfyllt lärande 
samtidigt som det sker i ett socialt samspel med andra individer (Wallerstedt & 
Ehrlin, 2014). Denna beskrivning av musikaktiviteter i förskolan framkom i vårt 
resultat, då en gemensam nämnare i vårt resultat är att musik förknippas med 
begreppen lustfyllt och glädje. Wallerstedt (2015) och Jinyoung (2017) betonar att 
musikalisk kompetens utvecklas i interaktion med andra människor. Resultatet 
synliggör att musikaktiviteter sker kontinuerligt i verksamheten men dock på olika 
nivåer, därmed finns det utrymme för musikaktiviteter där barn ges möjlighet att lära 
i samspel med varandra. Utifrån att förskollärarna skapar musikaktiviteter i 
samspel, är det i linje med det Säljö (2014) beskriver om samspel, att samspel gynnar 
lärandet hos en individ. Läroplan för förskolan anger även samspelets betydelse för 
barns lärande och skriver att lärande grundar sig på samspel med andra individer 
(Skolverket, 2016).  
 
I resultatet framkom det att respondenterna upplever musik som glädje och det finns 
likheter med resultatet med hur Ehrlin (2012), Ho (2016) samt Vesterlund (2015) 
beskriver musiken, där de framställer musik med glädje och lustfylldhet. Däremot 
skiljer sig vårt resultat med Ehrlin (2012) om förskollärares uppfattningar om att 
genomföra musikaktiviteter. I Ehrlins (2012) avhandling framkom det att vissa 
förskollärare upplever en osäkerhet i att praktisera musik i förskolan, osäkerhet i 
musik lyfter även Wallerstedt och Ehrlin (2014) fram. I vårt resultat framkom det att 
förskollärare generellt inte upplevde denna osäkerhet i att utföra musikaktiviteter, 
förutom att respondenterna kunde uppleva sig osäkra när de praktiserade 
musikaktiviteter i närheten av andra vuxna. Wallerstedt och Ehrlin (2014) beskriver 
att förskollärare som har mindre kunskap i musik kan uppleva sig osäkra i att utföra 
musikaktiviteter. Kunskapsbristen som förskollärare kan uppleva och som vidare 
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leder till osäkerhet, kan vara en förklaring till varför förskollärarna i vårt 
självständiga arbete ibland upplever en osäkerhet i att praktisera musikaktiviteter.  
 
Vidare kan vi i resultatet urskilja hur förskollärare upplever musik med glädje och 
lustfyllt lärande men även i vissa fall med osäkerhet. I resultatet framkom det 
beskrivningar om att respondenterna kan uppleva ljud från musiken som höga samt 
att det bidra till stress. Ehrlin (2012) beskriver att musik kan tolkas olika och inte 
enbart med glädje, vilket stämmer överens med vad som framkom i vårt resultat. 
Liknande uppfattningar kan orsakas av ökade barnstorlekar i förskolorna samt att 
förskolornas lokaler därmed inte är anpassade för att bedriva verksamheter med de 
större barnantalen, vilket bidrar till sämre förutsättningar för förskollärarna att 
bedriva musikaktiviteter i verksamheten.  
 
I resultatet framkom det att instrument inte fanns tillgängliga för barnen i den 
pedagogiska miljön. Jinyoung (2017) hävdar att utifall barn har instrument 
tillgängliga kan de undersöka musik och ljud och därmed främjas deras förståelse för 
ämnet musik. Utifrån det sociokulturella perspektivet stöds Jinyoungs (2017) 
ställningstagande om musikinstrumentens betydelse för barns lärande utifrån 
interaktionen med artefakter. Säljö (2014) beskriver att artefakter har positiv 
inverkan på att skapa förståelse och öka sitt lärande. I resultatet framkom det att 
ljudnivån hade inverkan på användningen av musikinstrument i verksamheten. I 
resultatet beskrevs en idé om att skapa en musikmiljö utomhus som en lösning för att 
skapa lägre ljudnivåer inomhus och därmed främja både barn och pedagogers 
arbetsmiljö samtidigt som musik synliggörs i utomhusmiljön. Det finns ytterligare en 
aspekt på att skapa en musikmiljö utomhus, eftersom det ger barnen möjlighet att 
vistas i en musik-kontext. Säljö (2014) beskriver att en kontext kan främja barns 
förståelse av ett ämne. Däremot kan förskollärares ambition ses utifrån en fysisk 
kontext där förskollärarna har en vilja att ha musiken mer tillgänglig för barnen på 
förskolan. Genom att skapa en musikmiljö utomhus, främjas musikaktiviteter som 
sker spontant. Ehrlin (2012) menar att mindre styrda musikaktiviteter påverkar 
barns delaktighet och samspel positivt, vilket i sin tur påverkar barns lärande utifrån 
det Säljö (2014) beskriver om samspel.  
 
