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Abstract 

The purpose of this study is to contribute with knowledge about what percep-

tions the preschool teachers have about the pedagogical activities in music, 

and what perceptions exist about the changes in the new curriculum within 

the subject of music and what they can contribute to. The survey has been 

conducted with semi-structured interviews in order to be able to conduct ex-

tensive discussions about how preschool teachers perceive or understand 

something. The material has been analyzed using a phenomenographic analy-

sis model in seven steps. The result of this study shows that music is often 

used as a method in preschool activities, and rarely as a learning object. It 

also shows that the uncertainty of preschool teachers contributes to less 

teaching in the subject of music. Changes in the curriculum show very differ-

ent ideas about how changes will be made in the subject of music in pre-

school. One side is that it is a rewording that does not contribute to any 

change in the activities at preschool. While the other side believes that a ma-

jor change needs to be made to reach the curriculum goals within the subject. 

My conclusion is that there is less knowledge about the basics of music and 

the concepts used in music education. This can help to ensure that the goals 

in the new curriculum (Skolverket, 2018) cannot be met. 
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Music, perceptions, learning objects, curriculum changes, concepts. 
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om vilka uppfattningar 

förskollärarna har om den pedagogiska verksamheten i musik, samt vilka 

uppfattningar som finns kring förändringarna i nya läroplanen inom ämnet 

musik och vad de kan bidra till. Undersökningen har genomförts med semi-

strukturerade intervjuer för att kunna föra utförliga samtal om hur förskollä-

rarna uppfattar eller förstår något. Materialet har analyserat med hjälp av en 

fenomenografisk analysmodell i sju steg. Resultatet i denna undersökning vi-

sar att musik ofta används som hjälpmedel till annat lärande i förskolans 

verksamhet, och sällan som lärandeobjekt alltså musik som eget ämne. Det 

visar också att osäkerheten hos förskollärarna bidrar till mindre undervisning 

i ämnet musik. Förändringar i läroplanen visar tudelade uppfattningar om hur 

förändringarna i verksamheten inom ämnet musik kommer se ut. Ena sidan 

menar att det rör sig om en omformulering som inte bidrar till någon föränd-

ring i verksamheten. Medan andra sidan anser att en stor förändring behöver 

ske för att nå upp till läroplansmålen inom ämnet. Mina slutsatser är att det 

saknas kunskap kring musikens grunder och de begrepp som används i mu-

sikundervisning. Det kan bidra till att målen i den nya läroplanen (Skolver-

ket, 2018) inte kan tillgodoses. 

 

Nyckelord: Musik, uppfattningar, lärandeobjekt, läroplansförändringar, be-

grepp.  
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1. INLEDNING  

I mitt examensarbete har jag valt inriktning musik. Jag anser att detta är viktigt 

att studera då jag under min tid som vikarie och student under de senaste 5 åren 

sett stora skillnaderna mellan 7 olika förskolor i användandet av musik i verk-

samheten, skillnader i hur musik används som lärandeobjekt, hur ofta musik 

används och hur trygga pedagogerna känner sig i undervisningen inom musik. 

Musik som estetisk uttrycksform har också ofta varit en brist på förskolorna 

enligt min erfarenhet.  

Enligt Skolverket (2016) ska pedagoger ge barnen en möjlighet att kommuni-

cera och skapa genom olika former som till exempel musik. I verksamheten 

ska musik tillämpas både som metod till lärande och vara en del av innehållet 

såsom estetisk uttrycksform. Undersökningen ska synliggöra förskollärarnas 

uppfattningar av musik som pedagogisk verksamhet. Musikämnet ska främja 

barnens lärande och utveckling. Bolduc och Evrard (2017) menar att förskol-

lärarnas osäkerhet i utövandet i musik i förskolan bidrar till minskad undervis-

ning i ämnet. Endast hälften av de som deltog i deras enkät svarade att de hade 

nog med kunskap inom musik för att kunna bedriva undervisning i ämnet. Där-

för har jag undersökt hur förskollärare förhåller sig till musik och hur de upp-

lever att de kan utöva musik pedagogiskt med barnen på förskolan. Jag har 

också undersökt hur förskollärarna uppfattar arbetet inom ämnet utifrån läro-

planen samt vilka lärandeobjekt de kan se.   

Säljö (2011) menar att pedagogens aktiviteter och förhållningssätt gentemot 

barnen är av stor vikt för barns utveckling. Det är genom samspel med andra 

som barn förändrar och utvecklar sitt sätt att tänka och lära. Ur min erfarenhet 

förstärker det min uppfattning om hur viktiga vi pedagoger är i vardagen på 

förskolan och att vi behöver ge barnen vägledning i utveckling och lärande på 

förskolan. Pedagogerna behöver få ett grepp om vad musik är och kan vara i 

förskolan så att de kan knyta an till barnen mer via och med musik. Så att 

barnen kan stimuleras till ny förståelse för världen runtomkring där musik är 

en del av deras vardag och de kan vara medskapande. Därför har jag undersökt 
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hur pedagogerna använder musik och vad pedagogerna har för tanke bakom 

deras aktiviteter kring musik och musik som lärandeobjekt. Lärande sker när 

barnen får möta nya saker och situationer med hjälp av fysiska och psykolo-

giska redskap under ledning av pedagogerna. Barnen skapar då nya erfaren-

heter i deras omvärld. Verksamma pedagoger måste uppmärksamma barnens 

olika sätt att ta till sig ny kunskap och hur de samspelar och anpassa aktivite-

terna utifrån barnens förmågor.  

Styrdokumenten i förskolans verksamhet bygger på ett sociokulturellt perspek-

tiv som ligger till grund för utvecklingspedagogiken. Den första juli får för-

skoleverksamheten ett nytt styrdokument. Enligt Skolverket (2016) Lpfö 98 är 

förskolans uppdrag inom de estetiska ämnena: 

 Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolan. (Skolverket, 2016, s. 7) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn  

utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. (Skol-

verket, 2016, s.10) 

Förändringarna i de estetiska ämnena ser ut följande i Skolverket (2018) Lpfö 

18:  

Barnen ske ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, 

reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 

uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, 

form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet 

att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl 

digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för 

att främja barnens utveckling och lärande. (Skolverket,2018, s. 9) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och 

dans. (Skolverket, 2018, s. 14) 
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Förskollärare ska nu ge utbildning inom de estetiska ämnen som benämns i 

läroplanen och jag har undersökt hur förskollärarna uppfattar denna förändring 

i läroplanen.  

