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Abstract 

The purpose of this degree project is to describe and analyze how pre-school teacher´s 

didactically arrange different music activities in the work. To gain understanding and the 

importance of music didactics in preschool. The study was conducted using qualitative 

interviews through phenomenographical methodology in which six preschool teachers were 

interviewed. The theoretical background is based on music didactics, musicking and variation 

theory. 

 

The music activities in preschool rarely follow any form of didactic planning, focus is usually 

on another subject area, mostly language and the subject of music end on second place. There 

is a vision that the music subject should end in the first place, and that it requires a greater 

commitment and prioritization of time from the preschool teachers. The dreams and visions 

that exist for the music activities are about having access to a room like a studio where 

material in different forms of musical instruments is available. Another dream among 

preschool teachers is to gain more competence development and inspiration. Another vision is 

that the children should be challenged more and have the opportunity to explore the music 

subject further. Preschool teachers have different deductions for different subjects and usually 

it is in the staff that has the most musical skills that are responsible for the music activities. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och kartlägga hur pedagogerna didaktiskt 

tänker kring olika musikaktiviteter i verksamheten. För att åka förståelse och betydelsen kring 

musikdidaktiken i förskolan. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa 

intervjuer genom fenomenografisk metodansats där sex stycken förskollärare intervjuades. 

Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån musikdidaktik, musicking och variationsteorin.  

Undersökningens resultat visar att musikaktiviteterna i förskolan sällan följer någon form av 

didaktisk planering då fokus vanligen är på ett annat ämnesområde som mestadels är språk 

och musikämnet hamnar i andra hand. Det finns en vision om att musikämnet ska hamna i 

första hand och att det då krävs ett större engagemang och prioritering av tid hos 

förskollärarna. De drömmar och visioner som finns för musikaktiviteterna handlar om att ha 

tillgång till ett rum likt en studio där material i olika former utav musikinstrument finns 

tillgängligt. En annan dröm hos förskollärarna är att få mer kompetensutbildning och 

inspiration. En vision som finns är att barnen ska utmanas mer och få chans att utforska 

musikämnet vidare. Förskollärarna har olika engagemang för olika ämnesområden och 

vanligen är det den i personalstyrkan som har mest musikalisk kompetens som får ansvaret för 

musikaktiviteterna. 
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Inledning 
 

Det valda temaområdet för undersökningen är estetik i förskolan, inom detta ämnesområde 

har jag valt att rikta mitt fokus på musiken. Ämnet musik har alltid legat mig varmt om hjärtat 

och varit något som fascinerat mig då musik och sång har en förmåga att smitta av sig och 

framförallt sprida glädje. Under min verksamhetsförlagda utbildning har nyfikenheten väckts 

hos mig kring hur didaktiken ser ut kring de olika musikaktiviteter som förekommer i 

verksamheten då arbetet med ämnet musik skiljer sig åt på olika avdelningar och förskolor. 

Didaktiken inom musiken besvarar frågorna vad, hur, när och varför. Dessa frågor kan vara ett 

verktyg båda i planering, genomförande och utvärdering (Ferm Thorgersen, 2012). 

 

Flera forskare har belyst musikdidaktiken de senaste åren genom följande. Cecilia Wallerstedt 

(2015) framhåller att barn i dagens samhälle utsätts ständigt för musik och besitter på så vis 

kunskaper kring musik, barnen behöver vägledning för att finna nyanser och avvikelser i den 

här kunskapen. Det är här som musikdidaktiken implementeras, för att vidga barnens 

musikaliska kunskaper. Cecilia Wallerstedt, Pernilla Lagerlöf och Niklas Pramling (2014) 

betonar att barnen i förskolan behöver ha någon form av förebild gällande musikämnet som 

hjälper dem att finna nya sätta att utforska musiken och introducerar dem för nytt material och 

musikstilar. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhåller att barn i förskolan ska ges 

möjlighet att skapa och kommunicera genom dels musik, rytmik och sång för att främja deras 

individuella utveckling och lärande. Barnen ska även under sin vistelse utveckla en skapande 

förmåga genom dels uttrycksformen sång och musik för att kunna förmedla sina erfarenheter, 

tankar och framförallt upplevelser. 

 

Det finns således ett behov som förskolläraren ska uppfylla, de ska vara delaktiga och fungera 

likt en vägvisare inom ämnet musik. Hur planerar förskollärarna didaktiskt för att genomföra 

denna form av undervisning som ändå förskolans läroplan framhåller att de ska arbeta med? 

Förekommer det ens någon form av didaktik kopplat till musikämnet och vilka föreställningar 

har förskollärarna om musikdidaktiken? Kan en motsvarighet till detta finnas inom 

ämnesområdena språk, matematik, teknik och naturvetenskap i förskolan, där den didaktiska 

diskussionen och medvetenheten har ökats under senare tid. Finns det en parallell till ämnet 

musik? Målsättningen med denna undersökning är att komma förbi känslan av att klanka ner 

på förskollärarnas musikaliska förmåga och att de inte ska se ner på sig själv som 

förskollärare utan istället framhålla min nyfikenhet kring deras visioner gällande 

musikaktiviteter. Avsikten med följande undersökning är att upptäcka visioner, hinder och 

möjligheter i förskollärarnas beskrivningar av didaktiken kopplat till musik i förskolan. Ett 

annat motiv är att belysa hur förskollärarna önskar att musikaktiviteterna vore om det fanns 

möjlighet att tänka fritt gällande förutsättningar såsom ekonomi och material. Finns det några 

drömmar och visioner som de skulle vilja förverkliga kring musikaktiviteter? 

Undersökningens relevans för förskollärarprofessionen innebär att synliggöra och beskriva 

musikens didaktiska möjligheter i verksamheten. Samt att inspirera förskollärarnas sätt att 

arbeta med ämnet musik i verksamheten och utmana deras tankar kring att planera genom 

musikdidaktiken och fungera likt en vägvisare tillsammans med barnen. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva hur förskollärarna didaktiskt tänker kring olika 

musikaktiviteter i förskoleverksamheten För att öka förståelsen och betydelsen kring 

musikdidaktiken i förskolan. 

Frågeställningar 

För att kunna besvara ovanstående syfte har jag formulerat två frågeställningar. 

 Hur ser den didaktiska planeringen ut kring musikaktiviteter?  

 Vad skulle förskollärarna vilja genomföra om möjligheten fanns inom 

musikundervisningen? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel redogörs för den tidigare forskning som finns inom det valda området gällande 

musikdidaktik. Den tidigare forskningen är utvald utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar och är uppdelad i två olika rubriker som är musikstunden i förskolan och dess 

innehåll samt intresse för musik. I denna undersökning har jag valt att använda begreppen 

musikdidaktik, musicking och variationsteorin vilket sedan kommer att presenteras. För att få 

fram relevanta artiklar och avhandlingar har jag använt mig utav sökorden musik*, förskol* 

och didakti*. Följande databaser där sökningar gjordes var Karlstads bibliotek och Eric. Jag 

redogör även för hur denna undersökning förhåller håller sig till den tidigare forskningen och 

de perspektiv som presenteras.  

Musikstunden i förskolan och dess innehåll 

Ett första forskningsområde handlar om musikaktiviteterna i förskolan och gymnasieskolan 

med fokus på vad dessa inrymmer. Några aspekter som kommer beröras från den tidigare 

forskningen handlar om hur samspelet ser ut mellan barn och vuxna. Även hur eleverna 

utmanas under musikaktiviteterna och hur musikstunden påverkas utav barnens egna initiativ. 

Ylva Holmberg (2014) formar i sin avhandling begreppet musikskap, vilket hon förklarar som 

ett didaktiskt redskap för att analysera musikstunden. Holmbergs slutsatser kring 

musikstunderna i förskolan handlar dels om att uppfylla en funktionell förutsättning där ett 

lärande kring matematik, socialisering och språk införlivas. Här är fokuset på musik som ett 

redskap för lärande inom andra ämnesområden. Holmberg däremot betonar att lärande om 

musik handlar om utforskande av musikens grundelement så som taktart, rytm och melodi. I 

hennes studie framkommer det att musikämnet snarare ses som ett hjälpmedel för att utforska 

andra ämnesområden än just det egna musikområdet.  

Enligt Holmberg (2014) kan musikstundens innehåll kan även uttryckas genom linjärt och 

icke-linjärt, det linjära handlar om de traditionella sångerna som finns på nästan alla förskolor 

i Sverige oavsett placering. Medans det icke-linjära istället växer fram i nuet och är inte 

planerat. Resultatet visar ett en musikstund växlar i en rörelse mellan både de linjära och icke-

linjära. Holmbergs avhandling visar på att musikstunderna befinner sig mellan materiell och 

formell bildningsteori, där antingen musiken som objekt eller barnen är i fokus. Hon ser även 

att det är ovanligt att fokus är på samspelet mellan barnen och musiken vilket hör samman 

med kategoriell bildningsteori. Utifrån Holmbergs tolkningar av Nielsen handlar kategoriell 

bildningsteori om att innehållet ses både som ett objekt och subjekt, som handlar om att det 

ska vara både utmanande samtidigt som det är åtkomligt för barnen genom olika öppningar in 

till lärandeprocessen. Ännu en slutsats som Holmberg belyser är att musikstundens 

iscensättning nästan alltid introduceras och avslutas med någon form av tal eller instruktion. 

Avslutningen sker ofta då något annat pockar på barnens uppmärksamhet och musikstunden 

rinner ut i sanden. Det som sker under musikstunden är vanligen utav reproducerande karaktär 

både gällande sång och rörelse.  Holmberg (2014) framhåller att musiken kan ses som en egen 

aktör i processen som sker under musikstunderna, som då kan skapa en reflektion kring hur 

val av musik och sånger sker. Studien visar även att barnen som deltar i musikstunden sällan 

blir musikaliskt utmanade vilket inte är något som informanterna i studien reflekterar över. 

Denna avhandling bidrar med insikter kring vilka moment som en musikstund vanligen 

innehåller. Utifrån avhandlingen kan jag ställa frågor till mina informanter kring hur de 
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utmanar barnen musikaliskt då Holmberg lyfter i resultatdelen i avhandlingen att det är något 

som pedagogerna inte reflekterar kring. Tankar har även väckts kring hur förskollärare ser till 

barnens musikerfarenhet och ifall den får plats inom det icke-linjära samt ifall förskollärarna i 

min undersökning ser musik som en aktör i den rådande processen och ifall den då får ta plats 

i planeringen. 

 

Marie-Helene Zimmerman Nilssons (2009) slutsatser i sin avhandling visar på att 

musikläraren har två olika sorters innehåll i sin musikundervisning inom gymnasieskolan. Det 

första är musik och teori där grunden är de estetiska, det andra är musikaktivteter där 

aktiviteten är central med fokus på det sociala. I det första innehållet där utgångspunkten är 

det estetiska ska eleverna ta till sig ett givet innehåll som är förutbestämt vilket kan likställas 

med den materiella bildningsteorin. Studiens resultat visar på att musiklärarnas undervisning 

bygger på en form av förmedlingspedagogik där eleverna ska göra så som läraren gör. 

Musikaktiviteterna är utav reproducerande karaktär framför allt när innehållet kretsar kring 

musik och teori, där musikläraren är kunskapskällan och bestämmer innehållet som utgör en 

ostabil jämvikts relation mellan eleverna och läraren. Studiens resultat visar även att 

musikuppgifternas syfte eller funktion sällan förklaras för eleverna utan de gör som lärarna 

har bestämt utan någon större förståelse kring varför eller hur de kan applicera detta på sitt 

eget musicerande. Zimmerman Nilsson visar även att musikaktiviteter som innehåll blir ett 

verktyg för att föra vidare olika hantverk inom musiken och att detta fullbordas när eleverna 

känner sig trygga och trivs i situation. Studiens musikdidaktiska resultat visar att när 

musikaktiviteten utgör själva innehållet läggs det på en nivå som är anpassade utefter eleverna 

musikaliska förmågor och färdigheter, vilket innebär att musikundervisningen inte bidrar med 

några nya kunskaper.  

 

Zimmerman Nilsson (2009) problematiserar även musikläraren tillvägagångssätt i att utmana 

eleverna då de vanligen inte kräver någon direkt ansträngning för att kunna fullfölja 

uppgifterna medans om ett tillvägagångssätt där eleverna hade getts större utmaningar hade 

utvecklat elevernas kunskaper djupare. Studiens resultat visar även ur ett variationsteoretiskt 

perspektiv att musiklärarna använder sig utav de fyra olika variationsmönster men inte i ett 

och samma lärandeobjekt beroende på vad som ska läras ut och vilken metod som då är mest 

lämplig då lärandeobjekten kräver olika kunskaps- och färdighetsnivåer hos eleverna. 

Ytterligare ett resultat i Zimmerman Nilssons studie visar att det som musikläraren vanligen 

väljer att lyfta i sin undervisning handlar om disciplin, hantverk och teknik. Storleken på 

elevgruppen har betydelse i arbetet utifrån variationsteorin, då det innebär att elevernas 

förmågor tränas på olika vis kring lärandeobjektet när olika aspekter framlyfts (Zimmerman 

Nilsson, 2009). Avhandlingen är framskriven ur ett perspektiv sett utifrån gymnasieskolan och 

dess elever, hur kan den då ha relevans för förskolan och dess musikaktiviteter? Studiens 

resultat på gymnasienivå stämmer väl överrens med hur förskollärare tänker kring 

musikaktivteter på förskolorna. Studien visar att musikaktiviteter ofta är utav reproducerande 

karaktär vilket även Holmbergs (2012) resultat visar över musikstundernas upplägg i 

förskolan. Både på gymnasienivå och förskolenivå handlar det om undervisning, vilket då 

visar att musikdidaktiken som musiklärarna bedriver med gymnasieeleverna kan tyckas vara 

ett generellt mönster i musikaktiviteter. Avhandlingen kan knytas an till den egna 

undersökningen genom att lyfta tankarna kring hur förskollärarna utmanar barnen och 

reflektera över ifall musikaktiviteterna bedrivs likt förmedlingspedagogiken.  
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Maria Wassrin (2016) bearbetar i sin avhandling tre stycken studier som hon själv 

genomfört tidigare för att undersöka olika sätt att arrangera musikaktiviteter i förskolan. 

Studien visar att på de avdelningar där barnen hade brist på det talade språket fanns 

musikinstrument och sångböcker alltid tillgängliga för barnen och att barnen på så vis 

hade möjlighet att påverka musikaktiviteterna och ta egna initiativ vilket även belystes 

och uppmuntrades av inblandade pedagoger. Wassrin belyser att pedagogernas uppgift blir 

att koordinera och samordna de händelser som barnen själva initierar och visa dessa för 

övriga deltagare. Alla deltagare kan ses som en inspirerande tillgång till varandra, då nya 

intuitiv tas och aktiviteter skapas genom influenser. Studiens resultat visar därmed att det 

finns olika fördelar med olika tillvägagångssätt för deltagandet och att de då krävs av 

pedagogerna att lyssna in barnen för att se vilken strategi som väljs. Resultatet i en utav 

studierna visar att musikaktiviteterna var olika men att det inte fanns ett slutet regelverk 

utan att nya idéer och projekt var välkomna. En musikaktivitet kunde således leda vidare 

till en annan utan någon vidare begränsning i tid. Resultatet visar även att interaktion 

tillsammans med barnen skedde i stor del genom musikaktiviteterna vid de avdelningarna 

där barn med mindre verbalt språk fanns (Wassrin, 2016).  

 

Wassrin (2016) visar ett resultat att alla förskollärare var överrens om att barnen har 

rättighet till att röra på sin egen kropp och att det därför är av stor vikt att alla barn ges 

möjlighet att röra sig fritt i rummet under musikaktiviteten och delta med hela kroppen, 

som kan bli problematiskt då barn som är i behov av stöd behöver guidning för att kunna 

hålla fokus och kanske måste sitta ner och stilla vilket gör att deras kroppsliga uttryck inte 

förmedlas och att ett språk att uttrycka sig försvinner. Ännu ett resultat som Wassrin 

påvisar innebär att musikpedagogerna förändrade sitt arbetssätt kring ämnet musik genom 

att ta del av de didaktiska frågorna för att förändra sitt tänkande, vilket ledde till att 

musikaktiviteterna inte endast ägde rum i musikrummet som fanns, samt att annat material 

togs fram som ett nytt uttryckssätt, dessa tankar kunde förverkligas tack vara att 

pedagogerna hade studerat barnens kroppsliga aktivitet och förflyttningar under 

musikaktiviteterna. Resultatet visar även att förskollärarens förhållningssätt till ämnet 

musik har en avgörande betydelse kring hur det används i verksamheten som ett mono-, 

inter-, och transdisciplinärt ämne i olika dimensioner. Vilket kan förklaras med hur 

förskollärarna ställer musikämnet mot andra ämnen i förskolan, hur planering och 

genomförandet sker genom influenser av andra ämnen och skapar en form av 

synkronisering menar Wassrin (2016). Ifrån den här avhandlingen tar jag med mig tankar 

kring hur förskollärarna koordinerar barnens initiativ under musikaktiviteterna och hur 

detta fungerar på de förskolorna som informanterna kommer representera. 
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Intresse för musik 

Det andra forskningsområde handlar om de vuxnas engagemang för musikämnet, ifall det har 

påverkan och hur det hanteras. Några frågor som berörs handlar om förskolechefens musika-

liska intresse samt betydelsen av att se musik som ett objekt eller subjekt.  