I resultatet finns ett mönster av att förskollärare har goda förutsättningar för att 
skapa och genomföra musikaktiviteter men att förskollärarna begränsar sig själva 
med utförandet av musikaktiviteter. Wallerstedt (2015) hävdar att förskollärare 
möjligtvis kan uppleva att musik inte intresserar dem och att förskollärarna då inte 
tar initiativ till att praktisera musikaktiviteter i förskolans verksamhet. Wallerstedt 
(2015) beskrivning stämmer till viss del överens med vårt resultat förutom att 
förskollärarna i vårt resultat upplever musik med glädje men ändå inte praktiserade 
musiken i den utsträckning de själva önskade. Resultatet visar att tidsbrist och hög 
ljudnivå är orsaker till att förskollärarna menar att de inte praktiserar 
musikaktiviteter ytterligare i verksamheten. Ehrlin (2012) menar att förskollärares 
syn på estetik lägger grunden för hur förskollärare planerar sin verksamhet. 
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Samtidigt visar resultatet i det självständiga arbetet att förskollärare har en positiv 
inställning till musik, samtidigt som förskollärarna avböjer att praktisera musik i en 
större utsträckning. Ehrlin (2012) och Asplund Carlsson m.fl. (2018) menar att 
förskollärare som upplever en osäkerhet i att praktisera musik utifall de har bristande 
musikkunskaper. Däremot framkom det i resultatet att förskollärarna upplever att de 
har kompetens i att utföra musikaktiviteter samtidigt som de väljer att inte 
genomföra musikaktiviteter ytterligare. Jinyoung (2017) beskriver att förskollärares 
egen vilja och engagemang påverkar innehållet av musik i förskolan, vilket stämmer 
överens med det vårt resultat visar i det självständiga arbetet.  
 

6.2.2 Förskollärares resonemang om användning av musikaktiviteter 
I resultatet framkom det att musikaktiviteter förstås som både mål och medel. 
Jinyoung (2017) påpekar att det är bra att använda musik både som mål där musiken 
är i fokus för lärande samt medel där musiken används för att barnen ska öka sin 
kunskap i andra ämnen. Musik kan ses som ett ämne som är oberoende av ett annat 
ämne, samtidigt som musikaktiviteter kan praktiseras som ett medel för att uppnå ett 
annat lärande med hjälp av musiken (Asplund Carlsson m.fl. 2008). Vårt resultat 
visar på att musikaktiviteter bland annat kan användas som ett medel för att barnen 
ska lära sig exempelvis kroppsuppfattning, matematik och språkutveckling. Ehrlin 
(2012) beskriver om att barns språkutveckling kan främjas vid sångstunder i samspel 
med andra individer. I vårt resultat uppenbaras även att musik används som medel 
för att lugna ner barnen vid exempelvis vila.  
 
Wallerstedt (2015) anser att om inte barn är vana vid musikaktiviteter i förskolan kan 
det bidra till en otrygghet till musik. Men genom att förskolor har sångsamlingar kan 
det skapa en trygghet för barn att delta i musikaktiviteter i verksamheten 
(Wallerstedt & Ehrlin, 2014). Däremot hävdar Vesterlund (2015) att musik kan 
upplevas som påfrestande för en del barn, vilket kan bidra till att de inte vill delta i 
musikaktiviteter. Av den anledningen är det positivt för barnet att få iaktta 
musikaktiviteter tills hen själv känner sig trygg till att delta. Genom att förskollärarna 
använder sig av musikaktiviteter i förskolans verksamhet kan det skapa en trygghet 
hos barnen och de kan ta till sig nya kunskaper i musik om de ges möjlighet till det. I 
resultatet framkom det även att förskollärarna har en vilja till att utveckla sitt arbete 
med musik ytterligare. Jinyoung (2017) hävdar att barn bör bli mer delaktiga i sina 
musik utföranden. Detta är något som vi kan urskilja i vårt resultat där förskollärarna 
beskriver en vilja till att göra barngruppen mer delaktiga i musikaktiviteter. Genom 
att barnen blir mer delaktiga i musikaktiviteter kan det likaså öka deras trygghet till 
att delta i de musikaktiviteter förskolan erbjuder.  
 