1.1 Bakgrund 

Säljö (2011) menar att barns meningsskapande sker i samspel med andra. I 

samspel med andra utvecklas vi och förändrar vårt sätt att tänka och lära. Enligt 

Eriksson (2013) så anger förskolans styrdokument vad förskolan ska arbeta 

utifrån och vilka mål som ska uppnås. Men förskolans styrdokument visar inte 

hur förskolan ska arbeta med de olika uppdrag som finns. Hur man genomför 

arbetet i förskolan är upp till varje kommun och förskola och även förskollära-

rens pedagogiska kunskap. Eriksson (2013) har under observationer sett hur 

musik och sång bidrar till positiva förändringar inom fler olika områden så som 

social kompetens, språk, fantasi. Enligt Uddén (2004) så har hjärnforskningen 

visat att musik aktiverar många delar av hjärnan med de olika beståndsdelar 

som finns inom musik exempelvis tonart, tempo. Vilket bidrar till olika förde-

lar för lärandet bland annat minne, kommunikation. I enlighet med det socio-

kulturella perspektivet menar Eriksson (2013) också att språk och kommuni-

kation är grunden för lärande och utveckling. För genom språk och kommuni-

kation skapar man relationer och genom relationer skapar man tillfällen för 

lärande. Språklig medvetenhet kan stärkas med hjälp av musik.   

Enligt Skolverket (2016) ska barnen ges möjligheter: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns lärande och utveckling. 

(Skolverket, 2016, s.7) 

Läroplansmålen visar oss vilket pedagogiskt innehåll som förskollärarna ska 

förmedla till barnen och förskollärare behöver veta hur detta kan ges till barnen 

på bästa sätt. Känner förskollärarna att de har kunskapen och förutsättningarna 

att ge barnen det i verksamheten?  
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Lagerlöf och Wallerstedt (2018) menar att vid jämförelse mellan nutida och 

dåtida forskning så har musik fått allt mindre utrymme i förskollärarutbild-

ningen de senaste 20 åren. De förutsättningar som ges till förskollärarstudenter 

idag inom musikpedagogik skiljer sig betydligt och är mer begränsat än vad 

det var i yrket för bara 20 år sedan. Eriksson (2013) och Lagerlöf och Waller-

stedt (2018) menar att flera studier visar att verksamhetens musikundervisning 

varierar stort mellan olika förskolor i landet och också utifrån förskollärarnas 

kunskapsnivåer inom musik som ämne. För att alla förskolor ska kunna erbjuda 

en likvärdig undervisning för barnen i förskolan finns ett behov att förskollä-

rare ska få tillgång till undervisning för att kunna stärka yrkesprofessionen 

inom ämnet musik. Lagerlöf och Wallerstedt (2018) menar att ”en verksamhet 

som bygger på vetenskaplig grund är i stort behov av forskningslitteratur, men 

kunskapen om yngre barn och musik är spretig och svårnavigerad” (2018, 

s.60). Jag upplever samma sak när jag navigerar mig i fältet för tidigare forsk-

ning inom ämnet. Inom ämnet musik finns mycket forskning som gjorts tidi-

gare inom olika områden såsom psykologi, sociologi, kulturstudier. Men inom 

dessa områden ser ofta synen på kunskap och lärande väldigt annorlunda ut. 

Vidare menar Lagerlöf och Wallerstedt (2018) att: 

När utvecklingspsykologiska studier har fokuserat effekter av olika musikträningspro-

gram för barn fokuserar istället den pedagogiska forskningen på processer av barns 

meningsskapande. Young (2016) urskiljer ett glapp i forskningsfältet kring musikpeda-

gogiska studier för barn i åldern 1–3 år, även om intresset för denna åldersgrupp har 

vuxit de senaste 20 åren. Tidigare forskning har främst ägnats åt barn i äldre förskole-

åldern, men på senare tid har även spädbarns förhållande till musik undersökts. (Lager-

löf &Wallerstedt, 2018, s.60). 

 

 

 

 

 

 

 



Musik i den pedagogiska verksamheten på förskolan  Melinda Hilmersson 

5 

 

1.2 Begreppsdefinition 

Lärandets objekt/Lärandeobjekt – ”Är den färdighet, förmåga eller förståelse 

som barnen förväntas utveckla i den pedagogiska praktiken” (Pramling Samu-

elsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015, s.60). 

Fenomen – I fenomenografin undersöker forskaren hur människor uppfattar 

olika fenomen. Alltså hur människor uppfattar vad som sker i deras omvärld. 

Fenomen är vad som sker i vår omvärld som vi kan bildas oss en uppfattning 

om (Dahlgren & Johansson, 2015).  

Metakognitiva samtal – Är ett samtal om barns tankar och funderingar kring 

saker vi ofta förväntar oss vara självklara. Hur upplever barn fenomen i deras 

omgivning utifrån deras perspektiv (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015). 

Fysiska och psykologiska redskap – Fysiska redskap är saker som vi människor 

tillverkat. Alltså de vi har omkring oss i vår vardag. Inom musik kan de vara 

t.ex. gitarr, trummor, fiol osv. Psykologiska redskap är verktyg vi kommuni-

cerar och tänker med. Exempelvis vårt språk och våra begrepp (Säljö, 2011). 

Uppfattningar – Är människor olika sätt att förstå något olika fenomen i vår 

omvärld. Hur vi skapar mening oss och vår omvärld (Dahlgren & Johansson, 

2015).  

Riktadhet – ”Står för att läraren på olika sätt och med olika medel ger barn 

förutsättningar att rikta sin uppmärksamhet mot något” (Pramling Samuelsson, 

Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2015, s. 58).  
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1.3 Syfte 

Syftet med min undersökning är att synliggöra uppfattningar om musik i den 

pedagogiska verksamheten. Samt att synliggöra uppfattningar kring vilken för-

ändring som kan komma att ske i och med förändringen i läroplanen. 

1.4 Frågeställning/ar 

➢ Hur upplever förskollärarna att de är möjligt att använda musik som 

lärandeobjekt?  

➢ Hur uppfattar förskollärarna förändringen i läroplanen inom de este-

tiska ämnena?  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Musik som lärandeobjekt 

En artikel som belyser musiken i förskolan är The art of teaching children the 

arts: music, dance and poetry with children aged 2-8 years old ur International 

Journal of Early Years Education (Pramling Samuelssson, Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling &Wallerstedt, 2009). Enligt Pramling Samuelsson m.fl. 

(2009) så har läsning, skrivning och matematik fått mer utrymme och upp-

märksamhet i lärandet på förskolan än estetiska ämnen. Musik ses ofta använ-

das som hjälpmedel till annat lärande i förskolan istället för som en estetisk 

uttrycksform inom själva ämnet. De har genomfört sin undersökning på van-

liga förskolor då det ofta är där barn möter ämnet musik för första gången. 

Tidigare studier kring musik för de yngre barnen visar att syftet varit musik för 

barn eller hur barn skapar musik. En viktig tid för utvecklingen av barns krea-

tivitet är just de yngre åldrarna, och man kan se ett samband mellan kreativitet 

och ämnen så som musik. I sin undersökning har Pramling Samuelsson m.fl. 

(2009) utgått från en utvecklingsteori, med fokus på skillnader mellan läran-

deobjekt och lärsituationer, metakognitiva samtal och variation. I utvecklings-

pedagogik lär man genom att uppleva något och att hitta nya sätt att uppleva 

samma sak. Pramling Samuelsson m.fl. (2009) menar att metakognitiva samtal 

med barn ska utmana barnen att kommunicera, och fundera över sina egna tan-

kar. Tankar så som om, varför och hur vi tänker som vi gör. Lärandeobjekt är 

det vi vill att barnen ska förstå och genom metakognitiva samtal kan vi se hur 

barnen tänker och reflekterar över de aktiviteter vi arbetar med i förskolan.  