I artikeln Swedish Preschool Leadership- Supportive of Music or Not, diskuterar Anna Ehrlin 

(2015) hur det personliga intresset kring musik styr engagemang och didaktisk undervisning 

hos både förskolechefer och förskollärare. Genom att intervjua och utföra observationer på tre 

förskolor varav två som arbetar aktivt med musikprofil.  På de förskolor där musikprofil var 

iscensatt sågs musik som en bidragande faktor och hjälpmedel och ett kommunikativt verktyg 

dels för språkutveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. På de förskolor där förskoleche-

ferna hade ett intresse för musik erbjöds personalen att gå olika kompetensutvecklings kurser 

kopplade till musik. Samtidigt som utbildning erbjöds fanns det inga krav på förskollärarna att 

de var tvungna att besitta musikaliska färdigheter men att de däremot skulle kunna tänka sig 

att bredda sin kompetens kring musikdidaktik och aktivt delta i de musikaktiviteter som ägde 

rum i förskolan. Ehrlin visar i studien att förskollärare ofta har förutfattade meningar kring att 

den som besitter bäst kompetens inom musik är mest lämpade och att de själva saknar själv-

förtroende kring musik som ämnesområde. Dessa tankar var vanliga på den förskola som inte 

hade någon inriktning mot musik och där förskolechefen inte erbjöd personalen heller någon 

vidareutbildning inom ämnesområdet (Ehrlin, 2015). På förskolorna med musikinriktning 

fanns det möjlighet för barnen att utnyttja instrumenten spontant utanför musikaktiviteten och 

att musiken gjorde det möjligt för alla barn att uttrycka sig kommunikativt. På dessa förskolor 

uttryckte aldrig förskollärarna att de planerade och arbetade i undervisningen med musik vil-

ket Ehrlin tror hänger samman med att trots att förskollärarna hade fått förtroende och upp-

muntran från förskolechefen så fanns inget musikaliskt självförtroende hos dem själva att 

även dessa aktiviteter är värdefulla för barnens musikaliska utveckling.  

Ehrlin (2015) visar även i studien  att förskolechefernas engagemang inom ett ämnesområde 

har inverkan på hur didaktiken ser ut kring ämnet vilket både kan ses som positivt men även 

problematiskt i vissa situationer. Förskolecheferna eftersträvar att både de själva och förskol-

lärarna ska känna samhörighet genom att dela gemensamma värderingar och hur de väljer att 

se på sitt arbete och tillvägagångssätt. Studien visar även att förskolecheferna har haft inver-

kan på hur förskollärarnas didaktiska val har sett ut till musikaktiviteter. Ehrlin framhåller att 

förskolans alla pedagogiska aktiviteter kräver didaktiska mål där en tanke finns i alla steg. 

Studiens resultat visar att didaktiken hänger samman med de kunskaper och förtroende som 

finns inom ämnesområdet, men att det egna självförtroendet och färdighet kring att undervisa 

inom musik tar tid att bygga upp. Ehrlin (2015)  menar att det ligger på förskolechefens an-

svar att se till att förskollärarna besitter tillräcklig kompetens att undervisa inom musik, då 

ämnet är en del som lyfts fram i förskolans läroplan vilket även gäller alla ämnesområden. 

Den här artikeln är bra att ha med som en förförståelse kring hur förskollärarna ser på sig själ-

va och sin ämneskunskap. Utifrån denna artikel väcks tankar kring att se förbi hur deras för-

troende kring musikämnet ser ut utan istället fokusera på hur de skulle önska att en musikak-

tivitet såg ut i deras verksamhet.  Samt kunskapen kring att kompetens är en viktig del i hur 

den didaktiska planeringen utformas.  

 

 



 

7 

 

Ylva Holmberg (2012) förklarar i sin artikel Musikstunder i förskolepraktik begreppet musik 

som objekt med att själva musikämnet står i fokus och är det valda objektet. Förskollärarna 

fokuserar då musikämnet på exempelvis melodi, rytm och dynamik under musikstunden. Mu-

sik som handling förklarar hon med att det är värdefullt att ge görandet ett värde och att musi-

ken blir en multidimensionell form av praktisk kunskap. Musicerandet blir således en hand-

ling genom kroppen när individer sjunger och rör sig till musiken. Holmberg lyfter även be-

greppet musik som möte mellan subjekt och objekt, vilket kopplas samman med fenomenolo-

gin med fokus på förmedlingen mellan upplevelsen hos individerna och det musikaliska ob-

jektet som exempelvis kan vara musikens byggstenar eller skapandet av musiken i en aktiv 

handling. Det sista begreppet som lyfts fram är aktivitet och aktivitetsform, som kan utformas 

både som producerande och reproducerande. Där musikaktiviteter i allra högsta grad sker i 

form av reproducerande karaktär där redan existerande material återanvänds men det är även 

värdefullt att låta individerna undersöka och utforska i musikaktiviteterna (Holmberg, 2012).  

Holmberg (2012) visar i studiens slutsatser att musikstunderna i förskolan där sång är musik-

aktiviteten är utav reproducerande karaktär och att fokus är ofta på sången som handlingen. 

Att utforska med rösten sker vanligtvis inte utan handlar istället om att sjunga tillsammans. 

Holmberg lyfter även att trots att studien innefattar skilda förskolor med olika kulturella bak-

grunder hos både barn och vuxna så är sångrepertoaren nästintill identisk. Studiens slutsatser 

visar även på att rörelserna förstärker sången och sker reproducerande. Däremot när barnen 

var själva utan några förskollärare närvarande blev aktiviteten av annan karaktär och barnen 

utforskade istället och producerade egna rörelser till musiken. Studien visar på att sången är 

av reproducerande karaktär och fokus hamnar här på själva görandet. Däremot när barnen 

utforskar instrument blir det av producerande karaktär och musiken blir således ett objekt. Vid 

detta utforskande finns det inte några rätt eller fel utan målsättningen är att pröva sig fram och 

få ljud i instrumentet allt utifrån improvisation. Att stunder där instrument utforskas och mu-

sik ses som ett objekt menar Holmberg hänger samman med hur förskollärarna ser på ämnet 

musik och deras personliga relation till ämnet. Musikaktiviteter där instrument utforskas bor-

de enligt Holmberg kunna vara både vara av producerande och reproducerande karaktär för att 

musiken ska bli både ett subjekt och objekt exempelvis genom att förskolläraren bestämmer 

en rytm som alla ska spela i samt att det är möjligt att spela starkt och svagt. Holmberg lyfter 

att förskollärarens medvetna och omedvetna relation och syn på musik har en avgörande roll 

för hur musikaktiviteterna blir i förskolan. En förskola där många utav förskollärarna även var 

musiker eller musiklärare fick musik rollen som både subjekt och objekt. Holmberg visar i 

studien att förskollärare ofta styrde barnen in mot ett lärande kring exempelvis spelande på 

instrument även om musikaktiviteten präglades av ett utforskande utav instrument och lät inte 

barnen stanna kvar i det egna utforskandet. Förskolans musikstunder präglas således utav 

mycket tradition och blir en gemensam sångstund. Synen som finns på musik påverkar hur 

musiken används och att både sången och instrumentspel har en förmåga att fastna i samma 

hjulspår och skulle kunna utvecklas vidare genom att låta sången vara mer utforskande och 

istället låta instrumentspelandet vara av reproducerande karaktär (Holmberg, 2012). Utifrån 

artikeln väcks tankar och frågor kring hur förskollärarna använder sig utav musikaktiviteterna 

som objekt eller subjekt och hur förskollärarna ser på barnens lärandesituationer som uppstår 

kring musik.  
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska resurserna med begrepp och analysredskap som användas är musikdidaktik och 

musicking. Variationsteorin används som ett hjälpmedel för att lyfta fram informanternas 

olika uppfattningar under analysdelen. Här nedan följer en förklaring av de olika perspektiven 

och varför det är relevanta för den egna undersökningen.  

Musikdidaktik 

Nilholm (2016) betonar att det är skillnad på den vanliga allmänna didaktiken och  

ämnesdidaktiken. Inom den allmänna didaktiken berörs den grundläggande didaktiken för den 

allmänna undervisning, vilket kan vara grundläggande för vissa ämnesområden medans 

ämnesdidaktiken blir mer djupgående. Nilholm menar att det är lärarens ansvar inom en 

ämnesdidaktik att gestalta och göra det påtagligt för barnen. Musikforskaren Cecilia Ferm 

Thorgersen (2012) framhåller att all didaktisk verksamhet bör ha ett syfte och avsikt. 

Musikdidaktik i förskolan kan vara ett hjälpmedel både i planering, genomförande och 

utvärdering för att se hur undervisning bedrivs genom de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför för att synliggöra barnens musikaliska utveckling. Ferm Thorgersen lyfter 

förskollärarnas väljanden enligt följande. 

 
De didaktiska val en pedagog gör kan grundas på styrdokumentens budskap, på vilken musikalisk 

kunskap barnen ska få tillfälle att utveckla, vilken typ av musikaliska erfarenheter de ska få tillfälle att 

göra, eller vilka musikaliska roller de ska få tillfälle att befinna sig i och träna på. (Ferm Thorgersen, 

2012, s70)  
 

Ferm Thorgersen (2012) framhåller att musikaktiviteterna ses som en musikalisk 

kommunikation där barnen och förskollärarna intar olika roller som kan skifta mellan den som 

tar emot, skapar eller förmedlar. Ferm Thorgersen kopplar samman musikdidaktik med den 

fenomenologiska filosofin vilket kan förklaras med att människan hör samman med musiken 

och är beroende av varandra för att skapa en helhet av olika dimensioner. Musikalisk kunskap 

kan, fortsätter Ferm Thorgersen, indelas i olika dimensioner vilka är strukturell, akustisk, 

emotionell, existentiell, kroppslig och spännigsmässig musikalisk kunskap. Den strukturella 

innefattar musikens olika byggstenar i form av exempelvis tonhöjd och tempo och hur dessa 

påverkar varandra. Dimension kring akustik handlar om lyssna till musik hur den låter. 

Emotionell musikalisk kunskap handlar om känslor, både de som barnen själva upplever och 

de som förmedlas genom musiken. Dimensionen utifrån existentiell kunskap innefattar att 

leva i och med musiken för att på så vis hantera omvärlden och det egna livet.  Den kroppsliga 

musikaliska dimensionen handlar om förmedla musiken genom förkroppsliga rörelser, att röra 

sig till musiken men även låta musiken röra vid kroppen. Sista dimensionen är 

spänningsmässiga musikalisk kunskap och innefattar musikens spänningar som finns vilket 

kan kopplas samman med de förväntningar som finns på musikens innehållsliga form. När 

den ursprungliga förändras, omvandlas och frånstiger det normala ökas således spänningen 

(Ferm Thorgersen, 2012).  

 

Musikdidaktiken kan som tidigare nämnt kopplas samman med en fenomenologisk grund där 

fokus i första hand är på vad och hur i musikplanering, sedan varför och när. En utgångspunkt 

att alla barn bär på olika erfarenheter inom musik och att barnen är nyfikna på musik, det blir 

således pedagogernas uppgift att ta reda på barnens olika musikaliska erfarenheter och vad de 

är nyfikna på. Vad är det då som menas med didaktiska grundfrågorna inom musikdidaktik? 
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Vad är det pedagogen väljer att ha med i sin musikaktivitet? Hur går pedagogen tillväga, 

används någon specifik metod för att barnen ska kunna ta till sig innehållet? Varför genomförs 

musikaktiviteten, vad har den för syfte och mål? När sker musikaktiviteten, är det spontant 

eller vid givna återkommande stunder (Ferm Thorgersen, 2012). Holmberg (2014) väver 

samman musikdidaktiken med bildningsteorin och menar att den vanligtvis inte appliceras på 

förskolans verksamhet men att musikdidaktikens frågor kan ligga till grund för analyserandet 

av musikstunderna även i förskolan. Vad som innefattas inom musikdidaktiken handlar i 

grund och botten om den personliga uppfattningen av didaktik, sett utifrån bildningsteorin 

kopplat till musikdidaktik är innehållet det som står i centrum. Det insamlade materialet 

kommer dels att analyseras utifrån musikdidaktiken för att påvisa vad som framträder i 

materialet. I min undersökning är musikdidaktik ett användbart begrepp då målsättningen är 

att undersöka hur förskollärarna planerar musikaktiviteterna och vad de har för vision för 

dessa. 

Musicking 

Christopher Small (1998) definierar musicking begreppet som ett fokus på människornas 

görande och delaktighet i det musikaliska utförandet och inte enbart på musiken. Fokus inom 

musicking är på aktörerna och dess relation sinsemellan, men även relationen mellan 

aktörerna och musiken. Ett citat från Small lyder såhär. 

 
To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by performing, by 

listening, by rehearsing or practicing, by providing material for performance (what is called 

composing), or by dancing. (Small, 1998, s.9) 

  

Small (1998) framhåller att begreppet musicking inte är möjligt att bruka om det inte kopplas 

till någon musikalisk handling.  Det är ett verb oavsett om det sker passivt eller aktivt och är 

inte något verktyg för värdering.  Han menar att de som är närvarande i musikaktiviteten bär 

på någon form utav ansvar. Det är inte bara den som sjunger använder musicking utan även 

den som lyssnar. Det skapas en form av musikalisk förmåga och mening i detta möte mellan 

inblandade människor som influeras av den fysiska omgivningen och tidpunkten när detta 

sker. Vad är det som sker här och nu med dessa deltagare? Small framhåller att detta sätt som 

musicking sker i den rådande kulturen kan komma att skilja sig åt hur det ser ut i andra socia-

la sammanhang och kulturer. Vilket kan skapa missförstånd sinsemellan. Genom musicking 

kan en förståelse skaps, för de andra individerna som deltar, samhället, världen och kanske till 

och med det övernaturliga (Small, 1998). Wassrins (2013) tolkningar kring musicking baseras 

på tankar från Small som innebär att musik är något som existerar och som finns oberoende 

av andra och blir därför begreppet musicking med fokus på själva handlingen. Musicking blir 

således ett verb som tidigare nämnt och är något som alla människor gör i något sammanhang. 

Musicking bygger på att förskollärarna har olika sätt att planera, sammanföra det enskilda 

barnet samt gruppen och genomföra musikaktiviteter som kan kallas musicking-event där 

fokus blir att studera vilka förbindelser som skapas mellan aktörerna. Wassrin (2013) framhål-

ler att musicking är ett brett och användbart begrepp, då det inte är förutbestämt vad de musi-

kaliska handlingarna innefattar utan är något som de deltagande aktörerna själva tolkar och 

hur den blir meningsfull. I min undersökning är musicking ett användbart begrepp att applice-

ra då musikaktiviteterna genomförs tillsammans med barnen och blir en form av görande. 

Begreppet hjälper till att synliggöra det musikaliska görandet och dess aktörer för mig själv. 

Musicking begreppet kommer att användas under analysdelen och fungera likt ett par glas-

ögon där delar av det insamlade materialet kommer granskas genom musicking.   
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Variationsteorin 

Pramling och Pramling Samuelsson (2008) beskriver variationsteorins koppling till 

fenomenografin enligt följande utifrån tidigare forskares slutsatser. 

 
Den har vuxit fram ur fenomenografisk forskning, som innebär att man har studerat hur människors 

sätt att tänka, uppfatta eller förstå något (text, eller ett specifikt fenomen) framstår i någon form av en 

variation av just deras sätt att uppfatta och erfara något. (Pramling & Pramling Samuelsson, 2008, 

s13)  

 

 Learning study är en arbetsform som är vanlig inom variationsteorin som innebär att 

förskolläraren har en plan för vad barnen ska lära sig, där en kartläggning först sker för att 

tydliggöra barnens tidigare kunskaper vilket leder till en planerad aktivitet där barnen ges 

möjlighet till ett lärande kring det specifika valdra objektet (Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2008). Inom variationsteorin finns det en rad centrala begrepp som används, det 

första är urskiljande, vilket här handlar om att man måste urskilja och förstå något på flera 

olika vis, att skilja ut vad det inte är exempelvis. Det valda lärandeobjektet måste varieras för 

att skapa förståelsen kring vad det innebär. Nästa begrepp som är centralt är variation vilket 

handlar om som tidigare nämnt att variera genom att visa på exempelvis motsatser.  Kritiska 

och tillfälliga aspekter används för att kunna uppmärksamma det tänkta lärandeobjektet vilket 

även är unikt för varje objekt. Under arbetets gång kan nya kritiska aspekter framträda som är 

av betydande roll för att barnen ska förstå (Pramling & Pramling Samuelsson, 2008). 