Asplund Carlsson m.fl. (2008) och Wallerstedt (2015) beskriver att förskollärare 
upplever sig hämmade att använda musik i förskolan med anledning av deras egen 
musikkunskap. Wallerstedt och Ehrlin (2014) hävdar att förskollärare som känner en 
osäkerhet i musik många gånger lämnar över ansvaret till en annan pedagog med mer 
kunskap. Men de pedagoger som känner att de har goda kunskaper i musik har 
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benägenhet att praktisera musik (Lagerlöf & Wallerstedt 2018). I resultatet framkom 
det att förskollärarna beskriver att personalen kompletterar varandra i ett arbetslag 
samt att den i arbetslaget med mer kunskaper i exempelvis musik praktiserar det 
mer, vilket överensstämmer till det Wallerstedt och Ehrlin (2014) beskriver. Det finns 
däremot en annan anledning till att fler förskollärare bör leda musikaktiviteter. 
Ehrlin (2012) menar att barns delaktighet främjas av att delta i varierande 
musikaktiviteter i interaktion med andra individer. Genom att fler förskollärare leder 
musikaktiviteter blir de förmodligen även varierande och barnen får därmed tillgång 
till en rikare innehåll av musikaktiviteter. Jinyoung (2017) framhäver däremot 
betydelsen av att ha anpassade musikaktiviteter i verksamheten för att utmana barn i 
deras kunskapsutveckling. Vidare beskriver Asplund Carlsson m.fl. (2008) att 
reflektion krävs av förskollärare för att framställa lärandesituationer som främjar för 
barns utveckling och lärande. I resultatet framkom det att förskolepersonal behöver 
våga be varandra om hjälp. Wallerstedt och Ehrlin (2014) samt Vesterlund (2015) 
hävdar att pedagoger bör utveckla sin kompetens för att genom det utveckla sitt 
självförtroende för att praktisera musik. Däremot anser Vesterlund (2015) att 
förskollärare bör praktisera den musik som de själva upplever att de behärskar, vilket 
kan upplevas som problematiskt för förskollärare som genomgår utbildningen 
nuförtiden eftersom förskollärarprogrammet har mindre inriktning på musik 
(Lagerlöf & Wallerstedt, 2018; Wallerstedt & Ehrlin, 2014).  
 

6.2.3 Förskollärares förutsättningar till att utföra musikaktiviteter 
Ho (2016) visar på en problematik om förskollärares kunskaper i estetiska 
lärprocesser. Förskollärare ska kunna använda sig av estetik som i detta fall musik, 
men då krävs det att förskolläraren har kunskaper i musik menar Ho (2016) samt 
Wallerstedt och Ehrlin (2014). För att kunna planera undervisning krävs det att 
personalen har en positiv inställning till musik för att planera sin verksamhet (Ehrlin, 
2012). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015c) hävdar att förskollärare ständigt kan 
öka sin kompetens. Genom att förskollärare erbjuds kompetensutveckling utvecklar 
förskollärares kunskaper i det valda området, vilket då i sin tur främjar barnens 
lärande och utveckling samt förskolans kvalitet. Även läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016) anger att förskolans personal ska erbjudas kompetensutveckling 
kontinuerligt. Asplund Carlsson m.fl. (2008) beskriver att förskollärare som får 
kompetensutveckling i musik får ett värdefullt verktyg att använda sig av i sitt arbete. 
Vårt resultat visar på att förskollärarna som deltog i vårt självständiga arbete 
beskriver olika uppfattningar om kompetensutveckling i musik. Resultatet visar på 
att kompetensutveckling skulle vara nödvändigt för att hålla sig á jour med musiken 
samt för att få möjlighet till att öka sina kunskaper för att kunna tillföra mer till 
musikaktiviteterna.  
 
Wallerstedt och Ehrlin (2014) hävdar att en del förskollärare har en förmåga till att 
praktisera musikaktiviteter i förskolans verksamhet utan att reflektera över varför de 
utför aktiviteten. I Asplund Carlsson m.fl. (2008) studie framkom det att lärarna i 
studien hade fått mer förståelse för hur barnen ska lära sig under estetiska aktiviteter 



24 
 

 

och att planera innehållet för att främja för barnens lärande. Istället för att lärarna 
enbart hamnar i ett görande kunde de nu urskilja en förståelse för barns lärande. 
Eftersom förskollärarna som deltog i det självständiga arbetet hade olika erfarenheter 
i musik sen tidigare kan det vara en bidragande faktor till hur de reflekterar om 
kompetensutvecklingen. Det framkommer i resultatet att respondenterna har 
studerat musik i olika utsträckningar under sin utbildning. Wallerstedt och Ehrlin 
(2014) påstår att det är ett problem, eftersom det numera fokuseras mer på det 
teoretiska i barns musikutveckling i förskollärarutbildningar. Förr fokuserades det 
mer på det praktiska i musikanvändningen. Wallerstedt (2015) beskriver att 
förskollärarutbildningen har ett annat musikaliskt innehåll i nutid än förr då det var 
mer fokus i sång samt musikinstrument.  
 