2.2 Estetiska ämnen i förskollärarutbildningen 

I artikeln The Importance of Music in Preschool Education (Ehrlin & Gustavs-

son, 2015) har undersökningen baserats på studenters erfarenheter av om de 

har fått tillräckligt med kunskap i förskollärarutbildningen för att kunna lära ut 

musik i förskolan. Undersökningar som gjorts tidigare visar att förr hade musik 

en framträdande roll i verksamheten och i förskollärarutbildningen. Men detta 
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har förändrats, nu finns inte de estetiska ämnena i samma utsträckning i utbild-

ningen. Ehrlin och Gustavsson (2015) menar också att förskollärarutbild-

ningen oftast utgår från musik som ett hjälpmedel istället för en estetisk ut-

trycksform. Ehrlin och Gustavsson (2015) utgår från ett sociokulturellt per-

spektiv, så som jag gjort i min undersökning. De lyfter vikten av det gemen-

samma och sociala lärandet och hur förskollärarens inställning har betydelse 

för barnens möjligheter för lärande i förskolan. Musiken är en del i det peda-

gogiska arbetet som ger barnen glädje och kreativitet i förskolan.  

2.3 Kompetens inom ämnet musik 

Bolduc och Evrard (2017) menar att förskollärarnas osäkerhet i utövandet i 

musik i förskolan bidrar till lite undervisning i ämnet. Endast hälften av de som 

deltog i den enkät de gjort svarade att de hade nog med kunskap inom musik 

för att kunna bedriva undervisning i ämnet. Resultaten i deras undersökning 

visar att det finns stor variation i vad man gör inom och med musiken i försko-

lan. Men också hur ofta man använde musiken varierade väldigt mycket. 

Undersökningen visar också att förskollärarna borde i utbildningen få med sig 

nyckelelementen i musik exempelvis ton, rytm, tempo för att kunna bedriva 

undervisning i ämnet musik i förskolan. De förskollärare med lite kunskap 

inom musicerande använder sällan aktiviteter med musik som estetisk ut-

trycksform medan de förskollärare med hög kunskap inom musicerande ofta 

använde musik som estetisk uttrycksform i förskolan.  

2.4 I, om, med och genom musik 

Holmberg (2014) belyser vikten av förskolans läroplan som trädde i kraft 1 

augusti 1998. Förskoleverksamheten fick då en plats i utbildning för barn och 

unga. Förskolan fick då fler mål och regler som måste följas. Då som nu är lek 

och omsorg viktigt i förskolan men alltmer förändras synen på förskolan och 

det pedagogiska uppdraget. Lärande blir en del av verksamhetens mål inom 

flera ämnen också även inom musik. Holmberg (2014) lyfter ett lärandeper-

spektiv, att lära i, om, med och genom musik. Att lära i och om musik sker med 
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musik som kärnan och mål i aktiviteten. Om musik är de samtal och funde-

ringar som förskollärarna lyfter och diskuterar tillsammans med barnen under 

aktiviteter. Kärnan inom området i musik är det som barnen visar intresse för 

och det som fångar deras uppmärksamhet i aktiviteter med musik som läran-

deobjekt. I och om musik utvecklar ett lärande inom musikkunskap. Enligt 

Holmberg (2014) används ofta att lära med musik i förskolans verksamhet. Där 

musik blir en metod för att lära något annat. Där blir musiken inte i fokus. 

Musiken blir då metod och inte innehåll i lärandet. För att använda musik som 

metod krävs inte samma förkunskaper hos förskollärarna inom ämnet. Om vi 

vill använda musik som innehåll, lärandeobjekt, uttrycksform och kärnan i lä-

randet så behöver förskolläraren ha viss förkunskap inom ämnet för att kunna 

undervisa. Holmberg (2014) menar: 

Att lära genom musik innebär att musiken är ett medium för ett utforskande arbetssätt 

där musiken agerar bärare (Lindström, 2002). Skillnaden mellan att lära genom musik 

respektive med musik handlar om hur framträdande roll musiken intar. Att undervisa 

med musik behöver inte innebära mer än att läraren använder sig av musik när möjlighet 

ges. (Holmberg, 2014, s.48)  

Holmberg (2012) menar att didaktiken i förskolan har fått ett större utrymme 

under 2000-talet. Nya begrepp har myntats och ett av dessa är lärandeobjekt. 

Lärande inom de estetiska ämnena är ovanligt i förskolan. Men i och med för-

ändringen i läroplanen som jag lyfter i inledningen så behöver vi förskollärare 

bli mer medvetna inom undervisningen och få möjlighet att öka sin kompetens 

i ämnet musik. Holmberg (2012) menar också ”att i arbetet med musik på för-

skola skulle lärandeobjekt kunna vara musikens grundelement som till exem-

pel tempo, taktart, dynamik, musikalisk form, men också kunskap kring instru-

ment, klangfärg och genre” (Holmberg, 2012, s.1) 

2.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis menar Pramling Samuelsson m.fl. (2009) att förskollärar-

nas medvetenhet kring lärandeobjekt inom ämnet musik avgör kvaliteten på 

lärandet i musik för barnen i verksamheten. Samspelet mellan barn och peda-

goger genom metakognitiva samtal skapar förståelse för vilket lärande barnen 
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fångar i de aktiviteter som planeras i verksamheten. Enligt Ehrlin och Gustavs-

son (2015) ges för lite utbildning inom ämnet musik i förskollärarutbildningen 

vilket bidrar till att musik oftast används som hjälpmedel, och inte som läran-

deobjekt inom ämnet. De lyfter också vikten av det gemensamma och sociala 

lärandet precis som Pramling Samuelsson m.fl. (2009). Bolduc och Evrard 

(2017) menar att förskollärarnas förkunskaper inom ämnet musik avgör i vil-

ken utsträckning som musik som lärandeobjekt används i verksamheten. Deras 

undersökning visar också att förskollärarna efterfrågar mer utbildning, eller 

kompetensutveckling i musikens grundelement för att de ska kunna bedriva 

undervisning i ämnet musik. Enligt Holmberg (2012, 2014) har didaktiken i 

förskolan fått större utrymme senast 20 åren. Hon lyfter att musiken ska vara 

både metod och innehåll i förskolans verksamhet, och att lärandeobjekt inom 

ämnet musik skulle kunna vara exempelvis ton, takt, genre, instrument. Holm-

berg (2014) belyser också att förkunskaper inom ämnet krävs för att kunna 

använda musik som lärandeobjekt. 
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3. TEORI 