 

I det här examensarbetet används variationsteorin i analys och resultatdelen som ett 

perspektiv för att lyfta fram likheter och skillnader i det insamlade materialet som framställs 

genom olika teman och aspekter. Fokus är således inte på att se hur förskolläraren genomför 

musikaktiviteter med fokus på exempelvis olika lärandeobjekt. Variationsteorin passar mitt 

syfte och min frågeställning, då den hjälper mig att fokusera på variationen i informanternas 

svar och synliggöra likheter och skillnader dessa uppfattningar. 
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Metodologisk ansats och val av metod 

 

I detta kapitel kommer jag att beskriva valet av den kvalitativa metoden, fenomenografisk 

metodansats och dess innebörd. Jag kommer även att beskriva mina urval och avgränsningar, 

presentation av informanterna, intervjuernas genomförande samt hur det insamlade materialet 

bearbetas utifrån den fenomenografiska analysmetoden.  Avslutningsvis kommer jag beskriva 

de forskningsetiska principerna som varit aktuella i denna undersökning.  

Val av metod 

Valet av metod ska grunda sig på det utformade syftet och vara till hjälp för att kunna besvara 

de formulerade frågeställningarna. Beroende på hur frågorna är ställda har det betydelse för 

vilken metodansats och metod som är lämplig (Tidström & Nyberg, 2012). Då 

undersökningens syfte är att kartlägga förskollärarnas tankar är en fenomenografisk 

metodansats lämplig att använda och bearbeta det insamlade materialet genom en tematisk 

analys. Den valda metodansatsen är brukbar för att beskriva och problematisera människors 

tankar och kring hur de förstår olika fenomen (Dahlgen & Johansson, 2015). Insamling utav 

data till undersökningen har skett genom kvalitativa intervjuer, då intervjuer är lämpliga för 

att kunna ta del av människors uppfattningar och tidigare erfarenheter. I denna undersökning 

används en delvis strukturerad intervju där en intervjuguide är utformad utifrån olika teman 

och områden som berör det tänkta problemområdet (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Totalt har sex stycken förskollärare intervjuats fördelat på fyra stycken förskolor, 

målsättningen är att det sammanställda resultatet ska bidra med nya kunskaper kring 

musikdidaktik och vara ett hjälpmedel i det fortsatta musikarbetet i förskolorna.  

Metodansats 

Fenomenografi är lämplig som metodansats enligt Dahlgren och Johansson (2015) om fokus 

är att analysera, förklara och undersöka hur människor tänker och upplever olika fenomen 

genom enskilda intervjuer.  Tyngdpunkten är hitta variationen mellan dessa uppfattningar 

kring det valda fenomenet. Ur den fenomenografiska metodansatsen har variationsteorin växt 

fram, vilket innebär en tydlighet då de olika uppfattningarna synliggörs kring det valda 

fenomenet.  De olika uppfattningarna som visas blir olika kvalitativa sätt att se på omvärlden 

och blir tillsammans de uppfattningarna som utgör utfallsrummet för det valda fenomenet.  

Dahlgren och Johansson framhåller att det således är svårt att upptäcka alla uppfattningar 

kring ett fenomen, genom att öka antalet informanterna så ökas chanser till att finna fler 

uppfattningar. Vilket hänger ihop enligt följande. 

Utgångspunkten för fenomenografin är för det första att människor uppfattar företeelser i den 

omgivande världen på olika sätt, och för det andra att det finns ett begränsat antal sätt på vilka dessa 

företeelser kan uppfattas. (Dahlgren & Johansson, 2015, s162) 

Forskarens förmåga att kunna relatera de olika företeelserna mot varandra har betydelse för 

hur djup förståelsen blir. I den fenomenografiska metodansatsen efterfrågas individers 

uppfattningar kring fenomen och för att dessa ska frambringas krävs en form av 

intervjufrågor. Inom den valda metodansatsen är intervjuerna vanligtvis uppbyggda kring 

teman och är halvstrukturerade, vilket innebär att den utformade intervjuguiden är 

konstruerad utefter olika tematiska områden inom det valda temat.  Här är betoningen på att 

samtalet mellan forskaren och informanten utvecklas under samtalets gång och där svaren 
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ligger tillgrund för riktningen utav samtalet (Dahlgren & Johansson, 2015). Det är av stor vikt 

inom den valda metodansatsen att informantens svar är rikliga och välfyllda, forskaren bör 

således ställa följdfrågor som bidrar till att utveckla svaren. Dahlgren och Johansson 

framhåller att forskaren måste visa sitt intresse utav informantens svar för att hen ska känna 

sig trygg och på så vis berätta mer.  Inom fenomenografin används vanligen en analysmodell 

uppbyggd i sju steg som kommer att förklaras under bearbetning utav det insamlade 

materialet.  Då målsättningen är att studera förskollärarnas uppfattningar och visioner kring 

fenomenet musikaktiviteter är fenomenografisk metodansats en användbar analysmetod för 

detta.  

Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer skiljer sig från kvantitativa intervjuer då de kvalitativa är riktade åt 

informanternas svar och deras perceptioner. I en kvalitativ intervju efterfrågas berättande svar 

med stort innehåll jämfört med den kvantitativa intervjun där korta svar som kan kodas 

eftersträvas (Bryman, 2011). Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är kvalitativa 

intervjuer användbara för att få en detaljrik bild av ett område och kunna sätta ord på vad 

informanterna känner och tänker. Informanterna ges vid en kvalitativ intervju större möjlighet 

att kunna uttrycka sig mer fritt vilket är värdefullt för att fånga upp informanternas 

uppfattningar kring olika fenomen och tidigare erfarenheter. Intervjuer kan vara mer eller 

mindre strukturerade. I denna undersökning används en delvis strukturerad intervju där en 

övergripande intervjuguide är utformad utifrån valda temaområden med underrubriker som är 

aktuella för det aktuella problemområdet. Vid en mindre strukturerad intervju finns det inga 

förgivet tagna svar utan informanterna får själva formulera sina svar. Bryman (2011) 

framhåller att trots användandet av en intervjuguide måste de finnas rum för flexibilitet att 

kunna ändra ordningsföljden på frågor och temaområden, samt vara lyhörd på informantens 

svar och kroppsspråk. Christoffersen och Johannessen (2015) framhåller att det bör finnas 

någon form av standardisering även om intervjun består av öppna frågor som informanterna 

själva får tolka och formulera egna svar till är det av vikt att alla informanter får samma sorts 

frågor.  I en kvalitativ intervju dokumenteras intervjuerna, vanligen genom ljudupptagning 

och anteckningar som sedan transkriberas och används i analysarbetet.  

Kvale och Brinkmann (2014) redogör för sju stadier som kan vara en form av vägledning i en 

kvalitativ intervjuundersökning. Följande sju stadier finns representerade; tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt rapportering. Det första stadiet är 

tematisering och innebär att syfte och frågeställningar måste finnas innan metod väljs och 

innan intervjuerna äger vid. Planering är steg två och handlar om att göra upp en plan för 

arbetet dels genom att ta del utav denna vägledning genom intervjuundersökningen samt läsa 

in sig på området och den kunskapen som krävs för att genomföra intervjuer. Steg tre 

fokuserar på utformandet utav en intervjuguide för att sedan genomföra intervjuerna utifrån 

ett förhållningssätt med stöd från teorier och tidigare forskningen. Utskrift är det fjärde steget 

och innebär att det insamlade materialet ska behandlas från tal till text genom att transkriberas 

och på så vis förberedas inför det kommande analysarbetet. Analys är det femte steget och 

innebär att välja den analysmetod som är mest lämpad till det formulerade syftet och 

frågeställningen.  Det näst sista steget är verifiering, här ska intervjuresultatets tillförlitlighet 

fastställas. Sista steget är rapportering och innefattar att fastställa resultatet utav 

undersökningen och den valda metoden i en läsbar produkt som uppfyller de vetenskapliga 

kriterierna och följer de forskningsetiska aspekterna. Dessa sju stadier har varit en vägledande 
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guide att följa och reflektera över genom undersökningens framställning. Vissa stadier har 

löpt parallellt med varandra under arbetes gång men dessa stadier har ändå hjälpt mig att hålla 

kursen rätt i examensarbetet. 

Urval och avgränsningar 

I den aktuella undersökningen har intervju valts som metod och utförandet av kvalitativa 

intervjuer med sex stycken förskollärare fördelat på fyra stycken förskolor i en mindre 

kommun i södra Sverige. Trost (2010) framhåller att antalet intervjuer ska vara få och landa 

på någonstans mellan fyra till åtta stycken. Färre antal informanter blir mer fördelaktigt på 

grund av tidsbrist och att många intervjuer resulterar i ett alltför stort material som blir svårt 

att hantera och få överskådligt. Det avgörande är att det finns någon form av variation i 

informanternas svar så det sedan kan analyseras. Kvale och Brinkmann (2014) betonar att 

antalet informanter baseras på det formulerade syftet och bör vara tillräckligt för att kunna 

ställa olika uppfattningar och hypoteser mot varandra, kort och gott handlar det om att 

intervjua tillräckligt många som behövs för att kunna svara på det tänkta syftet och 

frågeställningen. Ytterligare ett urval som har gjort är att de tillfrågade informanterna är för 

mig okända personer, vilket stämmer väl överrens med Trost (2010) tankar kring att inte göra 

intervjuer med bekanta eller anhöriga. Kring urval av informanter togs kontakt först med 

förskolecheferna via telefon, en del förskolechefer tog själva ansvar att kontakta berörda 

förskollärare medans andra gav förslag på förskolor att kontakta. Sedan tog jag kontakt med 

berörda förskolor och förskollärare och bokade datum för intervju. Urvalet av informanter har 

skett utifrån Christoffersen och Johannessen (2015) tankar kring att välja ut deltagare genom 

ett kriteriebaserat urval, där olika kriterier blir aktuella för att väljas ut. I den aktuella 

undersökningen finns följande kriterier: förskollärare, anställda i den valda kommunen, inte 

arbetar på samma avdelning som annan deltagande informant. En avgränsning är att inte välja 

informanter endast på grund av deras specifika expertis inom det valda ämnesområdet utan 

målsättningen är att intervju verksamma förskollärare och om musik är ett ämne som de 

brinner för anses det vara en bonus. Det har även gjorts avgränsningar inom ämnesområdet 

genom att inte studera hur varje enskild musikaktivitet har gått tillväga utan att informanterna 

själva har fått berätta om dessa, en annan avgränsning är att inte inkludera barnens tankar. 

Deltagande informanter 

Här beskrivs de sex stycken informanter som har intervjuats. Vilken avdelning de arbetar på, 

hur länge de har arbetat som förskollärare och hur deras relation ser ut till musik. 

Gunilla, arbetar med barn i åldern 1-3år. Hon har arbetat som förskollärare i över 20år. Hon 

har gått gitarrkurs vid olika tillfällen men anser sig själv inte kunna spela något instrument. 

Hon lyssnar väldigt mycket på musik och har en bred musiksmak.  

Sofia, arbetar med barn i åldern 3-4år. Hon har arbetat som förskollärare i 30år. Hon sjunger i 

kör och gillar att sjunga. Hon anser sig själv vara en glad amatör vars gitarrspel är tillräckligt 

för förskolan. 

Helena, arbetar med barn i åldern 3-5år. Hon har arbetat som förskollärare i mindre än 10år, 

men har arbetat inom barnomsorgen i över 20 år. Hon ser sig själv sjunga hellre än bra och 

spelar inte något instrument.  
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Eva-Lena, arbetar med de yngre barnen och tidigare arbetat på en resursavdelning. Hon har 

arbetat som förskollärare i över 30år. Hon är väldigt intresserad utav musik, och sjunger gärna 

i kör samt spelar instrument. 

Amalia, arbetar med de äldsta barnen. Hon har arbetat som förskollärare i över 20år. Hon 

sjunger i kör och besitter grundläggande gitarrkunskaper som brukas emellan åt i 

verksamheten.  

Anders, arbetar på en resursavdelning där barnen är mellan 4-6år. Han har arbetat som 

förskollärare i över 20år. Han har musik som ett stort intresse och musicerar gärna med olika 

instrument.  

Intervjuernas genomförande 

Inför de halvstrukturerade intervjuerna utformades en intervjuguide som fungerar likt ett 

manus att förhålla sig till. I intervjuguiden finns en översikt kring tematiska områden som ska 

beröras och förslag till frågor som ska ställas med utrymme för att ta olika riktningar beroende 

på informantens svar (Kvale & Brinkmann, 2014). I den aktuella undersökningen formuleras 

en intervjuguide med följande tematiska områden; musik i verksamheten, musikdidaktik samt 

drömmar och visioner. Under varje tema fanns det förslag på frågor att ställa vilket upplevdes 

som ett positivt stöd för mig.  Inför genomförandet av intervjun är det av stor vikt enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) att det skapas en positiv kontakt mellan informanten och 

intervjuaren, att intervjuaren tydligt förklarat vilken information som efterfrågas, visa respekt 

och vara lyhörd på informantens svar.  Även Löfgren (2014) framhåller vikten av att vara en 

god lyssnare och visa sitt intresse för att informanterna ska känna sig bekväma att berätta.  

Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att få informanterna att förtydliga sina svar eller 

fördjupa dem ytterligare. Jag visade mitt intresse genom att nicka och instämma mm:ande.  

Även om det är mycket som berättas av informanterna i intervjuerna kommer inte allt material 

att vara relevant att analysera. Genom att använda syftet och frågeställningen som riktmärke 

kan de delar i berättandet som är utav värde skiljas ut. Alla intervjuer genomfördes i 

förskolemiljön avskiljt från barngruppen vanligen i ett samtalsrum. Valet av plats har 

betydelse för samtalets kontext, för bullriga miljö gör det svårare i arbetet med transkribering 

(Löfgren, 2014).  Tidström och Nyberg (2012) menar att intervjuerna måste dokumenteras 

men de framhåller även att som intervjuare sitta och föra intensiva anteckningar kan ha en 

störande inverkan på intervjuprocessen därav är en ljudinspelning att rekommendera. Då kan 

intervjuaren fokusera på informanten och missar inte värdefull information då det finns 

möjlighet att lyssna om igen på det inspelade materialet, vilket även höjer studiens kvalité 

(Löfgren, 2014). Dahlgren och Johansson (2015) framhåller att intervjuerna sedan ska 

transkriberas för att underlätta i analysarbetet där informanternas svar jämföras och 

kategoriseras. Alla mina intervjuer har spelats in med hjälp av inspelningsfunktion på min 

smartphone och under intervjun förde jag inga anteckningar utan förlitade mig på tekniken. 

Att inte föra anteckningar kan även ses som riskfyllt ifall inspelningen skulle försvinna men 

jag hade god tilltro till tekniken och alla inspelningar fanns kvar. Innan intervjuerna 

genomfördes gjordes en pilotintervju på en vän som arbetar som förskollärare där möjlighet 

fanns att testa intervjuguiden och förbereda mig själv hur en intervju går tillväga. 

Pilotintervjun var användbar då jag fick utmana min förmåga att ställa följdfrågor, följa 

svaren vidare mot nya samtalsämnen samt formulera om frågorna så de blev tydligare för 

informanten. 
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Bearbetning av material 

För att intervjuerna ska kunna bearbetas krävs det att de spelas in och sedan transkriberas för 

att utgöra grunden till det fortsatta analysarbetet enligt Dahlgren och Johansson (2015). Efter 

varje genomförd intervju satte jag mig ner för att transkribera den aktuella intervjun, då den 

fortfarande fanns färsk i minnet. Jag använde mig utav ett transkriberingsprogram i datorn där 

jag kunde reglera hastigheten på det inspelade talet. När alla intervjuer var transkriberade 

skrevs de ut i två exemplar, ett för att bevara helheten och kunna notera tankar som uppkom 

vid genomläsningen för att lära känna materialet. Det andra exemplaret användes för att 

kunna klippas isär och kategoriseras utefter olika teman som framkom. 