I resultatet synliggörs det att förskollärare haft fler tillfällen i sin utbildning med 
musik där de fått lära sig spela musikinstrument, medan andra förskollärare har haft 
musik vid några enstaka tillfällen under utbildningen. Jinyoung (2017), Asplund 
Carlsson m.fl. (2008) samt Johansson (2015) hävdar att estetik och musik främjar för 
barns lärande och utveckling. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015a) beskriver att 
musik kan bidra till ökad självkänsla hos barnen medan Ho (2016) menar att estetik 
främjar barns empati. Wallerstedt (2015) och Vesterlund (2015) beskriver att 
förskollärare kan känna sig en aning tillbakadragna i musiken för att de inte vet hur 
de ska kunna bidra till barns utveckling i musik. I resultatet framkom det att 
förskollärare ansåg att musik bringade känslor av glädje och lustfyllda tillfällen i 
samspel med varandra men samtidigt uttryckte de en vilja till att utveckla sina 
musikaktiviteter. Resultatet visar på att förskollärare har varit med i projekt där de 
fått kompetensutveckling med fokus på musik. Det framkommer att 
kompetensutvecklingen bidragit till en ökad förståelse i att arbeta med musik 
tillsammans med barnen och hur de kan tillverka egna instrument och spela ukulele. 
Detta resultat ger en inblick i att kompetensutveckling kan vara en lyckad satsning för 
förskolechefen utifall det leder till ökat användande av musik i förskolan. Engdahl 
och Ärlemalm-Hagsér (2015c) hävdar att utvecklad kompetens hos pedagoger leder 
till en ökad kvalitet på förskolan, vilket också kan ses som skäl att ge förskolans 
personal, kompetensutveckling i området. Läroplan för förskolan anger att 
förskolepersonal kontinuerligt ska få den kompetensutveckling som verksamheten 
behöver (Skolverket, 2016).  
 

6.3 Slutsats 
Det självständiga arbetet synliggör att förskollärarna har en generell upplevelse att 
musik är glädjefyllt samt att de upplever sig ha kompetens i att utföra 
musikaktiviteter och upplever sig ha goda förutsättningar för att genomföra 
musikaktiviteter. Samtidigt visar resultatet att förskollärarnas egna viljor att utföra 
musikaktiviteter påverkar innehållet av musik i förskolans verksamhet. Eftersom vi 
upplever att förskollärarna beskriver musiken som glädjefyllt och har ambitioner 
samtidigt som de begränsar sig själva, drar vi slutsatsen att det finns skäl att ge 
förskollärare kompetensutveckling i musik. För att bibehålla den positiva 
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inställningen till musik och vidareutveckla musikinnehållet i verksamheten, bör 
förskollärarna både använda sig själva som psykologisk mediering samt erbjuda 
barnen att delta i en varierande musik-kontext. En ytterligare slutsats är att 
förskollärarna bör medvetandegöra att deras musikkunskaper kontinuerligt utvecklas 
i yrket och att de därmed får en djupare förståelse för att de i samspel och i den 
proximala utvecklingszonen kan utmanas samt lära av varandra inom arbetslaget. 
 

6.4 Implikationer för förskollärarprofessionen 
Det självständiga arbetet kan synliggöra hur musikaktiviteter i förskolan kan 
användas och varför det är av stor vikt att förskollärare praktiserar musikaktiviteter i 
förskolans verksamhet. Vårt självständiga arbete kan bidra till att 
förskollärarstudenter eller verksamma förskollärare kan bli medvetna om att 
musikaktiviteter bör få utrymme i förskolans verksamhet då det bidrar till barns 
lärande och utveckling. Genom att förskollärare kan erbjudas kompetensutveckling i 
musik kan förskollärares musikkunskaper öka och det kan bidra att musikaktiviteter 
praktiseras ytterligare i förskolans verksamhet. Genom kompetensutveckling skulle 
förskollärarna få möjlighet att utveckla nya idéer samt kunskaper som möjligtvis 
bidrar till nytt arbetsmaterial för förskollärarna att använda sig av. Av den 
anledningen menar vi att förskollärare som vill utveckla sin kompetens i musik som i 
sin tur kan bidra till barns utveckling och lärande. Därmed är det av betydelse att 
verksamma förskolechefer kan se att musikaktiviteter är positivt för barn och att den 
insikten kan bidra med att förskolechefer erbjuder förskollärare kompetensutveckling 
i musik. Det kan leda till att musik ges mer utrymme i verksamheten för att främja för 
barns livslånga lärande.  
 

