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Abstract 
Music as a learning process in preschool  

The following research was conducted in order to investigate further regard-  

ing the subject of music as a learning implement in preschools. The purpose  

was to explore how music can be used as a tool in a learning process among  

the youngsters in the establishment (1-3-year-olds). The purpose was also to  

discover different methods to possibly be used in the establishment as well as  

researching which learning processes are currently being used in our estab-  

lishment. The method which was used for this study is a qualitative method  

in form of direct interviews. These interviews were also recorded in order to  

afterwards have full access to the answers from the subjects, as well as  

allowing for a more efficient analyse of the material. The results of the  

research were surprising in the sense of music as a subject being used more  

than I previously though. The findings showed music is a subject which is  

being used more as a spontaneous activity in the preschool rather than a as a  

planned activity with a purpose of learning. The results were also surprising  

in the sense of the quantity music is being used during a day at the preschool,  

in combination with the lack of education regarding the subject, along with  

the fact that the educationalists’ wish to use even more music than they  

currently do. The conclusion drawn from the study is that music is a popular  

subject in the preschool establishment. Music has been a part of the preschool  

establishment for a long duration of time, but more education on the subject  

is needed, and the educationalists need the correct tools in order to use music  

as an effective learning process in the preschool environment.  

Keywords: Learning process, music, socio-cultural perspective 
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Sammanfattning 
Denna uppsats gjordes för att ta reda på mer angående ämnet musik i försko- 
lans verksamhet. Syftet var att ta reda på hur musik kan användas som 
estetisk lärprocess bland dem yngsta barnen i verksamheten (1-3år.) Tanken 
är att få reda på olika metoder som kan användas i verksamheten och även ta 
reda på vad för olika lärprocesser som sker i vår verksamhet när det gäller 
musik. Metoden som användes i denna studie var kvalitativa intervjuer. 
Dessa intervjuer spelades in för att få tillgång till så mycket information som 
möjligt från mina deltagare. Också för att lättare kunna analysera materialet. 
Musik är ett ämne som används mer spontant i verksamheten än vad det 
används som en aktivt planerad aktivitet med specifikt syfte för lärande. Med 
tanke på mängden musik som används under en dag på förskolan förvånade 
det mig att utbildning inom ämnet var bristande och att pedagogerna gärna 
vill använda musik mer än vad de gör.  

Slutsatserna jag gör kring studien är att musik är ett populärt ämne i versam-
heten. Det är något som funnits i verksamheten länge men det krävs mer 
utbildning och pedagogerna behöver få rätt redskap för att använda musik 
som en lärprocess i förskolans verksamhet.  

Nyckelord: Lärprocess, musik, sociokulturellt perspektiv  
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INLEDNING  

Jag har valt att undersöka ämnet musik som är ett av dem estetiska ämnena 
som vi använder oss av i förskolan. Enligt mina egna erfarenheter och tankar 
kring musik så är det ett ämne som ofta blir något som används när det inte 
finns något annat inplanerat. I och med detta blir musik ofta ett oplanerat 
ämne i verksamheten som ibland saknar syfte. Ämnet används ofta kontinu-
erligt i verksamheten men jag undrar om det finns ett specifikt syfte i este-
tiska aktiviteter. Jag vill ta reda på hur det ser ut och hur medvetna pedagoger 
är om estetiska aktiviteter och hur det kan utvecklas i barnens estetiska 
lärprocess.  

Under mina fyra år som vikarie på fyra olika förskolor har jag erfarit att 
musik är något som pedagoger introducerar vid olika samlingstillfällen för 
barnen ofta i brist på andra planerade aktiviteter. Jag har även uppmärksam- 
mat aktiva och närvarande förskollärare som arbetat med musik i verksam-
heten. Musiken användes då för att bland annat lugna barn som är ledsna, 
lugna barn som är frustrerade, få barnen att slappna av för att kunna somna, 
lära sig nya namn samt lära sig nya ord av olika slag. Musik verkar vara ett 
kraftfullt verktyg att använda sig av i verksamheten. Det verkar hjälpa till att 
skapa kontakt med barnen vilket kan vara till stor hjälp vid inskolningar och 
olika inlärningssituationer. Musik är ett verktyg som används flitigt i verk-
samheten men jag vill ta reda på vad musik kan göra med verksamheten. 
Kanske kan den med ett tydligt syfte styra åt ett håll som man inte tänkt eller 
upplevt förut. Hur använder sig pedagoger av musik som ett verktyg i försko- 
lan? Jag vill komma fram till konkreta tillvägagångsätt att använda sig av för 
att underlätta vardagen i verksamheten genom musik.  

I och med att jag observerat detta så ligger det till grund för att jag vill 
undersöka vidare om det ser ut så här på andra förskolor eller om detta bara 
varit en tillfällighet just på dessa förskolor. Jag är mycket intresserad av 
musik och har under denna utbildning fått lära mig om hur musik kan på- 
verka oss i vår vardag och utveckling. Jag har efter denna utbildning börjat 
tänka på hur de estetiska ämnena, framförallt musik, används i verksamheten. 
Att undersöka hur musik används i förskolans verksamhet finner jag intres-
sant då jag vill veta hur många av musikaktiviteterna i verksamheten som är 
aktivt inplanerade.  

Jag har läst i boken ”Konsten att lära barn estetik” Pramling Samuelsson 
(2008) professor i pedagogik där hon beskriver i sin forskning hur estetik 
används i verksamheten och om musik används som metod eller innehåll i 
verksamheten. Frågan som hon ställer sig i sin bok ”Konsten att lära barn 
estetik” är om det i praktiken används som en metod utan ett innehåll? 
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Söderman och Riddersporre (2012) vill anamma det fria skapandet i försko- 
lan. Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel som också ses som fadern till den 
moderna förskolan hade idéer om det skapande barnet en allsidig utveckling 
och vad leken har för betydelse. Fröbel var även han som startade den första 
förskollärarutbildningen under början på 1800-talet.  

Enligt mina egna erfarenheter ser jag musik som ett roligt och lättillgängligt 
verktyg som har hjälpt mig på̊ många sätt med barnen i olika situationer. 
Detta har märkts framförallt med dem allra minsta barnen. Det var det lättare 
att fånga deras intresse och uppmärksamhet när jag använda mig av musik. 
Jag har framför allt ett exempel där det var ett barn som inte kommunicerade 
alls med varken barn eller pedagoger på förskolan. Detta barnet fick senare 
diagnosen autism (ASD). Under en dag på förskolan lyckades jag fånga hens 
uppmärksamhet och det var första gången som hen tittade någon i ögonen, 
förutom hens mamma. Jag sjöng för hen och benämnde olika kroppsdelar 
som vi pekade på och på så sätt lärde sig barnet under en längre tid att peka 
på sin näsa när vi sjöng näsa. Genom att hitta på olika sånger som handlade 
om barnet och hade barnets namn i sången skapades intresse hos hen. Ju mer 
vi sjöng för hen desto mer sjöng hen tillsammans med oss och desto fler ord 
lärde hen sig. Vi kunde sjunga vart som helst och vi sjöng om allt vi gjorde 
för att få hen att bli aktiv och vilja göra saker i verksamheten.  

1.1 Bakgrund  

Musik är ett ämne som vi som förskollärare skall använda enligt läroplanen 
(Skolverket 2016, s.10) för att främja utveckling:  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga 
och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”  

I nya läroplanen (Skolverket 2018, s.14) har målet utvecklats lite:  

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa 
samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfaren-
heter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och 
dans.”  

Musik är ett ämne som i läroplanen, tillsammans med andra estetiska ämnen 
samlas under ett samlingsbegrepp, skapande förmåga.  

Enligt Pramling Samuelsson (2008) så är musik och andra estetiska ämnen 
underskattade. Man vill lyfta fram barnen som individer som är lekande och 
lärande individer. Genom att använda sig av estetik och skapande så kan det 
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ge en positiv inverkan på barnen vid inlärning av olika ämnen som matematik 
och även i sociala områden. Jag har valt att se på mitt arbete utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. 
Säljö (2011) beskriver att genom sociokulturell utvecklingen har vi männi- 
skor fått hjälp till att skapat hjälpmedel som vi använder oss av i vår dagliga 
verksamhet. Vygotskij använder sig av två olika slags redskap, fysiska och 
psykologiska. Fysiska redskapen där man menar att det är tillverkade föremål 
som människan gjort. Detta kan också kallas för artefakter. I ett sociokultu-
rellt perspektiv strävas det efter att barnen är i interaktion med andra för att 
på det sättet lära sig nya saker.  

I ett sociokulturellt perspektiv läggs det stor vikt vid att betrakta lärande, 
utveckling och socialisation som sker i sociala sammanhang som utformar sig 
i historiska, situationella och kulturella förhållanden. Beroende på vad vi har 
för tillgängliga verktyg framför oss så regleras vårt lärande utefter det.  

1.2 Estetiska lärprocesser  
Burman (2014) förklarar att estetiska lärprocesser är på̊ ett eller annat sätt 
något som handlar om det lärande som sker när vi lär och skapar något själv 
eller av erfarenheter och tillägnandet av olika konstverk. Lärprocess beskrivs 
på enklast sätt som olika processer där vi i dessa olika processer lär oss något 
nytt eller fördjupar våra kunskaper.  