 

I denna undersökning är tanken att utgå ifrån en fenomenografisk analysmodell som är 

uppdelad i sju steg, dessa steg vävs sedan sammans och hålls inte isär likt den tydliga 

uppdelningen. Dahlgren och Johansson (2015) presenterar enligt följande, det första steget är 

lära känna det insamlade materialet, genom att läsa igenom intervjuerna efter transkriberingen 

och på så vis skapa en personlig kontakt. Steg två kallas kondensation och handlar om klippa 

isär intervjuerna och sålla ut de stycken som är av betydelse. Urklippen bör vara märkte med 

vilken informant som har gett svaret så svaren inte blandas ihop antingen genom att 

färgmarkera med olika färger eller skriva ut namnen. I det tredje steget startar jämförelsen 

mellan de urklippta delarna, genom att hitta likheter och skillnader. Dahlgren och Johansson 

framhåller att inom den fenomenografiska analysmodellen eftersträvas att finna variation, 

uppfattningar men även likheter i uttalanden från de olika informanterna. Steg fyra, nu är det 

dags att gruppera de likheter och skillnader som funnits bland urklippen för att se hur dessa 

hänger samman. Det femte steget handlar om att finna kärnan bland likheterna vilken kallas 

att kategorierna ska artikuleras. Steg sex innebär att de funna kategorierna ska namnges. Det 

valda namnet ska tydligt förklara vad som är det unika med det material under de olika 

kategorierna. Det sjunde och sista steget innebär en kontrastiv fas där de olika urklippen 

jämförs för att se om de kan hamna under fler kategorier för att sedan slå samman kategorier 

till något mer övergripande och mer komplett. När dessa sju steg är har studiens utfallsrum 

skapats, utfallsrummet som kommit fram genom den fenomenografiska analysmodellen 

kommer sedan kopplas samman och styrkas med de valda teorierna i analysdelen (Dahlgen & 

Johansson, 2015). Alla informanter fick fingerade namn och varsin färg som sedan används 

för att stryka under olika uppfattningar och påstående kring olika fenomen. På så vis var det 

enkelt att hålla isär vem som sagt vad. Dessa markeringar klipptes sedan ut och golvet blev 

min arbetsplats där ytan nyttjades för att dela upp dem i olika grupper och tydligt få en 

överblick över allt urklippt material. Här var fokus att hitta olika uppfattningar som berörde 

ett och samma fenomen. I detta första steg hittades nio stycken olika grupperingar som 

namngavs. Sedan jämfördes likheter och skillnader inom respektive grupp.  Vissa grupper 

visades då beröra likande fenomen och kunde då slås samman så att antalet teman slutligen 

landade på fem stycken. Namnen på teman bearbetades ännu en gång för att läsaren på ett 

tydligt sätt ska förstå dess kontext.  

Etiska överväganden 

I följande examensarbete är det viktigt att ta hänsyn till fyra stycken forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram kring god forskningssed. Den första utav 

dessa principer är informationskravet, vilket innebär att forskaren informerar deltagarna om 

syftet med forskningen. Vetenskapsrådet (2017) framhåller att informationen om forskningen 
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ska framföras både i skriftlig form och ske muntligt för alla deltagare, så att informanterna 

förstår dess innehåll. Information bör innehålla hur intervjun kommer gå till, att obehöriga 

inte kommer ha tillgång till materialet, hur svaren kommer att analysers och redovisas, att 

informationen kommer att förstöras samt hur känslig information om deltagarnas identitet 

kommer att skyddas under forskningen. Löfdahl (2014) framhåller att alla deltagare även 

tydligt ska ha fått information kring att de närsomhelst kan välja att dra sig ur undersökningen 

utan vidare konsekvenser eller frågor ställs. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 

forskningen ger sitt samtycke till att delta, de två första forskningsetiska principerna kan slås 

samman till ett informerande samtycke. Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilket 

innebär att det inte ska gå att koppla vilka deltagarna är (Löfdahl, 2014). Vetenskapsrådet 

(2017) framhåller att konfidentialitet även handlar om att inte sprida deltagarnas svar till 

obehöriga då det har sagts i förtroende och att det är viktigt att respektera informanternas 

integritet. Den sista principen är nyttjandekravet vilket innebär enligt Löfdahl (2014) att det 

insamlade materialet endast får användas till den enskilda forskningen.  

 

I detta examensarbete har kontakt tagits med berörda förskolechefer i kommunen muntligt 

genom telefon för att informera om examensarbetet och få ett godkännande innan kontakt 

tagits med berörda förskollärare ute på de valda förskolorna. Sedan skickades ett 

informations- och samtyckesbrev ut via e-post till de berörda förskollärarna, där även mina 

kontaktuppgifter fanns ifall de uppstod några frågor.  Vid intervjutillfället gick vi sedan 

igenom brevet och de forskningsetiska principerna repeterades. I den aktuella undersökningen 

skyddas informanternas konfidentialitet genom att namnen på informanterna fingerades. När 

undersökningen sedan är godkänd kommer det insamlade materialet att förstöras. Etiska 

dilemman som kan uppstå är ifall informanterna uttrycker sig så unikt att det skulle vara 

möjligt att identifiera vem det är så kommer det inte att användas som citat i analysdelen. Ett 

annat etiskt dilemma är att det inte går att garantera informanterna full anonymitet 

(Vetenskapsrådet, 2017) i det valda metodvalet som är intervju, då jag kommer att möta 

informanterna öga mot öga. 

Reliabilitet och validitet 

Trost (2010) framhåller att reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är och hur säkert 

resultatet är. Genom att i metoddelen detaljerat förklara tillvägagångssätt och visa på 

noggrannhet ökar på så vis trovärdigheten för studien enligt Löfgren (2014). Reliabilitet 

handlar kort och gott om exaktheten i det insamlade materialet, en högre reliabilitet visar på 

att en annan person eller flera skulle kunna genomför samma undersökning och få fram 

likvärdiga resultat. Hur relevant det insamlade materialet egentligen är handlar istället om 

validitet och innefattar materialets giltighet. Vilket innebär sett utifrån begreppsvaliditet hur 

väl den insamlade materialet representerar det fenomen som är tänkt att studera 

(Christoffersen & Johannessen, 2015).  Kvale och Brinkmann (2014) belyser att giltigheten i 

ett arbete handlar om forskarens förmåga att hantera hantverket och reflektera över resultatet. 

De lyfter att skickligheten baseras på att granska, fråga sig och teoretisera det insamlade 

materialet. Trost (2010) menar att reliabilitet är bättre att belysa på kvantitativa studier då ett 

resultat är mätbart vilket innebär att det kan tolkas vara ironiskt att koppla reliabilitet till en 

kvalitativ intervju. Därför är det viktigt att den kvalitativa intervjun är standardiserad och att 

alla informanter får samma frågor för att på så vis öka reliabiliteten och dess trovärdighet. 

Enligt Trost är det av stor vikt att påvisa att den insamlade data är seriös och följer de etiska 

principerna. För att visa på en hög tillförlitlighet har jag valt att detaljerat beskriva mitt 
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tillvägagångssätt gällande intervjuernas genomförande samt analysarbetet. Jag har även valt 

att använda mig utav en intervjuguide för att på så vis ställa samma frågor till alla 

informanter. Förhoppningen är att giltigheten på arbetet är hög då materialet har bidragit till 

att kunna svara på min frågeställning. Jag har i framställningen utav resultatet varit noggrann 

med att skriva fram informanternas egna ord. Undersökningen utgår från de forskningsetiska 

principerna för att visa på trovärdigheten.  

.  
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Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de sex stycken intervjuer som genomfördes. Jag 

har valt att namnge informanterna som Gunilla, Sofia, Helena, Eva-Lena, Amalia och Anders. 

Samtliga utav dessa namn är fingerade. För tydlighetens skull har jag valt att ta bort utfyll-

nadsord i de valda citaten för att på så vis underlätta läsningen, detta är inte något som ska ha 

påverkat citatets betydelse. Syftet med undersökningen är att beskriva hur förskollärarna di-

daktiskt tänker kring olika musikaktiviteter i förskoleverksamheten. Mina frågeställningar är: 

- Hur ser den didaktiska planeringen ut kring musikaktiviteter? – Vad skulle förskollärarna 

vilja genomföra om möjligheten fanns inom musikundervisningen? Resultatet kommer att 

presenteras genom de teman som har framträtt under analysarbetet vilka är musikaktivitet, 

musikämnets funktion, barns delaktighet och inflytande, drömmar och visioner samt förskol-

lärares engagemang. Inom dessa teman lyfts även centrala aspekter som trätt fram under ana-

lysarbetes gång, dessa aspekter kommer även att kursiveras för att på så viss framhävas där 

likheter och skillnader tydliggörs. Temana kommer sedan att tolkas utifrån teorier kring mu-

sikdidaktik och musicking, för att sedan sammanställas i en resultatsammanfattning.  

Musikaktivitet 

Det här första temat innefattar beskrivningar och uppfattningar kring den musikaktivitet som 

förkommer i verksamheten. Vad är det som ingår i en gemensam sångsamling genom det 

ramverk som framskrivs hos informanten? Beskrivningar kring de spontana och planerade 

musiktillfällena samt musikprojekt som framställs. Hur ser användandet av improvisation ut 

och vad fokuserar förskolläraren på om den musikaliska kompetensen inte är lika 

framträdande? Vilket material är det som kopplas samman och behövs för att ett lärande ska 

ske under musikaktiviteterna och hur ser tillgängligheten ut gällande material? 

 

På alla valda förskolor råder det olika former utav musikaktiviteter. En kommentar som 

återfanns hos informanten Gunilla var att sång och musik var något som användes nästan 

varje dag. En aspekt som framträder är gemensamma klassiska sångsamlingar på några utav 

förskolorna.  En beskrivning som återfanns var att det en gång i veckan arrangeras en stor 

musiksamling på några utav förskolorna där alla avdelningar var närvarande. Där en 

förskollärare är ansvarig och håller samman sångsamlingen. Vid denna stora musiksamling är 

det vanligt att använda en startsång för att uppmärksamma alla barn som deltar vilket blir en 

återkommande upprepning gång efter gång.  Anders förklarar deras stora musiksamling som 

något klassiskt och är vanligt förekommande på förskolorna.  

 

En uppfattning som framställs kring musikaktiviteter handlar om uppfattning kring ramverket 

som finns. I det här citatet fokuserar Anders på sitt ramverk i form av planeringen utav den 

stora musiksamlingen såhär. 

 
Det blir ett slut, en början och ett slut och i mitten kan vad som helst hända. Sen kan jag om det är jag 

som håller i, nu kör vi en fingerramsa, och sen så kör vi en mer sång klassisk, sen tar vi en liten 

rörelselek och en regellek, så har du ett program. Men det blir ju inte ofta så för sen så kommer ju 

spontaniteten ”men jag vill ju köra den där ” ja men då tar vi den.  
 

 

Sofia förklarar att på deras stora sångsamling för hela förskolan har förskollärarna 
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tillsammans med barnen gestaltat och iscensatt de svåra luciasångerna för att på så vis 

förtydliga några utav de obegripliga julsångerna. Musikaktiviteterna på de olika förskolorna 

består inte endast utav sångsamlingar utan kan även bestå utav att lyssna på popmusik och 

följa danssteg som projiceras på väggen. På en förskola där hälsa och rörelse är 

profilinriktning är musikstopp en återkommande aktivitet som omnämns och som både 

arrangeras inomhus och utomhus. En likhet som återfanns kring musikaktiviteterna var att det 

både fanns planerade och spontana tillfällen. Ytterligare en aspekt kring musikaktiviteter 

kretsar kring de spontana tillfällena. En kommentar som upprepades var att de spontana 

musikaktiviteterna ofta skedde innan lunch. Amalia förklarar att barnen får önska och tar 

initiativet till att exempelvis sjunga eller följa dansen på väggen. Även Gunilla lyfter att 

barnen ofta är startskottet till de spontana musikaktiviteterna genom att de börjar sjunga 

spontant på olika sånger och pekar på sångpåsarna vilket leder till en sångsamling. En annan 

uppfattning utav musikaktiviteterna kretsar kring den egna improvisationen hos förskolläraren 

vilket framhålls i citatet där Gunilla beskriver följande. 

 
Då följer man inte en viss gång så utan man har ingen ordning utan man kör lite på improvisation fast 

ändå eller erfarenhet skulle jag mer vilja säga. 

En aspekt som återkommer gällande musikaktivteter är tankar kring de planerade tillfällena. 

Vilket är något som Eva-Lena och Anders framhåller som något viktigt i deras arbete med 

barn med särskilda behov, då de ges möjlighet att i en mindre grupp få träna sin 

kommunikation och utforska instrumenten. En beskrivning som återfanns hos alla informanter 

var att de just nu hade planerade musikaktiviteter som innebar övning inför lucia, då alla 

intervjuer genomfördes i början av december vilket gjorde att Lucia var aktuellt. Planeringen 

kring musikaktiviteterna såg väldigt olika ut. Sofia planerade utifrån igenkänning för barnen 

och även lite svårare sånger så kan alla ändå delta på sitt vis samt introducerade nya sånger 

för barnen som hon tror att de ska gilla och framför allt sjunga sådant som man kanske inte 

sjunger hemma. En beskrivning som återfanns är innehållet i en planerad sångsamling där det 

mesta kretsar kring sånger, rim, ramsor och sagor. Anders framhåller att inte vara rädd för att 

välja det som barnen tycker om exempelvis sånger och kiss och bajs. 

 

En annan faktor som tydliggörs är vart fokuseringen hamnar i musikaktiviteterna om inte den 

musikaliska kompetensen finns där. En nyansskillnad i informanternas fokus under 

musikaktiviteten står Helena för som fokuserar på rörelserna då hon uttrycker att barnen 

hänger med mer och man har rörelser, då hon menar att barnen inte klarar av att sitta stilla och 

sjunga. Hon diskuterar även att olika musikinstrument har en förmåga att locka barnen till sig, 

men då hon själv inte kan spela något instrument får hon försöka locka barnen på annat vis 

genom rörelse. 

 

Ytterligare en aspekt inom temat musikaktivitet fångar luciafirandet som ett musikprojekt. En 

musikaktivitet som utmärker sig jämfört med de andra var på Amalias avdelning där 

förskollärarna och barnen har startat upp ett musikprojekt inför lucia, som än så länge är 

hemligt för de andra avdelningarna. Projektet startade i att barnen fick snickra ihop egna 

musikinstrument som de sedan ska spela på under Luciatåget som de ska visa upp för de 

andra på förskolan. Tanken var från början att skapa något som lockar alla barn då 

fördelningen i barngruppen var 18 pojkar och 6 flickor och att Amalia upplevde att ett 

traditionsenligt luciatåg skulle bli svårt att genomföra. Hon beskriver att en pojke inspirerade 

de andra barnen att starta ett Luciaband då han ville bygga ett eget instrument då barnen gärna 
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sjunger och spelar till inspelade musik. Under intervjun är Amalia hoppfull till att detta ska 

öka de planerade musiktillfällena och att alla barn ska våga prov att stå bakom ett instrument 

för att sedan kanske våga mer. 

 

Tillgängligheten av material var en uppfattning som trädde fram och visar på att instrument 

finns att tillgå vid specifika tillfällen. En beskrivning som återfanns var att det på många 

förskolor fanns en musiklåda med olika sorters rytmik instrument. Flera utav informanterna 

berättar att dessa lådor inte är tillgängliga för barnen på grund av olika skäl varav ett av dessa 

skäl berätta Gunilla om då deras fokus inte är på musiken.  Amalia framhåller att hon tror att 

deras musiklåda behöver vara mer tillgänglig och bli en naturlig del i verksamheten för att 

barnen ska få testa hur de olika instrumenten låter. En nyansskillnad är Helenas tankar kring 

att hon gärna skulle vilja ha musiklådan framme men att de stora barngrupperna gör att hon 

och kollegorna drar sig för att ha den framme. 

Ytterligare en faktor som finns kring musikaktiviteter är kompletterande material. En 

framställning som upprepades hos flera utav informanterna var användandet utav rekvisita i 

form utav bilder eller saker som läggs ner i en låda. Gunilla tror att mycket går på rutin och att 

valet av sånger baseras på vad barnen gillar men att barnen gillar när sångerna visualiseras 

och vet exakt vilken sång som hör till vilken påse. Citatet visar på att material är användbart 

för som inte är lika säker inom ämnesområdet musik och kan då på vis ändå genomföra någon 

form av musikaktivitet.  Anders tar upp sångkorten och fiskarna som en beprövad erfarenhet 

och belyser det som följande. 

 
Det är därför fiskarna är väldigt bra, för den som inte har så mycket i ryggsäcken just med rytmik och 

musik, då är det här att man har ett färdigt material och det är lika värdefullt. Men du kanske kan ha 

större variation. 

 

Vilket material som behövs för att ett lärande ska ske finns det flera olika uppfattningar kring. 

Anders menar att materialet som behövs är barnen och sen att man som förskollärare vet 

varför vi gör det här och ge sig hän. Helena lyfter att det är den egna kroppen som behövs 

först och främst sen att de hade varit till fördel med någon form av bakgrundsmusik eller 

någon som kan spela gitarr för att få in rytmen mer. En uppfattning som återfanns var att 

trumman är ett bra material att använda sig utav dels för rytmik men även i utvecklandet för 

barn som har svårigheter med språket. Sofia menar att det inte krävs något specifikt material 

mer än yta för att exempelvis kunna dansa men framhåller samtidigt att gitarren är ett bra 

verktyg att ha med sig.  

 

Den traditionella musikskatten är en aspekt som finns inom musikaktiviteter.  Sofia delger att 

hon använder sig utav den klassiska musikskatten men att hon även väljer att utmana barnen 

med sånger med mycket texter och framhåller att lita på barnens förmåga att lära sig nya läng-

re och svårare låttexter. 

 

Inom temat musikaktivitet finns en variation kring vilken form av aktiviteter som finns kopp-

lade till musikämnet. Det råder även skilda beskrivningar kring ifall musikaktiviteterna var 

planerade eller spontana. Däremot ser vi en gemensam uppfattning kring innehåll i exempel-

vis en sångsamling. Det fanns även olika uppfattningar till att låta barnen har tillgång till in-
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strument och rekvisita. Gällande vilket material som behövs för ett lärande ska ske fanns det 

variation utifrån informanternas tankar. 

