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Detta är en studie där åtta förskollärare på olika förskolor beskriver hur de arbetar 

med musik som innehåll i förskolans verksamhet. Studiens syfte var att se hur 

förskollärarna arbetar med musik för att främja barns utveckling och lärande, samt 

vilket fokus det fanns i deras didaktiska planeringar. Metoden som använts är av 

kvalitativt slag och intervjuer genomfördes för att samla in material. Resultatet visar 

att förskollärarna inte genomför didaktiska planeringar men att de har ett syfte och 

mål med sina musikaktiviteter. Trots att förskollärarna har olika förkunskaper 

rörande musik beskriver de liknande arbetssätt där musiken används på ett 

traditionellt sätt vilket förskollärarna menar är genom sång, rytmik och rörelse. 

Flertalet av förskollärarna talade om trygghetens betydelse för arbetet med musik och 

efterfrågade kompetensutveckling på området. 
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1. Inledning  

Vilket innehåll som ska rymmas i en pedagogisk verksamhet och hur innehållet ska 
presenteras är exempel på didaktiska överväganden. Begreppet didaktik kan spåras 
bakåt i vår historia och grundades i traditioner rörande retorik under antikens tid, 390 
f.Kr. Senare under romartiden började litteratur även behandla undervisningskonst 
för lärare. De didaktiska idéerna har med tiden förändrats från att tidigare mest handla 
om undervisningens metod till att idag behandla undervisning ur ett vidare perspektiv 
där också frågor om t.ex. motiv och vem som ska lära beaktas (Selander, 2010). Det 
finns alltså en koppling mellan didaktik och lärande. I den här uppsatsen fokuseras det 
på didaktiska frågor om musik i förskolan. Niland (2009) menar att musik är något 
som finns naturligt hos barn och att musik därför kan användas för att stödja barns 
utveckling och lärande. Kyoung Kim och Kemple (2011) lyfter därtill fram att musik är 
en naturlig del av olika kulturer och därför viktig för barn att ta del av. Vesterlund 
(2003) som arbetar med musik som ett redskap för språkutveckling hos barn uttrycker 
bland annat att musik är ett eget språk och belyser vikten av att ge barnen detta språk. 
Hon skriver: 

 Musik skapar glädje och dans 
 Glädje och dans skapar rörelse 
 Rörelse skapar koordination 
 Koordination skapar förståelse 
 Förståelse skapar ord 
 Ord skapar meningar 
 Meningar skapar ett språk 
 (Vesterlund, 2003. s. 8). 

Riddersporre och Söderman (2012) samlar i sin bok Musikvetenskap för förskolan tio 
stycken författare i olika kapitel som skriver om detta ämne, och dessa framhåller 
vikten av att barn får möta musikaliska verksamheter samt att barn har musikaliska 
kunskaper redan från unga år. Forskning visar emellertid på att lärare snarare väljer 
bort det musikaliska för de akademiska ämnena (Kyoung Kim & Kemple, 2011). 
Läroplanen för förskolan uttrycker dock att förskolor ska arbeta med: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 
(Utbildningsdepartementet, 2010. s. 7). 

I förskolans läroplan finns två konkreta avsnitt där musik uttryckligen nämns samt ett 
avsnitt där betraktaren kan läsa in musik som en estetisk uttrycksform. I alla tre 
avsnitten då musiken berörs är det i samband med andra estetiska uttrycksformer 
såsom exempelvis dans, bild, drama och rytmik. Ett avsnitt är i inledningen då 
förskolans uppdrag beskrivs och i detta stycke uttrycks musiken konkret samt att detta 
ska vara en del i förskolans arbete med barnens utveckling och lärande 
(Utbildningsdepartementet, 2010. s. 7). Sedan förekommer två avsnitt där musiken 
eller estetiska uttrycksformer uttrycks som en del i strävansmål 
(Utbildningsdepartementet, 2010. s. 10 & 11).  

Samtidigt finns det en annan sida av myntet då många vuxna inte anser sig vara 
musikaliska (se exempelvis Ruddock & Leong, 2005; Swain & Bodkin-Allen, 2014). 
Detta är något som vi även kunde se tendenser till i vår pilotstudie från tidigare kurs. 
På dessa grunder är det därför av intresse att studera hur förskoleverksamheter arbetar 
med musik. Är musiken en naturlig del av barnens vardag inom den svenska förskolan? 
På vilket sätt och i vilka former förekommer musikaliska inslag? Har förskollärare 
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tydliga tankar rörande hur de arbetar med musik? Med dessa frågor som grund för 
våra tankar går vi vidare in i studiens syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att studera hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete med 
musik, ur ett didaktiskt perspektiv. Till detta har vi för avsikt att använda två 
frågeställningar. Vi ställer oss följande forskningsfrågor: 

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med musik för att stimulera barns 
utveckling och lärande? 

 Vilket fokus finns i förskollärares didaktiska planeringar? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel två, bakgrund, presenteras inledningsvis begreppsdefinitioner relevanta för 
studien. Sedan följer en teoridel där den teoretiska utgångspunkten för studien 
beskrivs. Här ges en förklaring av Nielsens (1994) teori och modell, som är tolkad och 
utvecklad av Hanken och Johansen (1998), rörande den musikpedagogiska 
verksamheten. Därefter följer en redogörelse för tidigare forskning rörande valt 
område vilket avslutas med det som läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) uttrycker angående musik och estetiska 
uttrycksformer i förskolans verksamhet. 

I kapitel tre, metod, presenteras först forskningsmetoden där valet av kvalitativ 
forskningsstrategi motiveras och därefter presenteras forskningsdesignen samt 
motiveringen att använda intervjuer som metod. Sedan följer en redogörelse för 
studiens urval samt forskningsproceduren. Därefter beskrivs studiens analysmetod 
vilket följs av en redogörelse av studiens tillförlitlighet. Den avslutande delen i detta 
kapitel berör forskningsetiken där de fyra allmänna huvudkraven gällande 
individskyddet inom forskning tas upp samt hur dessa har beaktats. 

Under kapitel fyra, resultat, ges en kortare presentation av studiens åtta informanter 
samt deras relationer till musik. Sedan följer två delar där resultatet kring de två 
forskningsfrågorna presenteras. I kapitel fem, analys, analyseras resultatet med 
utgångspunkt i teori och tidigare forskning. Kapitel sex, diskussion, inleds med en 
resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras i förhållande till 
forskningsfrågorna. Sedan diskuteras valet av metod. Därefter belyses implikationer 
för framtida yrke samt förslag för fortsatt forskning på området.   
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2. Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinitioner  

2.1.1 Didaktik 

Begreppet didaktik är oftast knutet till undervisning (Hanken & Johansen, 1998) och 
slås ordet upp i Svenska Akademiens ordbok finns följande beskrivning: ”benämning 
på den del af pedagogiken som handlar om (metoden för) undervisningen” 
(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). Didaktiken behandlar de didaktiska 
frågeställningarna: Vem är det som ska lära sig? Vad är det som man ska lära sig? När 
ska man lära sig och med vem? Var ska man lära sig? Hur ska man lära sig? Genom 
vad ska man lära sig? Varför, och för vad, ska man lära sig? (Jank & Meyer, 1997). 
Didaktiken har därmed ett fokus på lärande- och undervisningsverksamheter (Hanken 
& Johansen, 1998).  

2.1.2 Musikdidaktik 

För att förklara begreppet musikdidaktik skriver Hanken och Johansen (1998) först 
om begreppet musikpedagogisk verksamhet där de menar att allt som har en koppling 
till musik samlas under. De förklarar att musikdidaktik handlar om vilka intentioner 
som finns i musiklärandet och att detta är en del av hela den bredd som den 
musikpedagogiska verksamheten inrymmer. Musikdidaktiken blir då ett viktigt 
kärnområde inom musikpedagogiken. I denna studie ligger fokus på hur förskollärare 
arbetar med musik som innehåll och metod. 

2.2 Teori  

Hanken och Johansen (1998) beskriver en teori och modell hämtad från Nielsen (1994) 
som behandlar musikpedagogisk verksamhet och att det finns flera olika aspekter i 
detta. Dels menar de att musiken finns som en konst samt är en signifikant del av 
hantverkskulturen, och eftersom det finns en kunskap om musik som vi verbalt kan 
uttrycka menar författarna att musiken även finns som en vetenskap. Detta innebär att 
dessa olika aspekter kan utgöra en del av grunden för en individs kunskap inom musik 
som kommer påverka undervisningen. Ur ett didaktiskt perspektiv kan undervisning i 
musik ta utgångspunkt i en eller flera av dessa aspekter.  

Hanken och Johansen (1998) skriver vidare om didaktiska kategorier rörande 
pedagogiska situationer samt att dessa innebär en utgångspunkt för lärares didaktiska 
tänkande. De delar in dessa i mål, innehåll, metod, utvärdering, ramfaktorer samt 
elev- och lärarförutsättningar. Hanken och Johansen (1998) anser att alla dessa 
kategorier står i förhållande till varandra när lärare ska planera och genomföra den 
pedagogiska verksamheten. Den första kategorin, mål, handlar om vad man vill uppnå 
med sin planering. Vad vill jag att individen eller gruppen ska uppnå och vilka sidor 
vill jag att de ska utveckla? Innehåll innebär det som man vill att individerna ska lära 
sig, det handlar både om lärandestoff och de lärandeaktiviteter som arbetssättet ska 
innehålla. Metoden handlar om hur själva undervisningen ska gå till. Vilken 
undervisnings-/ arbetsform ska vi ha? Ska vi exempelvis arbeta i grupp eller enskilt 
med färre individer? Utvärdering innebär att man bedömer verksamheten i syfte att 
använda det som hjälpmedel att utveckla undervisningen (ibid). 

Hanken och Johansen (1998) tillägger även att alla individer har olika förutsättningar 
och erfarenheter och att det därmed även finns ramfaktorer som den 
musikpedagogiska verksamheten anpassas efter. De beskriver även andra ramfaktorer 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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såsom exempelvis barngruppernas storlek och tillgång till material. Den sista kategorin 
som de belyser är elev- och lärarförutsättningar. Att lärarna måste utgå från alla 
individers förutsättningar samtidigt som lärarna tillför sin kompetens, sina 
erfarenheter och syn på musik. Författarna lyfter tre olika musikdidaktiska 
utgångspunkter. De talar här dels om lärare som har utbildning och erfarenhet främst 
inom konstdimensionen samt att deras kompetenser främst finns som praktiker, att de 
utövar och skapar musik. En annan utgångspunkt är lärare vars huvudsakliga 
kompetens ligger inom den vetenskapliga dimensionen. Den tredje och sista 
musikdidaktiska utgångspunkten innefattar de lärare som besitter en 
allmänpedagogisk erfarenhets- och utbildningsbakgrund där musiken som ämne är 
en del av individens samlade ämneskompetenser. Författarna menar att dessa tre 
utgångspunkter leder till att det skapas olika slags förståelse rörande den 
musikpedagogiska verksamheten.   

2.3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

2.3.1 Musik i förskolan och skolan 

Holmberg (2014) skriver att musikstunderna i förskolan har haft utommusikaliska 
mål, där fokus ligger på att skapa glädje och gemenskap snarare än att få tillgång till 
musikens innehåll. Hon menar att det handlar om ett lärande att lära med och genom 
musiken snarare än att lära i och om musiken. Sången är den mest framträdande 
musikaktiviteten enligt Holmberg (2014) vilket hon anser behandlas som ett objekt 
eller som handling, samt ett möte mellan ett objekt och subjekt. Hon påvisar att det 
inte handlar om att leka med sången, genom olika röstlekar, skapa eller improvisera 
med sin röst. Utan snarare att sjunga sånger från en musikkanon och göra rörelser till 
sången. Även tolkningen av visorna menar Holmberg (2014) faller bort som ett 
lärande. Musik genom instrumentspel menar hon mestadels handlar om att 
improvisera och att pröva på att spela olika instrument. Då handlar det om hur dessa 
instrument kan spelas och hur de låter, svagt eller starkt. Denna aktivitet anser 
Holmberg (2014) visar på allas okunskap. Hon belyser att när en pedagog kan spela så 
tillåts barnen att vidareutveckla sina kunskaper genom att få tillgång till takter och 
rytmer som kan sättas in i ett annat perspektiv, ett exempel på detta kan vara en låt. 
Musik som rörelse menar Holmberg (2014) har två syften. Det ena är att illustrera 
sångtexter och förstärka uttrycken i musiken. Det andra är att röra sig till musiken. 
Holmberg (2014) säger att när den klassiska aktiviteten ”Miniröris” används så är det 
motorikutvecklingen som efterfrågas av pedagogerna och uttrycker att fokus ligger på 
själva handlingen och rörelsen. Men när barnen fick ta över radion blev aktiviteten 
annorlunda på så vis att aktiviteten övergick till en improviserande och undersökande 
form. 
 