Enligt Lindstrand och Selander (2009) handlar estetik om distinktioner och 
särskiljande både gällande socialt och individuellt. Alltid närvarande finns 
våra sociala dimensioner i individens medvetande fastän denna dimension 
inte artikulerad. Begreppet estetiska lärprocesser är relativt nyuppfunnet och 
innebär framför allt två saker. Främst menas det att intresset kring estetiska 
lärprocesser bör bli större från pedagogernas sida. Konst och kultur är på väg 
att bli mycket stor och få en ny roll i form av kulturell mångfald bland annat. 
Vi har ökade krav på oss då vi blir allt mer individualiserade i vårt förhåll- 
ningsätt och detta krävs då för att öka vårat demokratiska inflytande i sam- 
hället. Konsten ses som ett kunskapsområde och där nyskapande och det fria 
skapandet har de bästa villkoren och står i centrum och med detta framstår 
konsten som alternativ i vårt lärande.  

Det andra och sista är att Lindstrand och Selander (2009) vill framhäva 
lärandeperspektivet genom att använda begrepp som bland annat estetiska 
lärprocesser. Som regel tar konstnärer utgångspunkt själva i det fria skapan-
det och då måste pedagoger fasthålla en pedagogisk kontext och där är det 
skapande lärandet som står i centrum för uppmärksamhet och inte skapande 
yrkesutövningar.  

Lindstrand och Selander (2009) beskriver även begreppet som något som ska 
väcka nya tankar, motivation hos dem enskilda individerna och kan bidra till 
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ett kollektivt projekt. Begreppet ”estetiska lärprocesser anses välvalt som en 
arbetsdefinition.  

1.3 Barnens musik eller musik för barn?  
Det finns två saker som är viktiga att skilja på enligt Pramling Samuelsson 
(2008) och det är musik för barn och barnens musik. Det förstnämnda är 
kategorin där visor såsom vaggvisor räknas och tydligt har betydelse för 
barnen, det andra är sånglekar. Det andra nämnda tar utgångspunkt i sånger 
som på denna tiden blev kända i samband med sånglekar så som, krakelspek-
takel och kusin vitamin bland annat. Sånglekar som barnen själva är intresse-
rade av skall präglas av barnens erfarenhetsvärld och betona barnens 
självständighet både i sång och lek. Ofta så präglas sånger och sånglekar 
mycket av dem vuxna och deras perspektiv ändå men genom att ta utgångs- 
punkt genom barnens erfarenhetsvärld så får de inflytande också.  

Barnens musik så som vaggvisor för barn beskriver Pramling Samuelsson, 
(2008) har en storbetydelse och säkerligen en lång historia, dock är det inte så 
mycket som dokumenterats. Många visor har gått i generationer och mellan 
många olika länder utan att blivit dokumenterade. I början skapades visor 
som ligger till grund i äldre melodiska drag som förmodligen grundar sig i 
någon gammal folklig vistradition. Det är först under 1890-talet som de första 
barnvisorna görs och som var direkt komponerade till barn.  

Pramling Samuelsson (2008) beskriver att stor del av anledningen till att 
visor är populära är på grund av att de trycktes i sångböcker som användes i 
skolan men detta var inte förrän år 1943. 
Böckerna Sångboken och Nu skall vi sjunga är två sångböcker som Pramling 
Samuelsson (2008) beskriver som betydelsefulla i framförallt barnstugor och 
barnträdgårdar. Visorna som fanns i böckerna hade ett tydligt syfte angående 
uppfostran och moral. Barnen fick en bild av hur de vuxna ansåg sig tycka ett 
barn skall vara, det goda barnet. Olika visor fanns med i läroplanen på den 
här tiden, barnen skulle kunna visorna utantill. Barnen skulle när som helst 
kunna sjunga dessa tillsammans med andra. Mellan 1943 till 1968 var fjäriln 
vingad syns på haga, vintern rasat, vi gå över daggstänkta berg och i somma-
rens soliga dagar, vilka är stamsånger i läroplanen. Bakom begreppet stams- 
ång låg en föreställning om en samlad sångskatt som innehöll vackra meldier. 
Det fanns även kommuner som strävade efter att behålla dessa stams- ånger 
som en allmän inlärning i skolan ända fram till 1980-talet.  

1.4 Betydelsen av lek och sånglekar 
Bonjer (1998) beskriver sången som en betydelsefull sysselsättning som både 
är lättillgänglig, enkel och billig och det gäller alla kulturer även de utan tal 
kan tralla eller nynna. Leka är något som små barn älskar och med en engage-
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rad vuxen kan lek enkelt med hjälp av musik bli väldigt populär hos barnen. 
Pramling Samuelsson (2008) beskriver att i musikområdet så innebär det inte 
att de bara skall se musikaliskt lärande som att vi enbart kunna framföra en 
sång. De menar även att musikens roll skall ses för egen identitet, förmågan 
som musik har att skapa gemenskap. Det är viktigt att se musik som kommu-
nikation mellan människor som det är lika viktigt att fokusera på den musika-
liska artefakten, vilket menas, musikaliska objekt eller kompositioner som är 
framställda av oss människor. Detta har präglats i förskolans verksamhet 
genom dessa nya tankar om musik och lärande som uppkommit utifrån 
musiska och kommunikativa idéer.  

1.5 Deweys centrala utgångspunkt  
Sandgren (2011) beskriver Deweys centrala utgångspunkt i boken ”Boken 
om pedagogerna” där beskrivs det att den centrala utgångspunkten i hans 
pedagogiska filosofi är att människan/barnet skall ses som en samhällsva- 
relse. För att nå pedagogisk framgång menar Dewey att det krävs att samhälle 
skola och individ utgör en helhet. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 
beskriver ett viktigt begrepp som Dewey stod fast vid var Learning by doing 
där läran genom att göra var viktigt för Dewey. Från grunden bör människan 
ses som social och genom detta skapas grunder för vilka konsekvenser som 
det kan innebära när det gäller skolans utformning i praktiken. Dewey får sitt 
genombrott under industrialismen och är där bland många andra i den samti-
den ser det moderna samhället som ett stort framsteg i samhället. Han levde i 
en tid där människans kunskap ökade allt efter som vad gäller människans 
biologiska, sociala och psykiska konstruktion. Två problem som Dewey 
diskuterar mycket och som man än i dag tampas med är hur skall barn i brist 
på samarbete i den organiserade och traditionella klassrumsundervisningen. 
Han har svårt att se hur barnen skall kunna bli sociala individer när de hela 
tiden är under sträng disciplin och ständig konkurrens med andra. Och det 
andra problemet är att vi av skiljer lärandet för barnen genom att inrätta 
skolor i olika institutioner och på så vi avlägsnas och isolerar människor från 
lärande från det levda livet. Symbolisering är också av olika slag vara viktiga 
när de tillägnas på olika sätt. Dessa kan ske genom kroppsliga rörelser, det 
kan gestaltas i dans och musik, till olika toner. Det kan se ut lite hur som helt 
med olika symboler. Ingen kan påstå att ett representationssystem är överläg- 
set något annat liknande system.  

1.6 Barns tidiga upplevelse av musik  
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att Vygotskij formulerar olika 
teorier som har att göra med språkets betydelse och konstruerar sin kunskap 
när de integrerar med andra. 
Pramling Samuelsson (2008) beskriver utvecklingspsykologi och musikut-
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veckling där musikalisk perception eller varseblivning är historiskt betydelse-
fullt för att förstå barns musikaliska utveckling. Barn kan redan vid tre, fyra 
års ålder urskilja rytm och melodier. De kan även definiera vad de anser vara 
bra eller dålig musik. När barnen blir några år äldre kan de även urskilja och 
upptäcka små förändringar och återge musiken sångligt som de hört. Utveckl-
ingens sista skede är att de verkar få en känsla för form. Barnen kan visa på 
hur musiken påverkar känslomässigt på olika sätt. 

Söderman och Riddersporre (2012) beskriver att nyfödda barn och deras 
föräldrar kan använda sig av musik som kommunikationsmedel. Olika 
intryck i barnens omgivning kan vara svårt att ta in och reglera hos så pass 
små barn. De kan då behöva en vuxen och trygg person som kan hjälpa dem 
att reglera deras egna känslor och göra så att barnen känner sig trygga igen. 
Musik kan även användas innan barnet är fött då barn kan känna igen melo-
dier och rytmer redan inne i magen.  

Även Vist (2006) beskriver att barn redan vid fem fostermånader i magen kan 
komma ihåg ljudintryck. Det ofödda barnet kan på ett vagt sätt skaffa erfa-
renheter om sin egen kropp och världen utanför magen redan när hen är så 
liten.  

1.7 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med mer kunskap om vilka olika sätt musik 
kan användas som estetisk lärprocess och vara en pedagogisk resurs.  

1.8 Frågeställning 
* Hur använder pedagogerna musik i estetiska lärprocesser i förskoleverk- 
samheten?  

* Hur kan musik användas som pedagogiskt redskap?  

Jag anser detta ämne viktigt att forska om då musik är något som pedagoger 
borde kunna använda som ett hjälpmedel för många barn och vuxna i verk-
samheten. Det kan vara hjälpmedel för att bland annat fånga barnens upp- 
märksamhet och skapa ett intresse för musik. Under vistelser på förskolan har 
jag personligen uppmärksammat barn som finner lugn och tröst när pedago-
ger sjunger för dem när barnen är ledsna. Samt att musik kan bidra till glädje 
och skratt hos barnen när pedagogerna sjunger med dem.  

Enligt Söderman och Riddersporre (2012) har musik en stor betydelse för 
förskolans verksamhet. De menar även att musik är av självklar betydelse för 
barnen och för arbetet i förskolan.  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta kapitlet kommer jag presentera forskingsartiklar som jag kopplar till 
mitt syfte och frågeställningar. Jag har hittat fyra avhandlingar som alla 
handlar om musik med olika inriktningar.  