Musikämnets funktion 

Det här temat beskriver uppfattningar som fokuserar på musikämnets funktion. Ses ämnet 

musik som eget ämne eller är det ett redskap för att främja det språkliga lärandet? Musiken 

uppfyller en funktion för den individuella utvecklingen, det sociala lärandet och rörelseglädje. 

En uppfattning berör musikens känslomässiga potential. Även förskolans läroplan ställer krav 

på att förskolan ska arbeta med ämnet musik som ett uttryckssätt. 

En aspekt utifrån musikämnets funktion handlar om musiken som ett eget ämne. En 

uppfattning som återfanns i det insamlade materialet var att musik sällan blir det planerade 

ämnet att arbeta med utan att det först är något annat ämne i fokus som musiken sedan blir 

kopplat till. Eva-Lena är en utav informanterna som skulle vilja ha musiken först och ser det 

som ett eget ämne och tror att det kanske är genomförbart att tänka så om arbetet skulle ske 

med kollegor som brinner för samma sak.  Hon menar även att musiken har en stor plats i 

förskolan men att det inte prioriteras. I det här citatet fokuserar Eva-Lena på hur musikämnet 

hamnar i andra hand. Hon lyfter musikämnet enligt följande. 

Men det är ju inget eget ämne om man säger. Men om man säger att hur vi jobbar med språk så 

kommer det ju alltid in att vi jobbar med sjunger och spelar. Men det är inget eget mål om man säger, 

utan det är språk då som ligger till grund för.  

Språkligt lärande är en uppfattning som framträder i musikämnets funktion. Att musiken 

ingår i språkliga aktiviteter är en återkommande beskrivning hos alla informanter. Helena 

framhåller för språkbarnas skull att musik är ett bra inlärningssätt det är lättare att träna in 

språket ihop med rytm och känna orden i kroppen. En kommentar som upprepas är att de 

jobbar mycket med språk och då på så vis ingår mycket sång men även rim och ramsor. 

Anders lyfter att alla barn kommer med olika erfarenheter utav musik beroende på den sociala 

kulturen de växt upp i. I följande citat framhåller Sofia ämnet musik dess potential, vilket 

visar på att det är ett ämne där alla kan mötas villkorslöst.  

Det finns så mycket både språklikt och socialt känner jag med det här. Matte får du in också i dans och 

räkna och klappa. Det här med igenkänning när man får sådana här hitlåtar nästan när de, det är olika 

grupper varje år men det är bara någon låt som sätter sig och som de älskar och så sjunger alla. Det 

blir en sån känsla sån glädje och sammanhållning och ah det är svårt att uppnå med något annat när 

man hittar de där låtarna så ju just alla språk, språklig inverkan med alla sånger med alla ord, alla 

texter och alla rim. Upprepningar som alla kan vara med på oavsett vad man har för olika 

förutsättningar kulturellt och socialt kan man ändå mötas i detta.  

Musikaktiviteter som ett redskap för lärande är en tanke som framhävs. En uppfattning som 

återfanns är att musiken blir ett verktyg för att språkträna genom bland annat rytm.  

En annan aspekt är uppfattningen om musikens känslomässiga potential. Musikens funktion 

framhävs på olika vis på de olika förskolorna. En uppfattning är att se potentialen i musiken 

som ett verktyg för att göra tråkiga tillfällen lite tråkigare till exempel i hallen när knöliga 

skor ska tas på och som ett uttryckssätt att spegla olika känslolägen. Eva- Lena lyfter att 

musikens funktion är att skapa trygghet och igenkänning vilket är till fördel för att minnas 

tidigare känslolägen. Sofia menar att det blir torrt och tråkigt om inte musik används. 

En uppfattning som återfanns kring musiken och dess betydelse är att det ger så mycket till 

annat att det går att få in ämnet musik nästa överallt och genom att spela olika sorters musik 
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alltifrån rockmusik till klassiskmusik, då genom att lära sig lyssna, känna skillnad, känslan i 

olika sorters musik. En annan aspekt fokuserar på det sociala lärandet vilket lyfts fram i 

följande citat från Anders. 

Syftet varför man ska använda musik är som jag säger det ju för den sociala samvaron, för att träna 

social kompetens alltså det här som jag tycker de senaste åren har förskjutits.  

Ytterligare en beskrivning är upprymdhet av rörelse som musikens funktion. Förskolläraren 

Amalia fokus framhåller istället att musiken ska vara rolig och barnen ska känna att det är kul 

vilket även väcker och skapar rörelseglädje. Hon menar att kombinationen med musik och 

rörelse är till stöd för de barn som inte kan melodin istället kan delta utefter sin 

rörelseförmåga.  

En annan faktor som framträtt kring musikämnets funktion, är den individuella utvecklingen 

för det enskilda barnet och tryggheten som skapas genom musik.  I följande citat lyfter Sofia 

ett exempel där musiken har varit en bidragande faktor sett ifrån flerspråkighet där barnen får 

begrepp och språkljud på ett glädjefyllt sätt.   

Jag vet särskilt en liten pojke som han hade ett handikapp och kom från ett annat land och det var ju 

språkliga hinder där. Men denna sång, han älskade den. Det var sådan glädje, det var så underbart att 

se honom hur han bara växte i detta och han fick favorit sånger och han bara, det bara lyste om honom 

när vi körde såhär jättebra låtar. Det var helt fantastiskt. Och det är dit man kommer när man håller på 

hela tiden och inte bara kör en gång i veckan, det funkar inte. Utan man måste nöta in hos dem. Utan 

att tjata ut det då såklart. 

 

Av musikämnets funktion utgår en aspekt från förskolans läroplan, där en uppfattning som 

speglas är att musiken skulle kunna användas som ett verktyg mer för att locka fram och få 

barnen nyfikna på flera ämnesområden. Gunilla framhåller att det är ett tacksamt ämne att 

arbeta med speciellt med de yngre barnen. Anders lyfter vikten av att få in de mjuka ämnena i 

förskolan, då lärandet inte bara är det konkreta och abstrakta. Förskolans läroplan framlyfts 

utav informanterna med fokus på musiken som ett uttryckssätt och ett ämne som ska 

inkluderas i förskoleverksamheten för alla åldrar.   

 

En sista faktor inom temaområdet är uppfattningen kring den minskade användningen då 

musikens funktion har försvunnit inom förskoleverksamheten. En uppfattning som återkom 

var att musikaktiviteter har försvunnit allt mer och var mera vanligt förr. Helena berättar att 

musiken förr hade en större del utav vardagen. Amalia lyfter att hon använde sig mer utav 

musik när hon arbetade på småbarnsavdelningen och sjöng tillsammans med barnen för att 

främja språket. 

 

Temat musikämnets funktion visar på att det finns likheter mellan uppfattningar kring att 

musikämnet inrymmer andra ämnesområden och att musiken blir ett redskap för lärande. Det 

finns en variation bland svaren som dels lyfter det sociala lärandet samt den individuella 

utvecklingen. Det råder en gemensam uppfattning kring att musiken sett utifrån förskolans 

läroplan är en form av uttryckssätt. 
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Barns delaktighet och inflytande 

I det tredje temat fokuseras tankar och beskrivningar kring barnens delaktighet och inflytande 

kring musikaktiviteterna. Musikaktiviteterna startas emellanåt upp på barnens intresse och 

delaktighet, även under de planerade aktiviteterna har barnen inflytande över innehållet. 

Musikaktiviteterna blir ett tillfälle som passar alla och att barnen alltid erbjuds att delta 

 

En skildring som återkom hos informanterna är att musikaktiviteterna är till för alla barnen, 

och ska bygga på glädje. Eva-Lena lyfter fram att inget barn ska exkluderas och att man ändå 

kan rikta det åt vissa barn som behöver själva lärandet. Aspekten som visas här är att 

musikaktiviteterna är ett tillfälle som passar alla.  I följande citat framställs en uppfattning 

kring att det mångt och mycket handlar om att erbjuda barnen någonting. Amalia framhåller 

att barnens deltagande bygger på frivillig basis och att barnen blir tillfrågade om de vill delta 

och får sedan välja. Hon förklara barnens deltagande såhär.  

 
Sen att man känner att man inte behöver fånga alla…För man tänker så mycket att alla ska vara med, 

men det är ju man har ju olika intresse. Men att vi ändå erbjuder dem så att de får möjligheten att man 

har fått prova och samma det här att man hjälper som med språk och allting med takt och rytm och 

allt. Att man provar eller ger i alla fall, så kanske man inte kan fånga alla men att man ändå försökt. 

 

En annan aspekt innefattar barnens delaktighet utifrån förskollärarens planering. Flera utav 

informanterna berättar hur barnen har inflytande över sång- och musikaktiviteterna. Eva-Lena 

framhåller hur den rådande barngruppen styr och influerar innehållet. En uppfattning som 

återfanns handlar om att utgå ifrån barnens intresse både gällande val av sånger samt 

aktiviteter kopplade till musik.  

 

Ytterligare en faktor kopplat till barnens delaktighet och inflytande innefattar delaktighet 

utifrån barnens intresse Helena diskuterar om det var bättre förr då barnen satt där i ringen 

och skickade runt instrument jämfört med nutiden där mycket bygger på barnens intressen. I 

följande citat pekar Helena både det frivilliga men även på att det ska vara roligt. Hon 

beskriver barnens delaktighet enligt följande.  

 
Nu är det mer att man börjar så kommer det mer barn och sätter sig hos en. Att det är mer öppet för 

dem som är intresserade så då. Då blir det ju inte att man börjar med kanske, någon ja rytmisk sång, 

klappa händerna eller någonting sånt där, då kommer det liksom- vi vill vara med liksom, huvud, 

axlar, knä och tå eller att man. Då kommer det fler, oj vad håller ni på med, vi är med här . Sen kan det 

ju sluta med att jättemånga är med där. Det är lite olika. 

 

Inom temat barns delaktighet och inflytande råder det övervägande likvärdiga tankar kring att 

musikaktiviteterna är något som tillfaller alla barn och bygger på deras frivillighet till att 

delta. En tanke som diskuteras berör ifall det var bättre förr eller om det är bättre idag när 

musikaktiviteterna i mångt och mycket bygger på barnens intressen.  

Drömmar och visioner 

Det fjärde temat som framträdde tar fasta på de visioner och drömmar som beskrivs utav 

informanterna. Det finns ett fokus på inköp av material som framlyfts och önskan om en egen 

studio. Även visioner som sträcker sig utanför förskolans lokaler framträder. Det framkommer 

beskrivningar kring både musikinriktade arbetslag och förskolor framträder. Vilka hinder 

finns det för att genomföra visionerna? Tankar kring önskemål om prioritet av musiken som 
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ämne framkommer, fördelning av tid och de egna tankegångarna hos förskollärarna 

diskuteras. Samt att involvera barnen mer och utveckla musikaktiviteterna genom att dels 

levandegöra.  

 

På frågan kring när informanterna fick drömma helt fritt kring vad de skulle vilja göra med 

musikaktiviteter om alla möjligheter fanns utskiljdes följande svar. En aspekt som lyftes 

gällande drömmar och visioner på den egna avdelningen handlar om fokus på material, en 

uppfattning som återfanns var att fortsätta arbetet med att hitta nya roliga sånger och idéer. 

Några utav informanterna önskade att arbeta med projekt gällande musik på den egna 

avdelningen, en tanke var att förklara sångerna på ett djupare plan och skapa ett projekt kring 

detta. En annan vision var att sätta upp någon form av föreställning och på så vis få in mer 

musik i verksamheten kontinuerligt samt skapandet. En annan kommentar som uppdagades 

handlar om att fortsätta utveckla musikarbetet och låta barnen spela för att höra skillnaden när 

man spelar fort och sakta, utveckla musikbegrepp, känslor och försöka lära baren att lyssna.  

 

Ytterligare en faktor som framlyfts är att vara del av något större vilket är centrala tankar 

inom Reggio Emilia filosofin. En uppfattning var önskan och visionen om ett större 

kulturutbud i den egna staden. Möjligheten att ge sig ut i samhället tillsammans med barnen 

och besöka teaterföreställningar, mindre konserter likaså museer. Då utbudet i den lilla staden 

är begränsat och oftast ligger planlagt på helger eller sena eftermiddagar är det problematiskt 

att besöka dessa med förskolan. Det finns ändå en förhoppning om att vårdnadshavare tar med 

barnen på likvärdiga kulturella upplevelser och musikupplevelser. I följande citat påvisar 

Anders tanken om någon form av musikstudio vilket var en gemensam dröm hos flera 

informanter.  Anders förklarar sin dröm kring musikrum enligt följande. 

 
Jag skulle vilja ha, använda ett rum. Det skulle vara precis som man har torget inom Reggio Emilia 

där är mycket fokus på skapande, alltså skapande med material, former, sammanhang, men jag skulle 

vilja ha….att man hade en workshop där man hade trummor och att man liksom på något sätt ett nav 

där man skulle ägna sig åt sång, dans, sånglekar och såna här grejer. Där vi hade resurser och kunde 

köpa in olika former av trummor, det finns ju jätte mycket. Det skulle ju vara, det skulle ju vara riktigt 

roligt! 

 

En kommentar som upprepades kring drömmar var möjligheten att köpa in material, 

instrument och trummor. Informanterna belyser framförallt en trumma som går att sitta på 

(Cajón) för att få upplevelsen av att känna rytmen och takten i kroppen vilket passar alla 

åldrar på barnen. Amalia framhåller att materialinköpet måste bli en naturlig och glädjefylld 

del i verksamheten och inte endast stanna vid ett projekt utan genomsyra hela verksamheten 

så ingen är rädd för att använda instrumenten och för att påvisa för att barnen att man mår bra 

utav musik! En uppfattning som återfanns var just möjligheten att ha tillgång till ett rum fyllt 

med musikinstrument där barnen får testa och prova de olika instrumenten, spela starkt och 

svagt osv. Här framställs uppfattningen kring drömmar och visioner på att fokusera musiken 

för musikens skull. 

 

Ytterligare en aspekt som framlyfts berör arbetslaget, där en dröm är att få jobba i ett 

arbetslag eller vistas i en förskola där flera håller på med musik och inspireras av varandra. I 

följande citat visar på en önskar om att musikämnet ska prioriteras mer. Informanten Eva-

Lena lyfter sin dröm om att få jobba i ett arbetslag där musiken är i fokus enligt följande. 
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Jag skulle jätte gärna vilja komma dit att jobba med några som tycker att musiken ska komma först 

och drama kanske. Att inte det ska vara sekundärt, kan man säga. Utan att det ska vara att man inte 

säger att vi med det här och gör lite drama och musik. Utan nu är det musik! För jag tänker att det är 

ett eget ämne.  

 

Profilering är en faktor som lyfts kring drömmar och visioner. Eva-Lena beskriver även en 

förhoppning om att fler förskolor ska använda sig utav en musikinriktning och att musiken 

och de estetiska ämnen ska hamna i rampljuset då fokus de senaste åren varit på matematik 

och teknik bland annat. En annan aspekt handlar om utveckling, en uppfattning som återfanns 

handlar om att involvera barnen mer i musikämnet på olika vis. Dels genom att barnen blir 

mer delaktiga i sångerna genom att använda rekvisita och ges möjlighet att sätta sig i en släde. 

En annan tanke kretsar kring att barnen själva ska kunna få använda instrumenten och lära sig 

att spela.  

 

Vidareutbildning är en faktor som framlyfts då några utav informanterna är eniga om att en 

dröm vore att få mer fortbildning eller kurs. Dels för att få inspiration till nya tankar och idéer 

men även hur musiken kan använda i nutid. Så att de gamla traditionerna får blandas med lite 

nytänkande.  

 

En annan uppfattning inom drömmar och visioner handlar om att levandegöra. En 

beskrivning som återfanns hos Amalia kring deras nyuppstartade luciabandsprojekt, där 

barnen har byggt egna låtsas instrument. Hon beskriver en dröm om att låna dit riktiga 

instrument till avdelningen så barnen kan få testa att spela på en riktig elgitarr eller ett 

keyboard. För att få en känsla av det är på riktigt och såhär låter instrumenten på riktigt. En 

annan vision som uppdagades berörde utemiljön och möjligheten till att ta ut musiken även dit 

och göra gården mer musikalisk 

 

Ytterligare en aspekt berör villkor. En uppfattning som återkommer bland informanterna är 

deras första tanke kring att det egentligen inte finns några hinder för att uppnå sina drömmar 

och visioner. Sedan kommer det flera konkreta exempel såsom praktiska hinder i form av 

ekonomi och tillgänglighet. En nyansskillnad i detta är att förskollärarna själva är ett stort 

hinder, vilket förklaras med prioritet och vilket intresse förskollärarna brinner för.  I följande 

citat påvisas tankarna kring prioritering av tid, då ämnet musik är ett utav alla ämnen som ska 

finnas representerade enligt förskolans läroplan. Finns det således inget engagemang för 

musik så får andra ämnen större plats. Sofia förklara sina tankar såhär. 

 
Finns väl inga hinder så sett, det är väl bara om man får lust och tid. Men det kanske är tiden då. Den 

är knaper för det är massa andra saker vi ska hålla på med. 