Ehrlin (2012) har i sin avhandling studerat musikens roll i den pedagogiska 
verksamheten på tre förskolor. Studiens resultat visar att pedagogerna på förskolorna 
anser att det viktigaste rörande musikarbetet är att barnen får uppleva glädje och att 
musikala aktiviteter skapar gemenskap. Studien visar att det tar tid för många innan 
de känner sig trygga i att undervisa om musik samt att när utbudet av musikaktiviteter 
varierar så leder det till att barnen blir mer självsäkra i att delta i aktiviteterna. Ehrlins 
(2012) resultat pekar även mot att musiken, på olika sätt, används som ett redskap i 
verksamheterna. Att det exempelvis används för att arbeta med barnens 
språkutveckling, för att stärka individer inom barngrupperna, arbeta med individers 
självkänsla, skapa gemenskap samt för att träna kommunikation. Hennes analys visar 
att barnen får möjligheter till samlärande i musikaktiviteterna. Att dessa stunder, i 



9 
 

 
 

mångt och mycket, styrs av pedagogerna vilket ur barnens perspektiv inte ger samma 
utrymme för fria handlingar. Ehrlin (2012) påpekar att ”lite krasst uttryckt kan man 
säga att musikaktiviteter blir av om det finns någon på förskolan som finner glädje i 
musicerandet och känner sig kompetent att sjunga och spela med barnen” (ibid, s. 152).  
Ehrlin (2012) kan dock se att musikaktiviteterna inspirerar barnens lek och hennes 
analys visar att barnen blir allt aktivare i musikaktiviteterna samt att det skapas en 
gemenskap. Att de får erfarenheter som de sedan kan översätta och använda i andra 
sammanhang samt att barnen genomgår individuella utvecklingar där de vågar vara en 
del av gruppens gemensamma uttryck.  

Vad gäller lek som utgångspunkt i musikdidaktiskt arbete menar Niland (2009) att det 
bör vara ett betydelsefullt verktyg när barn ska lära sig om musik. Att musik är något 
som finns naturligt i barns lek och yttrar sig genom bland annat ljudeffekter, sång och 
dans. Författaren talar här om ett barncentrerat synsätt som hon betonar finns i 
styrdokument rörande musik. Hon lyfter att barnen genom leken kan konstruera sitt 
eget musikaliska lärande och att barnen i sin lek rör sig obehindrat mellan olika 
uttrycksformer såsom exempelvis sång, dramatisering, dans och skapande. Att barn på 
så sätt är engagerade på olika sätt genom både fysiken, språket och deras kreativitet. 
Hon belyser att alla dessa delar är olika former av lekar och att dessa kan användas för 
att utveckla musikaliska kunskaper hos barnen. Niland (2009) framhåller även att 
vuxna bör lyssna till barnens röster - vilka tankar och idéer de har om exempelvis val 
av sånger och vilka instrument som ska användas i verksamheterna. I detta arbete 
anser hon också att barnen kan vara med och både välja samt skapa sitt egna 
musikaliska material såsom sångkort eller böcker. Niland (2009) lyfter även fram 
tankar kring observationer av barnens musikaliska lek för att se deras intressen.  

Kyoung Kim och Kemple (2011) har i en amerikansk kontext studerat ifall musik aktivt 
används som ett verktyg i barns utbildning eller om det snarare ses som ett 
komplement. De menar att i ett stort antal amerikanska skolor har musiken som ämne 
fått ge vika för andra ämnen som matematik och läsning. De hävdar samtidigt att 
musiken är en självklar del av barns utveckling och lärande samt en del av vår historia 
och kultur. Författarna lyfter att musik är ett verktyg att kommunicera känslor och 
tankar genom, att man både får uttrycka sig och att känna. Att det ger sociala 
interaktioner, att det är en kognitiv aktivitet samt att man kan få musikaliska 
erfarenheter genom att exempelvis få utforska ljud, uppleva rytmik på olika sätt och 
pröva olika slags instrument. De framhåller att eftersom musiken kan ge barnen ett 
sådant varierat innehåll är det därför av vikt att musik ska vara inkluderat i 
styrdokument. Författarna skriver att musiken har en viktig roll för barns utveckling 
och lärande, samtidigt som de kunde se att lärare väljer bort detta för andra 
skolämnen, och att lärarnas tankar om musik alltså påverkar själva praktiken. 

Temmerman (2000) berättar i sin studie, som är gjord i en australiensisk kontext, om 
tre olika uttrycksformer av musik som förskollärare använder sig av i sitt arbete. Dessa 
olika delar är att lyssna till musik, att sjunga enskilt eller i grupp samt att utföra 
rörelser till musik. Hennes studie visar att när barnen själva får skatta vilken 
musikaktivitet som står högst hos dem väljer flertalet rörelse till musik medan ett fåtal 
väljer sången. Brodin och Lindstrand (2008) talar om vikten att använda sig av 
populärmusik i förskolans verksamhet som en del av de vardagliga aktiviteterna. De 
menar att när barnen själva får välja hur de ställer sig till musiken utvecklas ett 
gemensamt intresse för att sjunga, dansa och kontrollera sin kropp till musiken. 
Författarnas åsikt är att barnen då bildar ett innehåll som blir meningsfullt för dem 
och att barnen tillsammans dels utvecklas som grupp men även som enskilda individer. 
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Författarna Kragh-Müller och Ørsted Andersen (2012) anser att ansvaret ligger på 
lärarna för vilka förutsättningar barnen får till att kunna utvecklas och lära. Deras 
forskning visar att betydelsefulla aspekter för att ett lärande ska ske är att få ha 
inflytande, att bli lyssnad till samt att läraren kan anpassa sig efter barnens olika 
perspektiv. De framhåller att detta var väsentliga delar för att skapa engagemang och 
motivation hos barnen. 

Nivbrant Wedin (2011) belyser vikten av att lärarna planerar sina musikaliska stunder 
samt att den främsta uppgiften en lärare har är att skapa möjligheter för barn att 
lyckas. Hon lyfter här betydelsen av att använda de didaktiska frågorna i sin planering; 
Vem, varför, när, vad, och hur? Att då bland annat se till vem man ska undervisa, vad 
det finns för syfte med aktiviteten och hur aktiviteten ska genomföras. Författaren 
menar att om gruppsituationen är bra leder det till att barnen hela tiden lär av 
varandra. I likhet med detta skriver Ferm Thorgersen (2012) om det musikdidaktiska 
arbetet i förskolan och vikten av att det finns både syften samt intentioner med den 
musikaliska verksamheten och dess aktiviteter. Författaren betonar att det måste 
finnas en tanke i verksamheten när dessa ska ske. Hon uttrycker även att ett vanligt 
innehåll i musikverksamheten är att arbeta med teman, att ha olika aktiviteter, såsom 
exempelvis sångstunden, samt att musik ofta används för att träna någon annan typ av 
kompetens. När det gäller sångens roll belyser Holmberg (2012) att denna ofta är av 
ett reproducerande slag. Hon lyfter även tankar kring att pedagoger kan inspireras av 
varandra, och lära av varandra, rörande musikaktiviteterna.  

Young (2009), som har studerat musik i förskolan i Storbritannien, tar upp olika 
perspektiv på musikdidaktiken som hon menar har en avgörande roll för hur 
musikanvändandet ser ut i förskolors verksamheter. Till och börja med säger Young 
(2009) att det inte är så konstigt hur musikaktiviteterna i förskolors verksamheter är 
upplagda om man väljer att se till hur pedagogernas egna musiklektioner under 
skolgången såg ut. Förr ansågs sånglektioner, i en gemensam barngrupp, vara 
musiklektioner. Barnen bedömdes som att vara musikaliska eller inte vilket Young 
(2009) menar har skapat en skolad förförståelse för att musik endast är sång och att 
det är just det som skall läras ut. Författaren säger att det i verksamheter förekommer 
två olika typer av musikaktiviteter, antingen den vuxenledda, där den vuxna 
bestämmer vad som skall sjungas eller spelas och barnen förväntas sjunga med eller 
delta i grupp. Eller så genomförs det fria valet för barnen, där barnen själva sjunger 
eller spelar på instrument och där de vuxna väljer att inte vara deltagande alls. 

2.3.2 Musik i förskollärarutbildning och fortbildning 

Ferm (2008) menar att blivande lärare måste utveckla ett musikaliskt tänkande redan 
under utbildningstiden. Hon lyfter fram att lärare inom musikaliska verksamheter 
förväntas kunna undervisa om musik både i ett praktiskt, filosofiskt och teoretiskt 
perspektiv. Här belyser hon vikten av att lärarutbildningarna ger lärarstudenter 
möjlighet att utveckla en kommunikativ process där de ges möjlighet att träna sig i att 
utveckla arbetet med musik. Detta för att utveckla en reflektion och medvetenhet kring 
sitt egna lärande och utveckling. Författaren skriver att lärarstudenterna inom musik 
måste få vara i miljöer där de kan träna sina musikaliska kompetenser för att senare 
känna att de kan undervisa i musik, i förskolan med utgångspunkt i lek. I likhet med 
detta belyser Dogani (2008) att lärarstudenter redan under sin utbildning behöver få 
lära sig att använda reflektion som verktyg för att lära ut musik. Att de måste få 
möjligheter till att reflektera över sig själva samt få pröva olika undervisningsstilar. 
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Författaren menar att reflektion behövs för att se hur och vad man kan förändra i sitt 
arbetssätt, detta kan exempelvis göras genom att ge varandra konstruktiv kritik. 

Kyoung Kim och Kemple (2011) kunde i sin forskning, där 65 förskollärare deltog, se 
att deltagarna hade en stark tro att musik var betydelsefullt trots att de inte hade någon 
utbildning i detta. Författarna noterade dock ett samband mellan att de individer som 
hade mindre kunskap om musik var också de som inte ansåg att musik var lika 
betydelsefullt. Att musiken sågs som ett eget ämne vilket i sin tur kräver specifika 
kunskaper. Men det fanns även deltagare i studien som inte trodde på sin egen 
musikaliska förmåga men som ändå ansåg att musik är viktigt för barn. 
Artikelförfattarna drar en slutsats rörande att musik behövs i utbildningar för att lärare 
ska känna sig trygga i att använda sig av musik i verksamheterna. Att de behöver lära 
sig att både använda musiken som eget ämne, men också i andra ämnen och författarna 
ger här matematik som exempel. 

2.3.3 Musikalisk kompetens 

När det gäller vuxnas syn på sin musikaliska kompetens framhåller Ruddock och 
Leong (2005) att begreppet omusikalisk ofta används och att när det kommer till 
musik talar vuxna ofta om att man har en talang, en gåva eller att man är eller inte är 
musikalisk. Författarna har i sin studie intervjuat fyra vuxna som alla anser sig vara 
just omusikaliska. De kan se ett samband mellan deltagarnas tankar om vad det 
innebär att vara musikalisk eller inte, och att detta påverkar hur de ser på sig själva. 
Ruddock och Leongs (2005) studie pekar på lite olika resultat och de lyfter bland annat 
att ”Responses from all four non-musicians in this study reflect the understanding that 
musical reffered to being able to perform music skilfully” (ibid, s. 18). Vidare menar de 
att deras deltagare anser att antingen så förstår du musik, eller så är det något som 
finns utom räckhåll. Två av deltagarna är av uppfattningen att man behöver ha talang 
för att kunna utföra musik, medan de två andra anser att alla har potential att skapa 
musik. Ruddock och Leong (2005) menar att eftersom deltagarna inte tror på sin 
analytiska förmåga rörande musik, samt att de inte kan spela instrument, leder det till 
att de får en negativ självbild och ser sig själva som omusikaliska. I likhet med Kyoung 
Kim och Kemple (2011) som lyfter tankarna kring utbildning och musik menar även 
Ruddock och Leong (2005) att det behövs mer utbildning inom musik för att förändra 
synen på detta innehåll, men också för att individer ska börja se på sig själva som 
musicerande människor. Swain och Bodkin-Allen (2014) har studerat vuxna som ser 
på sig själva som tondöva och menar att vår omgivning är med och bidrar till om vi ser 
på oss själva som musikaliska eller inte. Författarna berättar att många av studiens 
deltagare har uppgett att de under sin uppväxt blivit tillsagda att de inte kan sjunga av 
sin omgivning, och ger här körledare, vänner, familj och lärare som exempel på detta. 
Swain och Bodkin-Allen (2014) beskriver att när lärare inte anser sig vara musikaliska 
så finns det en koppling till att de har en låg självkänsla rörande sin egen sång. Att det 
därför är viktigt att lärare känner sig trygga med sång vilket studier snarare visar 
motsatsen på att de är. I deras studie uppgav 35 % av lärarna att de inte upplevde det 
som något problem att sjunga på sitt arbete medan 13 % upplevde det som ett stort 
problem. I studien har lärarna även tankar om att vissa personer är musikaliska, 
medan andra inte är det. Studien visade att lärarna ofta känner sig nervösa och har 
dåligt självförtroende när det handlar om musik samt var oroliga för att sjunga falskt. 
Författarna menar att dessa negativa associationer både kan påverka hur nöjda lärarna 
är och hur de utför sina arbeten. De drar slutsatsen att om lärarna inte har tilltro till 
sin egen förmåga kan det i sin tur påverka barnens utveckling och lärande. I likhet med 
detta skriver Don Lind (2007) och Calissendorff (2012) om vuxnas prestationskrav när 
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det kommer till musik. Calissendorff (2012) menar att vuxna anser att de måste vara 
kunniga för att arbeta med barn och musik vilket har lett till det inte förekommer lika 
mycket musikaktiviteter i förskolan på grund av att pedagogerna inte anser sig ha 
kunskapen. Don Lind (2007) påstår i sin tur att ”många har alltför stor respekt för 
begreppet musikalitet. För att våga påstå: ’jag spelar eller sjunger’ bör det underförstått 
vara bra eller rent av professionellt för att räknas” (ibid, s. 95).   