Den första, Music Education for Young Children in Scandinavia: Policy, 
Philosophy, or Wishful Thinking av Holgersen (2008) redogör för hur olika 
vi ser på musik i förskoleverksamheten i skandinaviska länder och att vi 
använder oss av musik som ett redskap i förskolan. Den andra, Preschool 
teachers' use of music to scaffold children's learning and behaviour av Wil-
son, Gillespie och Glider (2010) beskriver en studie på hur mycket och i 
vilket sammanhang några utvalda aktiviteter handlar om hur förskollärare 
använder sig av musik i deras verksamhet. Den beskriver också hur musik 
kan användas i verksamheten som pedagogiskt verktyg. Den tredje, Engaging 
children`s participation in and around new music technology through playful 
framing skriven av Lagerlöf, Wallerstedt och Pramling (2013) Beskriver ett 
tekniskt verktyg där dras syfte är att interagera musik mer bland barnen. 
Tanken med detta verktyg är att det skall uppmuntra till musikalisk interakt-
ion. Och den fjärde, Communication and language development of young 
children with Autism: A review of research in music av Potheini och Georgia 
(1999) handlar om hur musik kan påverka barn med autism – deras syfte med 
studien är att undersöka och analysera aktuell litteratur som handlar om 
systematisk och terapeutisk användning av musik. De vill ta reda på effektiva 
strategier för barnens utveckling inom språk preverbalt och hur det främjar 
verbal kommunikationsförmåga.  

2.1 Musik som estetisk lärprocess i förskolan  
Holgersen (2008) har beskrivit hur musik används som redskap bland dem 
yngre barnen och beskriver hur vi i Skandinavien använder oss av musik som 
ett redskap. Han beskriver att genom att kommunicera och skapa i olika 
uttrycksformer som bilder, sång, musik, drama så främjar det barnens lärande 
och utveckling. Genom att använda olika uttrycksformer som dessa skapas 
det även en god förutsättning och möjlighet för barn med annat modersmål 
till utveckling och lärande på sitt hemspråk och på svenska.  

Holgersen (2008) skriver att detta grundas i Friedrich Fröbels teorier om 
barns särskilda uppfattning om barndomen. Han ansåg att aktiviteter med 
sång och sångspel är viktigt och skall ta utgångspunkter i barnens lek och 
kreativa aktiviteter. Dessa skall också spegla strukturer i vårt sociala liv. 
Enligt Wilson Gillespie och Glider (2010) kan de se att musik används ofta 
för att hjälpa barnen att utveckla lärande i både i akademiska och sociala 
situationer. De använder även musik för att införa och lära barnen rutiner 
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bland annat vid städning och vid övergång till olika aktiviteter. Musik använ- 
des främst vid avsatt tid för gruppaktiviteter. Med undersökningen vill man 
även påvisa och skapa en medvetenhet för vårdnadshavare, forskare och 
lärare med bred erfarenhet.  

Wilson Gillespie och Glider (2010) upptäckte i sin undersökning att musiken 
användes flitigare av vissa pedagoger i verksamheten och andra lite mindre 
men man kunde räkna ut att i genomsnitt (41%) så används musik oftast för 
att bygga barns lärande. Wilson Gillespie och Glider (2010) beskriver resul-
tatet av studien där de fick reda på att det mest vanliga är att pedagoger 
använder musik vid grupptider. Det innefattade att pedagogen sjöng sånger 
tillsammans med barnen om väder, årstider, siffror och för att lära sig bokstä- 
ver.  

2.2 Musik som pedagogiskt redskap  
I avhandlingen som Lagerlöf, Wallerstedt och Pramling (2013) skriver 
beskriver en Mirror Impro, ett digitalt musikalstrande program som kan 
användas som pedagogiskt redskap. Ett tekniskt verktyg som kan användas i 
verksamheten för att interagera musik mer bland barnen. Tanken med detta 
verktyg är att det skall uppmuntra till musikalisk interaktion. Detta görs 
genom att återskapa något som liknar en mänsklig dialog. Olika observation-
er har gjorts tillsammans med barn och pedagoger med detta verktyg. När 
man genomfört dessa undersökningar har den vuxna haft rollen som den som 
vet mer och styrt barnen åt ett visst håll. Resultatet av denna undersökningen 
visade att barnen skapar sig en större förståelse för musik och tekniska 
verktyg.  

Genom Potheini och Georgia (1999) forskning har ett samband visats mellan 
barns musikåtgärder, barnens egna gemensamhetsförmåga och deras språkut- 
veckling. De beskriver att musik är väl etablerat i verksamheten tillsammans 
med barn med ASD (autismspektrum disorder). Dessvärre finns för lite 
forskning kring ämnet för att bevisa effektiviteten av musikstrategier och 
musikterapi för att främja barnens utveckling i språk när det gäller barn med 
autism. Forskning indikerar att det finns en potential för att musik skall 
främja den preverbala och verbala kommunikationen och sociala interaktion-
en hos barn med ASD. Samspelet granskas mellan musikterapeuter och tal- 
och språkpedagog för att utformade och genomförda insatser hos barn med 
autism skall bädda in musik och modersmåls utvecklingen hos dessa barn. I 
studien valde Potheini och Georgia (1999) att jobba med tre huvudområden 
”Musik som en motivation för att främja preverbiala kommunikationsåtgär- 
der och social responsivitet (med fokus på preverbalt kommunikationsför- 
sök)”, ”Musik som en strategi för att förbättra mottagna språkkunskaper” och 
”musik för att främja talproduktion och uttrycksfulla språkkunskaper för 
minimalt verbala barn med ASD” Resultatet visade att deltagarna var mer 
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koncentrerade när musik var kopplat till i undervisningen och de kunde 
lättare påkalla deras uppmärksamhet. Det hade en positiv effekt på deras 
kortvariga minne. Deras förmåga att korrekt imitera tecken under olika 
experiment förbättrades med hjälp av musiken. Wilson Gillespie och Glider 
(2010) beskriver i sin avhandling olika metoder med varierande scheman där 
musik var inkluderad flera timmar om dagen på fem olika förskolor. Grunds-
chemat för de olika var detsamma och även så de inplanerad musikaktivite-
terna. Musiken integreras bland annat när barnen hälsas välkomna, går 
igenom kalender, väder, ABC, mellanmål och måltider, aktiviteter i grupp, fri 
lek.  

Holgersen (2008) menar att fokus ligger på process och lek och inte på 
produkten. En term som används för att beskriva musikalisk förskolepraxis är 
elementär musikundervisning (EMT). En beskrivning på elementär musikun-
dervisning är att man bland annat har mer specifika syften, har en utbildad 
musiklärare som är specialiserad på små barn. Detta ses som mycket viktigt 
för barnens musikaliska utveckling.  

2.3 Sammanfattning  
Dessa avhandlingar anser jag viktiga till min studie då det gett mig kunskap 
om ämnet och stärkt mina tankar om hur musik används i förskolans verk-
samhet. Genom studien som Holgersen (2008) skriver har en förståelse för 
hur olika det arbetas med musik i olika länder skapats hos mig. Och det har 
gett mig kunskap om att vi i Sveriges förskolor ofta jobbar utifrån EMT 
(elementär musikundervisning) där vi har ett mer specifikt syfte med våra 
aktiviteter. Detta anser jag intressant och hoppas se mer i min framtid som 
förskollärare då jag själv inte varit med om att en musikutbildad pedagog 
undervisat musik i förskolan. Holgersen (2008) beskriver att det ses olika på 
musik i våra skandinaviska länder och att det i Sverige ses och används som 
ett redskap oftast med ett tydligt och specifikt syfte. Jag anser detta ligga till 
god grund i mitt arbete då jag vill undersöka planerade och oplanerade 
aktiviteter.  

För att ta reda på hur musik används som metod i förskolan ser jag det 
relevant att även forska om när musik används i förskolan. Vilka områden 
används det mest i. För att kunna avgöra hur det kan arbetas med ämnet som 
ett redskap i verksamheten. Detta stärks i Wilson, Gillespie och Glider (2010) 
avhandling där dem undersöker hur mycket musik används och i vilka 
sammanhang som det används mest. De beskriver att musik ofta integreras 
för att lära sig nya saker och bland annat om väder, alfabetet, sätta rutiner vid 
måltider, aktiviteter i grupp och andra aktiviteter som sker i verksamheten. 
Musik är även ett ämne som används för att utveckla ett lärande ibland annat 
i sociala situationer. 
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Då jag även vill ta reda på hur musik används i estetiska lärprocesser ser jag 
Lagerlöf, Wallerstedt och Pramling (2013) avhandling som relevant då dem 
ger förslag på ett tekniskt verktyg som kan användas i verksamheten. Jag får 
kunskap om hur dessa typer av verktyg kan integrera musik mer hos barnen. 
Det kan hjälpa oss pedagoger att lättare integrera musik bland barnen då 
teknik ofta är något som intresserar barnen. Tekniska verktyg är något som 
uppmuntrar till interaktion i de musikaliska aktiviteterna. Det är också ett 
effektivt verktyg att använda för att fånga barnens intresse.  

Potheini och Georgia (1999) beskriver hur musik kan hjälpa barn med ASD 
(autismspektrum disorder) att utveckla sin preverbala och verbala kommuni-
kation med hjälp av att integrera musik. Detta är något som jag anser som 
viktigt då det styrker att musik kan påverka språkutvecklingen hos barn och 
även barn med ASD. Det behövs dock mer forskning för att de helt ska kunna 
stärka detta som metod men, de kan se en potential där det ev. kommer att bli 
ett genomförbart verktyg. Denna forskningen styrker dels mina tankar om 
vad vi som pedagoger kan använda musik till i vår verksamhet. Det stärker 
mina upplevelser av var musik har för styrka i barnens utveckling och lä- 
rande.  
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3 TEORI 

För att välja rätt perspektiv enligt Emilsson (2015) börjas det med att tydlig- 
göra för andra vilket perspektiv som valts till arbetet. Det valda perspektivet 
får olika konsekvenser på hur forskningsprocessen kommer att fortgå. Det 
påverkar även hur det empiriska materialet synliggör resultatet och hur det 
analyseras. Teoretiska begrepp som används i en studie kommer även de att 
påverka sättet för att beskriva och förklara studiens resultat.  

