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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine music activities in preschool from the perspective of 

preschool teachers. It presents how preschool teachers regard working with music, their 

purposes with musical activities and how children in this context can be given influence and 

have an opportunity to use their creativity The study was conducted with qualitative 

interviews with four preschool teachers, and the theoretical background was based on a socio-

cultural perspective. 

The result shows that music activities are usually spontaneous and initiated by both adults and 

children. Preschool teachers regard music in a positive way but they also expressed insecurity 

about their own knowledge of the subject and their competence to teach music. Music often 

becomes a mean to learn something else, not a goal in itself. The preschool teachers 

experience that the children are given opportunity to influence the music activities and that 

they have access to different materials such as instruments. The use of the materials are often 

connected to different requirements. The role of the teacher in relation to the children's 

creativity are considered to be that of a role model and embrace the children's initiatives. That 

requires a permissive way of working. 
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare ser på arbetet med musik i 

förskolan, vilket syfte de har med musikstunderna och på vilket sätt barnen ges inflytande 

över hur musikstunderna utformas och får möjlighet att använda sin kreativitet. Studien 

genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och den teoretiska 

bakgrunden utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 

Musikstunderna på förskolor är vanligtvis spontana och initieras av både vuxna och barn. 

Förskollärarna är positivt inställda till musik men det förekommer en osäkerhet om den egna 

kompetensen inom ämnet. Musiken fungerar ofta som ett medel för att lära sig något annat, 

och inte som ett mål i sig. Förskollärarna upplever att barnen ges möjlighet till inflytande i 

musikstunderna och att barnen har tillgång till material av olika slag, som exempelvis 

instrument. Villkoren för användning är dock ofta förenat med krav av olika slag. Pedagogens 

roll i barns kreativitet tas upp dels utifrån aspekten att själv fungera som ett föredöme för 

barnen men även utifrån att som pedagog fånga upp barnens initiativ och ha ett tillåtande 

arbetssätt. 
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Inledning 
Det tema jag arbetade med inom examensarbetet var ”Estetik i förskolan”. Jag bestämde mig 

snabbt för att det ämne inom estetik som jag var mest intresserad av att fokusera på var musik. 

Musik ser jag som ett universellt språk som förenar människor och knyter kontakter. 

Holmberg (2012a) skriver i sin artikel att det är något som återfunnits genom historien och i 

olika kulturer. Att spela och sjunga tillsammans bygger gemenskap och skapar en vi-känsla 

enligt Ehrlin (2012). Det är ett synsätt som jag sympatiserar med men jag ser även musik som 

ytterligare ett medel att uttrycka sig med när orden inte räcker till. Då jag själv är förälder till 

ett gravt funktionshindrat barn nästan helt utan språk är det fascinerande att samma barn som 

inte kan berätta hur han mår eller vad han vill göra kan nynna melodin till ”Snickerboa” utan 

att missa en ton. 

Vid sidan av studierna arbetar jag som vikarie på olika förskolor. En sak som jag har 

reflekterat över är att förskolorna arbetar på väldigt olika sätt med musik. En del arbetar med 

organiserade musikstunder och andra låter barnen spontant styra innehållet utifrån vad som 

intresserar dem för tillfället. På vissa ställen spelar pedagogerna ofta gitarr för barnen medan 

det på andra ställen främst förekommer musik som avslappning efter maten då en cd-skiva 

med lugn musik sätts på. Varför är då detta område viktigt att studera och vilken relevans kan 

detta problemområde ha för förskollärarprofessionen? Jag tror att ökade kunskaper om hur 

förskollärare arbetar med musik och utifrån vilka syften kan bidra till att höja musikens status 

inom förskolan och göra arbetet med musik mer medvetet. I läroplanen för förskolan, Lpfö 

98, står det att barn ska ges möjlighet:  

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

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Skolverket, 2010, s. 7) 

Såväl barn som vuxna är ofta förtjusta i musik. Det är ett sätt för oss att uttrycka känslor. Det 

är dessutom ett medium för språkutveckling (Ehrlin, 2012) där man tillsammans med barnen 

kan resonera runt de sånger som sjungs. Vad betyder orden och vilket budskap har sången? 