Young (2009) lyfter pedagogernas roll i verksamheten som ytterst viktig för att barnen 
ska få möjligheter till att skapa och lära sig musik. Hon menar att pedagoger som fått 
utbildning, eller som anser sig vara kompetenta inom musik, har lättare att applicera 
detta i förskolan men belyser vikten av kompetensutveckling inom området. Hon säger 
att denna är ytterst begränsad och anser att det är när kunskaper finns som förskolan 
kan arbeta med musik.  

2.4 Läroplanen 

I förskolans läroplan står det under förskolans uppdrag att förskolan ska arbeta för att 
ge barnen möjlighet till att uttrycka sig, samt att de ska få göra detta genom en rad 
olika uttrycksformer däribland musik (Utbildningsdepartementet, 2010). Musiken 
nämns även senare och då som del i strävansmål. Läroplanen uttrycker dels att 
förskolan ska arbeta mot att barnen ”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” (ibid, s. 10). Den säger även att 
arbetslaget ska ”ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 
dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp 
av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (ibid, s. 11). 
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod  

Eftersom vi önskade att informanterna skulle beskriva hur de arbetar med musik i 
verksamheterna valdes en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman, 2011). Bryman (2011) 
skriver att denna forskningsstrategi ofta är en mer öppen strategi om man jämför med 
den kvantitativa forskningsstrategin samt att ”de flesta kvalitativa forskare uppvisar en 
preferens för att se en situation eller miljö genom deltagarnas ögon” (ibid, s. 376). I 
denna studie önskades en mer djupgående insyn i förskolors syn på musik och hur 
informanterna arbetar med detta. Målet var även att lyfta variationen hos olika 
förskolor samt att informanterna skulle vara beskrivande i sitt berättande. På dessa 
grunder har därför intervjuer valts som metod i denna studie (se 3.2 
Forskningsdesign). Det finns kritik rörande kvalitativa forskningsmetoder som bland 
annat uttrycker att denna metod inte gör det möjligt att överföra en studies resultat i 
ett större sammanhang. Att endast ett fåtal fall inte kan generaliseras och appliceras i 
ett vidare perspektiv (Bryman, 2011). Denna kritik är vi medvetna om i valet av 
forskningsmetod men med hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor, som krävde 
ingående och detaljerade svar från informanterna, blev denna metod att föredra 
framför en kvantitativ metod. En förhoppning är även att studien kan ge en 
fingervisning i hur förskolor arbetar med musik och därmed vara med och bidra till 
kunskapen på detta område.  

Eftersom studien var inriktad mot att ta del av fördjupade beskrivningar rörande den 
musikaliska verksamheten valdes enkäter bort som metod då dessa inte kan ge den 
tillräckligt djupa information som önskades. Även observationer valdes bort som 
metod då ett större perspektiv, och en vidare bredd, av hur verksamheterna arbetade 
med musik efterfrågades. Hade observationer använts som metod hade dessa behövts 
genomföras under en längre period för att studiens resultat skulle bli tillförlitligt och 
trovärdigt (Bryman, 2011) och det tidsutrymmet fanns inte för denna studie.  

3.2 Forskningsdesign 

Som beskrivet i avsnittet ovan har intervjuer valts att användas som metod i denna 
studie. Denna metod lämpade sig väl för studien eftersom det eftersöktes att få 
ingående och detaljerade svar av informanterna och förutbestämda intervjufrågor 
användes. Denna metod gav även möjligheter till att vara flexibla i följdfrågorna samt 
kunde ge både breda och mer preciserade svar om informanternas verksamheter. Valet 
av denna metod var därför av en betydande aspekt för att kunna nå studiens syfte och 
besvara forskningsfrågorna. Bryman (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer kan 
vara mer följsamma, att de kan ge ”fylliga och detaljerade svar” (ibid, s. 413) samt att 
de har ”intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter” (ibid).  

Bryman (2011) lyfter två olika sorters intervjuer som är de vanligaste inom kvalitativ 
forskning, dessa är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. En ostrukturerad 
intervjuform är mer som ett samtal där den som intervjuar inte har särskilt många 
frågor, eller utgår från teman, och där informanten ofta får associera fritt kring 
frågorna. Angående semistrukturerade intervjuer skriver Bryman (2011) att 
intervjuaren ofta använder sig av förutbestämda frågor, en intervjuguide, men att 
informanterna ändå får möjlighet att utforma svaren så som de själva vill. I denna 
intervjuform kan intervjuaren även ställa frågor som inte var tänka från början. Det är 
den senare intervjuformen som har använts i denna studie. Frågorna utformades och 
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baserades på denna studies syfte och forskningsfrågor (se bilaga 1, Intervjuguide) samt 
har varit flexibla under intervjuprocesserna.  

Vid intervjuernas början användes inledande och öppna frågor (Bryman, 2011) då 
syftet var att översiktligt ta reda på hur informanterna ser på musik. Sedan användes 
sonderade frågor då målet var att informanterna skulle vara berättande och 
fördjupande i sina svar. För att aktivt arbeta med rollen som lyssnare under 
intervjuerna och därmed vara lyhörda för det som informanterna uttryckte var det 
viktigt att arbeta med tystnad. Detta för att informanterna skulle hinna få tänka efter 
vad de sagt och därmed även ge dem möjligheter till att utveckla sina svar (ibid). 
Brymans (2011) tankar om öppna respektive slutna frågor beaktades vid 
intervjusituationerna och i denna studie valdes medvetet båda delar då det önskades 
både kortare och längre svar från informanterna. Detta val gjordes även för att få tid 
för eftertanke av de korta frågorna samt för att ges möjlighet till att ställa följdfrågor. 
Ett induktivt angreppssätt användes då resultatet är kopplat tillbaka till en teori samt 
forskning som finns inom detta ämnesområde (Bryman, 2011). 

3.3 Urval 

I denna studie har personer som är fastanställda som förskollärare intervjuats. Detta 
för att studiens syfte har ett fokus på utveckling, lärande samt den didaktiska aspekten. 
Vi antog att eftersom förskollärare har en högre utbildning än t.ex. barnskötare så 
skulle de lättare kunna beskriva det didaktiska arbetet med musik och därför gjordes 
detta urval. Kontakt togs med åtta förskolor via telefon eller mail och studiens syfte 
presenterades. Slutligen kom åtta förskollärare att delta och två av dem hade tidigare 
deltagit i pilotstudien. Till detta självständiga arbete återkom vi till dessa två med 
fördjupade frågor. Förskollärarna som deltagit i studien arbetar på olika förskolor och 
har ingen koppling till varandra. Ett medvetet val var att välja förskolor där vi inte hade 
någon eller mycket liten inblick i hur musikverksamheterna såg ut, och därmed inte 
visste hur förskollärarna arbetar med detta som innehåll. Detta var en betydelsefull 
aspekt för att inte omedvetet påverkas av valet av förskolor och därmed riskera att 
påverka studiens resultat. Med den redan nämnda tidsramen för denna studie fanns 
inte möjlighet att genomföra och analysera fler än åtta intervjuer.  

3.4 Forskningsproceduren 

Efter att ha kontaktat förskolorna och fått bekräftat att de hade förskollärare som 
kunde tänka sig att medverka i studien lämnades missivbrev ut till dessa. Där fick 
informanterna ta del av de forskningsetiska reglerna samt övrig information (se bilaga 
2, Missivbrev). Informanterna fick sedan i lugn och ro läsa brevet och kontaktades 
sedan igen för att höra om de fortfarande ville medverka i studien. Efter att de bekräftat 
att de ville delta bokades sedan datum och tider för intervjuer. Vid intervjusituationen 
kontrollerades återigen att informanterna ställde upp på de förutsättningar som 
meddelats i missivbrevet.  

Intervjuerna var ca 30 minuter långa och det genomfördes åtta stycken intervjuer med 
ljudupptagningar av dessa (se även 3.6 Tillförlitlighet). Intervjuerna genomfördes i 
avskilda rum och i lugna miljöer för att säkra kvaliteten på ljudupptagningarna 
(Bryman, 2011). Dessa intervjuer transkriberades sedan och analysprocessen 
påbörjades genom att bearbeta transkriberingarna för att på så sätt reducera data. Hela 
tiden beaktades studiens syfte och forskningsfrågor när texterna bearbetades och på så 
sätt utkristalliserades kategorier som kännetecknade respektive intervju. Sedan 
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jämfördes intervjuerna mot varandra och likheter och skillnader eftersöktes i det som 
informanter hade uttryckt. Parallellt med detta har litteratur samt forskning studerats 
rörande musik i förskolors verksamheter för att se på likheter och skillnader i relation 
till denna studies resultat, och på så sätt har litteratur och forskning använts i 
analysarbetet.  

3.5 Analysmetod 

Efter att intervjuerna var gjorda transkriberades dessa för att sedan skrivas om till en 
sammanfattande text kring varje intervju, om vad som framgick från det som 
informanterna berättade kopplat till våra intervjufrågor. Sedan eftersöktes det i varje 
intervju efter sådant innehåll som ansågs vara signifikant för varje enskild intervju, 
innehåll som framkom här var exempelvis temaarbete och traditionellt. Nästa steg var 
att jämföra dessa texter och intervjuer genom att söka efter likheter och skillnader i 
informanternas utsagor. Olika teman kring informanternas uttalanden kunde därmed 
synliggöras. Detta relateras till Bryman (2011) som skriver om kvalitativ dataanalys 
och att forskaren då bland annat kan söka efter begrepp och kategorier. Till hjälp för 
att strukturera upp denna studies resultat, och se helheten, användes ett lakan där 
lappar med huvuddelarna av intervjufrågorna skrevs upp, exempelvis informanternas 
relationer till musik. Kring varje fråga nålades det sedan fast lappar, som var 
färgkodade efter varje informant, som synliggjorde informantens tankar och svar på 
respektive fråga. På så sätt gavs en överblick över alla informanternas svar och därmed 
blev det lättare att söka efter gemensamma teman och begrepp. I relation till litteratur 
genomfördes en analys utefter de teman och begrepp som blev synliga i resultatet. I 
detta arbete har det även eftersökts ramfaktorer som kan hjälpa till att förklara 
studiens resultat. Även detta relateras till Bryman (2011) som skriver att forskaren kan 
analysera och utforska kategorier som hen fått fram i sitt resultat samt titta på 
relationerna mellan dessa.  

3.6 Tillförlitlighet 

Stukát (2011) skriver om begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
Reliabilitet handlar om mätnoggrannheten och tillförlitligheten, medan validitet berör 
hur väl ett mätinstrument fungerar i relation till det som ska mätas. Generaliserbarhet 
innebär om studiens resultat kan översättas i ett större sammanhang eller om det 
endast kan ses för gruppen som har undersökts. Bryman (2011) belyser begreppet 
trovärdighet och menar att detta inom den kvalitativa forskningen är motsvarigheten 
till validitet. På samma sätt lyfter han begreppet pålitlighet, som är jämförbart med 
reliabilitet, samt överförbarhet vilket han kopplar till extern validitet och ”som rör den 
utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och 
situationer” (ibid, s. 352).  

Det är av betydelse att vara medveten om aspekter som kunnat påverka studiens 
resultat. Dels så kan dagsformen hos både oss själva och studiens informanter påverka 
vilka svar som framkommit under intervjuerna. Informanterna kan exempelvis ha 
misstolkat frågorna, alternativt att informanternas svar har tolkats på ett felaktigt sätt 
(Stukát, 2011). För att undvika detta och öka tillförlitligheten i denna studie valdes det 
därför att göra ljudupptagningar av samtliga intervjuer. På detta sätt behövdes det inte 
göras ett första urval redan under intervjusituationerna och därmed minimerades 
risken att missa information som senare kunnat visa sig vara värdefull. Detta innebar 
även att transkriberingar av intervjuerna kunde genomföras samt gav oss möjlighet att 
ta del av varandras ljudupptagningar och intervjuer på ett djupare plan. Eftersom vi 
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genomförde fyra intervjuer vardera samt att dessa gjordes var för sig ökade det även 
studiens tillförlitlighet genom valet att göra ljudupptagningar.  

Sedan finns risken att informanterna inte kommit på allt som de gör beträffande 
musiken i sina verksamheter och att svaren därmed inte blivit så djupa som önskades 
för denna studie. Å ena sidan hade detta eventuellt kunnat kringgås genom att skicka 
ut studiens intervjuguide i förväg till informanterna, men å andra sidan fanns det en 
önskan om att intervjuerna skulle vara av flexibel karaktär (Bryman, 2011). Det fanns 
även en önskan att informanternas svar skulle vara med och driva intervjuerna framåt. 
I arbetet för att undvika att missa viktig information från informanterna, samt för att 
öka tillförlitligheten, har därför uppföljningsfrågor använts som flera var av berättande 
karaktär. Intervjufrågorna vävs även in i varandra vilket har gjort att informanterna 
under intervjuernas gång har kommit på detaljer som de glömt att nämna tidigare 
under intervjuerna och som de har kommit på tack vare detta arbetssätt. 
Avslutningsvis finns alltid kritiken att ha i åtanke – hur ärliga är informanterna i sina 
svar? (Stukát, 2011). Då endast intervjuer har genomförts och att informanternas svar 
därmed inte har kontrollerats genom exempelvis observationer så kan man inte exakt 
veta hur väl deras svar stämmer överens med verkligheten. Här får vi helt enkelt lita 
på informanternas svar och att de förstod studiens syfte - att ingen var ute efter att säga 
att något skulle vara rätt eller fel i förskolors olika musikverksamheter, utan att syftet 
endast var att synliggöra deras arbete rörande detta område. 

Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor är intervjuer som metod ett 
väl fungerande mätinstrument för att kunna besvara dessa frågor. Om studiens resultat 
kan generaliseras och översättas till ett större sammanhang är eventuellt inte helt 
troligt men resultatet ger dock en fingervisning av hur arbetet med musik i förskolors 
verksamheter ser ut och kan därmed vara med och bidra till forskningsområdet.   

3.7 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om forskningsetiska förhållningssätt vilket har 
beaktats under arbetets gång. Även Stukát (2011) skriver om de fyra allmänna 
huvudkraven vad gäller individskyddet inom forskning; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär bland annat att informanterna ska informeras om studiens syfte samt att deras 
deltagande är frivilligt och kan avbrytas. Samtyckeskravet berör att informanterna 
själva har rätten att bestämma över sin medverkan i studien, samt att de när som helst 
ska ha valet avbryta sitt deltagande i studien utan att det innebär några negativa 
konsekvenser för dem (ibid). Konfidentialitetskravet handlar i sin tur om 
informanternas anonymitet och att uppgifterna inte ska kunna kopplas till respektive 
informant. Nyttjandekravet innebär att den information som informanten ger studien 
endast får användas i forskningsändamål (ibid). 

I studiens missivbrev (se bilaga 2) skrevs det tydligt fram information rörande dessa 
fyra punkter så att informanterna skulle veta sina rättigheter innan de accepterade, 
eller avböjde, att vara med i studien. I brevet informerades det om studiens syfte, att 
informanterna i studien är anonyma, att deras medverkan är frivillig, om den 
beräknade intervjulängden samt att ljudupptagning skulle göras under intervjuerna. 
De informerades också om att de närsomhelst kunde välja att avbryta intervjun samt 
att uppsatsen kommer publiceras och bli en offentlig handling i databasen Diva. Vid 
intervjutillfällena påtalades det tydligt när intervjuerna startade respektive avslutades, 
samt påvisades att det inspelade materialet är till för oss två som genomför studien och 
kommer raderas efter att C-uppsatsen har godkänts.  
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I denna studie används fingerade namn på studiens informanter för att lyfta förståelse 
för textens innehåll. Detta kopplas till det som Vetenskapsrådet (2011) skriver om 
angående anonymisering och avidentifiering.  

3.8 Litteratursök  

I arbetet med att söka litteratur har databasen EricEBSCO använts. Ordkombinationer 
som söktes på var preeschool* or kindergarten* or ”early childhood education*” och 
begreppet music lades till. Peer rewiewed valdes samt att det skulle vara akademiska 
artiklar. Denna sökkombination gav 459 stycken träffar. När istället ordet music byttes 
till teach music blev det 35 träffar. En annan variant av sökkombination som användes 
var sökorden preeschool* or kindergarten* or nursery or infant och sedan valdes 
begreppet music* till. Därefter valdes peer rewiewed samt att artiklarna skulle 
publicerats mellan åren 2000-2014, men även att det skulle vara akademiska artiklar. 
Denna sökkombination gav 223 träffar.   

Sedan gjordes begränsningen genom att först sålla ut bland artiklarnas rubriker som 
sökningarna gav för att sedan läsa de olika artiklarnas abstract. Sedan valdes artiklar 
ut och lästes mer ingående och ytterligare begränsningar gjordes genom att välja ut de 
artiklar som var mest intressanta för denna studie, dessa har redogjorts i 
litteraturbakgrunden. Det blev alltså ett intresseurval. 

Under utbildningens gång har vi stött på olika litteraturer som behandlar musik som 
innehåll i förskolors verksamheter. Bland dessa valdes litteratur ut som var relevant 
för denna studie. Även här blev det alltså ett intresseurval.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från studiens åtta intervjuer. Sju av informanterna 
är utbildade förskollärare och en är utbildad fritidspedagog. Alla är anställda som 
förskollärare. Resultatet är framskrivet i tre olika delar. I den första delen presenteras 
studiens informanter och deras relationer till musik. I del två och tre presenteras 
resultatet med utgångspunkt i de två forskningsfrågorna och dessa får utrymme i 
varsin del, där rubrikerna specificerar den aktuella forskningsfrågan. 

4.1 Studiens informanter  

Annelie är fritidspedagog har arbetat inom barnomsorgen i 37 år och arbetar idag med 
barn i åldrarna tre till fem år. Hon beskriver sin relation till musik som att hon inte är 
någon ”stor fantast” men att hon tycker om att dansa och röra sig till musik. Musik är 
något som kan roa henne, göra henne glad, lugn och engagerad men samtidigt något 
som kan störa henne om hon känner sig stressad. Annelie säger att hon vill känna sig 
mer skicklig rörande musikaliska aktiviteter och anser att det saknas utbildning inom 
området, men resonerar också att det troligtvis är lättare för individer att utveckla det 
som man känner sig bekväm och trygg i. På frågan om hon känner sig bekväm med att 
arbeta med musik med barngruppen svarar hon: 

Ja det gör jag i det jag kan, men jag känner mig väldigt osäker i det så jag känner att jag 
är väldigt begränsad…  

Minna har arbetat som förskollärare i 25 år och hon arbetar idag med barn i åldrarna 
tre till fem år. Minna berättar att hon är uppvuxen med musik och säger själv att hon 
älskar musik samt att detta är en stark sida hos henne. Hon spelar ett flertal instrument 
(flöjt, blockflöjt, gitarr, piano, trummor) men säger att eftersom hon känner sig mest 
trygg med gitarren så är det denna som hon använder mest på förskolan.  

Sara, har arbetat inom förskolan i 12 år och arbetar idag med barn i åldrarna ett till tre 
år. Privat har hon ingen relation till musik och återkommer flera gånger under 
intervjun till att hon själv inte har något intresse av musik. Sara säger att hon inte kan 
spela instrument och anser att hennes kollega på grannavdelningen som kan spela 
gitarr därmed kan ge barnen en annan dimension än vad hon själv kan göra. Hon 
beskriver detta på följande sätt: 

Hon själv är musikalisk och hennes familj är det och hon spelar gitarr med barnen, alltså 
det är klart att det blir på ett annat sätt definitivt… och hon leker ju med barnen på ett 
annat sätt med musik tror jag… och på en annan dimension än vad jag gör… […] Hon 
spelar ju alltid. Hon kan ju spela ute på gården och så går vi dit med barnen och sjunger 
tillsammans liksom… men jag kan inte spela gitarr så jag tror inte att det kan bli på 
samma sätt… 

Johanna har arbetat inom barnomsorgen i 31 år och arbetar med barn som är tre till 
fem år. Hon säger att musik för henne innebär glädje, känslor och gemenskap. När hon 
började arbeta spelade hon gitarr men uttrycker det som att hon har ”tappat det på 
vägen” och spelar inte längre i barngrupp. Hon berättar att hon är trygg när hon har 
musikaktiviteter med barnen och säger: 

När jag började arbeta så kunde jag ju känna mig dum och sjunga och sådär för att det 
kanske inte blir rätt att hålla tonen men det har man övat på i så många år nu (skrattar) 
[…] och låter det inte sådär jättevackert… tycker man att det är roligt själv så smittar det 
ju av sig. 
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Annika, har arbetat som förskollärare i 35 år och arbetar idag med barn upp till tre års 
ålder. Hon säger att hon privat inte direkt har någon relation till musik. Annika menar 
att en problematik som finns när det kommer till de vuxnas roll och musik i förskolan 
är att många vuxna inte vill göra bort sig och har svårt att ge sig hän med barnen. Hon 
tror att det kan ha att göra med att vuxna har svårt att gå utanför sin trygghetszon. För 
att kunna göra det talar Annika om vikten av att vara trygg i sig själv men även i sitt 
arbetslag. Hon tror även att det kan ha att göra med att det finns en brist på kompetens 
samt brist på trygghet hos de vuxna.  

Karin har arbetat inom barnomsorgen i fyra år och är idag på en avdelning med barn 
som är tre till fem år. Hon beskriver att hon själv varken har intresse eller några 
teoretiska kunskaper att tillämpa för att kunna utveckla barnen inom musik och jämför 
sig med andra som exempelvis spelar gitarr. Karin anser att de som har utbildat sig, 
eller som kan spela ett instrument, är mer lämpade för att arbeta med musik och menar 
att de vet vad som skall läras ut samt hur detta skall göras. Hon beskriver detta och 
musiken i förskolan på följande sätt: 

För de som spelar gitarr är ju lärda och kan de där, vet ju mer än mig och så… jag är… hur 
ska jag säga… jag vet inte hur jag ska göra, vad som är viktigt och så. Så det blir nåt mer 
flummigt… inte på riktigt… […] Visst har man byggt maracas men inte är det samma som 
att spela gitarr med barnen! 

Lotta arbetar med barn som är tre till fem år gamla och har varit verksam inom 
barnomsorgen i 12 år. Lotta säger att musiken skapar olika känslor hos henne och att 
hon lyssnar mycket på musik både hemma och i bilen, men i hemmet väljer hon musik 
beroende på vilken sinnesställning hon vill ha samt vilket humör hon är på. Hon 
beskriver musikens betydelse som lustfyllt och att musiken finns både genom glädje 
och sorg. Lotta säger att hon inte alls känner sig trygg med att arbeta med musik i 
förskolan eftersom hon inte vet vad man kan göra eller hur det skall ske. Hon berättar: 

För min egen del handlar det om att jag inte vet HUR jag skall göra alls… får inte inputs 
eller så… och när ingen vill vara med är det tungt att stå på sig i det. Jag vill ge något som 
är bra till barnen och är väldigt osäker på hur en aktivitet ska se ut… 

Lotta efterfrågar vidareutbildning eller att någon kommer till förskolan och visar hur 
ett arbete med musik i förskolan kan se ut samt hur man skall tänka. 

Sofia har gått lärarutbildning mot det yngre åldrarna och har arbetat i sju år. Sofias 
utbildning gör att hon kan arbeta både i förskolan och i skolan och hon arbetar idag i 
en förskoleklass men har tidigare arbetat inom förskolan. Privat anser sig Sofia vara en 
”medelmåtta” inom musik, en person som mestadels lyssnar på radio men även en del 
via Spotify. Sofia berättar att hon inte har fått något musikaliskt hemifrån och anser 
att musiken är något som man har i bakgrunden för att förhöja olika stämningar, 
exempelvis för att gå ner i varv eller för att träna.  

Ingen av förskollärarna uppger att de har fått någon specifik fortbildning inom musik. 
Av studiens åtta förskollärare uppger två stycken att de har gått någon enstaka kurs 
men att det var för många år sedan och de har svårt att komma ihåg vad kurserna 
innehöll.  
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4.2 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med musik för att 
stimulera barns utveckling och lärande? 

Annelie berättar att hon upplever att musik är deras svagaste område på förskolan och 
beskriver att de arbetar med detta mer ”traditionellt”. Med det menar hon att de 
sjunger, har viss rytmik samt brukar röra sig till olika sorters musik och ljud. Hon säger 
att musiken oftast har en koppling till ett ämne eller tema och beskriver ett projekt som 
de i dagsläget arbetar med: 

Just nu håller vi på och jobbar med vatten och då har vi haft vattenljud och då har de fått 
rört sig till de ljuden, hur dem känns… och likadant till nu har vi jobbat med vatten i fast 
form… hur snöflingor singlar (visar med armarna) och vad kan det vara för ljud och 
rörelse så…  

Hon säger vidare att hon upplever att musik och rytmik är något som finns naturligt 
hos barn och berättar att hon vill få in det mer i vardagen, att de har försökt lyfta in 
teater samt att barnen ska få arbeta med musik. De har ett utrymme där barnen kan 
klä ut sig, spela och dansa till musik. Hon säger att de dock inte har så mycket musik i 
sin verksamhet och förklarar att detta troligtvis beror på att de vuxna inte känner sig 
säkra på detta område och att det kan ha gjort att förskolan inte har utvecklat detta. 
Hon ser musiken som ett medel för att utveckla och uttrycka känslor samt för att få 
samhörighet: 

Att utveckla känslor och alltså… samhörigheten… och att du får starkare relationer till det 
ämnet eller till det du gör kan jag känna… […] hur snön dalar, hur utrycker jag det i 
musik? Eller rytmik eller sång eller… ja att man förstärker de känslorna. Det är nog mer 
i det känslomässiga planet tror jag. 

Minna i sin tur menar att genom musiken får man uttrycka känslor, att det innehåller 
mycket glädje och är något som man kan göra tillsammans. Hon säger även att man 
kan lära sig språk och andra ämnesrelaterade teman, såsom exempelvis matematik, 
samt lyfter att musiken ofta används temainriktat. Hon tycker också det är viktigt att 
barnen får lära sig musiklära; att lyssna, att sjunga rätt melodi med de rätta tonerna 
samt rytmik och takter och säger: 

Största syftet är ju att det ska vara roligt, det ska vara något intressant… som barnen 
uppskattar… […] Jag vill bara… ge vidare mina kunskaper på något vis… alltså jag kan 
inte lära ut att spela instrument, det kan jag inte, men jag kan lära barnen att sjunga en 
sång… rätt melodi… […] lära barnen en liten känsla för musik… takt och rytmik…  

På Minnas förskola arbetar de med musik på olika sätt. De har sångsamlingar och 
rytmikstunder där barnen dels får lyssna och röra sig till olika slags musikstilar samt 
får tillfälle att spela olika slags instrument såsom trummor, maracas och trianglar. De 
leker t.ex. klapplekar och Minna berättar att musiken även öppnar dörrar för att träna 
andra aspekter. Hon talar här exempelvis om att stå i centrum och att då få träna sig 
på att ha allas blickar riktade mot sig och att på detta sätt arbeta med att lyfta barnen. 
Hon beskriver ett aktuellt exempel på detta då barnen för tillfället älskar rörelsesången 
”Tingelinge tåget far…”: 

Det var så uppskattat att alla ville vara loket… och så har vi gjort en låda med alla namn 
så drar vi ett namn varje gång… då spelar det också in det där med att stå i centrum, att 
vara den som alla tittar på och det lyfter ju barnet på något vis… så sånt är ju också med 
i musiken. 