I detta avsnitt i min studie kommer jag beskriva Vygotskijs teori om det 
sociokulturella perspektivet. I kapitlet tar jag även upp och beskriver centrala 
begrepp som finns inom teorin.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver detta perspektiv som där vi 
på ett gemensamt sätt förstår och tolkar det som människan har skapat i 
verksamheten, i skeende, omvärlden, lärande och kunskap och detta beroende 
av olika sammanhang.  

Pramling Samuelsson och Williams (2015) beskriver detta perspektiv som ett 
lärande i olika situationer där barn skapar en förståelse, innebörd och kun 
skap om något. Barnen lär sig genom kommunikation och samspel att för- 
handla fram något om det specifika innehåll som förskolläraren vill rikta 
barnets förståelse mot.  

Jederlund (2011) skriver i sin bok att Vygotskijs huvudsakliga fokus ligger 
på barnens sociala och kulturella natur. Barnens samspel med andra männi- 
skor och barnets biologiska förutsättningar betraktades också som betydelse-
fulla. Språkutvecklingen anses viktigt och ses som en drivkraft beroende på 
barnets fysiska, psykiska och sociala drivkraft för att kommunicera med 
andra människor. En teoretisk utgångspunkt som Jederlund (2011) uppmärk- 
sammat är Vygotskijs tankar om att lärande främjas ifall det ligger utmaning-
ar inom den proximala utvecklingszonen. Där beskrivs det att barnen ska 
befinna sig när de lär av egenkraft. Med en omgivning som hela tiden stimu-
lerar, när de befinner sig bland lärare och andra mer erfarna kamrater så kan 
utveckling ske inom denna nivå.  

Säljö (2011) beskriver vuxnas handlingar i relation till Vygotskijs perspektiv 
på undervisning som mycket betydelsefulla för barns utveckling. Interaktion 
med andra människor är viktigt då det är genom att integrera med andra 
människor som barnet lär sig att tänka och agera på ett sätt som fungerar i 
vårt samhälle.  
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3.1.1 Lärprocesser utifrån ett sociokulturellt perspektiv  

Lindstrand och Selander (2009) beskriver vad lärande är i deras bok estetiska 
lärprocesser. De beskriver vad lära är och är lära något som vi bara kan efter 
att lärt oss t.ex. ett ord på ett annat språk, betyder läran då att vi kan använda 
oss av ordet korrekt på detta språket. De beskriver att socialkonstruktivister 
lägger större vikt vid samspel och olika artefakters roll i lärande och kommu-
nikation.  

Säljö (2011) skriver i Boken om pedagogerna att Vygotskij hade bland annat 
en utgångspunkt som innebar att människor skall ses på två sätt. Biologiska 
varelser och kulturella varelser. Han pratar om den biologiska utvecklingslin-
jen och jämför den med en sociokulturell dito. Människans biologiska ut-
vecklingslinje börjar egentligen redan innan födseln och i takt med att vi 
växer upp utvecklas våra färdigheter så som att vi kan kontrollera vår kropp, 
fixera blicken, koordinationsförmåga, gå, springa och så vidare. Denna linje 
är i Vygotskijs syn styrd av biologiska processer i en bred utsträckning. 
Under den första tiden i livet, sitt första levnads år, så utvecklas i princip alla 
barn världen över oberoende av kulturella villkor på samma sätt och följer 
denna biologiska process menar Vygotskij.  

3.2 Centrala begrepp  

Några meningsfulla begrepp i denna studie är: appropiering, estetisk lärpro- 
cess, proximal utvecklingszon, mediering och kunskap som jag kort beskriver 
i detta avsnitt.  

3.2.1 Appropriering 

Detta begrepp beskrivs av Säljö (2011) och innebär att Appropriering antyder 
att vad som görs när man lär sig någonting och att då bekantar sig med 
fysiska och intellektuella redskap. Beroende på hur detta används ökar dess 
förtrogenhet. Det ses som en process som är gradvis och där utveckling av 
individens insikter till redskap ökar. Detta breddar och fördjupar erfarenheter 
genom att vi använder begrepp och fysiska redskap.  

Appropriering sker vid bland annat olika sociala praktiker, samtal, den sker 
även genom att redskapen upptäcks antingen med sin egen användning av 
dom eller att se andra använda redskapen på ett specifikt sätt.  

3.2.2 Estetisk lärprocess 

Enligt Burman (2014) beskrivs estetiska lärprocesser är något som inte bara 
sker i skolans och förskolans värld. Just lärprocesser är enklast beskrivet som 
där vi lär oss något nytt eller fördjupar kunskap i olika processer. Det finns 
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även runt omkring oss i livet, de är däremot svårare att upptäcka. De beskri-
ver det lärande som kan ske när vi själva skapat, erfarit eller tillägnat något 
av olika konstverk. 
Boberg och Högberg (2014) beskriver att estetiska lärprocesser sätter in 
ämneskunskap i nya perspektiv. Barnen kan få insikt i hur nya ämnen kan se 
ut på olika sätt och att upplevelserna även kan vara olika. Genom gestalt-
ningar kan kunskap synliggöras och bli tydligare för barnen att förstå. När ny 
kunskap presenteras till barnen på flera olika inlärningssätt så läggs grunden 
för att kunskapen skall ta sig till en förståelse. Detta görs genom olika former 
av kunskap så som faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhet som 
även lyfts fram i läroplanen.  

3.2.3 Proximal utvecklingszon  

Den proximala utvecklingszonen beskrivs av Arnqvist (2015) som något 
Vygotskij utvecklade och det syftar på utrymmet som finns mellan det som 
barn kan klara av att göra på egenhand och det som de behöver en vuxens 
hjälp med att lösa. Begreppet används i dag som olika former att se lärande 
på men även i relation till vad barnen kan lära med hjälp av andra mer erfarna 
barn. Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) beskrivs 
den proximala utvecklingszonen som något där barnen skall visa stöttning 
mellan varandra vilket menas med hur barn på ett ömsesidigt sätt skall lära 
sig av varandra. Detta synsätt tar utgångpunkt i att barnen behöver möjlighet- 
er till delaktighet för att kunna utveckla sina kommunikativa kunskaper.  

3.2.4 Mediering och redskap  

Mediering och redskap beskriver Säljö (2011) som ett begrepp som ligger 
nära knutet till den föreställning som finns som om att människan är en 
redskapsanvändare. Människan, tillskillnad från andra varelser, är även 
redskapsutvecklare och genom det sociokulturella perspektivet har många 
redskap tillverkats. Redskap som används dagligen i verksamheten. Enligt 
Säljös (2011) tolkning av Vygotskij så delades två redskap upp till: fysiska 
och psykologiska redskap. Fysiska redskap, artefakter, hit räknas näst intill 
alla föremål som finns runt omkring oss som människan tillverkat. Det är 
redskap med olika egenskaper som skapats för att underlätta i olika praktiker 
i vår vardag.  

Det psykologiska redskapet är det som används när vi tänker och kommuni-
cerar. Här ingår vårt alfabet, siffersystem, formler och klassifikationer. 
Vygotskij menar att för att kunna tänka och kommunicera måste vi använda 
olika redskap. Vi behöver detta redskap lika mycket som när vi använder 
fysiska redskap. Språk är det viktigaste psykologiska redskapet vi använder. 
Genom språk blir människan delaktig i andras perspektiv. Det är även genom 
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det som vi förmedlar våra sociokulturella erfarenheter. Säljö (2011) beskriver 
språket som det språkliga redskapet som inte bara används för att kommuni-
cera mellan individer utan även inom människan. Vygotskij är den som 
formulerar och utvecklar denna princip med dess konsekvenser som uppstår 
och det ses som Vygotskijs mest briljanta insikt. Att behärska ett redskap 
fullt ut i det sociokulturella perspektivet är inte något som strävas efter för att 
uppnå ett fullbordat lärande. Vygotskij ser här annorlunda på sin syn på språk 
och kommunikation. Det handlar inte om att effektivisera kommunikation i 
enkel mening när det gäller hans vägledning till pedagogiskt arbete.  
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4 METOD 

Under detta avsnitt i examensarbetet kommer jag presentera hur jag gått 
tillväga för att nå resultat till min studie.  

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer då den metoden bedömdes som 
mest relevant till min studie. Jag övervägde även om jag skulle använda mig 
av observationer för att få bredare resultat men valde att sedan enbart foku-
sera på intervju som metod. I boken Forskningsmetoder för lärarstudenter, 
skriven av Christoffersen och Johannessen (2015) så beskrivs kvalitativa 
intervjuer som en flexibel metod att använda sig av där interaktionen blir mer 
spontan mellan forskare och deltagare. Kvalitativa intervjuer ger deltagarna 
chansen att ge mer detaljerade svar med sina egna ord. Det ställs öppna 
frågor som gör intervjun mindre formell än vad det hade gjort med kvantita-
tiva intervjuer.  

4.1 Deltagare 

Jag har intervjuat både förskollärare och barnskötare med olika lång arbets-
livserfarenhet. Tre av fyra deltagare har utbildning inom barn och fritid från 
deras gymnasietid. Sedan har två av dem även en förskollärarutbildning. 
Deltagarna är idag två som arbetar som förskollärare och två som arbetar som 
barnskötare. De har en arbetslivserfarenhet inom området som ligger mellan 
1 - 20 år.  