Denna undersökning kommer analyseras och byggas på ett sociokulturellt per-

spektiv och fenomenografi som metodansats.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2011) menar att språket anses viktig ur det sociokulturella perspektivet, 

språket är ett psykologiskt redskap för kommunikation mellan och inom män-

niskor. Kommunikation blir bryggan mellan barnen och pedagogen. Största 

skillnaden mellan det sociokulturella perspektivet och andra perspektiv är att 

de sociokulturella inte är en mognadsteori. Istället menar Säljö (2011) att pe-

dagogens aktiviteter och sätt att vara är av stor vikt för barns utveckling. Det 

är genom samspel med andra som barn förändrar och utvecklar sitt sätt att 

tänka och lära. Säljö (2011) menar att Vygotskijs teori innehåller två olika 

slags redskap, psykologiska och fysiska. Fysiska redskap är det vi kallar för 

artefakter exempelvis hammare, penna, papper. Psykologiska redskap använ-

der vi för att kommunicera med så som språket och begrepp. Utveckling och 

lärande sker enligt ett sociokulturellt perspektiv, när vi använder oss av dessa 

olika redskap. Precis som Pramling Samuelsson m.fl. (2009) menar i utveckl-

ingsteorin menar också Säljö (2011) att alla människor erövrar nya sätt att för-

stå vår verklighet och de situationer man möter kontinuerligt i vår vardag.  

Pedagogerna behöver därför ge barnen vägledning i utveckling och lärande på 

förskolan. För att barnen ska få ett grepp om vad musik är behöver pedago-

gerna vägleda i att knyta an till något som barnen känner till. Så att dom kan 

skapa ny förståelse för världen runtomkring där musik är en del av deras var-

dag. 

Enligt Säljö (2011) är en av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet 

att alla människor oavsett situation eller bakgrund utvecklas och lär sig nya 

saker genom att delta i sociala interaktioner. Lärande sker när barnen får möta 

nya saker och situationer med hjälp av fysiska och psykologiska redskap. Pe-

dagogerna måste uppmärksamma barnens olika sätt att ta till sig ny kunskap 
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och anpassa deras aktiviteter utifrån barnens förmågor. Alla erfarenheter män-

niskor bär med sig skapar en förståelse för hur de ser på verkligheten och också 

hur de tänker kring olika fenomen. Säljö (2014) menar också att med hjälp av 

olika begrepp kan de lära sig att jämföra olika erfarenheter. Begrepp ”hjälper 

oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om 

hur vi ska förhålla oss till dem i olika sammanhang. Förutsättningen för att 

människor skall kunna ta till sig och bevara kunskaper och information är så-

ledes, att vi har kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser med” (Säljö, 

2014, s.34). 

3.2 Utvecklingspedagogik 

I mitt resultat knyter jag an till några begrepp som återfinns inom den utveckl-

ingspedagogiska teori som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

har utvecklat. De har utgått från det sociokulturella perspektivet samt olika 

studier från förskoleverksamheten och genom en fenomenografisk ansats har 

de skapat en pedagogik med relation till läroplanens mål. Pramling Samuels-

son och Asplund Carlsson (2014) lyfter lärandets objekt och lärandets akt och 

vikten av förskollärarens reflektioner av aktiviteterna i förskolan. Barn har 

olika sätt att erfara olika fenomen, att skapa mening och förståelse för sin om-

värld. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar dock att för 

att förskollärare ska nå målen i läroplanen krävs det att de kan rikta barnens 

uppmärksamhet och reflektioner mot ett specifikt mål. Målet ska spegla inne-

hållet i läroplanen. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

ska förskolläraren föra samtal med barnen som ska göra barnen medvetna och 

skapa förståelse för det egna lärandet. För att synliggöra lärandeobjektet så är 

reflektioner och diskussioner viktiga både mellan barn och förskollärare för att 

belysa likheter och skillnader i hur människor uppfattar något i deras omvärld. 

3.3 Fenomenografi 

Fenomenografi är en metodansats som används för att kunna sätta ord på och 

undersöka människors tankar om det som finns runtomkring oss. Enligt Dahl-

gren och Johansson (2015) är den fenomenografiska forskningen inriktad på 
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hur vi människor lär oss något. Ytinriktning visar vad vi lär av det vi ser fram-

för oss och djupinriktning visar att vi lär vad som sker ”mellan raderna”. Två 

begrepp som kopplas samman med ytinriktning och djupinriktning är atomist-

iskt och holistiskt. Med atomistiskt menas att man gärna delar upp en uppgift 

i fler delar för att förstå den detta hör till ytinriktning medan med holistiskt 

som kopplas samman med djupinriktning skapar man sig en helhetsbild av den 

uppgift du har framför dig för att försöka förstå den. I det pedagogiska arbetet 

innebär det att hur pedagogerna organiserar sina lärtillfällen tillsammans med 

barnen spelar stor roll i vad och hur barnen uppfattar något. Hur de uppfattar 

något spelar i sin tur stor roll för vilket lärande som sker i de aktiviteter peda-

gogerna gör i förskolan med barnen (Dahlgren & Johansson, 2015). Fenome-

nografin fokuserar på olikheterna i våra sätt att se på omvärlden. Uppfattning 

och utfallsrum är två begrepp som fenomenografin bygger på. Enligt Dahlgren 

och Johansson (2015) ”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, s.162). De olika uppfattningar vi har 

kring ett visst ämne ger oss olika sätt att förstå något detta kallas för utfallsrum. 
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4. METOD 

I min undersökning har jag använt mig av intervju som metod. Närmare be-

stämt semistrukturerade intervjuer. Enligt Christoffer och Johannessen (2015) 

är det en lämplig metod för att samla in data i sin undersökning. En intervju 

skapar möjligheter att få utförliga samtal om hur någon förstår eller uppfattar 

något. Jag har analyserat mina intervjuer utifrån en fenomenografisk metodan-

sats för att det fångar just uppfattningar hos andra människor. Här nedan kan 

ni följa hur jag genomfört min studie. 

4.1 Urval och Deltagare 

Jag har i min undersökning intervjuat sex utbildade förskollärare på olika för-

skolor i samma kommun. På varje förskola har jag intervjuat en förskollärare 

från en yngrebarnsavdelning och en förskollärare från en äldrebarnsavdelning. 

Jag har intervjuat sex kvinnor från tre olika förskolor med samma geografiska 

förutsättningar. Utav mina informanter så var två personer mellan 20-30 år, två 

personer mellan 30-40 år och två personer mellan 50-60 år.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att kunna ge svar på mina frågeställningar och mitt syfte så har jag använt 

metoden semistrukturerade intervjuer och som hjälpmedel har jag använt mig 

av en intervjuguide (bilaga 1) som jag själv utvecklat utifrån mitt syfte. Jag har 

använt mig av semistrukturerade intervjuer för att inriktningen på min intervju 

är förskollärarnas synsätt på sina förutsättningar att bedriva musik som estetisk 

uttrycksform i förskolan. Enligt Bryman (2011) är kvalitativa intervjuer det 

sätt som bäst fångar andra människors tankar och åsikter. Forskaren kan följa 

informantens svar och ändra ordningsföljden i sin intervjuguide och ställa 

följdfrågor för att se vad inom ämnet som informanterna anser vara viktigast. 