Jag upplever att det som står i läroplanen inte bidrar med så mycket guidning för hur man som 

förskollärare ska tänka i praktiken runt musikens plats i förskolan. I läroplanen står det att 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper.” (Skolverket, 2010, s.6). Det innebär att barn ska ges inflytande över 

förskolans aktiviteter och deras intresse ska vara utgångspunkten i verksamheten.  

Jag kommer att undersöka hur förskollärare tänker runt syftet med musik inom förskolan, hur 

det praktiska arbetet utformas och på vilket sätt de arbetar för att göra barnen delaktiga i 

musikstundernas utformning. Det är min målsättning att med denna studie att besvara detta 

och väcka en medvetenhet om vilken plats musiken har i förskolor idag för att barnen ska få 

tillgång till en musikundervisning av hög kvalitet utifrån läroplanens intentioner och aktuell 

forskning. 
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Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka hur förskollärare ser på arbetet med musik i förskolan, 

vilket syfte de har med musikstunderna och på vilket sätt barnen ges inflytande över hur 

musikstunderna utformas.  

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Hur ser förskollärare på syftet med musik i förskolan? 

 Hur utformas det praktiska arbetet med musik i förskolan? 

 Hur ges barnen möjlighet till inflytande och att använda sin kreativitet i musikstun-

derna? 

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
I den här delen tar jag upp begrepp och teorier som berör musik i förskolan. Jag kommer se 

tillbaka på musikens historia i förskolan för att förtydliga vår egen tids syn på mitt 

ämnesområde. I denna studie har jag har valt att använda mig av begreppet musikstund och 

jag kommer därför granska det begreppet närmare och se vad andra författare har att säga om 

det. Jag kommer även ta upp hur förskollärare ser på syftet med musik i förskolan idag och 

hur det praktiska arbetet ser ut. Pedagogers kunskap om musik och självförtroendet att 

undervisa är det tror jag betyder mycket för hur undervisningen kommer utformas och därför 

kommer jag att granska hur det sett ut i olika undersökningar. Jag kommer även att ta upp 

begreppen lärande, barnsyn, inflytande och kreativitet och beskriva hur de förhåller sig till 

varandra. Förskollärares barnsyn och syn på lärande anser jag påverkar hur mycket inflytande 

barn ges i olika aktiviteter vilket i sin tur är avgörande för möjligheten till kreativitet och fritt 

skapande. Avslutningsvis kommer jag även återkoppla till vad förskolans styrdokument säger. 

 

Musiken och förskolan – en historisk tillbakablick 

Holmberg (2012a) beskriver i sin artikel att musik är något vi har gemensamt som människor.  

Det är en uttrycksform som funnits i alla tider, kulturer och är skapad av människor. Musiken 

har även från början haft en naturlig plats i förskolans värld. Att leka rörelselekar och sjunga 

sågs som viktiga ur flera aspekter. De skapade underhållning och glädje men bidrog också till 

att underhålla barnen och fostra dem. Enligt Asplund Carlsson, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2008) sågs estetik inte som ett ämne präglat av logik utan av sinnlighet. När de 

första barnträdgårdarna skapades följde musik med som en viktig del och det fanns en syn på 

att lärande skedde med kroppen, särskilt när det gällde de yngre barnen.  

Det finns en skillnad i värdegrund mellan förskola och skola menar Uddén (2004). Inom 

skolan finns det en syn på att barn ska lära sig läsa och skriva som en del av att bli vuxna 

medan förskolans pedagogik har en nära anknytning till Fröbels pedagogik. Friedrich Fröbel 
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var en tysk pedagog som enligt Holgersen (2012) har lagt grunden för hur förskolor ser ut 

idag. Han ansåg att barnen skulle uppfostras till självbestämmande och frihet och den tidigare 

synen på barnet som bristfälligt kom att förändras. Genom estetisk bildning skulle barnet 

fostras och leken ansågs vara det som utvecklade barnet.  