Deltagare 1  

Första deltagaren är en kvinna som just börjat arbeta på förskolan som 
nyutbildad förskollärare. Hon har några års erfarenhet av arbetet innan hon 
utbildade sig. 
Deltagare 2  

Andra deltagaren är en kvinna som är barnskötare och har arbetat i verksam-
heten i 25 år. Hon har även jobbat som dagbarnvårdare. 

 
Deltagare 3 
Tredje deltagaren är också en kvinna som har en arbetserfarenhet på 19 år i 
verksamheten. Hon är utbildad förskollärare.  

Deltagare 4  

Sista deltagaren är lika så hon en kvinna med en barnskötarutbildning. Hon 
har 3 års arbetserfarenhet inom verksamheten. 
Alla jag intervjuat har varit av det kvinnliga könet och åldern har uppskatt-
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ningsvis legat mellan 20 - 50 år. Ålder var inget jag var intresserad av att ta 
reda på då jag såg det mer intressant att veta hur lång arbetserfarenhet de har 
inom verksamheten. De intervjuade personerna var både barnskötare och 
förskollärare. Jag såg det intressant att få intervjua både barnskötare 
ocförskollärare som är nyutexaminerade och även de som har lite längre 
arbetserfarenhet för att få en bredare bild.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Den metod som jag använt mig av som datainsamlingsmetod är kvalitativa 
intervjuer. Jag valde att spela in under tiden jag intervjuade för att i efterhand 
kunna spela upp intervjumaterialet flera gånger och för att jagskulle få med 
mig allt från hela intervjutillfället.  

Christoffersen och Johannesen (2015) beskriver att genom kvalitativa inter-
vjuer får vi som forskare ut ett fylligare och mer detaljerat svar av våra 
informanter. Denna metod är flexibel och spontan och ger utrymme för 
forskaren att skräddarsy sina frågor beroende på vad för svar forskaren får. 
Jag ville ha detaljrika svar och ville ha möjligheten att kunna ställa följdfrå- 
gor till mina deltagare och även få mer detaljrika svar.  

Genom att använda mig av denna metod har jag en god grund att stå på 
eftersom jag kan använda och spela upp mitt material så mycket jag behöver. 
Jag får chans att analysera allt som händer under intervjutillfället flera gånger 
och hinner upptäcka nya saker som uppstår under intervjun. Möjligheten att 
jämföra svaren från mina informanter är betydligt större och tryggare än om 
jag enbart skulle ta anteckningar.  

4.3 Genomförande 

För att få tag på så många deltagare som möjligt till studien valde jag att 
ringa runt till de förskolor som fanns i kommunen. Genom att ringa och 
presentera mig själv och studien så sparade jag tid. Tid som då skulle läggas 
på att åka runt till alla förskolor och presentera mig själv och min studie. 
Personalen på förskolan bestämde vilka som skulle delta i intervjun beroende 
på vilka som hade intresse, tid och möjlighet. Det bokades samtidigt en tid 
för när intervjuerna skulle ske. Det blev därför en slumpmässig person som 
valdes men just förskolan var ett val som aktivt gjordes av mig. Detta för att 
jag fått information om förskolorna som låg i mitt intresse. Informations och 
samtyckes bilagan mailades ut i förväg för att informanterna skulle få en 
chans att läsa om mig och studien innan intervjutillfället se (bilaga 1). Inter-
vjuerna valdes att göras i deltagarnas arbetsmiljö då det kändes mest natur-
ligt. Vid förskolan presenterades de som ville bli intervjuade och på båda 
förskolorna fanns ett rum avsatt till intervjutillfället. Vid intervjutillfället gick 
vi igenom samtyckeskravet igen och de fick sedan skriva under. Jag informe-
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rade extra tydligt om hur inspelningen kommer gå till och hur materialet 
kommer hanteras fram tills att studien är färdig. Jag informerade om att 
inspelningen kommer starta direkt efter att de skrivit på avtalet och att jag 
kommer stänga av när dom går ut ur rummet. Detta gjordes för att få med så 
mycket information som möjligt i fall de skulle komma på något efter att jag 
stängt av inspelningen. Informanterna fick sedan skriva under. Dessa inter-
vjuer tog ungefär 15 minuter var. Vid ett av tillfällena var det en som kom in 
i rummet under intervjun, detta var inget som påverkade informanten speci-
ellt mycket. Ingen information försvann heller i detta läge då allt finns 
inspelat och det finns möjlighet att lyssna på inspelet igen.   

4.4 Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades till 20 sidor utskriven text. Med det utskrivna 
materialet började jag att markera alla frågorna för att det skulle vara lättare 
för mig att se var i texten frågorna är. Efter detta startade letandet efter vad de 
olika informanterna har svarat och om de hade svarat samma på något. 
Frågorna som de hade svarat ungefär samma på markerades i texterna och 
jämfördes med dem andra resultaten. Efter detta börjades ett kategoriserings-
arbete där jag först skrev upp hur ofta de använde sig av musik i verksamhet-
en. Jag utgick från mina huvudfrågor som jag hade och även vad för följdfrå- 
gor som uppkom under tiden som intervjun pågick. Efter detta kollade jag 
närmare på vad för slags aktiviteter de gör som är musikrelaterade. Genom 
svaren kunde jag sedan undersöka vidare om det var i relation till planerade 
aktiviteter som de berättade om eller om det var aktiviteter som var oplane-
rade. Undersökning kring utbildning och kunskap blev något som jag ville 
titta närmare på då detta var något som pedagogerna upplevde som bristvara i 
verksamheten.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver reliabilitet som är det som 
beskriver tillförlitligheten i en studie. Reliabiliteten varierar beroende på hur 
noggrann och exakt undersökningen är. Sättet som data används, samlas in 
och bearbetas är avgörande beroende på hur data hanteras och hur noggrann 
och exakt en forskare är i sitt insamlande. För att stäkra detta kan undersök- 
ningarna upprepas efter en tid för att jämföra resultatet och se om resultatet är 
samma eller varierar. En sådan metod kallas för interreliabilitet. För att stärka 
detta hade jag i efterhand kunna göra observationer om tid fanns och genom 
dem hade jag kunnat använda resultatet av dem och jämföra med datain-
samlingen från intervjuerna. Jag valde att spela in mina intervjuer vilket 
stärker resultatet då jag kan lyssna på intervjuerna fler gånger och inte miss-
tolka svaren. Genom att endast anteckna vid intervjuerna kan det leda till att 
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jag tolkar svaren lite utifrån hur jag minns och uppfattade vad deltagaren sa 
vilket kan bli felaktigt och inte så sanningsenligt. Fejes och Thornberg (2015) 
beskriver att validitet visar på hur den tänkta studien förhåller sig till de tänka 
undersöknings målet. I vilken utsträckning stämmer undersökningen överens 
med vad som var tanken att undersöka från början. Det krävs att syfte och 
frågeställningar är lämpad för en kvalitativ forskning och det krävs att datain-
samlingen genomförs noga och inte innehål- ler allvarliga brister. Skulle 
datainsamlingen innehålla brister skulle även forskaren missa målet med sin 
studie.  

Jag har skapat en intervjuguide som utgår ifrån mitt syfte och mina fråge- 
ställningar för att hålla en röd tråd genom min undersökning. Genom det får 
jag möjlighet att ställa dem frågor jag vill ta reda på utifrån mitt syfte. 
Jag är i min studie medveten om att med tanke på de låga antalet responden-
ter som finns inser jag att jag inte kan resonera min studie på att det ser ut så 
här på alla förskolor i Sverige. Fyra syner och perspektiv på hur just de 
arbetar på deras förskola är inte tillräckligt för att få en bild av hur det ser ut 
generellt på förskolor i Sverige. Däremot så har jag fått fram fler förslag på 
hur man kan gå tillväga med musik i förskolan. Och det var det mitt syfte var, 
att kunna bidra med fler tillvägagångsätt relaterat till musik att använda sig 
av i förskolans verksamhet.  

4.6 Etiska överväganden 
Enligt svenska akademins ordlista beskrivs etik som ”läran om moraliskt gott 
och ont” (Svenska akademin, 2015). 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver etik som något vi måste vara medvetna om 
för att det skall existera. När vi använder begreppet etik är det för att vi 
beskriver ett område av moral. Det söks en korrekt formulerad norm som är 
generell och så godtycklig som möjligt. Etik och moral behöver fungera som 
ett system. För att kunna kalla något för etik bör en förklaring ske med ord.  

Forskningsetik är enligt vetenskapsrådet (2017) ibland svårt att definiera då 
forskare ofta stöter på nya utmaningar och nya områden som inte är diskute-
rat eller undersökta.  