Vidare berättar Minna om när barnen masserar varandra och att de då använder 
avslappnande musik. Hon säger att musikaktiviteterna mestadels är planerade men att 
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det förekommer spontana aktiviteter som dansstopp eller att de spontant sjunger 
tillsammans. Minna är nöjd med deras sätt att arbeta med musik men säger samtidigt 
att hon vill mer. Hon säger att hon själv inte kan lära ut att spela instrument men att 
hon vill ge barnen en känsla för musik. Att hon vill fånga deras intresse, att öka deras 
intresse eller att bibehålla intresset. Hon tycker här att musiken är ett bra medel att 
arbeta med i förskolans verksamhet. 

Sara ger bilden att musiken förekommer spontant i hennes arbete med barnen och att 
det både handlar om att barnen spontant musicerar då de exempelvis börjar spela på 
olika saker i miljön, men även att hon uppmuntrar dem till att sjunga genom att koppla 
sång till sådant som barnen upplever i sin vardag. Hon beskriver också att de sjunger 
tillsammans, eller gör rim och ramsor, när de byter blöjor samt att attribut som barnen 
har på sig kan leda till olika sånger. Hon ger exemplet att när ett barn har stjärnor på 
strumporna kan det leda till att de sjunger ”Blinka lilla stjärna”: 

Det blir en trevlig stämning tycker jag att man småsjunger inte bara under samlingen 
utan även under vardagen liksom… och det tycker jag det ser ju barnen… de vet att när 
man själv har uppmuntrat det tidigare så att när de kommer med sina strumpor som har 
stjärnor som de har haft tidigare så kan ju de komma och blinka med händerna 
(gestikulerar med händerna) och visar att de är med på sången, eller att vi ska sjunga 
den… De lär sig ju att man tycker att det är kul eller att man uppmuntrar det… 

I övrigt menar hon att musiken används på ett traditionsbundet sätt kopplat till 
exempelvis högtider eller temaarbeten. Sara beskriver att musiken kan ge barnen 
ytterligare en dimension i sitt lärande. Att musiken och sångerna de väljer oftast är 
kopplade till ett lärande, såsom exempelvis motorik, språk eller är ämnesrelaterade. 
Hon berättar: 

Nu har vi haft vattenprojekt då har vi sjungit mycket sånger som handlar om vatten… så 
så kan man ju koppla, likväl som man kopplar sånger som handlar om jul… 
ämneskopplade sånger som man använder… 

De använder sig av CD-skivor med sång och musik där barnen får göra rörelser till det 
som uttrycks i sångerna, exempelvis ”Miniröris” och ”Klapp och klang”. Sara berättar 
att det varierar hur mycket hon lyfter in musiken i verksamheten och att detta till stor 
del beror på vilka arbetskamrater hon har. Hon menar att kommunikationen till 
kollegor är en avgörande aspekt för henne. Sara säger att hon är nöjd med sitt 
arbetssätt rörande musikaktiviteter men uttrycker även att det går i olika perioder hur 
mycket musik som förekommer i verksamheten. Sara berättar sin tolkning angående 
när det står estetiska uttrycksformer i läroplanen och säger att hon själv då inte ser 
musiken som en självklar uttrycksform i detta.  
 
Johanna beskriver förskolans musikverksamhet som ett temainriktat arbetssätt, att de 
anpassar musiken efter årstider samt att det är ett bra komplement för att ge barnen 
fler dimensioner i sitt lärande. Hon säger: 

Ju fler sinnen som får vara med, ju mer befäster man ju kunskap… […] jag tror ju att alla 
de här skapande… de kreativa ämnena är ett bra komplement till faktan så befäster man 
saker på ett annat sätt… 

Hon använder musiken främst i samlingarna och de brukar spela klassisk musik via 
CD på morgnarna när barnen lämnas på förskolan. Johanna berättar att barnen får 
vara med och bestämma vad samlingarna ska innehålla och att de in dagsläget har 
dansstopp på samlingen en dag i veckan därför att detta har efterfrågats av 
barngruppen. Till viss del får även barnen vara med och välja sånger när de sjunger 
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men hon säger även att personalen är med och styr låtvalen så att det exempelvis ska 
vara anpassat efter årstid eller vart man befinner sig på året. Johanna beskriver att de 
har gjort egna instrument och arbetar med rytmik genom exempelvis klapplekar samt 
att de brukar använda sig av ”Miniröris”. Johanna är nöjd med sättet de arbetar på 
men säger även att de skulle kunna lyfta in fler delar såsom exempelvis dans. Johanna 
reflekterar över att musiken inte har samma fokus idag som hon upplever att den hade 
när hon började arbeta inom barnomsorgen, och säger att det idag mer finns ett fokus 
som är riktat mot exempelvis matematik och språk. Hon påpekar att förskolor såklart 
använder sången även i dessa ämnen, eftersom det bland annat är viktigt för barns 
språkutveckling, men menar att hon upplever det som att sången förut mer fick 
existera som ett eget innehåll.   
 
Annika berättar att de på olika vis arbetar med musik i förskolan och lyfter dels sången 
genom ”traditionella samlingar” och i spontana aktiviteter. Musiken används i 
rörelseaktiviteter och även hon lyfter ”Miniröris” som exempel. Hon berättar här om 
deras arbete med rytmik: 

Vi har också rytmik, det är också inom musikspektra där vi lägger in äggmaracas och 
taktpinnar. Det är så långt vi kommit idag… Oftast vill de ha samma instrument så därav 
begränsningen då det inte finns så många av de andra instrumenten. Men ibland har vi 
bara äggmaracas och ibland bara taktpinnar.  

Annika beskriver även olika slags arbetssätt som musiken används ihop med skapande 
och ger exemplet att låta barnen få måla till klassisk musik. Hon menar att barnen 
uppmanas att lyssna till musiken, att reflektera över den inre bild som de får av känslan 
i musiken, för att sedan måla detta på ett papper. Annika säger att syftet och målet med 
denna musikaktivitet är att ge barnen en möjlighet till att få en djupare förståelse samt 
att ge dem möjligheter till att utveckla saker som de tidigare kanske inte fått möjlighet 
till. Hon talar även om vikten av att vara i en gemenskap och tillsammans för att nå ett 
lustfyllt lärande samt att detta är ett mål för avdelningen. Annika beskriver musikens 
betydelse för barns lärande på följande sätt:  

Om någonting är roligt… lustfyllt, så lär de sig. Och om genom musiken och vad de kan 
lära sig där, så är det att ha roligt tillsammans, bara det är ett mål i sig… tycker jag i musik. 
Glädjen att vara tillsammans och gemenskapen tillsammans och sen skapar det ett annat 
uttrycksmedel, som alla musiker. 

När Karin berättar om musikens roll på hennes förskola får vi veta att musiken dels 
förekommer på ”ett traditionellt sätt” vilket innebär sånger i samlingarna samt rim och 
ramsor som exempelvis ska stimulera barnens språk eller matematiska utveckling. En 
annan musikaktivitet som Karin menar förekommer mest tidsmässigt, ca en till två 
timmar i veckan, är den oplanerade discodansen som barnen själva väljer. Hon säger 
att dessa oplanerade musikaktiviteter är lika viktiga som de planerade. Karin anser att 
barn tillämpar musiken i många olika situationer och att musiken därmed blir en 
naturlig del av deras utveckling och lärande. Hon beskriver det så här:  

Den som säger att musiken inte har ett lärande har inte ett syfte med den alls, eller har i 
alla fall inte funderat på det […] Det är klart den har betydelse för barns utveckling! 
Genom lek och lärande som musiken… eller sången i alla fall… spontant kommer fram 
hos barnen själva. I gungan tillexempel sjungs det högt och ljudligt.  

Karin säger att när musiken nämns i samband med andra uttrycksformer i läroplanen 
så anser hon att det inte är lika självklart att det handlar om musik: 

Det står ju ihop med bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Det står inte 
endast musik… så det är väl inte så konstigt… och sen det i sin tur kopplat till lärande. Då 
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måste det ju finnas att tydligt lärande, syfte och mål och då blir det ju oftast typ språk 
eller så… för resten av läroplanen behandlar ju det på ett sådant sätt att det väger tungt… 

Även Lotta beskriver att arbetet med musik i verksamheten består av traditionella 
sånger i deras dagliga samlingar. Hon säger att sångerna är kopplade till något som de 
vuxna har valt ska vara innehåll till dessa samlingar och att sångerna ska hjälpa till att 
underbygga förståelser för t.ex. väder, dagar eller månader. Någon annan 
musikaktivitet än just sång menar hon inte förekommer alls. Lotta tycker att gensvaret 
från andra vuxna är svalt när det handlar om att utveckla musikens betydelse i 
förskolan och hon tror att detta kan handla om olika faktorer. Dels att deras förskola 
har valt att inte använda sig av popmusik i sin verksamhet med förklaringen ”att 
barnen i alla fall får det hemma” och att förskolans fokus istället ska vara att erbjuda 
det som barnen inte får hemma. Men sedan talar hon även om att det har ”varit så i 
huset” sedan länge och menar att det blir svårt att ändra det arbetssättet.  

Sofia berättar att hon använder traditionella barnvisor och barnramsor i 
verksamheten, samt att dessa är kopplade till Bornholmsmodellen som är en metod 
för läs- och skrivinlärning. Hon berättar att musiken används som ett verktyg för att 
lära sig någonting annat, exempelvis språk, matematik eller koordination. Sofia menar 
att det traditionella är något man har med sig från början, som alltid funnits och är 
användbart och säger: ”märker vi att barnen behöver röra på sig så kör vi huvud axlar 
knä och tå”. När det handlar om hur man kan arbeta med musiken i förskolan så menar 
Sofia att det är svårt:  

Jag tror det för mig handlar om att man inte har det… har det som en grund. Att det sitter 
i ryggraden. Jag har inte läst om det, jag har inte … jag har ingenting på fötterna kring 
det.  

Sofia talar under intervjun om att känna sig trygg och säker samt efterfrågar mer 
kunskaper och utbildningar. Hon säger att eftersom hon känner sig trygg och säker i 
läs- och skrivinlärning så då blir det detta som hon planerar och brinner för. På frågan 
om på vilket sätt musiken kan främja barns utveckling och lärande svarar hon: 

Ja det vet jag ju inte eftersom jag inte har några teorier och så… (skrattar)… jag har ju 
ingenting och grunda det i… […] jag säger pass! 

Resultatet visar att förskollärarna främst beskriver sitt arbete med musik för att 
stimulera barns utveckling och lärande genom aktiviteter i förskolans dagliga 
samlingar, där sång, rytmik, rörelse, rim och ramsor är innehåll. Förskollärarna lyfter 
även att musiken ofta används som komplement i temaarbeten och för att skapa glädje 
och känsla. Flertalet av förskollärarna menar att detta innebär att de arbetar på ett 
”traditionellt sätt”. 

4.3 Vilket fokus finns i förskollärares didaktiska planeringar? 

Ingen av förskollärarna lyfter att de i förväg gör didaktiska planeringar rörande 
musikaktiviteterna i förskolan. Studiens resultat visar att de däremot talar om syften 
och mål kring sina musikaktiviteter. Det är två av förskollärarna som lyfter att det, till 
viss del, finns någon slags dokumentation kring musikaktiviteterna på de aktuella 
förskolorna. Under intervjuerna blev det därför ett mer riktat fokus mot vilka tankar 
förskollärarna hade om sina planerade och oplanerade musikaktiviteter. Vi ska här 
redovisa studiens resultat angående detta.  

Karin säger att förskolans musikaktiviteter förekommer på ett planerat sätt i 
samlingarna och att det då endast är genom sång. De har inga didaktiska planeringar 
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rörande musikaktiviteterna eftersom det inte finns tid för detta och Karin berättar att 
de väljer att annat innehåll i verksamheten får fokus. Men hon säger att de alltid har 
ett tydligt syfte och mål som är relaterat till ett lärande samt att detta sker på ett 
”traditionellt arbetssätt”. Hon berättar att deras arbetslag har kommit fram till att de 
under sina samlingar ska ge lärandet till barnen med hjälp av sång och säger: 

Man har ju alltid sjungit på samlingarna så det ligger liksom i väggarna på något sätt, 
både hos barnen och personal. Men förväntar sig det helt enkelt… 

Den oplanerad musikaktivitet som Karin lyfter är discodans som hon berättar 
förekommer dagligen. Hon uppskattar att den planerade musikaktiviteten, samlingen, 
blir ungefär en halvtimme per vecka och att den oplanerade musikaktiviteten kan 
variera mellan en till två timmar per vecka. Hon säger att hon önskar att det skulle vara 
mer musik på alla plan men säger också att hon inte vet hur man ska hinna med det då 
hon upplever att tiden inte räcker till. Vidare berättar Lotta att det i hennes verksamhet 
endast förekommer planerade musikaktiviteter samt att dessa sker under samlingarna. 
Hon betonar att planeringen som ligger till grund för dessa är kopplad till matematik 
eller naturkunskap. Lotta beskriver att de inte har didaktiska planeringar för sitt 
musikinnehåll i verksamheten och säger:  

Men tänker att det kanske inte är så konstigt. Det är inget som lyfts från någon… 
styrdokumenten och så lyfter ju matematiken och naturkunskap mer. Så det är det vi 
lägger fokus på… 

Hon säger dock att det finns mål och syfte med sångerna under samlingarna och menar 
att det handlar om att barnen exempelvis ska kunna koppla vilken dag det är, eller 
vilket väder det är, med musiken. Hon berättar att sången på så sätt ger barnen en 
annan dimension i sitt lärande.  