Genom intervjuerna vill jag få en djupare förståelse för vad förskollärarna an-

ser vara problematiskt men också positivt med musik som estetisk uttrycks-

form i förskolan. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) ger intervju 
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forskaren en chans att utifrån behov ge informanterna ordet fritt för att kunna 

få en djupare förståelse vilket är svårt i t.ex. en enkät med förutbestämda svar.  

4.3 Genomförande 

För att kunna genomföra tänkta intervjuer i denna undersökning så kontaktades 

förskolechef för aktuella förskolor. Efter samtycke från förskolechef kontakta-

des sex respondenter. Jag åkte ut personligen med intervjuguide (bilaga 1), 

samtyckesbrev (bilaga 2) och informationsbrev (bilaga 3) och frågade om det 

fanns utbildade förskollärare som ville delta i min undersökning. De respon-

denter som valde att delta fick en intervjuguide för att få tid att kunna förbereda 

sig. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Respon-

denten fick välja avgränsat rum där vi kunde göra intervjun ostört och där re-

spondenten kände sig trygg. Varje intervju tog ca 30 minuter att genomföra. 

Alla intervjuer spelades in och jag har transkriberat allt material. Jag valde att 

spela in intervjuerna för att vara mer närvarande under intervjuerna och ge allt 

fokus till respondenterna. 

4.4 Fenomenografisk analysmodell 

Efter varje intervju har jag transkriberat allt material. Och för att analysera mitt 

material har jag tagit hjälp av den sjustegsmodell som Dahlgren och Johansson 

(2015) beskriver som en fenomenografisk analysmodell. 

Dahlgren och Johansson (2015) menar att innan analysen startar måste jag 

börja med att lära känna mitt material. Här har jag läst materialet om och om 

igen och skrivit ner viktiga ord i marginalerna för att få en uppfattning om vad 

jag kommit fram till i mitt material. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) 

börjar analysen i nästa steg. Här väljs viktiga stycken och delar ur alla inter-

vjuer ut som kan användas i nästkommande steg. I steg tre menar Dahlgren och 

Johansson (2015) att fenomenografins mål är att hjälpa oss se skillnader mellan 

människor olika uppfattningar, för att kunna se skillnader behöver man också 

se vilka likheter som finns i materialet. Genom att jämföra materialet så kan vi 

få syn på vilka likheter och skillnader som finns. Enligt Dahlgren och Johans-

son (2015) ska vi samla våra likheter och skillnader i olika grupper och se vilka 
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relationer som kan skapas mellan grupperna. I steg fem menar Dahlgren och 

Johansson (2015) att kategorierna ska jämföras och se vilka likheter som finns 

bland kategorierna. Forskaren ska bilda sig en uppfattning om vart gränsen för 

olika kategorier finns, finns fler likheter än skillnader så kanske de bildar en 

gemensam kategori. Vanligtvis vid analysens slut finns färre kategorier än vad 

som fanns från början. Utifrån min undersökning såg jag likheter i t.ex. förs-

kollärarnas uppfattningar kring förändringen i läroplanen i de estetiska äm-

nena, där 3 av 6 respondenter uppfattade att musik fått ett större värde då det 

står att undervisning inom ämnet ska bedrivas. Utifrån de likheter och skillna-

der jag sett menar Dahlgren och Johansson (2015) att kategorierna ska få ett 

namn som kort beskriver vad de handlar om och också hur någon uppfattar 

något. Steg sju handlar enligt Dahlgren och Johansson (2015) om att se över 

alla grupper för att se om det skulle kunna användas i fler kategorier. För att 

tanken är att varje kategori ska vara uttömmande, att de grupper vi valt inte ska 

kunna finnas inom flera kategorier.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som använts för att försäkra mig om 

kvaliteten på mitt examensarbete.  

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) handlar reliabilitet om tillförlit-

lighet. Att genomföra min undersökning så noggrant som möjligt och att jag 

samlat in ”rätt” data i förhållande till mitt syfte och hur jag bearbetar min data. 

Roos (2014) menar också att man ska ”strukturera sitt arbete så noggrant så att 

man i så hög grad som möjligt kan undvika att det man själv tar för givet skym-

mer sikten och gör att man inte får möjlighet att få svar på sitt syfte” (Roos, 

2014, s.51). Jag har varit noggrann i utformandet av min intervjuguide för att 

kunna ge svar på mitt syfte och mina forskningsfrågor. Min förförståelse för 

lärandeobjekt och förändringarna i läroplanen har beaktats i framställandet av 

intervjuguiden. Jag har använt ljudupptagning som hjälpmedel som kan bidra 

till större tillförlitlighet för att jag kan lyssna genom materialet flera gånger. 

Roos (2014) menar också att en noggrann undersökning måste innehålla till-

räcklig mängd data för att kunna se några slutsatser i materialet. Där har jag 
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valt ett antal respondenter från olika förskolor, olika åldersgrupper och alla var 

utbildade förskollärare för att kunna få svar på mina frågeställningar.  

Validitet – Enligt Roos (2014) anger validitet giltigheten i min undersökning. 

Hur jag klarat av att undersöka det jag skulle undersöka? Har jag ställt rätt 

frågor för att kunna få svar på mitt syfte? Fel frågor i min intervjuguide kan 

leda mig på andra vägar och få andra svar än jag tänkt i min undersökning. Val 

av metod avgör också vilka svar jag får i min undersökning. Därför har jag valt 

semistrukturerade intervjuer för att inriktningen på min intervju är förskollä-

rarnas synsätt och uppfattningar och det kan jag bara få svar på genom inter-

vjuer. Jag har också noggrant planerat frågorna i min guide för att kunna få 

svar på min frågeställning. 

4.6 Etiska överväganden 

Inom forskningsetik måste du som forskare vara tydlig med vilken information 

som når ut till berörda personer kring din undersökning. De personer som blivit 

berörda av denna undersökning har fått veta undersökningens innehåll, vad jag 

har för tanke om vad den ska användas till, samt fått information om samtyck-

eskrav. Löfdahl (2013, s.36) menar att ”informerat samtycke innebär att per-

sonerna har fått information och gett sitt samtycke att delta i din undersök-

ning”. Innan jag genomförde min undersökning kontaktade jag förskolechefen 

i aktuell kommun/förskola, förskolechefen gav mig tillåtelse att genomföra 

min undersökning på de förskolor som jag valt ut. Jag gav mina informanter 

ett samtyckeskrav tillsammans med informationsbrev när jag kontaktade de 

med frågan om att delta i min undersökning. Enligt Löfdahl (2013) ska alla 

deltagare i undersökning veta om att man alltid frivilligt kan välja att backa 

och inte längre vara med i undersökningen om man exempelvis känner sig obe-

kväm eller har ändrat sig och inte längre vill delta. Resultaten som forskaren 

får fram i sin undersökning ska hanteras så att inga utomstående kan ta del av 

det. Forskaren behöver också visa hur man valt att presentera de resultat man 

får fram i undersökningen samt hur forskaren skyddar sina deltagares identite-

ter. Enligt GDPR så ska forskaren förstöra allt material, när undersökningen är 
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klar får inga anteckningar, videofilmer eller annan dokumentation sparas, end-

ast resultatet får presenteras för andra. Enligt Vetenskapsrådet (2017) har vi 

forskare ett speciellt ansvar mot våra informanter när de väljer att delta i vår 

undersökning. För att människor ska få förtroende för all forskning som bed-

rivs idag så ställs olika krav på forskaren och dess framställande av ett insamlat 

material och hur man hanterar all information under undersökningens gång. 