 

Sofia ser utvecklingspotentialen för musiken i sin egen verksamhet men känner samtidigt att 

drömmen och längtan av ha mycket mer musik begränsas utav den minimala planeringstiden 

som finns. En annan faktor som lyfts handlar om tankegångar, där en uppfattning som 

återspeglas handlar om att vända det egna tankemönstret och släppa gamla hjulspår för att 

istället se vad som kan göras istället, jämfört med vad som inte kan göras.  

 

I temat drömmar och visioner finns en rik variation på informanternas svar gällande drömmar 

inom musikområdet, alltifrån musikstudio till ett större kulturutbud i staden. Tankarna stäcker 

sig från den egna avdelningen ut till samhället. En variation som framträdde berör drömmen 

om att arbeta utifrån en musikprofil i förskolan samt möjligheten till vidareutbildning. 



 

26 

 

Gällande villkor för att uppnå drömmar och visioner finns likvärdiga tankar hos 

informanterna. Det förekommer även viss variation genom beskrivningen kring förmågan att 

göra det bästa av det som finns i nuläget. 

Förskollärares engagemang 

I det sista temat fokuseras tankar och beskrivningar kring förskollärares engagemang gällande 

ämnet musik. Att besitta någon form av kompetens och självförtroende kring ämnet musik 

diskuteras och förmånen att kunna hantera något instrument.  Beskrivningar kring att fördela 

ämnen efter engagemang är något som framkommer och att musik som ämne är 

betydelsefullt. Genom ett brinnande intresse diskuteras möjligheten till att besjäla musiken.  

En aspekt som framlyft inom förskollärares engagemang handlar om musikkompetens. En 

beskrivning som återfanns bland informanterna handlar om att de under sin 

förskollärareutbildning lärde sig att spela gitarr samt att några även gått en utbildning i 

förskolan men att det är ungefär hälften utav dem som spelar något instrument i verksamheten 

i nuläget. En uppfattning som upprepades var att de flesta ändå såg sig själva som glada 

amatörer och att deras musikaliska kunskaper räckte för förskoleverksamheten både gällande 

sångkapacitet och instrumentspelande, framför allt hos de yngre barnen som inte önskar 

moderna poplåtar som kan vara mer komplicerade att spela. En kommentar som upprepades 

var värdet av ett instrument i sångsamlingen, vilket gör det medryckande och glädjefyllt. I 

följande citat påvisas tankarna kring tillförlitligheten till ett instrument, där Anders lyfter 

musicerandet enligt följande.  

Jag menar att det är trumman som gör det. De kanske inte är lika lätt, instrumentet kan vara viktigt om 

man kan behärska det. Att man tycker det är roligt! Man ska ju känna att nu är jag på mammas gata, 

det här är roligt! Ibland kan man ge sig ut, det kanske går åt pipsvängen men man måste ju testa.   

En annan faktor inom temat berör fördelningen utav intressen, där ett tankesätt som 

framkommit bland informanterna är det är vanligt att låta den personen som har bäst kunskap 

inom ämnet får ta störts plats och mest ansvar. Sofia belyser att hon är den som oftast är den i 

arbetslaget som genomför sångaktiviteterna och berättar av tidigare erfarenhet innan hon själv 

kunde spela gitarr att det var en annan tjej som kunde spela gitarr och fick på så vis monopol 

på spelandet, hon betonar även att folk i verksamheten fortfarande sitter och sjunger 

naturligtvis. En beskrivning som återfanns kring musicerandet är på de avdelningar där det 

finns flera som är intresserade och tycker det är roligt med musik turas om att spela och jobba 

med det. Sofia upplever ändå att alla i arbetslaget drar sitt strå till stacken och fast att alla 

olika starka sidor i arbetslaget. Amalia konstaterar att där det finns ett brinnande intresse för 

musik blir det betydligt mer sång i verksamheten. En uppfattning som återfanns handlar om 

att någon form av engagemang för musikämnet behöver finnas hos förskollärare.  

I följande citat påvisar Helena aspekten att musikämnet är betydelsefyllt och berättar om att 

det på sin förskola inte finns någon i personalstyrkan som har något större engagemang kring 

instrumentspelande och sång så här. 

Nej vi har ju inte det! Och vi är väl inte så sång och sånt, brinner riktigt för det och då blir det ju 

mindre. Har man någon som är duktig på det här då blir det ju mer att den tar ton. Jag sjunger hellre än 

bra, men jag sjunger med barnen men jag har inte alls samma sång men barnen hänger med och 

allting. För jag tycker det ska finnas med! 

Ännu en uppfattning handlar om det brinnande intresset. Engagemanget och intresset hos 

förskollärarna är en kommentar som upprepades flertalet gånger. Ytterligare en beskrivning 
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som återfanns handlar om utveckla det egna intresset för musiken. Amalia lyfter hur hon på 

sina egna utvecklingssamtal har lyft hur hon skulle vilja utveckla sitt gitarrspelande så hon 

kan möta barnens förväntningar på den stora avdelningen då hon märker att det är väldigt 

glädjefyllt att spela traditionella enkla låtar som de sjungit tidigare när barnen var mindre. Det 

finn även en uppfattning om att det gäller att hålla sitt musikintresse uppdaterat kring vad det 

är för musik barnen lyssnar på för att kunna fånga upp detta även i förskolan.  

Besjäla musiken är en aspekt som lyfts fram inom förskollärarens engagemang. En 

beskrivning som återfanns handlar om synen på musiken att det ska vara roligt och glädjefyllt. 

Något som alla informanter är överrens om är att det egna engagemanget smittar av sig på 

barnen. Eva-Lena framhåller att det är glädjen som styr lärandet dels genom att göra saker 

tillsammans med andra och att barnen lär sig av sina kompisar. En nyansskillnad är enligt 

Amalia att alla deltar utefter sin egna förmåga även gällande förskollärarna men framförallt 

ska det vara kul. En uppfattning kring det lustfyllda kommer från Anders.  

Det viktigaste är att man sjunger och att man har roligt och kul! Det får man inte glömma! Så att den 

läraren som, det är också det att man har olika roller. Den som tycker det är roligt, jag jobbar med 

musik och rytmik och tycker det är jättekul och tar det ansvaret då. För annars så kanske du inte kan 

besjäla den verksamheten lika mycket. 

En sista faktor som framkommit kretsar kring självförtroende. En uppfattning som upprepades 

var att några utav informanterna kände större engagemang för andra ämnesområden men att 

musiken var svår att klara sig utan och att det är svårt som förskollärare att brinna själv för 

något. En nyansskillnad som lyftes handlar om att vi förskollärare inte är ämnesspecifika utan 

arbetar parallellt med alla ämnesområden och hela människan. Anders beskriver sett utifrån 

musikämnet att gäller att förskollärarna vågar ta för sig och känner ett självförtroende kring 

att det är detta som de vill jobba med! 

Inom temat förskollärares engagemang finns en samstämmighet kring att den erfarenhet som 

finns gällande musikkompetens hos informanterna är tillräcklig för förskolan främst hos de 

yngre barnen. En variation som framkommer är hur stort det egna musikintresset och 

självförtroendet är hos de olika informanterna vilket har en avgörande roll gällande 

engagemanget. Det råder även enighet om att känna glädje i det som görs kopplat till musik, 

för att på så vis besjäla det som görs.  

Teoretisk analys 

Undersökningens resultatet kommer även analyseras och bearbetas ytterligare mot bakgrund 

av ett musikdidaktiskt och musicking perspektiv. Där centrala delar av de framtagna teman 

och aspekter framlyfts gentemot perspektiven.  

Musikdidaktik 

Utifrån perspektivet musikdidaktik analyseras delar av de framkomna aspekterna som 

framlyfts i de olika temana inom resultatet utifrån de didaktiska grundfrågorna samt de olika 

musikaliska dimensionerna. 

Ferm Thorgersen (2012) diskuterar de didaktiska grundfrågorna inom musikdidaktik: Vad, 

hur, varför och när.  I resultatet kan vi urskilja vad förskollärarna väljer att ha med i sin 

aktivitet som framkommer i temat musikaktivitet. En beskrivning som återkom gäller den 

gemensamma klassiska sångsamlingen likt en stor musiksamling för alla avdelningar i hela 

huset där en given början och slut fanns inplanerade. En utav informanterna lyfter innehållet i 
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ramverket ifrån sin egen planering där fokus är på olika rörelsesånger, rytmik, regellek med 

utrymme för det spontana. Ytterligare en beskrivning som återfanns kring vad förskollärarna 

väljer ska ingå är musikstop med fokus på rörelse, vilket används både inne och ute. Gällande 

innehållet i de planerade sångsamlingarna väljer Sofia att ta med sånger som barnen känner 

igen men även lära ut nya sånger. Ett gemensamt utfall för de flesta utav informanterna var att 

använda sig utav sånger, rim och ramsor samt utav sagor i en sångsamling. En annan form av 

innehåll handlar om dansa på väggen genom att projicera bilden från spelet just dance. Så vad 

som ska ingå i de olika musikaktiviteterna skiljer sig åt men musiken är det som för dem 

samman antingen om den sjungs och spelar eller kommer från ett digitalt teknikmedel.  

Hur förskollärarna sedan går tillväga skiljer sig åt mellan de olika förskolorna och 

framkommer dels under temat musikaktivitet. Några utav informanterna använder sig utav 

antingen gitarr eller trummor för att förmedla någon form utav lärande och locka barnen till 

sig vilket synliggörs i temat förskollärarens engagemang och kring aspekten tillförlitligheten 

till ett instrument. En nyansskillnad kring detta framlyfts under aspekten fokusering där svaret 

från en utav informanterna som inte själv besitter kunskapen att spela något instrument utan 

istället får använda en annan metod i form av rörelser för att motivera barnen till ett lärande. 

Ytterligare en metod som framställs är upprepning vilket leder till igenkänning hos barnen. En 

tolkning är att informanterna använder sig utav någon form utav kompletterande material, 

vilket särskilt framkommer i arbetet med de yngre barnen men även på resursavdelningen. 

Där bilder och rekvisita används för att förstärka. Det är intressant att det inte förekommer 

någon aktivitet med en mindre grupp, utan inkluderar ofta hela barngruppen. Trots detta 

bygger alla musikaktiviteter på frivillig basis där de barnen som är intresserade deltar eller 

spontant skapar en musikaktivitet vilket lyfts i temat barns delaktighet och inflytande. En 

nyansskillnad i detta är att istället rikta lärandet mot det enskilda barnet men ändå delge hela 

gruppen vilket lyfts kring aspekten ett tillfälle som passar alla. 

Ferm Thorgersen (2012) framhåller att all didaktiska verksamhet ska ha någon form av syfte 

och mål. Så vad är det bakomliggande syftet till varför förskollärarna genomför de olika 

musikaktiviteterna? I det insamlade materialet framkommer det sällan någon form av planerat 

syfte till de olika musikaktiviteterna utan blir mer övergripande mål som förskollärarna ser 

tillbaka på efteråt. Under temat musikämnets funktion och aspekten ett eget ämne lyfter flera 

utav informanterna att ämnet musik blir sekundärt och att det istället är något annat ämne som 

är det primära ämnet som har planerats för.  I flera utav exemplen är det språkliga lärandet i 

fokus där musiken blir ett hjälpmedel och att barnen får språkträna till rytmer. Musiken ses 

som ett redskap för lärande och har flera mål som förskollärarna har förhoppningar ska 

införlivas. Dels genom att få känna rytmen med kroppen, hur det låter när det går långsamt 

eller fort men även uppfattningen om musikens känslomässiga potential och förmedlandet 

utav olika känslor till olika musikstycken samt glädjen och igenkännandet utav olika sånger. 

Vilket kan ses utifrån den emotionella dimensionen av musikalisk kunskap där olika känslor 

får olika utrymme i musikstycken för olika personer (Ferm Thorgersen, 2012). Ett syfte som 

tydligt framställs som är kopplat till musiken är att den ska främja rörelseglädje vilket 

synliggörs under aspekten upprymdhet av rörelse, som aktualiserar på den förskolan där 

inriktningen är hälsa och rörelse.  Förskollärarna citerar även förskolans läroplan (Skolverket, 

2016) gällande att barn ska erbjudas sång och musik som ett uttryckssätt.  

Den sista musikdidaktiska frågan som Ferm Thorgersen (2012) lyfter fram kretsar kring när 

musikaktiviteterna äger rum vilket synliggörs under temat musikaktivitet. Det framkommer i 

det insamlade materialet att det förekommer både planerad och spontana musikaktiviteter. På 
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några utav förskolorna förekommer det stora sångsamlingar där alla avdelningar deltar.  En 

beskrivning som återfanns var att musikaktiviteter vanligen ägde rum innan lunchen. Annars 

förkom även musikaktivteter när ett behov fanns att öva inför lucia. De spontana 

musiktillfällen kunde äga rum när som helst under dagen och byggde ofta på barnens egna 

engagemang och spontanitet.  

De olika dimensionerna av musikalisk kunskap (Ferm Thorgersen, 2012) finns att återse i 

resultatet.  Den strukturella kunskaps dimensionen framträder bland annat inom den språkliga 

ämnesområdet när de använder sig utav rytm. Detta är även något som lyft inom temat 

drömmar och visioner att barnen ska få utveckla detta med hjälp av instrument.  Den andra 

dimensionen kring akustik är ändå något som barnen har fått erfara genom de olika rytmik 

instrumenten men även genom att de utmanas att lyssna och sjunga sådan musik som kanske 

inte förekommer hemma vilket framkommer i temat musikaktivitet. En tolkning är att det här 

är att det till stor del upp till hur förskolläraren engagerar sig i musikämnet och presentera 

olika musikstilar samt sånger. Den existentiella dimensionen lyfter speciellt en utav 

informanterna under temat musikämnets funktion där Anders försöker väva in betydelsen av 

att alla barnen har olika erfarenheter utav musik beroende på den sociala kulturen de växt upp 

i. Den emotionella dimensionen framträder även den under temat musikämnets funktion där 

musiken blir ett verktyg för att spegla olika känslolägen och göra tillfällen lite mer 

glädjefyllda. Musiken blir ett hjälpmedel för återspegla tidigare känslolägen för att skapa 

trygghet. Den dimensionen som framträder allra tydligast är kroppslig musikalisk kunskap. 

Rörelse till musik är en återkommande beskrivning hos informanterna. Det är stort fokus på 

att göra rörelser till sångerna både i form av fingerramsor och större rörelser. Även att dansa 

och röra sig till musik både inne och ute vilket synliggörs i temat musikaktivitet. När 

osäkerheten fanns kring instrumentspelande lades det ofta ett större fokus på själva rörelserna 

var en beskrivning som återfanns. En tolkning utifrån den sista dimensionen, spänningsmässig 

musikalisk kunskap är att detta införlivas dels på den förskolan där sångerna dramatiserades 

och iscensattes. En annan uppfattning är att detta kan vara lättare att genomföra för den 

förskolläraren som har ett större intresse och engagemang för ämnet musik. Ferm Thorgersen 

(2012) framhåller att dessa dimensioner ska ses i relation till varandra och beroende på 

sammanhang tar de olika positioner.  

Musicking 

Utifrån perspektivet musicking analyseras några aspekter från temana musikaktivitet, 

musikämnets funktion samt barns delaktighet och inflytande. För att sedan analysera 

beskrivningen utav aspekten musikprojekt mer djupgående. 

Inom temat musikaktivitet kan vi se olika aspekter där musicking förekommer, en utav dessa 

är kring uppfattningen utav den gemensamma klassiska sångsamlingen. Detta tillfälle kan ses 

som ett musicking-event som Wassrin (2013) förklarar med att studera relationen mellan de 

deltagande aktörerna. Där rollerna som producent (ansvarig förskollärare), sångare (barnen 

och de vuxna på förskolan) och lyssnare (övriga barn och vuxna i verksamheten) finns. Vid 

dessa musikaktiviteter finns ett ramverk som ansvarig förskollärare utgår ifrån med utrymme 

för barnens initiativ, vilket kan innebära att även några barn tar rollen som producent. Då 

musicking inte är tydligt definierat kring vad som ska ingå, utan är något som deltagarna 

själva får avgöra och hur det ska bli meningsfullt (Wassrin, 2013), kan därav vara intressant 

att belysa kring temat musikämnets funktion. Där aspekterna språkligt lärande, redskap för 

lärande och sociala lärandet visar på hur förskollärarna tolkar och väver in bland annat olika 
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ämnesområden för att musikaktiviteten ska bli meningsfull. Musicking har fokus på själva 

görandet och inkluderar alla som deltar, med stort fokus på aktörerna sinsemellan men även 

mellan musiken och aktörerna som influeras av omgivning och tid (Small, 1998).  Inom temat 

barns delaktighet och inflytande visar aspekterna delaktighet utifrån förskollärarens 

planering samt delaktighet utifrån barnens intressen hur viktig relationen är mellan 

förskollärarna och barnen för att musicking ska uppstå. Förskollärarna bygger planeringen 

utifrån barnens intressen men fångar även upp musikaktiviteter som barnen tar initiativ till så 

musicking förekommer här både i det planerade men även i det spontana som påverkas utav 

omgivningen.  