Annelie berättar att förskolans musikaktiviteter mestadels är oplanerade men menar 
att det samtidigt finns en planerad del då hon förklarar att barnen själva får välja sina 
miljöer och det som de vill göra. Hon talar här om att förskolan har försökt förena 
teater och musik i sin verksamhet och säger: 

Då har vi ett utrymme som de har fått… de får klä ut sig, de får spela den musik de tycker 
om och dansa och leka… det har blivit väldigt fritt utifrån barnen… så det jag önskar det 
är liksom att få in musiken i vardagen mer… 

Hon beskriver även att hon har en didaktisk tanke som ligger till grund för de 
planerade musikaktiviteter som hon har i sin ”riktade” verksamhet på så sätt att hon 
utgår från tidigare dokumentationer. Hon berättar: 

Jo då utgår man ju från dokumentationer, och där man ser då genom dokumentationer 
och reflektioner kanske både med pedagoger och barn… att här skulle vi kunna förstärka 
(visar markerande med händerna)… ja lärandet genom musik och rytmik… 

Annelie talar om att planerade musikaktiviteter som hon initierar till och tar in i 
verksamheten kan ske någon gång i månaden och uppskattar att de oplanerade 
musikaktiviteterna, som barnen tar initiativ till, också sker några gånger per månad. 
Hon säger dock att detta kan gå i perioder samt att det handlar om vilket projekt 
förskolan för tillfället arbetar med. Minna i sin tur beskriver att de i personalgruppen 
hela tiden reflekterar kring hur de kan lyfta in musik på olika sätt för att hela tiden 
sträva efter att utveckla verksamheten. På Minnas förskola är musikaktiviteterna 
mestadels planerade och hon ger sångsamling och rytmik som exempel på detta. Dessa 
aktiviteter dokumenteras genom att Minna skriver upp hur rytmikstunden har gått för 
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att veta vad hon ska förändra till nästa tillfälle, och sångsamlingen dokumenteras 
genom att Minna skriver upp sångerna som de har sjungit.  

Sara berättar att förskolans planerade musikaktiviteter består av samlingar då de 
sjunger sånger ur förskolans traditionella sångkanon, när de har planerade projekt 
samt den dagliga vilan då de låter barnen lyssna på lugn musik. Hon säger sedan att 
deras musikaktiviteter i övrigt mestadels är av oplanerad karaktär och lyfter här 
stunderna då de använder sig av CD-skivorna ”Miniröris” och ”Klapp och klang”. Ett 
annat exempel som hon lyfter är att de efter mellanmålet brukar sätta på musik som 
barnen får dansa till. Detta kan de ibland fotografera eller filma med surfplatta i syfte 
att visa barnen. På vår fråga om det finns en didaktisk tanke med sådana aktiviteter 
svarar Sara: 

Jo men det beror nog på vem du frågar. För mig gör det nog det, frågar du mig så har jag 
en tanke… […] det är jag alltid på det trygga med om jag har ett syfte om någon frågar 
varför jag gjorde det här eller… då skulle jag absolut alltid kunna stå för och jag skulle 
kunna stå för att det här blev inte så bra heller. 

Sara säger att förskolans samlingar, som då består av planerade musikaktiviteter, är ca 
tio minuter per dag och menar därför att de oplanerade musikaktiviteterna blir minst 
lika viktiga eftersom de blir ett komplement till det som är planerat.   

Johanna beskriver att förskolans musikaktiviteter mestadels är planerade och tar här 
upp samlingen, rytmik och dansstopp. Hon säger att barnen tycker om att lyssna på 
musik och att den oplanerade musikaktivitet som de har är när barnen lyssnar på 
musik på CD-skivor. Förskolan dokumenterar inte kring musikaktiviteterna och på 
frågan om det finns något syfte och mål med dessa aktiviteter svarar Johanna att det 
oftast är kopplat till något temaarbete eller att syftet kan vara att barnen ska lära sig 
om något annat, exempelvis att rörelsesånger kan handla om att få kroppsuppfattning. 
Även Annika beskriver att de mestadels har planerade musikaktiviteter och berättar 
om när de målar till musik, använder sig av rytmik, rörelselekar och samlingar. Rytmik 
och rörelselekar är sådana aktiviteter som hon menar även förekommer spontant. Hon 
berättar om sina tankar kring dessa musikaktiviteters syfte och mål: 

Det är att barnen skall få tillgång till olika uttrycksmedel. Vi har ett stort spektra av olika 
saker och bjuda på, det här och det här, så blir det alltid någon som blir intresserad, någon 
kanske inte är så intresserad i början men blir det ju mer och mer man gör det. Det är väl 
vårt mål att få in taktkänslan, klappa takten, använda olika instrumenten. Sen tycker de 
att det är roligt! Det är också ett mål. Att vi ser att de tycker att det är roligt. 

Sofia berättar att det i hennes verksamhet inte finns en didaktisk planering endast för 
musiken. Detta menar hon beror på att musiken i sig idag inte har ett lika stort värde 
som exempelvis matematik, språk eller naturkunskap. Sofia säger att musiken är så 
självklar och viktig men att de varken dokumenterar eller planerar musikaktiviteterna, 
att musiken på så sätt tas lite för given och att den skall ingå i alla fall:  

Jag tror att det är för att det inte ligger så mycket planering på det sättet, eftersom den är 
mer spontan och antagligen för att man inte lägger så mycket… jag vet inte riktigt hur jag 
ska säga riktigt… så mycket… den har inte en sån stor del så, den har inte det värdet idag…  

Hon berättar vidare att de mestadels har spontana musikaktiviteter såsom 
rörelseaktiviteter. 

Resultatet visar att ingen av förskollärarna i studien gör didaktiska planeringar inför 
sina musikaktiviteter men trots detta beskriver de flesta att de har ett uttalat syfte och 
mål med de musikaliska inslag som förekommer i verksamheterna. Förskollärarna 
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beskriver här tankar om oplanerade respektive planerade musikaktiviteter på 
förskolan. De lyfter rytmik, ”Miniröris” och discodans som exempel på oplanerade 
musikaktiviteter. När förskollärarna ger exempel på planerade musikaktiviteter 
nämner de bland annat de dagliga samlingarna och sångstunder av olika slag. 
Förskollärarna säger även att de planerade musikaktiviteterna ofta är kopplade till 
något annat, att det alltså finns ett underliggande syfte att barnen ska lära sig något 
annat innehåll såsom exempelvis matematik, begrepp eller kroppsuppfattning.  
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5. Analys  

5.1 Pedagogiska och didaktiska utgångspunkter för musik i 
förskolan 

Eftersom musiken i förskolan inte har konstmusiken som arbetsmodell eller handlar 
om musikteori, vetenskapsdimensionen, blir det tydligt att alla informanterna har 
utgångspunkten i den allmänpedagogiska erfarenhets- och utbildningsbakgrunden i 
Nielsens modell (Hanken & Johansen, 1998). Alla våra informanter beskriver olika 
slags kompetenser och erfarenheter och det är dessa som blir deras grund för hur de 
väljer att arbeta med musik. Minna säger exempelvis att hon älskar musik samt att hon 
är uppvuxen med detta. Hon spelar även flertalet olika instrument vilket gör att vi 
förstår att hon har lättare att ta till musik i sitt arbete i förskolan. Sara å andra sidan 
säger att hon privat inte har någon relation till musik, och att hon inte har något 
intresse av detta, medan Annika i sin tur menar att hon privat inte direkt har någon 
relation till musik men lyfter in detta i sitt arbete. På så sätt har alla informanter i 
denna studie olika relationer, och därmed kompetenser, rörande musik. Trots detta 
spektra av olika individer, beskriver alla informanter någon form av arbetssätt rörande 
musik. På så sätt tycks det finnas någon grund som de lutar sig tillbaka mot och vi gör 
tolkningen att musiken finns som en del av varje individs samlade ämneskompetens 
(Hanken & Johansen, 1998). Med utgångspunkt i Nielsens modell och aspekten 
hantverkskultur (ibid) och att musiken är en del av vår kultur tolkar vi resultatet som 
att musiken finns hos våra informanter men att det är olika hur mycket de var och en 
väljer att använda sig av detta i förskoleverksamheten.  

Vi ska nu titta närmare på vilket didaktiskt fokus informanterna beskriver beträffande 
musikaktiviteterna i de olika förskoleverksamheterna. Varför arbetar de med musik, 
vad arbetar de med och hur? 

5.1.1 Musiken som redskap för lärande av annat innehåll än musik 

När informanterna beskriver vad de vill att barnen ska utveckla i förskolans 
musikaktiviteter talar de om olika aspekter. Både Annika och Minna vill att det ska 
vara roligt och att barnen ska få känna glädje. Annelie talar om ett känslomässigt plan 
och säger att musiken ger barnen möjlighet till att få utveckla sina känslor samt 
samhörigheten till varandra. Även Annika talar om musikens betydelse för 
gemenskapen och i likhet med detta lyfter Minna tankar kring sociala aspekter. Hon 
anser att barnen utvecklar detta då de bland annat behöver kunna ta hänsyn till 
varandra när de gör rörelser under rytmikstunder, eller att de får träna sig i att ”stå i 
centrum” när de exempelvis gör rörelseleken ”Tingelinge tåget far…”. Detta resultat 
stämmer överens med det resultat Ehrlin (2012) redovisar i sin avhandling där hon 
kunde se att ett område där musiken ofta används i förskolan är just för att stärka 
individer och för att arbeta med barnens självkänsla. I beskrivningen som Minna ger 
får vi en bild av att musiken då används i syfte att lära sig något annat. Även Lotta 
berättar att hon använder musik för att barnen ska lära sig eller utveckla något annat, 
såsom matematik eller språk. Flera av informanterna säger att sånger är av betydelse 
för att utveckla olika kunskaper. Sara menar att de uppmärksammar lärandet som 
finns i sångerna och ger exemplet att det kan handla om kroppsdelar eller att barnen 
får utmanas och utvecklas i sin kroppsuppfattning. Karin framhåller i sin tur att om 
det inte finns något syfte och mål med aktiviteter så finns det heller inget lärande. 
Studiens resultat antyder alltså att musiken ofta blir ett redskap för att barnen ska 
utveckla andra kompetenser än just musikaliska kompetenser. Även detta stämmer väl 
överens med Ehrlins (2012) resultat som pekade mot att musik ofta används som ett 
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redskap i verksamheterna för att bland annat arbeta med språkutveckling och 
gemenskap. 

Ingen av informanterna beskriver ett arbetssätt där det förekommer djupare 
planeringar som utgångspunkt för musikaktiviteterna i verksamheten. Här är det 
endast Annelie som berättar att hon, till viss del, utgår från tidigare reflektioner mellan 
vuxna och barn rörande musikaktiviteter de haft, samt att hon kan använda sig av detta 
när hon planerar nya aktiviteter. Vi tolkar resultatet som att det i övrigt inte är vanligt 
förekommande att informanterna använder sig av utvärderingar (Hanken & Johansen, 
1998) som metod i syfte att utveckla musikaktiviteterna i förskolan. Ingen av 
informanterna nämner heller att de gör didaktiska planeringar inför sina 
musikaktiviteter. Det är inte någon som lägger tonvikten vid varför de använder sig av 
musikaktiviteter med koppling till barns möjlighet att utveckla olika musikaliska 
kompetenser. Istället talar informanterna i studien allmänt om musik som redskap för 
att barnen ska utveckla andra kompetenser och färdigheter.  

5.1.2 Vad kan musik vara i förskolornas olika verksamheter och hur 
arbetar förskollärarna med musik? 

Studiens informanter beskriver på likartade sätt hur de arbetar med musik i förskolan. 
Alla lyfter samlingen som ett självklart tillfälle då musik används. Sedan har de olika 
sätt att arbeta med musiken under dessa stunder. Flera av informanterna säger att de 
har ”traditionella samlingar” där de sjunger sånger ur förskolans traditionella 
sångkanon och där låtvalen ofta har en koppling till exempelvis vilken tid på året det 
är, årstid, veckodagar, matematik och språk. Vi relaterar detta dels till Holmberg 
(2012) som skriver om sångens roll och att denna ofta är av reproducerande slag, men 
även till Ferm Thorgersen (2012) som säger att ett vanligt innehåll i 
musikverksamheten är att arbeta med teman och att sångstunder är ett vanligt inslag i 
förskolans verksamhet.  