6.5 Förslag på framtida studier 
Förslag på framtida studier är att observera förskollärare och se hur de praktiserar 
musikaktiviteter i verksamheten samt hur musikaktiviteter främjar barns lärande och 
utveckling. Det vore intressant att inta ett barnperspektiv och därmed intervjua äldre 
barn i förskolan eller i förskoleklass för att synliggöra hur de ser på musik och 
musikaktiviteter. Anledningen till förslaget av äldre barn vid intervjuer är att de 
lättare kan uttrycka sig om musik samt att de möjligtvis besitter mer erfarenheter av 
musikaktiviteter.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

  

Västerås 9/4 2019 
Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter vid namn Emma och Nathalie som läser sista terminen 
på Mälardalens högskola i Västerås. Vi ska nu genomföra vårt självständiga arbete 
som kommer behandla den estetiska uttrycksformen musik. Eftersom du är verksam 
som förskollärare och har kunskaper inom ämnet undrar vi om du vill delta i vår 
undersökning? 
 
Syftet med det självständiga arbetet är att få en ökad kunskap om hur förskollärare 
resonerar kring musik i förskolan.  
Intervjun innebär att du får svara på ca tio frågor med utrymme för följdfrågor. 
Intervjun kommer uppskattningsvis ta 40 minuter och kommer spelas in via 
ljudupptagning på en mobiltelefon, intervjuerna kommer transkriberas och därefter 
bearbetas i studien. Allt inspelningsmaterial kommer raderas efter att studien är 
publicerad.  
 
Det självständiga arbetet kommer i sin slutversion bli allmänt tillgänglig via 
databasen Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet, se mer här: http://www.diva-
portal.org). Vi följer Vetenskapsrådets etiska principer och du kan välja att avbryta 
din medverkan närsomhelst utan motivering. Vi behandlar alla uppgifter med 
sekretess och kommer anstränga oss för att behålla er anonyma för att ingen ska 
kunna identifiera enskilda deltagare eller förskolor. Allt insamlat material kommer 
enbart användas i denna studie i syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare 
upplever arbetet kring estetiska uttrycksformen musik. För mer information om de 
etiska riktlinjer som gäller för självständiga arbeten, se här: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
 
Med vänliga hälsningar Emma och Nathalie  
 
Vid frågor kontakta oss via mail: 
Emma Eriksson - eenxxxx@student.mdh.se 
Nathalie Rosgårdh Willfjord- nrdxxxxx@student.mdh.se 
Handledare: Karl Asp - xxxxxx@mdh.se,  Telefon: 021-xxxxxxx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Intervjufrågor 
Bakgrundsfrågor: 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
Ålder på barngruppen? 
 
Om jag säger musik i förskolan, vad tänker du då?  
 
Berätta hur ni använder er av musik på din avdelning?  Ge gärna exempel. 
 
Använder ni er av några verktyg i musikaktiviteter? T. ex instrument. 
 
Kan ni använda er av musik utomhus på gården?  
 
En del verksamma förskollärare upplever musik som något påfrestande utifrån deras 
egna upplevelser, medan andra beskriver musik som något roligt. Hur tänker du om 
det här? Berätta om dina upplevelser av musik. 
 
Hur reflekterar du kring musik som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten?  
 
Hur skulle du beskriva dina att dina egna upplevelser av musik påverkar 
verksamheten? 
 
Vad skulle du vilja göra om du skulle få förbättra det musikaliska innehållet i 
avdelningen?   
 
Vilka förutsättningar upplever du att du har vid musikaktiviteter?  
Finns det något du skulle vilja förändra till det bättre?  
 
Hur resonerar du kring kompetensutveckling inom musik, är det något som skulle 
kunna vara aktuellt i er verksamhet och vad skulle det då kunna främja för er tänker 
du?  
 
Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
 
 
 
 
 

 
 