Enligt vetenskapsrådet (2002) så skall en forskare följa dem fyra forskningse-
tiska principerna där informationskravet är det första. Med informationskra-
vet innebär det att du som forskare skall informera undersökningsdeltagarna 
om vad dem har för uppgift i studien och vad som gäller för deras del i 
deltagandet. Forskarenskall se till att det ges information om att det är frivil-
ligt att delta i studien och att man som deltagare när som helst kan avbryta sin 
medverkan. Jag informerar mina deltagare redan från början om vad delta- 
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arna har för uppgift i min studie. Det gör jag genom att först prata med dem 
per telefon och sedan mailar ut ett informationsbrev där jag tydligare beskri-
ver deltagarnas rättigheter och tanken med min studie. Med ett samtyck-
eskrav menar vetenskapsrådet (2002) att forskaren i en studie skall se till att 
ett påskrivet samtyckes krav inhämtas från dem deltagare som aktivt gör en 
insats i studien. Deltagarna ges rätten att bestämma hur deras medverkande 
skall gå till, hur länge de vill medverka och att de skall kunna avbryta sin 
medverkan utan att det sker någon negativ påföljd. Detta görs genom att jag 
vid intervjutillfället låter mina deltagare läsa igenom information och sam-
tyckeskravet noga. Jag går igenom det tillsammans med mina deltagare för 
att ge dem större möjlighet att förstå vad det är de deltar i. Innan jag börjar 
intervjun får mina deltagare skriva på samtyckeskravet se (bilaga 1) 
Med ett konfidentialitetskrav skall forskare enligt Vetenskapsrådet (2002) se 
till att etiskt känsliga uppgifter om deltagarna bevars på ett sätt så att obehö- 
riga inte kan ta del av dem. Om en forskare samlar in så pass mycket inform-
ation om en deltagare så bör ett tystnadsplikts avtal skrivas för att skydda 
deltagaren. Detta gäller framförallt etiskt känsliga uppgifter och det skall vara 
omöjligt för utomstående att ta del av. Informationen skall antecknas, lagras, 
och avrapporteras så att utomstående inte kan identifiera personen. Innan 
intervjuerna gjordes fick jag göra en anmälan om att får behandla personupp-
gifter enligt GDPR. Jag fick då detta diarienummer: HS 2018/998. 
Till min studie väljer jag att inte ta reda på känsliga uppgifter om mina 
deltagare. Jag vill ta reda på deras erfarenheter och vad dem gör i verksam-
heten. Det jag ville veta om mina deltagare var hur länge dem har jobbat på 
en förskola och vad de har för utbildning. För att inte något av mina inter-
vjuer skulle komma i någon obehörigs händer har jag valt att förvara inform-
ationen på ett minneskort på en plats som bara jag har tillgång till. 
Sista kravet som vetenskapsrådet (2002) nämner är nyttjandekravet där de 
beskriver hur insamlade uppgifter endast får användas till den tänka studien. 
Uppgifterna får inte lånas ut till kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga 
syften. Ända gången som detta kan få ske är om forskaren informerat delta-
garen från början om att uppgifter kan lånas ut eller doneras men då är det 
enbart till en annan forskare som ikläder sig de förpliktelserna. Uppgifterna 
är det bara jag som har haft tillgång till och det har inte delats information till 
någon annan. Informationen som jag har samlat in har enbart använts till min 
egna studie. Och har under hela forskningsperioden förvarats säkert för att 
utomstående inte skall kunna ta del av informationen.  
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5 RESULTAT 

Jag har gjort fyra kvalitativa intervjuer där alla jobbar i en förskoleverksam- 
het men de har olika utbildningar. 

5.1 Musikens användningsområde i verksamheten  

Alla fyra informanter nämner att de använder sig av musik speciellt vid 
samlingstillfällen. Där de sjunger med barnen och det gör de på olika sätt. 
Majoriteten anser att musik lätt används i verksamheten utan att det har något 
specifikt syfte. Det är lättillgängligt då man inte planerat in någon annan 
aktivitet under framför allt samlingstillfällen. En deltagare beskriver att 
sångpåsar används vid deras samlingstillfällen. Sångpåsar används till att 
sjunga om olika begrepp som olika djur, bilar och färger och på så sätt skapas 
en lärprocess inom språkutveckling.  

Potheini och Georgia (1999) beskriver att forskning indikerar att det finns 
potential för att musik skall främja den preverbala och verbala kommunikat-
ionen och sociala interaktionen hos barn med Autism spektrum disorder. 
Några berättar även att de använder Ipaden som ett verktyg där de kan lyssna 
på musik och barnen får spela med olika instrument till musiken som de ser 
på en smart board. På detta sätt får barnen lära sig att imitera och iaktta 
varandra och det som sker på skärmen de ser.  

5.1.1 Planerad aktivitet 

Musik används i ateljén där barnen har fått testa att måla med olika slags 
musik i bakgrunden och pedagogerna har sedan kunnat se olika mönster i 
barnens bilder beroende på vad för musik de lyssnat på. Det nämns även att 
musik är ett verktyg som är lätt att använda sig av och det är något som 
fångar alla barn.  

Pramling Samuelsson och Williams (2015) menar att ur ett sociokulturellt 
perspektiv lär sig barnen genom kommunikation och samspel att förhandla 
fram något om det specifika innehåll som förskolläraren vill rikta barnets 
förståelse mot.  

Musik är även ett bra verktyg att använda sig av när det gäller att nå dem 
barnen vi har svårt att tillkalla uppmärksamheten hos.  

”Jag kan dra fram gitarren även om jag inte kan spela, på så sätt få jag ändå 
barnen intresserade” 
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De använder sig av bland annat sångpåsar med olika kort med objekt på 
korten som de sedan sjunger om. Instrument är något som alla fyra är överens 
om att de tycker är viktigt för barnen, för att de lockar barnen till musik och 
det skapar ett intresse. Det nämns även att instrument som objekt är viktigt 
för barnen för att få känna och höra hur de låter och känns. Avslappningsak-
tiviter nämns av en deltagare. Hon beskriver att de brukar ha en avslapp- 
ningsövning innan maten för att barnen skall få varva ner tillsammans med 
musik.  

”Ipad är ett redskap som hjälpt mig många gånger att fånga barnen upp-
märksamhet.” 

Ipad och tekniska verktyg som smartboard är populärt att använda sig av och 
barnen är medvetna och intresserade av just dem tekniska verktygen. Ipaden 
används av samtliga informanter och det verkar vara ett av huvudverktygen 
som används inom musikaktiviteterna. Ipaden används bland annat till 
bakgrundsmusik på en förskola, framförallt på morgonen när barnen kommer 
dit för att skapa en lugn och trygg känsla hos barnen. Denna metod används 
även av vissa när barnen skall sova. Att genomföra dessa planerade aktivite-
ter med ett specifikt syfte är något som kan stärkas i Holgersen (2008) 
avhandling där elementär musikundervisning ses som väldigt viktigt i bar-
nens undervisning. Där elementär musikundervisning beskriver aktiviteter 
som har ett mer specifikt syfte. Genom dessa svar ser jag tydligare hur vi i 
förskolans verksamhet kan använda musik som redskap det besvaras även 
min frågeställning om hur musik kan användas som pedagogiskt redskap.  

5.1.2 Spontan aktivitet 

Deltagarna beskriver samlingstillfällen som ett tillfälle på dagen där musik 
ofta blir en oplanerad aktivitet som tas till i brist på annat planerat material.  

”Musik är ett ämne som lätt glöms bort att aktivt planera in i verksamheten”  

Att använda musik i dessa lägen är ibland användbart då musik är ett ämne 
som beskrivs som en metod som lätt kan dra till sig barnens uppmärksamhet 
och det kan bli en lärande stund ändå. Det nämns även att barnen tappar 
uppmärksamhet och koncentration ibland vid dessa tillfällen, framför allt när 
pedagogen känner sig osäker. Vid dessa tillfällen kan aktiviteter som gjorts 
innan med barnen, så som sångpåsar och aktivitet med Ipad användas. Vissa 
deltagare upplever ändå att det blir annorlunda när aktiviteten inte är plane-
rad. Aktiviteten blir inte lika lugn och stabil när den inte är planerad.  

Musik kan även vara en spontan aktivitet från barnen när de vid vissa till- 
fällen kom och frågade pedagogerna om de fick lyssna på musik från Ipaden. 
En deltagare berättar att vid dessa tillfällen upplevde hon musik som den 
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tredje pedagogen i rummet. Ett hjälpmedel för pedagogerna och underhåll- 
ning för barnen.  

”Många gånger så är musik på ipaden ett hjälpmedel för mig i situationer 
när det bland annat saknas personal.” 

5.2 Utbildning  

Kunskap angående hur musik skall användas i verksamheten är bristande 
enligt deltagarna och mig själv. Det är påtagligt att alla fyra informanter vill 
ha mera utbildning inom ämnet.  

”Tänk vilka aktiviteter vi skulle kunna göra med barnen om vi hade mer 
kunskap om ämnet” 

Flera av deltagarna påtalar att det skulle vara intressant att få veta mer om hur 
de kan använda musiken mer i verksamheten med fler tydliga syften. Det är 
ingen som fått utbildning inom ämnet under sin arbetstid i verksamheten. 
Musik har funnits med som extra ämne vid olika utbildningar som deltagarna 
varit på, men då har syftet och fokus legat på andra ämnen förutom just 
musiken. Ofta var utbildningarna ägnade till språkutveckling och då kunde 
musik ibland vara inblandat på så vis att pedagogerna fick tillgång till appar 
som involverade musik. Potheini och Georgia (1999) beskriver att det visats i 
sin studie att ämnet har en stor roll i små barns liv och det kan erbjuda möj- 
ligheter för socialisering och kommunikation med andra människor, barn som 
vuxna. Barn använder ljud för att i tidig ålder kommunicera med andra i sin 
omgivning.  

5.3 Hur mycket används musik i verksamheten? 

Informanterna förklarar på olika sätt att de använder sig av musik nästan 
dagligen i verksamheten. Ofta sker det vid samlingstillfällen för att fånga 
barnens intresse. Wilson Gillespie och Glider (2010) hävdar även hon att det 
mest vanliga var att pedagogen använde musik vid grupptider.  

Några beskriver att de använder musik ett par timmar varje dag och andra vid 
kanske ett tillfälle per dagen. Under jultider används musik i verksamheten 
mer och det övas på julsånger och luciasånger. När denna fråga ställdes till 
informanterna var det många som reflekterade över hur mycket de faktiskt 
använder musik i verksamheten som de inte tänker på att de gör. Detta kan 
stämma överens med Wilson Gillespie och Glider (2010) upptäckt där peda-
gogerna i hennes studie i snitt använder sig av musik 6.5 gånger i timmen.  
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5.4 Hur vill pedagogerna att musik skall användas i 
verksamheten? 