Johanna berättar att barnen på hennes förskola hade önskemål om att få ha dansstopp 
vilket har resulterat i att de en dag i veckan har denna aktivitet på sin samling. Detta 
är ett resultat som stämmer väl överens med Temmermans (2000) studie som visar att 
när barnen själva får välja musikaktivitet så väljer flertalet rörelse till musik medan ett 
fåtal väljer sången. Vi relaterar detta även till Niland (2009) som dels lyfter vikten av 
att de vuxna lyssnar till barnens röster men även att musiken, genom bland annat sång 
och dans, är något som finns naturligt hos barn. Annika beskriver ett arbetssätt där 
musiken ofta används tillsammans med skapandeaktiviteter, såsom exempelvis att 
måla till klassisk musik. Hon berättar även att de brukar använda instrument för att 
arbeta med rytmik. Sju av studiens åtta informanter lyfter just att rytmik eller rörelse 
är aktiviteter som de kopplar till musikaktiviteter. Det kan t.ex. vara aktiviteter som 
”Miniröris”, rytmikstunder, discodans eller andra rörelseaktiviteter till musik. Vidare 
berättar hälften av informanterna att de använder sig av musik som metod i 
temaarbeten. Både Annelie och Sara beskriver hur musiken kommer in som en metod 
i temaarbeten om vatten. De berättar bland annat att barnen har fått röra sig till musik 
som är kopplat till vattenljud men talar även om sånger som handlar om vatten. 
Studiens informanter beskriver alltså ett likartat arbetssätt rörande musiken i 
förskolornas olika verksamheter.  

Det finns alltså tydliga likheter mellan informanternas uttalanden då de beskriver sina 

musikaliska aktiviteter. Områden som informanterna beskriver beträffande detta är 

sång, rörelse samt rytmik. Vår tolkning är att informanterna talar om ett traditionellt 

arbetssätt rörande samlingen där musiken bland annat används som ett komplement 
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till samlingens innehåll samt att de talar om ett traditionsbundet arbetssätt. 

Informanterna säger att sångerna som sjungs innehåller något slags lärande för att få 

andra kunskaper samt för att barnen ska nå en annan dimension i sitt lärande. Detta 

är något som Kyoung Kim och Kemple (2011) talar om är vanligt förekommande, 

nämligen att musiken i sig får ge vika för annat innehåll i verksamheten. Även 

Holmberg (2014) menar att det är vanligt att sången i förskolan har syftet att ge ett 

annat lärande och att det ofta är kopplat till den klassiska musikkanonen. 

Rytmik är något som de flesta av studiens informanter beskriver att de arbetar med i 

förskolorna. De menar att syftet med dessa musikaktiviteter är att skapa en gemenskap 

och att ha roligt tillsammans. De säger också att det samtidigt finns ett lärande som är 

kopplat till musik genom att barnen exempelvis lär sig takter då de spelar instrument 

eller rör sig till musiken. När Annika beskriver detta arbete säger hon: ”Det är väl vårt 

mål att få in taktkänslan, klappa takten, använda olika instrumenten. Sen tycker de att 

det är roligt! Det är också ett mål”. Minna beskriver ett liknande arbetssätt men lyfter 

även vikten av att använda olika musikstilar i detta arbete. Hon menar även att det 

finns en social aspekt i arbetet med musik och lyfter även aspekten att musiken kan 

hjälpa barnen i deras personliga utvecklingar då de exempelvis får träna sig i att stå i 

centrum under rörelselekar. Holmberg (2014) talar just om att fokus brukar ligga på 

att skapa glädje och gemenskap snarare än att få tillgång till musikens innehåll, att det 

handlar om att lära med hjälp av musiken snarare än att lära i och om musiken. Bland 

studiens informanter är det endast Minna som beskriver en annan aspekt i arbetet med 

musik. En annan musikaktivitet som lyfts av fyra informanter är ”Miniröris”, men även 

dansstopp och discodans nämns av fyra stycken. Även detta för tankarna till Holmberg 

(2014) som menar att denna aktivitet oftast är kopplad till att barnen ska utveckla 

exempelvis kroppsmedvetenhet. Informanterna lyfter att barnen själva tycker om att 

göra dessa musikaktiviteter samt att barnen själva efterfrågar dem. Vi relaterar detta 

till Brodin och Lindstrand (2008) som talar om vikten av att använda sig av 

populärmusik i förskolan samt att detta kan vara en del av de vardagliga aktiviteterna. 

Att det på så sätt skapas ett innehåll som blir meningsfullt för barnen då musiken kan 

utveckla ett gemensamt intresse hos barngruppen. Vår tolkning av studiens resultat, 

ur ett musikdidaktiskt perspektiv, är att det i verksamheterna finns tydliga tankar kring 

musikaktiviteternas syften och mål men att det inte sker någon fördjupning av detta 

arbete. Det sker inga didaktiska planeringar eller utvärderingar av musikaktiviteter 

vilket är en förutsättning för att arbetet ska få ett musikdidaktiskt djup (Hanken & 

Johansen, 1998). 

5.1.3 En allmändidaktisk utgångspunkt för musik 

Vi kan se att informanternas tankar liknar varandra rörande vilket mål och innehåll 
(Hanken & Johansen, 1998) som de tänker att musikaktiviteterna ska ha. Vi gör 
tolkningen att det för studiens informanter finns ett tydligt fokus på vad de vill att 
barnen ska utveckla men att detta vad inte är kopplat till musikaliska aspekter. 
Informanterna uppger inte heller ett tydligt fokus på hur och varför när det handlar 
om just musik. På dessa didaktiska frågor ger informanterna oss en mer ”allmän bild” 
som att musik kan vara en metod i exempelvis ett temaarbete, men vi får ingen djupare 
inblick i varför musikaktiviteten i sig är betydelsefull för barnens musikaliska lärande. 
Informanterna beskriver inte heller att de utvärderar (Hanken & Johansen, 1998) sina 
musikaktiviteter.  
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När informanterna beskriver sitt arbete med musik kan vi se att de inte fullt ut arbetar 
med ett musikdidaktiskt tänkande kring sina musikaktiviteter. De flesta av studiens 
informanter beskriver att de inte anser att de själva har kompetenser att lära ut om 
musik. Vi tolkar därför resultatet som att det är ramfaktorer och lärarförutsättningarna 
som påverkar arbetet med musik. Detta följer vi upp i vårt diskussionsavsnitt. 

5.2 Trygghet och kompetens 

Ingen av studiens informanter berättar som sagt att de har uttalade musikdidaktiska 
planeringar av den musikaliska verksamheten. Vi kan se att en ramfaktor som bidrar 
till detta är att informanterna säger sig sakna trygghet och kompetens angående 
musiken som innehåll i förskolans verksamhet. Av studiens åtta informanter är det 
endast en, Minna, som tar upp innehåll kopplat till musiklära. Hon talar bland annat 
om att sjunga rätt melodi, toner och om att ge barnen möjligheter för att lära sig en 
känsla för musik. Då Minna kan spela flera olika instrument samt är uppvuxen med 
musik gör att vi tolkar detta som att hon därmed har en annan förförståelse beträffande 
musik, att hon besitter kunskaper om musik. Men, å andra sidan, säger hon också att 
hon inte kan lära barnen att spela instrument utan hon vill ”lära barnen en liten känsla 
för musik”. Vi kan här se att det trots allt finns en osäkerhet hos Minna rörande hennes 
förmåga att lära ut och det är flera av informanterna som lyfter tankar som liknar 
Minnas. Under intervjuerna framkommer det tydligt att alla informanter är nöjda med 
sitt arbetssätt men flera efterfrågar kompetensutveckling när det kommer till musiken 
i arbetet, för att känna sig mer säkra på hur de skall göra. Sofia säger exempelvis att 
hon inte vet hur hon ska dokumentera kring musik, att hon inte har teorier i detta och 
känner sig otrygg. Lotta i sin tur uttrycker att hon inte vet hur hon ska arbeta med 
musik. Annelie säger att hon känner sig osäker och saknar kunskap om musik. Flera 
av informanterna anser sig alltså inte vara tillräckligt kunniga beträffande musiken och 
vi gör tolkningen att denna därför mestadels får en traditionsbunden karaktär i 
förskolan. I samband med detta uttalar informanterna även tankar där de jämför sig 
med kollegor som de anser har mer kunskap inom musikområdet. När Sara talar om 
sin kollega på grannavdelningen jämför hon sig med denna på sådant sätt att hon 
tillskriver kollegan musikaliska egenskaper eftersom denna ofta spelar gitarr. Sara 
menar att kollegan därför kan ge barnen en annan dimension än hon själv. Hon tänker 
alltså inte lika högt om sin egen kompetens om den musikaliska verksamheten och det 
som hon bidrar med. Karin i sin tur jämför sig mer generellt och anser att personer 
som spelar gitarr är mer lärda och värderar därmed inte sina egna kunskaper som lika 
betydande genom att säga ”visst har man byggt maracas men inte är det samma som 
att spela gitarr med barnen!”. Lotta talar om att hon själv är intresserad av att få in mer 
musik i förskolans verksamhet men eftersom resten av personalgruppen på hennes 
förskola inte delar detta intresse har de därför valt att inte lägga något fokus på 
musiken över huvud taget. Även Sofia talar om sina kollegor och menar att man måste 
bli inbjuden av dessa om de kan musik och att man i arbetslag på så sätt ska 
komplettera varandra för att skapa en trygghet inom arbetslaget. Fem av studiens 
informanter gör uttalanden som pekar på att de har svårt att synliggöra för sig själva 
sina egna musikaliska kompetenser. Detta kan relateras till både Calissendorff (2012) 
och Don Lind (2007) som talar om de prestationskrav som vuxna adderar till det 
musikaliska och att det finns en respekt kring begreppet musikalitet. Annika, som 
arbetar mycket med musik i förskolan, lyfter ett annat perspektiv och menar att vuxna 
är rädda och att de inte vågar gå utanför sin trygghetszon. Ruddock och Leong (2005) 
menar att det är vanligt att vuxna har en syn på sig som att vara musikalisk eller inte. 
Vilket Young (2009) i sin tur menar inte är så konstigt om man ser till hur 
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musiklektionerna i skolan såg ut förr. Hon säger att den främsta musiken i skolan var 
att sjunga ihop med klassen och att sjunga fint och att individer redan tidigt fick 
känslan av att vara just musikalisk eller inte.  

Ingen av studiens informanter berättar dock att de känner sig osäkra i att sjunga 
tillsammans med barnen. Johanna berättar exempelvis att hon i början kunde känna 
sig dum när det kom till att sjunga men säger att detta är något som hon inte längre 
upplever i sitt arbete med barn. Studiens informanter belyser snarare att de känner sig 
osäkra på hur de ska lyfta in andra musikaliska aktiviteter än sång i sina verksamheter. 
Annelie säger att hon är trygg i musikaktiviteter som hon kan, men att hon blir osäker 
då det kommer till områden där hon känner sig begränsad i sitt kunnande. Hon menar 
att det därför är lättare att utveckla sådana områden där hon känner sig bekväm. Swain 
och Bodkin-Allens (2014) studie visar att lärare ofta känner sig nervösa och känner 
dåligt självförtroende när det kommer till musik och att de är oroliga för att sjunga 
falskt. Författarna menar att detta kan påverka lärarna på ett negativt sätt samt att det 
kan påverka hur de kommer att utföra sina arbeten. Flera av informanterna i denna 
studie berättar att de behöver mer kunskaper rörande den musikaliska verksamheteten 
för att kunna utveckla denna. Detta stämmer väl överens med det som Young (2009) 
skriver om att pedagoger som har fått utbildning, eller som anser sig vara musikaliska, 
har lättare att ta in musiken i verksamheten. Men hon poängterar även vikten av 
vidareutbildningar och kompetensutveckling för att kunna genomföra 
musikaktiviteter i förskolors verksamheter. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att studera hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete med 
musik, ur ett didaktiskt perspektiv. Studiens forskningsfrågor var Hur beskriver 
förskollärare sitt arbete med musik för att stimulera barns utveckling och lärande? 
samt Vilket fokus finns i förskollärares didaktiska planeringar?  

I denna studies resultat kunde vi se att musiken används inom områdena sång, rytmik 
och rörelse vilket flertalet av informanterna menar innebär att de arbetar på ett 
”traditionellt sätt”. De berättar även att musik som innehåll ofta används som 
komplement i temaarbeten. Resultatet visar också att ingen av informanterna gör 
didaktiska planeringar inför sina musikaktiviteter, men de beskriver att de har tydliga 
syften och mål med dessa aktiviteter. Informanterna beskriver att deras planerade 
musikaktiviteter ofta är kopplade till något annat innehåll som att barnen exempelvis 
ska utveckla språk eller koordination. Studiens resultat visar att det varierar hur 
informanterna arbetar med musik, men arbetslivserfarenheten eller barnens ålder var 
inget som vårt resultat kunde påvisa gjorde någon skillnad. Här kan vi se att det snarare 
handlar om att de individer som privat hade större intresse av musik, något mer lyfte 
in detta i förskolan. Vi tolkar vårt resultat som att det alltså mer handlar om det privata 
intresset för musik, snarare än arbetslivserfarenhet eller, till viss del, kompetenser. 
Detta kan relateras till Ehrlins (2012) resultat som säger att musikaktiviteter blir av 
om det finns någon på förskolan som finner glädje i att musicera samt känner sig 
kompetent på detta område. Analysen påvisar att trots att det varierar ganska mycket 
mellan informanternas privata intressen och relationer till musik så arbetar de i 
slutändan på likartade sätt. Alla åtta informanter, med sina specifika relationer och 
kunskaper, beskriver musiken inom områdena sång, rytmik och rörelse.  