”Det forskningsetiska fältet är stort. Det finns många olika lagar, direktiv, rikt-

linjer och forskningsetiska och yrkesetiska kodexar som forskaren bör känna 

till och beakta i sitt arbete för att detta ska kunna utföras på ett både lagligt och 

etiskt genomtänkt sätt” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 9). 
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5. RESULTAT 

Mina resultat presenteras i några olika kategorier som växt fram under mitt 

arbete enligt sjustegsmodellen ovan. Resultatet kopplas till undersökningens 

syfte och frågeställningar samt till de teoretiska utgångspunkter jag presenterat 

ovan. Jag presenterar relevant fakta kring min undersökning. Jag använder mig 

av citat som jag fått fram under mina intervjuer och numrerar mina citat 1-6 

för att behålla anonymiteten men ändå att visa på att jag tagit i beaktade allas 

olika åsikter i mina intervjuer och att de finns representerade i mitt resultat.  

Resultatet utgår från mitt syfte och mina frågeställningar som visas här nedan. 

Syftet med min undersökning är att synliggöra uppfattningar om den pedago-

giska verksamheten i musik. Samt att synliggöra uppfattningar kring vilken 

förändring som kommer ske i och med förändringen i läroplanen. 

➢ Hur uppfattar förskollärarna förändringen i läroplanen inom de este-

tiska ämnena?  

➢ Hur upplever förskollärarna att de är möjligt att använda musik som 

lärandeobjekt?  

5.1 Musik i verksamheten på förskolan 

Genomgående i mina intervjuer så framkommer det att förskollärarnas intresse 

och inställning ofta avgör i vilken utsträckning som musik används i den pe-

dagogiska verksamheten. De hjälpmedel som finns i verksamheten påverkar 

också samt kompetens hos förskollärarna. Vidare är alla respondenter överens 

om att musik är viktigt och bidrar till ökad lust och glädje i allt lärande på 

förskolan.  

5.1.1 Användandet av musik i förskolan 

Fyra av sex respondenter använder ofta musik i förskolan flera gånger dagli-

gen. Tre av dessa fyra arbetar vid intervjutillfället på yngrebarnsavdelningar. 

Spontana aktiviteter utifrån barnens intresse är övervägande vad som använts 
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inom ämnet musik. Förskollärarna upplever att uppmärksamheten hos alla barn 

fångas när de använder musik i verksamheten.  

”Musik ska vara kul. Sätter man på musik så lockar de alla. Det kvittar om dom till 

exempel är i något annat rum så dras dom till musiken”. (F1) 

Sångsamling är ofta återkommande i de planerade aktiviteterna på samtliga 

förskolor. Fem av respondenterna uttrycker att planerade aktiviteter med musik 

sällan används mer än ett par gånger i månaden. Utöver sångsamlingar kan jag 

se i mitt resultat att musik oftast används som hjälpmedel till annat lärande och 

inte innehåll. Exempelvis räknesånger där fokus ligger på matematik. 

5.1.2 Redskap 

Två av respondenterna uppfattar att arbetet med musik har fler hjälpmedel nu 

är för t.ex. 20 år sedan. I och med ökat användande av digital teknik finns fler 

möjligheter att använda musik som innehåll.  

”Jag känner att man behövde vara mer musikalisk förr än nu, för nu finns det andra 

hjälpmedel”. (F3) 

Fem av sex förskollärare har tillgång till instrument så som ägg, maracas och 

trianglar. Alla förskollärare har tillgång till digital teknik av olika former. 

Andra hjälpmedel som används är exempelvis sångkort, sångpåsar, olika dra-

matiseringsmaterial, olika kommunikationsverktyg. Två av förskollärarna ut-

trycker dock att vissa hjälpmedel inte finns tillgängliga för personalen utan 

bara för privatpersoner.  

5.1.3 Personlighet och intresse 

Alla respondenter uppfattar att personlighet och intresse hos personalen avgör 

musikens omfattning i verksamheten.  

”Jag känner absolut att det handlar om intresse hos oss, intresset finns inte och då blir 

de sångsamlingar och sen inte så mycket mer.” (F4) 

”Musik är litegrann att man går lite för långt in på sin egen integritet. Att jag känner att 

det inte är något för mig, naturvetenskap t.ex. är ju mer teoretiskt det kan jag läsa mig 

till på ett annat sätt men musik är mer abstrakt där måste jag bjuda mer på mig själv.” 

(F6) 
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”Vi använde musik ännu mer när XX var i vårt arbetslag för hon spelade instrument 

och sjöng helt obehindrat.” (F1)  

Mitt resultat visar att alla respondenter använder musik som hjälpmedel till 

annat lärande minst en gång i veckan. Där innehållet utgörs av exempelvis ma-

tematik, svenska eller naturvetenskap. Musik som innehåll används sällan mer 

än en till två gånger i månaden. Förskollärarnas uppfattningar är att spontana 

aktiviteter med musik där barnen själva väljer vad och hur de vill göra utgör 

merparten av alla aktiviteter med musik i förskolan.  

5.2 Utbildning och erfarenhet 

Fyra av respondenterna upplever att musik inte har så stort utrymme i förskol-

lärarutbildningen som de skulle behöva för att kunna bedriva undervisning i 

ämnet. Flera uttrycker att utbildningen inte fokuserar så mycket på de begrepp 

och byggstenar som musik bygger på. Det skapar en osäkerhet hos förskollä-

rarna kring hur de kan bedriva undervisning på bästa sätt.  

”Jag vill använda musikens rätta termer, alltså att man säger t.ex. rektangel och kvadrat 

i matematiken så har ju musiken också begrepp men jag kan dom inte så därför använ-

der jag dom inte.” (F5) 

”Jag kan inte musik som ämne så jag tycker det är svårt att använda rätt begrepp. Jag 

använder toner och det är väl ett begrepp inom musik sen kan jag inte så mycket mer.” 

(F2) 

Som jag skrev ovan så uttrycker flera av respondenterna att intresse ofta styr i 

vilken omfattning som musik används i förskolan men dessa fyra respondenter 

är överens i uppfattningarna kring musik och utbildning. Deras uppfattning är 

att skulle musiken få ett större utrymme i utbildningen så skulle fler bli trygga 

i användandet av musik i undervisningen i förskolan.  

”Jag tror att musik blir lite bortglömt och det skapar en otrygghet. Både inom utbild-

ningen och inom fortbildning för oss redan utbildade förskollärare.” (F3) 
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5.3 Förskolans styrdokument 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de upplever att musik behöver få 

ta större plats i verksamheten än vad det gör idag. Tre av förskollärarna upple-

ver att musik fått ett större värde i och med förändringarna i förskolans nya 

styrdokument. Läroplansmålens krav blir högre och då krävs mer utav de för-

skollärare som finns i verksamheten.  