När det insamlade materialet analyseras utifrån musicking är det framförallt en utav 

aspekterna kring musikprojekt inom temat musikaktiviteterna som är intressant att studera mer 

djupgående kopplat till detta. Amalia beskriver avdelningens luciabandsprojekt som har 

påbörjats inför lucia och beskriver hur allting startade kring att det var de stora barnens tur att 

visa upp ett luciatåg för de andra barnen i verksamheten. Redan här ser vi starten av ett 

musicking-event som, där rollerna som producent (förskollärarna), sångare (barnen på 

avdelningen) och lyssnare (övriga barn och vuxna i verksamheten) finns. Hur avdelningen 

väljer att genomföra årets luciatåg visar på ett sätt hur musicking kan förekomma i den 

rådande verksamheten. Small (1998) lyfter att musicking ser ut på olika vis beroende på 

sociala omständigheter samt rådande kultur och kan även vara något som kan skapa 

missförstånd emellan olika sammanhang. En tolkning är att det kan upplevas djärvt utav 

Amalia och avdelningen att genomför årets luciafirande på detta vis, att bryta det 

traditionsenliga luciatåget. Samtidigt som normen kring lucia har luckrats upp allt mer de 

senaste åren. Vad är det då som sker mellan barnen och de vuxna i förberedelserna inför detta? 

Musicking blir en del utav skapandeprocessen när instrument ska skapas. En tolkning är att 

det byggs en förväntan kring vad de andra barnen på förskolan ska tycka om deras luciaband. 

Barnen får vara med och skapa något nytt som aldrig gjorts tidigare eller upplevts. Alla blir en 

del utav projektet även om de är delaktiga på olika förutsättningar. Oavsett om delaktigheten i 

den musikaliska handlingen sker mer eller mindre aktivt är det en form av musicking (Small 

1998). I projektet var det en kille som aktivt drog igång allting och sedan inspirerade 

förskollärarna och de andra barnen, en tolkning är att relationen mellan alla aktörerna på 

avdelningen bidrar till en större grad av sammanhållning och vi-känsla. En tolkning är att 

musicking i relationen mellan deltagarna och musiken skapar ett lekfullt och meningsfullts 

utforskande. Där utförandet genom att iscensätta ett luciaband bidrar med nya insikter kring 

möjligheten att forma traditionsenliga sånger efter sitt eget intresse.  

Resultatsammanfattning 

Slutsatser som kan kopplas i relation till undersökningens syfte och frågeställningar har 

framträtt genom fem stycken teman där olika aspekter har skådats. Den didaktiska 

planeringen kring musikaktiviteter kan kopplas samman med följande teman: musikaktivitet, 

barns delaktighet och inflytande, musikämnets funktion samt förskollärares engagemang 

Musikämnet hamnar många gånger i skymundan och ämnet musik hamnar i bakgrunden 

medans det språkliga och sociala lärandet hamnar i förgrunden. Även om informanterna pratar 

om positivt om ämnet musik så ses det sällan som ett eget ämne och har inte högsta prioritet.  

Den planering kring musikaktiviteter som finns kopplas i allra högsta grad samman med de 

gemensamma traditionella sångsamlingarna som sker med flera avdelningar där även ett 

tydligt ramverk finns kring vad som ska ingå. Vanligen uppstår musikaktiviteter i det spontana 
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och bygger då på den egna improvisationen hos förskollärarna. Flera utav informanterna 

använder sig utav material för att förtydliga lärandet och försöker att anpassa 

musikaktiviteterna så att det blir ett tillfälle som passar alla. Delaktigheten i 

musikaktiviteterna baseras utifrån barens intresse. Musikämnets funktion är att det ses som ett 

redskap för ett lärande främst för andra ämnesområden men även musikens känslomässiga 

potential. Förskollärarna lyfter att musiken är ett hjälpmedel för den individuella utvecklingen 

och har påverkan att skapa rörelseglädje hos barnen. En avgörande faktor kring 

musikaktiviteterna är förskollärarens engagemang, möjligheten till att besjäla musiken genom 

tillförlitligheten till ett instrument och att ha ett självförtroende kring musik kompetens.  

Vad förskolläraren skulle vilja genomför om möjligheten fanns inom musikundervisningen 

framställs genom temat drömmar och visioner.  En gemensam dröm som framställs har fokus 

på inköp utav material och att skapa en form av musikstudio där möjligheten finns att prova 

olika instrument och med fokus på musikämnet. En annan vision är att arbeta i ett arbetslag 

eller på en förskola med musikprofilering, där fler brinner för musik och ser det som ett eget 

ämne. De finns även en vision kring att vara del av något större, att ta del utav kulturevent 

tillsammans med barnen och vistas mera ute i samhället. Det finnas även drömmar om 

vidareutbildning och att levandegöra musikämnet mer för barnen. För att dessa drömmar och 

visioner ska kunna uppfyllas finns det olika villkor som står i vägen, där ekonomi är ett av 

dessa. Annars lyfter informanterna att det i mångt och mycket handlar om prioritering av tid 

och att ändra de egna tankegångarna kring ämnet musik.  
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Diskussion 
 

I det här kapitlet redogörs först en metoddiskussion där den valda metoden diskuteras. Sedan 

genomförs en granskning utav det egna arbetet genom att granska tillförlitlighet och giltighet. 

Under resultatdiskussionen ställs resultatet mot den tidigare forskningen som presenterats och 

det valda syftet samt frågeställningar besvaras. Slutligen presenteras vilka kunskaper som kan 

läras utifrån undersökningen samt förslag på vidare forskningsfrågor.  

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metod som valdes upplevs har varit ett bra alternativ för att få fram 

informanternas upplevelser och tankar gällande musikdidaktiken kring musikaktiviteter i 

förskolan. Likaså med utgångspunkt ifrån en fenomenografisk metodansats där fokus är på 

informanternas uppfattningar kring olika fenomen som framträtt och variationen sinsemellan. 

Att intervjua sex stycken förskollärare har bidragit med ett stort material som varit tillräckligt 

för att analysera. Förskollärarna representerar fyra stycken förskolor, vilket innebär att från 

två förskolor intervjuades två stycken förskollärare. Jag upplever mig ha fått en större 

helhetsbild kring musikdidaktiken på de förskolorna där två intervjuer genomfördes. Vid 

analysarbetet framkom det olika variationer kring hur musikaktiviteter planeras och 

genomförs, samt hur deras drömmar och visioner ser ut.  En aspekt som lyftes under 

intervjuerna kretsar kring arbetslaget och de olika förmågor som finns inom arbetslaget samt 

olika brinnande intressen. Därför hade det varit intressant att genomfört gruppintervjuer med 

de olika arbetslagen för att se hur de tänker tillsammans kring musikdidaktik samt visioner 

inom ämnet musik. Några utav informanterna framlyfter både sina egna drömmar samt 

visioner för den egna avdelningen. Trost (2010) framhåller att genom gruppintervjuer kan nya 

tankar och idéer framställas genom att deltagarna bygger på svaren tillsammans. Han 

problematiserar även deltagare som är mer försiktig och tystsam troligtvis inte kommer att 

komma till tals, något som de istället hade gjort i en enskild intervju. Trost menar att det krävs 

mycket utav intervjuaren att alla får komma till tals lika mycket vilket kanske kan vara 

problematiskt för nybörjaren att genomföra. En annan nackdel är att deltagarna i en 

gruppintervju kanske inte våga lyfta några negativa tankar utan fokus blir på att lyfta 

varandras positiva sidor och framför allt den personen som är mest musikalisk.  

Alla intervjuer genomfördes på plats i förskolorna, vilket jag tolkar som en 

trygghetsingivande miljö och bidragande faktor i tänkandet kring verksamheten. Vissa utav 

samtalsrum var placerade i direkt anslutning till avdelningen där barnverksamheten var i full 

färd vilket kunde upplevas distraherande men var inte något som påverkade intervjuerna 

avsevärt. Informanterna fick inte ta del utav intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes. 

Anledningen till detta var att jag inte ville att informanterna skulle förbereda sig och svara på 

frågorna i en viss följd vilket jag tolkar kan hämna det egna berättandet. Nu fick istället 

informanterna möjlighet att berätta utförligt om sina uppfattningar och jag kunde fånga upp 

nya berörda samtalsämnen utan att styras alltför mycket av deras vetskap kring vad nästa 

temaområde skulle handla om. Jag valde att använda mig utav delvis strukturerade intervjuer 

för att stärka mitt eget självförtroende och använda intervjuguiden som en hjälpande hand. 

Frågan är vad användandet utav en ostrukturerad intervju skulle bidragit med för resultat.  

Alla intervjuer spelade in vilket har underlättat i analysarbetet och gett möjlighet att kunna gå 

tillbaka och lyssna åter igen. Under intervjuerna valda jag att inte för några anteckningar, 

vilket jag ansåg vara fördelaktigt då jag verkligen kunde fokusera på informanten och på så 
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vis vara närvarande genom att behålla ögonkontakten. Om någon inspelad intervju skulle 

försvunnit hade jag troligtvis börjat föra stödanteckningar under resterande intervjuer samt 

förlitat mig på att det insamlade materialet var tillräckligt för analys. I analysarbetet har jag 

brottats med frågan ifall det är mina uppfattningar gällande musik som påverkar hur de olika 

temana har kategoriserats eller om det är informanternas uppfattningar kring fenomenet som 

framträtt. De temaområden som valdes att använda i intervjuguiden har givetvis haft en 

inverkan kring de olika fenomen som framlyfts hos informanterna. Genom att använda olika 

citat från informanterna visas några utav de olika aspekterna som framträtt och de är 

informanternas egna röster som får komma fram då citaten är ordagranna. Inom de olika 

aspekterna är det variationen utav informanternas uppfattningar som skildras.  

För att öka undersökningens tillförlitlighet har målsättningen varit att genomföra intervjuerna 

ur en objektiv vinkel och att inte väva in personliga åsikter för att få fram informanternas egna 

föreställningar och tankar. En brist i detta är mitt eget intresse för musik, som gjort att jag har 

en viss förförståelse och engagemang. Detta har gjort att jag blivit osäker på undersökningens 

tillförlitlighet och om jag har valt att lyssna efter de svar som jag vill ha omedvetet. Ett 

exempel där jag är osäker på tillförlitligheten handlar om frågan kring ifall det finns något mål 

och syfte satt till musikaktiviteterna. Här är min tolkning att det inte finns några syften och 

mål, men hade frågan ställts annorlunda hade de kanske framkommit andra mer beskrivande 

svar.  

I den aktuella undersökningen har jag eftersträvat att vara objektiv och inte analysera utifrån 

mina egna uppfattningar kring musikdidaktik utan fokuserat på informanternas uppfattningar. 

Att påvisa undersökningens tillförlitlighet är först möjligt att göra efter att någon annan 

genomfört samma undersökning. En annan brist i detta är om informanternas svar har 

uppfattats rätt, vilket utgör grunden för analysen.  I den aktuella undersökningen har alla 

informanter fått samma grundfrågor inom det de olika temaområdena. Däremot har olika 

följdfrågor ställts beroende på vilket svar som angetts något som kan haft påverkan kring den 

uppkomna uppfattningen som bör tas i beaktning och kan ses som en brist. Har då den 

aktuella undersökningen studerat det som var tänkt att studera? En förhoppning är att analysen 

och diskussionen ska sammanfatta det uppkomna resultatet och att detta stämmer överrens 

med det utformande syftet och frågeställningen. Under arbetets gång har jag sett tillbaka på 

syfte och frågeställningar för att kontrollera så att den röda tråden bibehålls i arbete för att på 

så vis fastställa undersökningens giltighet och transparens.  

En faktor som påverkat genomförandet är tidsbristen till att verkligen gå ner på djupet inom 

det valda forskningsobjektet. I nuläget känns det som att jag endast skrapat på ytan utav 

isberget. Om jag hade fått möjlighet att genomföra undersökningen en gång till hade jag valt 

att göra den utefter samma metod men med ännu bättre självförtroende kring intervjuerna där 

jag förhoppningsvis hade vågat ställa lite mer utmanande frågor och gått mer djupgående in 

på varje tema, som då hade gett ett ännu fylligare material att analysera och med 

förhoppningsvis ännu större tyngdpunkt på drömmar och visioner kring musikaktiviteterna. 

Jag hade även valt att genomföra undersökningen under en annan tidpunkt inför året för att se 

om det hade kunnat påverka resultatet och gett ett annat utfall, då luciafirandet i nuläget var 

en central utgångspunkt.  
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Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kopplas resultatet samman med den tidigare forskningen. Undersök-

ningens resultat och koppling till problemformuleringen sker under rubriken undersökningen 

slutsatser där även undersökningens betydelse för yrkesutövningen presenteras. Avslutnings-

vis presenteras förslag på fortsatt forskning. Syftet med min undersökning var att beskriva hur 

förskollärarna didaktiskt tänker kring musikaktiviteter. För att på så vis öka förståelse kring 

musikdidaktik i förskolan. För att uppnå syftet och fördjupa kunskaperna formulerades en 

frågeställning bestående utav två stycken frågor. Hur ser den didaktiska planeringen ut kring 

musikaktiviteter? Vad skulle de (förskollärarna) genomföra om möjligheten fanns inom mu-

sikundervisningen? 

 

Att musikämnet fyller en funktion för lärandet kring andra ämnesområden är något som infor-

manterna lyfter i undersökningen vilket känns igen utifrån Holmbergs (2014) slutsatser kring 

att musikämnet uppfyller en funktion inom lärandet kring matematik, språk och införlivas 

genom musiken samtidigt som den kan ses som en egen aktör i processen under musikaktivi-

teterna. Informanterna ser till det språkliga lärandet som sker när de använder sig utav rekvisi-

ta och material som förtydligar sångerna. De framhåller även att det sker en form av socialt 

lärande när barnen tillsammans sjunger och skapar något ihop. Informanterna framlyfter att 

ämnet musik blir sekundärt och hamnar på så vis i andra hand. Det finns dock en stor längtan 

kring att arbeta med musikämnet som första prioritet som jag åter kommer till senare. Att mu-

siken hamnar i bakgrunden kan ses motsägelsefullt mot Holmbergs (2012) begrepp kring mu-

sik som ett objekt i musikstunder i förskolan, där musikämnet står i fokus. Givetvis använder 

sig informanterna utav musikens byggstenar i form av rytm och takt men då med fokus på det 

språkliga lärandet och inte musiken som ett eget objekt. En tolkning är hur musikämnets plats 

i verksamheten kan kopplas samman med Wassrin (2016) tankar kring att det är förskollära-

rens förhållningssätt som avgör hur musiken används i förskola som ämne. Antigen ser man 

potentialen i musik som det enskilda ämnet eller att det är en blandning utav flera stycken 

olika ämnen och blir ett hjälpmedel att lyfta fram lärandet inom andra ämnesdiscipliner. 

 

När informanterna diskuterar musikaktiviteterna framkommer det att de är både planerade och 

spontana musiktillfällen i verksamheten. Det kan även förkomma spontanitet i de planerade 

musikaktiviteterna vilket stämmer väl överrens med Holmberg (2014) som menar att musik-

stunderna i förskolan vanligen växlar mellan att vara linjära och icke-linjära som innebär en 

blandning utav spontana inslag som växer fram varvat med de traditionella sångerna som 

finns med i en sångsamling. Informanterna framhåller att den planering som finns ofta fram-

ställs i samband med den stora musiksamlingen som involverar flera avdelningar eller hela 

huset. Vid dessa tillfällen finns det ett bestämt ramverk som ska inkluderas i musikaktiviteten 

med utrymme för spontanitet utefter barnens initiativ. Kan detta likställas med Zimmerman 

Nilssons (2009) tankar kring att innehållet i musikundervisningen kretsar kring det estetiska 

och är förutbestämt och givet vad lärandet ska kretsa kring. En tolkning utifrån detta är att det 

inte alltid finns något lärande som är förutbestämt utan mer fokus på vilka delar som ska ingå 

i en sångsamling och är det som utgör planeringen. Holmberg (2014) framhåller en slutsats 

som innebär att musikstunden startar och avslutas på ett givet förutbestämt sätt i någon form 

av tal eller instruktion kring vad som komma skall. Detta är inte något som informanterna 

lyfter fram utan deras fokus är istället på specifika start- och avslutningssång i de stora sång-

samlingarna.  
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Zimmerman Nilsson (2009) menar i sitt resultat att musiklärarnas undervisning på gymnasiet 

bygger på någon form av förmedlingspedagogik där läraren besitter all kunskap och vilket 

sedan ska förmedlas till eleverna. Detta är inte något som framkommer hos informanterna i 

undersökningen om de ser sig själva som den kunskapsbärande eller hur deras syn på barnen 

är. En tolkning är ändå att barnen gör så som förskolläraren gör och att tyngdpunkten utav 

musikaktiviteterna i förskolan är utav reproducerande karaktär.  