Det framgår i resultatet att det inte nödvändigtvis är musik som två av informanterna 
tänker på i första hand när det i läroplanen för förskolan endast står estetiska 
uttrycksformer. När musiken nämns i förskolans läroplan är det alltid i samband med 
andra uttrycksformer. Läroplanen blir på så sätt ett dokument som är tolkningsbart 
utifrån vem som läser den. Vi undrar här om det inte är ganska naturligt att det blir en 
tolkningsfråga eftersom det är många delar som kan innefattas i begreppet estetisk 
uttrycksform. Och att det då inte är helt orimligt att pedagoger relaterar till den form 
som de känner sig mest bekväma och trygga med? Med tanke på de prestationskrav 
som många vuxna känner när det kommer till musik (Calissendorff, 2012 & Don Lind, 
2007) är det kanske inte förvånande om musik inte får något större utrymme som 
uttrycksform.  

I denna studie har vi kunnat se att musiken inte får samma fokus som annat innehåll, 
exempelvis matematik och språk, när informanterna beskriver sina pedagogiska 
verksamheter. De har bland annat lyft att musiken inte har samma värde och menar 
att det har gått från att få existera som ett eget innehåll till att mer får vara en del av 
något annat. Vi har redogjort för litteratur som belyser musiken som en betydande 
aspekt i barns lärande (Ferm Thorgersen, 2012; Kyoung Kim & Kemple, 2011 & 
Holmberg, 2014) och därför ställer vi oss frågan om det finns någon risk för att 
lärandesituationer rörande musiken i förskolan går förlorad på grund av att musiken 
inte uttrycks tydligare i läroplanen? Eftersom läroplanen är ett betydelsefullt 
dokument i förskolornas arbete blir det troligtvis även ett verktyg som påverkar vilket 
innehåll som kommer prioriteras i verksamheterna. Detta kan relateras till Kragh-
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Müllers och Ørsted Andersens (2012) ord om att ansvaret ligger på lärarna om vilka 
förutsättningar som skapas för barnen och deras lärande.  

Vi har i studiens resultat fått tagit del av att det finns en osäkerhet hos flera av 
informanterna kring musik som innehåll i förskolan. Informanterna lyfter bland annat 
att de inte vet hur de kan arbeta med musik och att de inte känner att de har kunskap 
och kompetenser på området. Detta tolkar vi är ramfaktorer (Hanken & Johansen, 
1998) som är av betydelse att påverka. Vi har även sett att flertalet av informanterna 
talar om trygghet och kompetens, och vi kan se att de lyfter relationen till sina kollegor 
som betydelsefull. Vi har båda arbetat inom barnomsorgen och studiens resultat 
rörande att arbetet med musik som innehåll ofta sker på ett ”traditionellt sätt” kom 
inte som en stor överraskning. Däremot blev vi förvånade över att begreppet trygghet 
framstod som så betydelsefullt för informanterna i denna studie i deras arbete med 
musik. Vi kan även se att inflytandet från kollegor, och vilket personligt intresse det 
finns för musik, har stor betydelse för studiens informanter. Vi kan se att de tillskriver 
kollegor olika kompetenser, som exempelvis att de som kan spela gitarr därmed kan ge 
barnen en annan dimension rörande musikaliskt lärande. Flera av informanterna 
värderar alltså sådana kompetenser högt och får därför inte lika höga tankar om sig 
själva och det arbete som de utför med barnen. En tolkning är att de inte riktigt tror på 
sig själva. Hanken och Johansen (1998) talar även om lärarförutsättningar och med 
tanke på den otrygghet som informanterna berättar om blir det av vikt att ge både 
yrkesverksamma, och förskollärarstudenter, kunskaper i musik för att de sedan ska 
känna att de kan lyfta in detta på sina arbetsplatser.  

I studiens inledning lyfter vi flera författare som framhåller vikten av att barn får möta 
musikaliska verksamheter, och att barnen har musikaliska kunskaper redan från unga 
år (Riddersporre & Söderman, 2012). Niland (2009) menar därtill att musik är något 
som finns naturligt hos barn och att detta kan användas för att stödja barnens 
utveckling och lärande. Flera av studiens informanter beskriver liknande tankar. Å ena 
sidan berättar informanterna om att musik innebär glädje, att barnen tycker att det är 
roligt och att det finns ett viktigt lärande i detta. Men å andra sidan tolkar vi inte att 
barnens naturliga musicerande rent generellt får någon större roll eller betydelse då 
informanterna inte beskriver de spontana och oplanerade musikaktiviteterna på 
likartade sätt. Medan vi tolkar att de planerade musikaktiviteterna har en större roll 
därför att det här, till viss del, finns en didaktisk tanke. Detta kan kopplas till Holmberg 
(2014) som säger att det inte är så konstigt att musikaktiviteterna har denna 
traditionella karaktär i förskolornas verksamheter eftersom de som arbetar inte har 
fått lära sig i och om musik. Detta är väsentliga delar som flera författare tar upp som 
avgörande för att kunna arbeta musikdidaktiskt (se exempelvis Hanken & Johansen, 
1998 & Nivbrant Wedin, 2011).  

Allt detta sammantaget tyder på att olika ramfaktorer påverkar hur musiken används 
som innehåll i förskolornas verksamheter, och det påverkar även hur informanterna 
arbetar med musik som ett pedagogiskt verktyg. Om inte förskollärarna känner att de 
har kompetens inom detta område riskerar det leda till att det skapas en osäkerhet. 
Detta kan leda till att de inte känner sig trygga i att arbeta med detta innehåll med 
barnen, vilket denna studie påvisar. Nivbrant Wedin (2011) skriver om vikten av att 
lärarna planerar sina musikaliska stunder och lyfter betydelsen av att använda de 
didaktiska frågorna i detta planerande. Hon menar även att det handlar om att lärarna 
måste skapa möjligheter för barnen att lyckas i de musikaliska stunderna. Men vad 
händer när förskollärarna inte ges möjlighet till att själva lyckas inom detta område? 
När de inte känner att de har de grundkunskaper som krävs för att våga ge sig in i de 
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musikaliska aktiviteterna? Vi har här lyft ramfaktorer som gör att våra informanter 
inte arbetar med musikdidaktik. Det blir då av betydelse att även lyfta ramfaktorer som 
skulle kunna ändra på detta. Vad finns det för material på förskolorna som kan locka 
fram ett vidare arbete med musikaktiviteter? Vad anser ledningen om betydelsen av 
musik som innehåll i verksamheten? Vilken fortbildning ges på området? Ges 
förskollärarna möjlighet till att utveckla ett musikaliskt tänkande? Får de lära sig att 
använda reflektion som verktyg för att lära ut musik? (Dogani, 2008 & Ferm, 2008). 
Sådana ramfaktorer kan istället skapa möjligheter för de anställda, och möjligheter för 
barnen att få ta del av ytterligare uttryckssätt för att utvecklas som individer. Ehrlins 
(2012) studie visar att det tar tid för många innan de upplever att de känner sig trygga 
i att undervisa om musik. Det blir därför betydelsefullt att musiken som innehåll 
kommer in mer i förskollärarutbildningen samt att det ges fortbildningar på området. 
Detta för att försöka ”bryta” tankar om att individer är musikaliska eller inte. Men även 
för att försöka skapa möjligheter för förskollärarna att se musiken som ett pedagogiskt 
verktyg i syfte att främja barnens utveckling och lärande. 

6.2 Metoddiskussion  

För denna studie skulle det varit värdefullt att inte enbart ha intervjuer som metod, 
utan att även använda sig av observationer då vi ibland har ställt oss fundersamma till 
informanternas svar under intervjuerna. Som vi har lyft tidigare upplevs 
informanterna som självkritiska då de inte verkar ha en positiv syn på sina kunskaper 
beträffande musik som innehåll. Informanterna har bland annat sagt att musiken som 
innehåll i verksamheten är ”svaga sidor”, men samtidigt har de under intervjuerna 
beskrivit olika arbetssätt med musik. För att öka studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet hade det därför varit värdefullt att även göra observationer som ett 
komplement till intervjuerna för att få se detta i ett bredare perspektiv. Men med tanke 
på tidsaspekten för studien fanns det inte utrymme för detta. 

Under studiens intervjuer gjordes ljudupptagningar vilket har varit användbart under 
arbetets gång. Det har funnits möjlighet att kunnat gå tillbaka och lyssna på material 
då det har funnits frågetecken. Även transkriberingarna av dessa intervjuer har varit 
värdefulla då vi har kunnat se detaljer i varandras transkriberingar som har hjälpt oss 
i analysarbetet. Vi upplever inte att någon av informanterna har visat tendenser till att 
bli störda av att det genomfördes ljudupptagningar och vi upplever att vi har fått ärliga 
svar. Detta har ökat studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Bryman, 2011 & Stukát, 
2011).  

6.3 Implikationer för framtida yrke 

Vi har i denna studie lyft forskning som visar på musikens betydelse för barns 
utveckling och lärande. Denna studie är värdefull för verksamma inom förskolans 
verksamhet eftersom den belyser en problematik rörande musikens roll och värde i 
förskolan. Studien bidrar därmed till att ge en förståelse för hur arbetet med musik 
inom förskolans verksamhet kan se ut samt vikten av att anställda får kontinuerlig 
kompetensutveckling på området. Resultatet i denna studie tog en annan riktning än 
vad vi först hade trott och visade på att begrepp som trygghet, kompetens och kollegor 
var centralt i arbetet med musik som innehåll i förskolans verksamhet. Att dessa delar 
både kan göra att arbetet med musik blir kvalitativt eller att den riskerar att gå förlorad. 
Studien har gett oss kunskap om vikten av att skapa en trygghet för alla och att arbeta 
för att få med hela arbetslaget i arbetet med musik. Detta för att ta tillvara på varandras 
styrkor, tidigare erfarenheter och kunskaper. 
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6.4 Fortsatt forskning  

Förslag på fortsatt forskning kan vara att jämföra musikförskolors arbete med musik 
med förskolor som, likt denna studie, inte har ett uttalat arbetssätt rörande musik. 
Detta för att se om, och hur, deras arbetssätt skiljer sig åt. Hur ser arbetet med 
musikdidaktik ut om man gör en sådan studie? Fortsatta studier inom området kan 
också vara att undersöka detta resultat i ett vidare perspektiv – stämmer resultatet som 
vi har fått fram i denna studie om man ser till fler verksamheter samt fler förskollärares 
tankar? Går det att dra slutsatsen om att musiken, rent generellt, inte har en självklar 
roll i förskolornas verksamheter och därmed inte i barns utveckling och lärande? 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vad har du för relation till musik? 

Vad är musik för dig? 

Kan du berätta om hur ni arbetar med musik?  
Kan du ge exempel? Och hur kommer det sig att det ser ut så? 

Hur mycket musik skulle du säga förekommer i verksamheten? 
 Är du nöjd med detta? Har du någon annan önskan? Berätta! 

Är musikaktiviteterna planerade eller oplanerade?  
Ge exempel. 
(Om det finns en didaktisk tanke? Kopplat till läroplanen?) 

 Hur kommer det sig? 
 Dokumenteras aktiviteterna? (Om inte, hur kommer det sig?) 

Finns det ett uttalat syfte och mål med musikaktiviteterna? 
 Om ja, vilket/vilka? 

Om nej, hur kommer det sig? 

På vilket sätt tänker du att musik kan främja barns utveckling och lärande? 
Kan du ge exempel på musikaktiviteter där ni har ett fokus på barns 
utveckling och lärande? Vilket slags lärande är det i så fall? (Är dessa 
kopplade till läroplanen?) 

Vad har du för utbildning? Hur länge har du varit verksam inom förskolan? Vilken 
åldersgrupp arbetar du med idag? Har du någon fortbildning inom musik? Andra 
fortbildningar? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Information om undersökning om hur olika förskolor arbetar med musik.  

Hej, 

Vi är två studenter som studerar på förskollärarutbildningen på Mälardalens högskola. 

Vi läser nu vår sista termin och ska skriva ett självständigt arbete. I detta arbete vill vi 

titta på musikdidaktiken i förskolors olika verksamheter och skulle vara mycket 

tacksamma ifall du kan tänka dig att delta på en intervju.   

Syftet med vår studie är att studera hur förskollärare beskriver sitt arbete rörande 

musik. Detta ämne är intressant för oss att få ta del av då vi läser en utbildning med 

profilering mot musik och dans. Intervjun kommer vara ca 30 minuter lång och för att 

öka tillförlitligheten kommer vi att göra ljudupptagning av intervjun. Det inspelade 

materialet är endast till för oss två som genomför studien, vår handledare samt 

examinator och raderas efter att vårt arbete har godkänts av Mälardalens högskola. Vi 

har för avsikt att intervjua åtta stycken förskollärare och resultaten från dessa 

intervjuer kommer att sammanställas samt analyseras.  

Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav (2011, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Det innebär att ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivillig. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Ditt 

deltagande kommer att vara anonymt och i vår uppsats kommer vi att använda oss av 

fingerade namn. Vårt insamlade material kommer endast att användas för vårt 

forskningsändamål och dina svar kommer inte kunna kopplas tillbaka till dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om du har några frågor kring detta får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Anja Rodemar    Mail: xxxx@student.mdh.se  

Madelene Carlén    Mail: xxxx@student.mdh.se 

Handledare Anna Ehrlin Mail: xxxx@mdh.se    

 

Haninge den 2 april 2015 

 

 

Anja Rodemar  Madelene Carlén 
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