Det handlar mycket om att barnen skall få uppleva olika saker. Känna på 
olika instrument, höra hur olika instrument låter. Det finns en känsla hos 
några informanter att det som de vill göra inte är genomförbart på grund av 
olika hinder i verksamheten.  

”Tänk hur verksamheten skulle kunna se ut om vi fick möj- lighet till att göra 
aktiviteter med musik som fick ta lite extra tid och utrymme från annat 

”viktigt” i verksamheten.” 

Majoriteten av informanterna vill att det skall finnas tillgång till fler instru-
ment på förskolorna. Att det skall finns mer utbildningar som är inriktade på 
enbart musik. Det finns kunskap angående ämnet på dem olika förskolorna 
men det behövs tydligare riktlinjer och mer utbildning kring ämnet. Vissa 
skulle vilja använda sig av föremål och möjligheterna som redan finns i deras 
verksamhet. Att måla samtidigt som barnen får lyssna på musik har några 
testat och de skulle vilja utveckla aktiviteten till något mer. Dessvärre så 
känner de att de saknar verktygen till att utveckla aktiviteten mer.  

5.5 Analys 

Genom dessa intervjusvar har jag fått en klarare syn på hur musik används 
som lärprocess i förskolan. 
Musik är något som pedagogerna vill integrera mycket med barnen och att 
det skall ske på barnens villkor där det är viktigt att dom skall få välja själva. 
Det finns en viss kunskap om hur detta skall gå till i verksamheten men mer 
utbildning hade varit bra inom ämnet då jag ser att det finns stort intresse och 
en vilja att göra mer inom musik. Vanligaste stället och tillfället som musik 
används på är vid samlingen som de har under dagen. Sångpåsar är en åter- 
kommande aktivitet som ofta används både som planerad och spontan aktivi-
tet främst vid sångsamlingar. Här kan barnen med egen maskin få möjlighet 
att välja kort och på så sätt bidrar barnen till vilken väg aktiviteten skall ta. 
Andra planerade aktiviteter är framförallt styrda av pedagogerna och barnen 
får i aktiviteterna vara med och välja hur aktiviteten skall gå till.  

Musik används som en tredje pedagog vid tillfällena då barnen är de som tar 
initiativet till att använda musik. Detta sker ofta dagar som barnen inte vistats 
ute så mycket och ville dansa till musik. Musiken kunde så ses om ett hjälp- 
medel och en tredje pedagog som både under håller och uppehåller barnen till 
att dansa i ett rum.  
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Musik används som ett hjälpmedel vid nattning av barnen och för avslapp-
ning. Vissa deltagare nämner att de saknar en utbildning som enbart är 
musikrelaterad. De vill få fler verktyg och tillvägagångsätt att använda sig av 
i arbetet med musik i förskolans verksamhet.  

5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis av resultatet ser jag att det finns ett stort intresse hos 
deltagarna till att arbeta mer med musik i förskolans verksamhet. De beskri-
ver att det behövs mer utbildning inom ämnet för att kunna utveckla musik-
kunskaperna hos barnen. De saknar tydliga verktyg att använda sig utav för 
att fånga barnens uppmärksamhet och bevara uppmärksamheten och intresset 
under en längre tid inom ämnet. Planerade aktiviteter är det som pedagogerna 
upplever mest som en lärandeprocess. De beskriver att det är svårare att få 
med lärande områden i de spontana lekarna då dem ofta saknar ett syfte och 
tydligt mål med aktiviteten. Musik kan vara ett hjälpmedel för pedagogerna 
inte bara som ett verktyg att använda sig utav i lärande situationer utan också 
som en tredje pedagog. I situationer där det kan vara stökigt så kan musik 
underhålla barn i ett rum och agerar då en extra pedagog. Musiken används 
mycket i verksamheten och ofta används det via tekniska verktyg som Ipad 
och smartboard. Detta är också det verktyg som pedagogerna upplever som 
lättast att fånga barnens intresse med.  
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6 DISKUSSION 

Under detta kapitel i arbetet kommer jag att diskutera mitt resultat av studien 
och även kritiskt diskutera metodval.  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet av denna studie är att musik är ett ämne som används mycket i 
verksamheten utan att vara planerat. Ämnet tar plats i verksamheten men det 
verkar inte heller uppmärksammas i ett specifikt lärande då det inte följs upp 
lika ofta som andra ämnen. Informanterna var överens om att det krävs mer 
utbildning. Ett ämne som tar upp så stor del av verksamhetens tid som musik 
gör är kräver att pedagoger blir försedda med fler och bredare kur-
ser/utbildningar inom ämnet. Pedagogerna behöver få större kunskap i hur de 
kan använda musik som lärande i verksamheten.  

6.1.1 Musikens användningsområde i verksamheten  

Det klargörs att musik används framförallt i samlingar av olika slag. Där 
används det på olika sätt bland annat med hjälp av tekniska digitala verktyg 
så som Ipad och smartboard. Musikens används och tas fram bland annat vid 
olika traditioner som lucia och jul då det flitigt övas på sånger med barnen. 
Denna typ av musik kopplar jag till hur Pramling Samuelsson (2008) beskri-
ver musik för barn som ingår i en kategori där visor och vaggvisor räknas. De 
påpekar även hur viktigt det är att se skillnaden på visor och sånglekar. 
Sånglekar är mer präglade på att använda barnens erfarenhetsbilder och 
fantasier i musiken. Musikhjälpen är en organisation där barnen har varit med 
och bidragit med sång vilket är ett kul sätt att redan vid barnens tidiga ålder 
göra dem uppmärksammade på såna typer av arrangemang som musikhjälpen 
och andra välgörenhetsorganisationer.  

6.1.2 Planerad aktiviet  

Jag får uppfattning av att de planerade aktiviteterna är de tillfällen som 
pedagogerna upplever som lyckade och lärande. Deras planerade aktiviteter 
kunde egentligen vara samma aktivitet som de spontana. Genom att de 
planerade in att sjunga från sångpåsar i samlingen, öva på luciasånger eller 
spela instrument så upplevde de att pedagogerna hade ett lugnare förhållning- 
sätt och det speglades av på barnen. Det blir mer organiserat och barnens 
koncentration och uppmärksamhet bli lättare att hålla kvar i under en längre 
stund. De planerade aktiviteterna ser olika ut och kan ofta vara samma som 
dem oplanerade aktiviteterna. Vissa pedagoger känner en skillnad på plane-
rade och spontana aktiviteter även om de gjort aktiviteterna många gånger så 
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fanns det ändå någon skillnad på när aktivitet med t.ex. sångpåsar var plane-
rad eller inte. Jag anser det bra att planera in musik mer med tanke på vad 
som sägs vara viktigt när det gäller barns språkutveckling. Det stärks i 
avhandlingen som skrivs av Jederlund (2011) där språkutvecklingen anses 
vara viktigt och det beroende på hur stor barnets fysiska och psykiska och 
sociala drivkraft är som utvecklar olika stort intresse hos barnen till att 
kommunicera med andra människor.  

Musiken används även som avslappning innan matsituationer och för att få 
dem barnen som skall sova att somna. Jag skulle vilja se att musik som 
sånglekar och sånger planerades in mer i våra verksamheter vilket jag tar stöd 
i Pramling Samuelsson (2008) beskrivning av att det är viktigt att kunna 
kommunicera med andra människor genom musik.  

Potheini och Georgia (1999) beskriver också att musikterapi kan främja 
barnens utveckling i språk när det gäller barn med autism. Holgersen (2008) 
anser även han att aktiviteter med sång och sångspel är viktigt och skall ta 
utgångspunkter i barnens lek och kreativa aktiviteter. Boberg och Höglund 
(2014) beskriver att i estetiska lärprocesser kan kunskap synliggöras genom 
gestaltningar och det kan bli tydligare för barnen att förstå när de lär sig nya 
saker.  

6.1.3 Spontan aktivitet  

Musik används mest rent spontant i verksamheten. Framför allt som hjälp- 
medel som jag inte tror att pedagogerna tänker på att de gör. Så som när 
barnen skall sova används ofta musik på ett eller annat sätt. När något barn är 
ledset används ofta musik för att lugna barnen när man tillexempel nynnar 
eller försöker få barnen att fokusera på något annat. Där verkar det som att 
Ipad och tekniska verktyg kommit långt och det används mycket i verksam-
heten. Jag ser gärna att spontana aktiviteter med musik används mer på sättet 
som Wilson Gillespie och Glider (2010) beskriver där musik ofta används för 
att hjälpa barnen att utveckla lärande i både i akademiska och sociala situat-
ioner. Musik används för att införa och lära barnen rutiner bland annat vid 
städning och vid övergång till olika aktiviteter. Det som beskrivs här som att 
lära sig rutiner är något som sedan sker naturligt när de gjort det några 
gånger. Att ta till ett ämne som musik för att kanske avbryta ett beteende- 
mönster hos barnen eller för att tillkalla deras uppmärksamhet tänker jag 
kunna vara en stor hjälp. Är det kanske på grund av att vi använder musik så 
mycket i verksamheten som det ofta kanske inte spelar så stor roll om vi har 
planerat in aktiviteten eller inte när vi har gjort aktiviteten så många gånger 
förut?  
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6.2 Utbildning 

Utbildning är definitivt något som informanterna vill ha mer av kring ämnet. 
När jag ställde frågan kring utbildning blev jag förvånad över att ingen hade 
fått någon konkret ämnesutbildning sen de avslutade sina egna utbildningar. 
Musik verkar ta upp stor tid av verksamheten och borde kanske tas tillvara på 
bättre genom att erbjuda mer utbildning till pedagogerna så de får tydligare 
verktyg att använda sig av i verksamheten. Det fanns intresse för att få 
möjlighet att utvecklas inom ämnet och det var för mig intressant att se 
deltagarna i min undersökning fundera och undra över hur de skulle kunna se 
ut i verksamheten om de fick veta mer om ämnet och framför allt hur de 
skulle kunna använda ämnet bättre i verksamheten.  