”Musik behöver få ta större plats i verksamheten, för om den inte får större plats så 

kommer vi inte nå upp till dom nya läroplansmålen.” (F2) 

De tre respondenterna upplever sig ha för lite förkunskaper kring ämnet för att 

nå upp till de nya läroplansmålen.  

De tre andra respondenterna upplever ingen större förändring i det nya styrdo-

kumentet utan säger istället att det rör sig om en omformulering från tidigare 

läroplan.  

”Jag tycker nog inte att det är så stor skillnad mellan den och gamla läroplanen, jag 

tycker mest att det är en omformulering. Jag tror inte det är blir så stor skillnad i verk-

samheten i hur man arbetar, utifrån läroplanen, jag tror fortfarande att det är personligt.” 

(F4) 

Uppfattningarna av förändringarna i läroplanen i min undersökning visar å ena 

sidan, att tre av sex respondenter vill förändra vardagen på förskolan för att 

bidra till ökad musikundervisning för att nå upp till läroplansmålen i och med 

den reviderade läroplanen. Och å andra sidan att resterande tre respondenter 

inte upplever att någon större förändring i verksamheten behöver göras utifrån 

de nya läroplansmålen.  

5.4 Musik och sociala relationer  

Gemensamt för samtliga respondenter är uppfattningar av att musik stärker so-

ciala relationer och skapar sociala samspel mellan barnen och även mellan barn 

och pedagog. Musik är ett kommunikationsverktyg som alla på ett eller annat 

sätt har anknytning till. Förskollärarna upplever att oavsett om barnen har 

samma språk, eller om barnen är små och ännu inte utvecklat verbalt språk, så 

kan barnen genom musik kommunicera med varandra.  
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”Vi har en barngrupp med flera olika nationaliteter och när vi använder musik i gruppen 

så är alla barn delaktiga och samspelar med varandra och kommunicerar genom kropps-

språk och annat. Men när vi t.ex. använder bild så väljer många fler att inte delta i våra 

aktiviteter” (F1).  

Undersökningen visar att musik bidrar till situationer där samspel utgör en stor 

del av aktiviteterna. Konflikter uppstår sällan i aktiviteter där musik används 

menar tre av respondenterna. Musik skapar glädje och gemenskap. Alla barn 

känner sig på ett eller annat sätt inkluderade och det skapar harmoni i barn-

grupperna.   
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

I min diskussion sätts mina resultat i förhållande till varandra och likväl i för-

hållande till tidigare litteratur och forskning inom ämnet. För att kunna besvara 

mitt syfte och mina frågeställningar. 

6.1.1 Musik i förskolan  

Enligt läroplanen för förskolan ska musik utgöra ”både ett innehåll och en me-

tod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande” (Skolver-

ket,2018, s. 9). I användandet av musik i förskolan visar resultaten i min under-

sökning att musik ofta används som hjälpmedel till annat lärande och inte som 

lärandeobjekt. Pramling Samuelsson m.fl. (2009) menar i sin undersökning att 

musik ofta används som hjälpmedel till annat lärande. Musik som estetisk ut-

trycksform glöms ofta bort i förskolans verksamhet. Det framkom i mitt resul-

tat att respondenterna är medvetna om att musik ofta används som hjälpmedel 

till annat lärande i verksamheten. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014) så är förskollärarens reflektioner kring aktiviteterna i försko-

lan det viktigaste för att bli just medvetna om vilket lärande vi förmedlar till 

barnen. Min undersökning visar att en anledning till att det ser ut så i förskolans 

verksamhet kan vara osäkerheten hos förskollärarna. Resultatet visar att fyra 

av respondenterna anser att de fått för lite musikundervisning i sin utbildning, 

så bidrar till en osäkerhet i hur de ska genomföra undervisning inom ämnet 

tillsammans med barnen. Detta leder till att användandet av musik som läran-

deobjekt blir begränsat. Bolduc och Evrard (2017) såg också i sin undersök-

ning att osäkerhet bidrar till mindre musikundervisning i förskolan. Deras 

undersökning visar att respondenter anser att utbildningen inom musik för för-

skollärare borde fokusera på nyckelelementen i musik exempelvis ton rytm och 

tempo. Min undersökning visar att mina respondenter uttrycker att de gärna 

vill använda rätt begrepp inom musik men har inte förkunskapen som krävs. 

Ehrlin och Gustavsson (2015) lyfter i resultatet av sin undersökning att musik 
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hade större plats i verksamheten och utbildningen förr, men att detta nu för-

ändrats. Deras resultat visar också att musik ofta används som hjälpmedel i 

förskolan idag. I min undersökning finns uppfattningar om att musik hade 

större plats i utbildningen och verksamheten för ca 20 år sen. Två av förskol-

lärarna uppfattar att kunskapskraven hos förskollärarna var högre då, men de 

menar också att det finns betydligt mer hjälpmedel att bedriva undervisning i 

musik nu. Vilket kan bidra till en känsla av att kunskapskraven var högre för 

20 år sedan. Ehrlin och Gustavsson (2015) lyfter i sin undersökning betydelsen 

av det gemensamma och sociala lärandet och vikten av förskollärarens inställ-

ning till barnens möjligheter till lärande på förskolan. Mitt resultat visar att alla 

respondenter som deltagit i min undersökning uppfattar att personlighet och 

intresse mer eller mindre, avgör i vilken utsträckning musikundervisning bed-

rivs i förskolan. Gemensamt för fem av förskollärarna är uppfattningen av att 

om musiken skulle ha större utrymme i utbildningen så skulle fler förskollärare 

bli tryggare i musikundervisningen på förskolan.  

6.1.2 Musik som läroplansmål 

Holmberg (2014) lyfter betydelsen av förskolans läroplan som trädde i kraft 

1998. Verksamheten fick då en plats i utbildningen för barn och unga. Alla 

förskollärare fick då ett annat förhållningssätt till verksamheten och läroplans-

mål att nå upp till i deras arbete. Lärande blir en del av verksamhetens mål 

inom musik. Resultatet i min undersökning visar att samtliga respondenter 

upplever att musik behöver få ta större plats i verksamheten än vad den gör 

idag, tre av respondenterna upplever att i och med förändringarna i läroplanen 

(Skolverket, 2018) så får musiken ett större värde. De upplever att förändringar 

kommer ske i verksamheten när nya krav ställs på förskollärarna. Dock så an-

ser de sig ha för lite kunskaper inom ämnet för att i dagsläget nå upp till läro-

plansmålen. Resterande respondenter upplever att de når upp till läroplansmå-

len idag och att förändringen av läroplanen inte kommer förändra verksam-

heten i ämnet musik. De anser att ett lärande inom musik som ämne på ett eller 

annat sätt funnits med i verksamheten sedan läroplanen trädde i kraft 1998, 

precis som Holmberg (2014) menade i sin undersökning.  
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6.1.3 Musik i sociala interaktioner 

Gemensamt för samtliga respondenter i mitt resultat är uppfattningarna av mu-

sikens betydelse för socialt samspel och att stärka relationer på förskolan. Säljö 

(2011) menar att alla människor lär sig nya saker genom sociala interaktioner. 