 

Holmberg (2012, 2014) framhåller att musikaktiviteterna antingen är reproducerande eller 

utav producerande karaktärer, hon menar att sången och rörelserna under musikaktiviteterna 

vanligen är utav reproducerande karaktär. Min tolknig utifrån informanternas svar i undersök-

ningen är detta stämmer överrens med stora delar utav utfallet, medans en vision istället går 

att koppla till tankarna kring att vara mer producerande och utforskande i musikaktiviteterna, 

att testa att spela svagt och starkt osv. Holmberg (2012) lyfter även att inom den reproduce-

rande aktivitetsformen återanvänds redan existerande material. Detta är intressant att belysa 

utifrån informanternas diskussion kring materialet fiskarna (sångkort som är formade som 

fiskar som barnen sedan får fiska upp). En informant som har stor musikalisk kompetens och 

som brinner för ämnet musik menar att materialet fiskarna blir en beprövad erfarenhet som är 

värdefullt att använda ifall osäkerhet finns inom musikområdet, det är uppskattat utav barnen.  

En tolkning är att informanten menar att det fungerar i verksamheten och inte är något nega-

tivt att det förekommer men att liter mer variation hade varit att föredra och forma musikakti-

viteten mer åt det producerande hållet.  En fråga som kan diskuteras är ifall användandet utav 

det existerande materialet och den reproducerandeformen på musikaktiviteterna hänger sam-

man med förskollärarens osäkerhet inom ämnesområdet. En annan informant som deltagit i 

undersökningen har utifrån min tolkning utav resultatet inte samma musikaliska erfarenhet 

som föregående informant, hon har inget direkt intresse för musikämnet och jag får en känsla 

av att hon signalerar osäkerhet kring ämnet. Det intressanta är att informanten beskriver att 

materialet fiskarna är något som hon gärna använder sig utav i verksamheten. I undersökning-

en finns således två olika synsätt på formen utav musikaktiviteterna och användandet utav 

existerande material.  

 

I den tidigare forskningen har jag funnit kopplingen med undersökningen kring att de som har 

störst musikalisk kunskap och som har störst engagemang är de som driver musikarbetet 

framåt och tar störst ansvar. Ehrlin (2015) belyser att det finns en förutfattad mening hos 

många utav förskollärarna att de själva inte har tillräckligt stort självförtroende eller kompe-

tens för att genomföra musikaktiviteter och att de som har mest kompetens kring ämnesområ-

det är bättre lämpade. Detta var tankar som vanligen fanns representerade på de förskolor som 

inte hade någon musik profil, som inte någon utav förskolorna i undersökningen har. Att ge 

barnen rörelsefrihet och möjlighet att bruka hela kroppen under musikaktiviteterna är något 

som Wassrin (2016) framhåller, vilket återspeglas i undersökningens resultat främst på den 

förskolan där rörelseinriktning fanns.  På avdelningen för de äldsta barnen bestod inte musik-

aktiviteterna vanligen utav sångsamlingar utan bestod istället mestadels av olika rörelseaktivi-

teter kopplade till musik som genomfördes både inomhus och utomhus. Informanten från 

denna avdelning beskriver att dansa på väggen genom en projicerad bild sker både i planerade 

aktiviteter likt spontana på barnens initiativ och att barnen gärna är själva och dansar utan 

någon närvarande förskollärare. Vanligen projiceras bilden på väggen och barnen reproduce-

rar rörelserna men ibland stängs bilden av och barnen får själva producera rörelse. Detta är 

något som kan kopplas samman med Holmbergs (2012) slutsats kring att barnen utan någon 
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vuxens närvaro vanligen väljer att utforska och producera rörelser istället för att reproducera. 

Genom dansen menar Holmberg att musiken blir likt en flerdimensionell form av olika kun-

skaper. Musiken blir en form av aktiv handling genom dansen.  

 

Förskolläraren i min undersökning uttrycker att barnen på flera utav förskolorna inte har fri 

tillgång till musikinstrument på avdelningen. Wassrin (2016) framhåller att de yngre barnen 

som hade musikinstrument och sångböcker ständigt tillgängliga och kunde då själva ta initia-

tiv till musicerandet som sedan de vuxna kunde delta i och arbeta vidare med. Barnen var så-

ledes inte beroende utav någon vuxen för att påbörja en musikaktivitet. Informanterna berättar 

i undersökningen att barnen tog initiativ genom att peka på sångpåsarna och var därmed bero-

ende utav en vuxen som kunde plocka ner dem. Att fånga upp barnens initiativ och samordna 

dessa är enligt Wassrin (2016) förskollärarens uppgift att koordinera och synliggöra för de 

andra barnen.  Dessa tankar är något som är återkommande bland informanterna i undersök-

ningen. De spontana musikaktiviteterna baserades ofta på något barns initiativ som sedan för-

skolläraren hjälpte till att genomföra och fler barn valde att komma och delta i aktiviteten. 

Ännu ett exempel som stämmer överrens Wassrins tankar handlar om luciabandsprojektet som 

initierades utav en pojke och som sedan spreds till de andra barnen på avdelningen genom att 

förskolläraren fångade upp idén och hjälpte till att genomföra och koordinera den.  

 

Jag tycker att Zimmerman Nilsson (2009) och Holmbergs (2014) liknande tankar kring vikten 

av att utmana barnen för att på så viss utveckla elevernas musikaliska kunskaper djupare är 

intressanta gentemot den egna undersökningen. Informanterna lyfter några förslag kring hur 

barnens utmanas genom nya sånger innehållande mera och komplicerade texter. Tankar kring 

att utmana barnen är något som framlyfts i informanternas drömmar och visioner, där det dels 

finns en förhoppning kring att det påbörjade musikprojektet ska ge möjlighet till att utmana 

barnen och att våga prova nya saker.  En tolkning utifrån undersökningens resultat är att bar-

nen sällan utmanas utan att musikaktiviteterna genomförs utan något större ansträngning ifrån 

barnens sida. I den stora sångsamlingen som genomförs tillsammans med andra avdelningar, 

belyser här en informant att sångerna anpassas så att det finns något för alla åldrar som deltar, 

som kan kopplas samman med Zimmerman Nilsson (2009) som påvisar att musikaktivteter 

läggs på en nivå som är anpassade utefter eleverna tidigare kunskaper, vilket innebär att bar-

nen inte utmanas med nya kunskaper. En tolkning är då om det är de yngre barnen som utma-

nas med nya musikaliska kunskaper i den stora sångsamlingen. Många gånger är deltagandet i 

musikaktivheterna baserade på barnens frivilliga delaktighet, vad förskollärarna sedan lockar 

med för att barnen ska vilja delta handlar antingen om användandet utav ett instrument eller 

genom någon form av rörelseaktivitet. Wassrin (2016) framhåller att förskollärarna måste 

lyssna in barnen för att sedan kunna välja tillvägagångssätt och strategi till deltagande.  En 

tolkning är att informanternas strategier till deltagande inte baseras på barnen utan istället 

handlar om den egna musikaliska kompetensen och om förmågan att kunna musicera genom 

ett instrument finns eller inte.  

 

En tanke som framlyfts hos informanterna gällande drömmar och visioner är möjligheten till 

att ha mer planeringstid som sedan kan vara en bidragande faktor till att utveckla musikaktivi-

teterna då tiden i nuläget kan ses som ett hinder för utvecklingen. Det intressanta är utifrån 

Ehrlins (2015) resultat som visar att på förskolorna där det fanns en musikinriktning uttryckte 

förskollärarna aldrig att de planerade musikaktiviteterna. En tolkning är då att det inte är mera 

tid som är lösningen för att utveckla musikaktiviteterna i förskolan utan att istället handlar om 
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prioritering utav tiden. Wassrin (2016) framhåller att pedagogerna i sin studie förändrade sitt 

arbetssätt kring musik genom att förändra sitt eget tänkande genom att använda sig utav det 

musikdidaktiken och frågorna. Kontra till detta betonar Ehrlin (2015) att det krävs didaktiska 

mål till alla de pedagogiska aktiviteter som genomförs i förskolan, hon framhåller även att 

didaktiken hänger samman med det självförtroendet som finns till musikämnet. Så en tolkning 

utifrån den tidigare forskningen är att informanterna i undersökningen även behöver koppla in 

didaktiken till ämnet musik för att inte hamna i samma gamla hjulspår, vilket Holmberg 

(2012) betonar att musikaktiviteterna ofta gör i förskolan. Ehrlin (2015) framhåller att det är 

förskolechefens ansvar att förskolläraren besitter tillräcklig kompetens inom ämnesområdet 

musik för att kunna bedriva pedagogiska aktiviteter.  Kort och gott finns en förväntan på för-

skollärarna att ha någon form av ämneskunskap inom alla ämnesområden som finns i försko-

lans läroplan. Men hur ska detta kontrolleras? Hur skulle det istället vara om det fanns ämnes-

lärare i förskolan, skulle musikämnet få en större plats och musikdidaktiken vara en självklar 

del? Ett resultat som förbryllade mig berör informanternas tankar kring att musiken som ämne 

alltmer tar mindre plats i verksamheten idag jämfört med för några år sedan. Har det priorite-

rats bort eller hänger det samman med bristen på musikaliskerfarenheter hos förskollärarna? 

Detta är inte något som framlyfts i den tidigare forskningen.  

Undersökningens slutsatser 

Studiens undersökning landar slutligen i att musikdidaktiken hänger samman med den kun-

skapen och självförtroendet som förskolläraren har vilket är något som informanterna diskute-

rar indirekt, då med större fokus på vilket engagemang som finns för musikämnet och att den i 

personal styrkan med mest musikalitet får leda musikaktiviteterna. Studiens slutsats stämmer 

överrens med Holmbergs (2012) och Ehrlins (2015) tankar kring att musikdidaktik och den 

egna musikaliska kompetensen hör samman.  

 

Den didaktiska planeringen kring musikaktiviteter är i princip obefintlig. Den planering som 

förekommer innefattar det framkomna ramverk kring val av sånger. En tydlig uppfattning hos 

förskollärarna är att musik som ämne har en viktig funktion i förskolan men ses ofta som det 

sekundära ämnet där fokus är på ett lärande inom något annat ämnesområde. Begreppet mu-

sikdidaktik är inte vanligt förekommande i verksamheten och det finns ytterst sällan någon 

form av didaktisk plan för de musikaktiviteter som genomförs. Genom undersökningen kan vi 

även lära oss att det inte krävs någon direkt musikalisk kompetens hos förskollärarna för att 

genomföra musikaktiviteter även om den övervägande uppfattningen handlar om att den som 

har mest engagemang för ämnesområdet tar störst ansvar. Tyngdpunkten på musikaktiviteter-

na är att de ska vara kopplat till de glädjefyllda och där musikdidaktiken inte är inkluderad. 

De drömmar och visioner som finns kopplat till musik aktiviteterna visar ändå på att de flesta 

utav dem är möjliga att genomföra, genom enkla medel i form av mer kunskap och inspiration 

inom ämnesområdet samt inköp utav material kan bistå i förverkligandet utav drömmarna. 

Däremot finns det olika hinder som bromsar genomförandet av visionerna dels genom eko-

nomiska förutsättningar, fördelning av tid samt prioritering utav musikämnet.  En utav dröm-

marna som kan vara komplicerade att uppnå är den förändrade synen på musik hos för-

skollärarna, då ämnet musik många gånger kopplas samman med det personliga intresset för 

musik.  
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Betydelsen för yrkesutövningen genom denna undersökning är att informanterna som blivit 

intervjuade ska ha börjat fundera kring hur de arbetar med musikämnet och inspirerat dem till 

att tänka till och börja använda sig mer utav musikdidaktik. För att sedan spridas likt ringar på 

vattnet till andra kollegor och förskolor. Förhoppningsvis har kartläggningen och beskrivning-

en utav didaktiken gällande musik genom denna undersökning bidragit med nya insikter hos 

förskollärarna hur de planerar och genomför musikaktivteter. Med en förhoppning om att mu-

sikämnet än mer kommer att ses som ett enskilt prioriterat ämne där musikdidaktik blir en 

given del i planeringen och att musiken ses som ett verb genom begreppet musicking där alla 

ses som deltagande aktörer som behövs. En dröm som jag bär på gällande musikämnet är 

möjligheten att få ta del utav en musikpedagog som kommer ut till förskolorna för att inspire-

ra och på så vis arbeta aktivt med musik som ett enskilt ämne. En fundering är ifall alla för-

skollärare skulle vara ämnesinriktade på olika ämnen för att säkra lärandetillfällena kring des-

sa ämnen, istället för att som i nuläget besitta lite kunskap kring flera ämnen. En tanke utifrån 

detta är att förskolan då blir alltför lik den vanliga skolan.   

Fortsatt forskning 

Utifrån följande undersökning där fokus har varit på musikdidaktik och förskollärarnas dröm-

mar och visioner har följande tankar kring fortsatt forskning framkommit. Mitt intresse har 

väckts kring att studera hur barnens tankar och upplevelser ser ut kring musikaktiviteter och 

vilka drömmar de har. Förskolan är barnens arena och jag har som många innan mig fokuserat 

undersökningen på musikämnet utifrån förskollärarens perspektiv. Det vore även intressant att 

studera hur förskolecheferna tänker kring behovet utav musikalisk kompetens hos den bli-

vande förskolläraren för att kunna erbjuda kvalitativa musikaktiviteter eller om detta endast är 

utav vikt på de förskolorna med musikalisk profilering. Jag hade även gärna fördjupat mina 

frågor kring musikämnets roll i verksamheten och om det finns fler ämnen som hamnar i ett 

sekundärt fokus och vad som krävs för att dessa ämnen ska ses enskilda betydelsefulla ämnen.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
Informations- och samtyckesbrev 

Hej! 
Mitt namn är Linda Bäckvall och jag läser till förskollärare på Karlstads Universitet.  

Jag är nu inne på den 6:e och näst sista terminen vilket innebär att det är dags för mig att 

skriva ett examensarbete. Ämnet som jag har valt att skriva om är estetik och musik ur ett 

förskollärarperspektiv. Syftet med studien är att kartlägga hur pedagogerna didaktiskt tänker 

kring musikaktiviteter.  

 

I denna studie kommer jag att använda mig utav enskilda intervjuer med förskollärare. Jag 

siktar på att genomföra intervjuerna under v.49. Intervjuerna beräknas ta omkring  

45-60min och jag kommer göra ljudupptagning av intervjun för att på så vis öka 

tillförlitligheten av studien. Det insamlade materialet kommer endast användas i studien och 

kommer inte vara tillgängligt för obehöriga. Studien kommer sedan att presenteras i ett 

examensarbete på Karlstads Universitet och kommer att publiceras i databasen Diva i ett 

slutgiltigt format. Studien följer de forskningsetiska principer som finns utformade där en 

princip handlar om konfidentiellt, vilket innebär att inga platser eller namn på informanter 

eller förskolor kommer att skrivas ut. Dessa namn kommer att fingeras för att säkerhetsställa 

sekretessen. Deltagandet i studien är frivilligt och du som informant kan närsomhelst välja att 

dra dig ur utan någon vidare påföljd.  

 

Tack på förhand och jag hoppas att ni vill vara delaktiga i mitt examensarbete.  

Om ni har funderingar över något är det bara att ta kontakt med mig.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Bäckvall 

XXX- XXX XX XX 

 

 

Handledare 

Tomas Saar 

XXX-XXX XX XX 

 

 
Ort/Datum Studentens underskrift  Ort/Datum Deltagarens underskrift 

…………………………………………  …………………………………………... 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
Inledning: 

Presentera mig 

Syftet med undersökningen 

Forskningsetiska principer 

Bakgrundsfrågor: 

o Bakgrundsfakta om informanten, ålder familj? 

o Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

o Vilken åldersgrupp arbetar du med idag? 

o Kan du berätta lite om hur din egen relation är till musik? 

Musik i verksamheten 

o Hur arbetar ni med musik på din avdelning? Kan du ge några exempel? 

o Är det mest spontana eller planerade musiktillfällen? 

o Hur ser planeringen ut kring olika musikaktiviteter? 

o Hur väljer ni ut vad som ska ingå? 

Musikdidaktik 

o Finns det något mål och syfte satt till musikaktiviteterna? 

Om ja, vilka då? 

Om nej, hur kommer det sig? 

o Vilka barn är de som ska ta del av musikaktiviteterna? 

o Vad är det du fokuserar på? Ex text rörelser, sjunga melodier eller spela till   

o Hur genomförs musikaktiviteterna? (t.ex. vad man startar med, om upprepar, en sak i 

taget, olika uppgifter till olika barn) 

o Vilket material behövs för att ett lärande ska ske?  

o Vilken funktion tycker du musiken har för barnen? Finns det något i lpfö som de rela-

terar till.  

Drömmar och visioner  

o Om du skulle få bestämma och önska fritt, vad skulle du vilja genomföra om möjlig-

heten fanns inom musikundervisningen? 

o Vad tror du behövs för att hamna där? 

o Vilken vision har ni för musikaktiviteter? 

o Vad finns det för hinder för att uppnå visionen? 

o Hur skulle musiken kunna användas mer i förskolan?  

 

Avslutning 

o Är det något mer som du vill lyfta fram som inte har sagts  

 