6.3 Hur ofta används musik i verksamheten? 

Min undersökning har visat att musik används mycket i verksamheten och 
det används dagligen av många pedagoger. Det är intressant att det används 
så mycket och att pedagogerna själva verkar förvånade över hur mycket de 
använder sig av musik när de får tänka efter. Detta får jag stöd av i avhand-
lingen från Wilson, Gillespie och Glider (2010) där resultatet av studien visar 
att musik använts totalt 782 gånger i verksamheten under dem 120 timmarna 
som de blev observerade. Musik användes inte lika mycket av alla pedagoger 
men de kunde se att det som musik användes mest till var att bygga ett 
lärande hos barnen. Detta kan vi se i situationer där vi sjunger en ramsa 
tillsammans med barnen när de t.ex. tvättar händerna eller när vi nynna eller 
sjunger för barn som behöver tröstas eller för att ge barnet ro att sova.  

6.4 Pedagogers onskan av musikens användning i 
verksamheten  

När jag frågar pedagogerna hur de skulle vilja använda musik i verksamheten 
så vill majoriteten använda sig av det mer. De vill få mer utbildning och de 
vill få mer tid till att hinna göra olika aktiviteter. Några deltagare nämner att 
de upplever att vissa rutiner och regler inom verksamheten kan sätta stopp för 
att planera in aktivitet som de hade velat genomföra. Det finns ett intresse för 
att introducera mer musik i verksamheten med hjälp av fysiska instrument. 
En deltagare påpekar hur viktigt hon tycker det är att barnen får uppleva och 
utforska riktiga instrument. Pedagogerna vill ge barnen mer musikaliska 
upplevelser i verksamheten.  
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6.5 Metoddiskussion  

Metoden kvalitativa intervjuer passade både studien och mig personligen bäst 
att använda. Det passar mig bäst att använda denna metoden för att jag får 
möjligheten att spela in intervjuerna. Det var även en metod som informan-
terna verkade känna sig bekväma med. Det var en bra metod att använda sig 
av och jag tror att i och med att jag hade svårt att få pedagoger att ställa upp 
på någon intervju så var det ändå det bästa för min studie att välja kvalitativa 
intervjuer då blir personliga och man skapar något tillsammans med deltaga-
ren. Jag upplevde att det kanske skulle varit lättare att få fler till att deltagare 
till studien genom att fysiskt komma till förskolan och presentera mig för att 
ge pedagogerna en klarare bild av studien och mig själv. Men i stället valde 
jag att ringa runt till olika förskolor för att på kortare tid nå så många som 
möjligt. Hade jag haft mer tid så hade det nog gett mer resultat i fall jag gav 
mig ut och presenterade mig själv. Min önskan och plan för att få ett så 
trovärdigt och sanningsenligt resultat som möjligt var att genomföra tio 
intervjuer. Dessa skulle vara från olika förskolor för att få perspektiv från 
olika förskolor. Dessvärre var detta inte genomförbart då jag endast fått fyra 
pedagoger att ställa upp från två olika förskolor. Detta på grund av att många 
förskolor har personalbrist på grund av sjukskrivningar så har inte tiden 
funnits för dem att ställa upp på någon intervju.  

Att intervjua någon var svårare än jag trodde det tog en stund innan jag kunde 
slappna av. Jag upplevde att mitt förhållningsätt till mina informanter i början 
var lite nervöst och det gjorde att jag hade svårt att formulera mina frågor på 
ett sätt som lät intressant för informanten. Det har fått mig att funderar på hur 
jag påverkade mina deltagare och om intervjuerna hade tagit en annan väg i 
fall jag hade känt mig mer bekväm från början av intervjuerna.  

6.6 Slutsats av undersökning 

Denna undersökning har varit intressant och mitt syfte var att ta reda på hur 
musik kan användas som lärprocess och hur den faktiskt används i verksam-
heten. Jag ville ta reda på vilka metoder som fanns och hur vad för pedago-
giska lärprocesser som fanns. Jag har fått reda på att musik används ofta i 
verksamheten med syfte på lärande både i planerade aktiviteter och oplane-
rade aktiviteter. De metoder som används är ofta kopplade till språkutveckl- 
ing med syfte att lära barnen nya ord och begrepp. I vissa situationer används 
det bara som ett lättillgängligt material och tar sig uttryck i olika lärprocesser 
beroende på hur aktiviteten går till och hur pedagogen introducerar aktivite-
ten för barnen. Ett lärande kan ske oavsett om det är en planerad eller oplane-
rad aktivitet så länge pedagogen fångar barnens intresse och använder sig av 
det. När barnens intresse fångats kan pedagogen fokusera på lärandet. Hol-
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gersen (2008) beskriver att sång och sångspel är ett sätt för att fånga barnens 
intresse och enligt hans tolkning av Fröbels teorier så skall detta ta utgångs- 
punkt i barnens lek och kreativa aktiviteter. Detta kan vi göra genom att se på 
vad barnens intresse ligger och använda oss av det. Ligger intresset på djur 
kan vi använda oss av detta och sjunga om djur och där syftet kan ligga på att 
lära barnen något nytt om djuren. Focusen kan ligga på att lära sig benämna 
djurets namn eller lära sig kroppsdelar. Burman (2014) beskriver lärprocess 
som när vi fördjupar våra kunskaper i något eller när vi lär oss något helt 
nytt. Det var intressant att få veta att det används så ofta och att det är på god 
väg att forskas fram mer om ämnet. Jag hoppas på att musik skall kunna bli 
ett hjälpmedel för barn och vuxna i verksamheten framför allt hos barn med 
olika funktionsvariationer.  

Syftet med studien var att bidra med mer kunskap om vilka olika sätt musik 
kan användas som estetisk lärprocess och vara en pedagogisk resurs. Frå- 
gorna som ställs är hur använder pedagogerna musik i estetiska lärprocesser i 
förskoleverksamheten? Hur kan musik användas som pedagogiskt redskap? 
Genom denna studie ser jag möjlighet till att ge mer kunskap om ämnet.  

Det görs genom resultat och forskningsmaterial som stärker vikten av musik i 
barnens undervisning. I studien föreslås många förlag på hur vi kan använda 
musik som estetiska lärprocess bland annat när vi använder musik för att lära 
barnen rutiner, nya ord och innebörden med den nya kunskapen dem lärt sig.  

6.7 Förslag på vidare forskning 

Det som skulle intressera mig att forska vidare inom är musik som hjälpme- 
del bland barn med funktionsvariationer. Jag skulle vilja veta mer av vad 
musik kan göra med våran inlärning. Då jag upplevt att musik har hjäpt mig i 
verksamheten i mitt arbete med barnen. Det har framför allt märkts hos barn 
med funktionsvariationer. Det hade varit ett ämne som varit mycket intres-
sant att forska vidare inom.  
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BILAGOR 

6.8 Bilaga 1 
Förfrågan om att delta i en studie 

Hej! 

Mitt namn är Johanna Jörgensson 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 där syftet med studien är att bidra med mer kunskap genom 
att undersöka hur pedagogerna arbetar med musik som pedagogiskt verktyg i 
verksamheten. 

För att göra denna studie genomförbar kommer jag att använda mig utav 
enskilda intervjuer med förskollärare med öppna frågor. Jag siktar på att 
genomföra intervjuerna under v.48-49. Intervjuerna beräknas ta omkring 45-
60min och jag kommer att spela in intervjuerna för att öka tillförlitligheten i 
studien. Den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är 
godkänt. Studiens material och resultat kommer endast användas i studien 
och obehöriga kommer inte kunna ta del av informationen. Studien kommer 
presenteras i ett examensarbete på Karlstads Universitet och kommer sedan 
att publiceras i databasen Diva i ett slutgiltigt format. Forskningsetiska 
principer som finns kommer att följas och inga namn på informanter eller 
platser samt förskolor kommer att skrivas ut. Du kan när som helst avbryta 
din medverkan utan närmare motivering. Du kommer få möjlighet att ta del 
av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.   

Tack på förhand och jag hoppas att ni vill vara delaktiga i mitt examensar-
bete. Om ni har funderingar över något är det bara att ta kontakt med mig.  

Med vänliga hälsningar     
  

 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 
mittdeltagande i studien utan att ange något skäl. 

Ort/Datum  

Studentens underskrift  
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Ort/Datum  

Deltagarens underskrift 
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6.9 Bilaga 2 
Frågor till Intervjuer 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du jobbat på Förskola? 

3. Har ni på förskolan fått någon speciell utbildning inom musik? 

Om Ja, vad för utbildning/ kurs? 

4. Berätta mer om kursen. 

5. Arbetar ni utefter det i verksamheten idag? 

6. Använder du dig av musik som pedagogiskt verktyg för att nå barnen i 

verksamheten? 

7. Hur använder du dig av musik som pedagogiskt verktyg? 

8. Känner du att ni aktivt planerar in musik i verksamheten med ett tydligt 

syfte? 

9. Hur mycket/hur ofta använder du dig av musik i verksamheten med 

barnen? 

10. Hur skulle du vilja att man jobbade med musik i verksamheten? 

11. Om du inte behöver tänka på tid eller resurser. Vad för slags aktivitet med 

musik skulle du tycka vara intressant att göra tillsammans med barnen? 