Barnen kan tillämpa sig ett lärande när de får möta nya saker och situationer 

med hjälp av fysiska och psykologiska redskap. Samtliga respondenter i min 

undersökning upplever att de fysiska redskap de kan behöva i sin verksamhet 

finns att tillgå. Vidare menar samtliga att musik bidrar till sociala interaktioner 

som kan bidra till ett lärande. Dock anser flera av respondenterna att de inte 

har den förkunskap som krävs för att kunna interagerar med barnen på bästa 

sätt med hjälp av psykologiska redskap. Enligt Säljö (2014) kan vi med hjälp 

av olika begrepp lära oss att jämföra olika erfarenheter för att kunna bilda oss 

en uppfattning av ett lärandeobjekt. Vilket är en förutsättning för lärande. En-

ligt Holmberg (2012) kan musikens grundelement exempelvis tempo, takt, in-

strumentlära utgöra ett lärandeobjekt inom musik på förskolan. Mitt resultat 

visar att musik skapar glädje och gemenskap och möjligheter till lärande inom 

ämnet. 

6.2 Metoddiskussion 

I min undersökning så upplever jag att jag inte fick den mängd data jag önskat 

inom den tidsram vi skulle förhålla oss till. Intervjuer är tidskrävande både att 

genomföra och transkribera. Jag upplever dock att respondenterna var positiva 

till att delta. Med mer tid hade fler intervjuer kunnat genomföras för att kunna 

ge mig en bredare bild av hur arbetet med musik kan se ut i förskolan. Jag anser 

inte att någon annan metod att samla in data i min undersökning är relevant. 

Då jag vill undersöka förskollärarnas uppfattningar kring ämnet, och få så ut-

tömmande svar som möjligt så är intervju den metod som passar min under-

sökning bäst. Jag hade gärna använt observationer som kompletterande metod 

om mer tid funnits. Utifrån ett genusperspektiv kan jag se en nackdel i att alla 

respondenter var kvinnor. Dock tror jag inte att resultatet skulle påverkas i nå-

gon större utsträckning om fler deltagare var män. Detta för att resultatet visar 
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att intresse spelar en stor roll i utövandet av musik i förskolan. Och intressen 

ser olika ut oavsett kön. 

6.3 Slutsatser 

Slutsatserna i min undersökning är att musik generellt används mycket i verk-

samheten på förskolan. Musiken används ofta som hjälpmedel till annat lä-

rande då de bidrar till lärandet i förskolan. Dock saknas kunskap kring musi-

kens grunder och de begrepp som används i musikundervisning. Och musik 

som lärandeobjekt används därför väldigt sällan. Det kan bidra till att målen i 

den nya läroplanen (Skolverket, 2018) inte kan tillgodoses. Utifrån förskollä-

rarna uppfattningar anser jag att det borde ligga i förskolechefernas intresse att 

försöka bidra till mer kunskap inom ämnet musik, t.ex. genom fortbildning för 

sin personal. Både inom ämnet musik och dess olika begrepp och grundele-

ment men också kunskap om vilka hjälpmedel som finns att tillgå som försko-

lepersonal för att kunna bedriva undervisning i ämnet.  

Utifrån mitt intresse vore det spännande att undersöka hur utbildade musikpe-

dagoger använder musik i förskolans verksamhet. Vad anser dom är ett lärande 

inom ämnet musik för barn i förskoleåldern och hur ser skillnaderna ut i arbetet 

mellan utbildade musikpedagoger och icke utbildade musikpedagoger? Denna 

undersökning kan genomföras för att bidra med kunskap om vilka förändringar 

som är möjliga att göra i verksamheten för att kunna stärka arbetet med mu-

sikundervisning i förskolan.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Vilka förutsättningar har förskollä-

rarna för att kunna bedriva pedagogisk 

verksamhet med musik som estetisk 

uttrycksform i förskolan? 

Intervjufrågor: 

➢ Hur gammal är du? 

➢ Vilken utbildning har du? Vilket år blev du legiti-

merad förskollärare? 

➢ Ingick musik i din utbildning? 

➢ Har du tidigare erfarenheter från ämnet musik? 

➢ Hur många barn har ni i barngruppen idag och vil-

ken ålder har barnen? 

➢ Vad tänker du när man pratar om musik i förskolan? 

➢ Hur används musiken i er pedagogiska verksamhet? 

➢ Har ni oftast planerade aktiviteter kring musik eller 

sker de spontant? 

➢ Hur ofta används musiken? 

➢ Använder ni er av instrument? Vilket/Vilka? 

➢ Upplever du att det finns något/några hinder för att 

arbeta med musik i den utsträckning som du skulle 

vilja? 

➢ Tror du att man behöver särskild utbildning inom 

ämnet för att kunna använda musiken som estetisk 

uttrycksform i förskolan? 

➢ Vad tänker du kring förändringen i LPFÖ 18 om de 

estetiska ämnena? 
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Bilaga 2  

Samtyckesblankett 
Samtycke till att delta i studien: 

Förutsättningar för förskollärarna att kunna bedriva peda-

gogisk verksamhet med musik som estetisk uttrycksform. 

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 mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder 

att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet be-

handlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

 

 

………………………………………… 

Signatur 

 

………………………………………… ……………………………………………………………… 

Namnförtydligande               Ort och datum 

☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet be-

handlar minapersonuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

Kontaktuppgifter: 

Student: Melinda Hilmersson  

070-3607343 

November_Melinda@hotmail.com 

 

Handledare: Cecilia Parsberg, lektor 

070-3286819 

cecipars@kau.se  
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Bilaga 3 

Informationsbrev 

Information om studien: 
Förutsättningar för förskollärarna att kunna bedriva peda-

gogisk verksamhet med musik som estetisk uttrycksform. 

Mitt namn är Melinda Hilmersson. Under termin 6 på förskollärarprogrammet 

vid Karlstads universitet så skriver jag ett självständigt arbete. Syftet med min 

undersökning är att se vilka förutsättningar förskollärarna har att kunna bedriva 

pedagogisk verksamhet med musik som estetisk uttrycksform i förskolan. 

Du har fått frågan om att delta i en intervju med inspelning och samtycker 

härmed till deltagande. Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade 

samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst åter-

kalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behand-

ling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer till oss be-

handlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna 

kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har regi-

strerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Tack på förhand för att du vill delta i min undersökning. Vid frågor kan du 

kontakta mig eller min handledare. 

Kontaktuppgifter: 

Student: Melinda Hilmersson 

070-3607343 

November_Melinda@hotmail.com 

Handledare: Cecilia Parsberg, lektor 

070-3286819 

cecipars@kau.se 

mailto:dpo@kau.se
mailto:November_Melinda@hotmail.com
mailto:cecipars@kau.se
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