Barnets livsdrift består av tre verksamheter säger Fröbel: en mottagande, en uttryckande och en 

upprepande. Barnet har därigenom en medfödd verksamhetsdrift att gestalta sig och att yttra sig, vilket 

sker genom leken, först med modern. (Uddén, 2001, s.238) 

Uddén (2004) skriver att sedan den reformpedagogiska tiden har leken och det fria skapandet 

setts som viktigt för barns utveckling, såväl kognitivt som emotionellt. Hon framhåller även i 

sin bok att ämnet musik länge kallats för sång inom skolvärlden. Det var först på 1930-talet 

som det ändrade namn till musik inom förskolevärlden. Bytet av namn innebär att ämnet blir 

bredare och även att spelandet av olika typer av instrument kommer att ingå i undervisningen. 

Under 1960- och 70-talen skedde en förändring av fokus enligt Holmberg (2012a). Från att 

musiken hade setts som viktigt för barnens utveckling börjar den ses som ett område för 

upplevelser istället. Pedagogerna skulle förse barnen med material att producera rytmer och 

ljud med och barnens initiativ skulle vara grunden för arbetet. Holgersen (2012) skriver att: 

[…]musikundervisningen i förskolan har utvecklats från att primärt vara orienterad mot upplevelse, 

sinnesförnimmelse, och genomförande av musikaliska aktiviteter för barn (perception och 

reproduktion) till att i högre grad involvera barns skapande aktiviteter och tolkningar (produktion och 

interpretation). (s.91) 

En fråga som Holgersen (2012) ställer är hur en inkluderande och fokuserad pedagogik kan 

skapas utifrån olika typer av musikaliska aktiviteter. Han anser att barnens musikaliska 

uppfostran i liten utsträckning har stimulerat skapande element.  

 

Musikstund 

Begreppet musikstund som jag genomgående valt att använda i detta arbete definierar 

Holmberg (2012a) som ett tillfälle när musikens roll för aktiviteten är central. Den 

definitionen kräver inte närvaro av pedagoger och säger inte heller något om huruvida 

aktiviteten är planerad, spontan eller vem som har initierat den. Hon beskriver två olika mål 

med musikstunderna. Det kan vara utommusikaliska mål vilket innebär att fokus har legat på 

att generera gemenskap och glädje. Det kan även vara inommusikaliska mål som snarare 

handlar om att lära om musik, till exempel de olika grundelementen. 

Vanliga aktiviteter på en musikstund kan enligt Holmberg (2012a) vara att sjunga olika 

sånger, spela instrument och röra sig i takt med musiken. Musikstunderna kan ha olika 

karaktär beroende på om de är reproducerande eller producerande till sin natur. Holmberg 

(2012a) beskriver att den reproducerande aspekten kan innebära att återskapa redan 

existerande musik, till exempel genom att sjunga kända sånger. Producerande hänvisar till att 

barnen själva får upptäcka och improvisera fram ny musik. Hon skriver: 

Sång i förskolan handlar sällan om att leka med sin röst på ett undersökande, improviserande, 

uttryckande och skapande sätt. Inte heller handlar det om att tolka visors text och melodi. Sången 

stannar kanske därför vid att snarare vara reproducerande än utmanande, när den skulle kunna vara 

både och. (Holmberg, 2012b, s. 133) 
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Detta resonemang ligger i linje med det Holgersen (2012) skriver om att barnens skapande 

element inte stimuleras i särskilt stor utsträckning i dagens musikundervisning. 

 

Musik i förskolan idag 

Enligt Sundin (1995) förekommer ofta barnsång på förskolor. Det innebär sånger skapade av 

vuxna för barn. Målet blir då att barnen på ett så korrekt sätt som möjligt ska kunna återskapa 

sången. Han gör analysen att i förskola och skola har barnens möjlighet till eget skapande 

varit mindre än i andra ämnen. Sundins resonemang om återskapande och eget skapande går i 

linje med Holmbergs (2012a) producerande och reproducerande aktiviteter, och likt Holmberg 

gör han analysen att barnens möjlighet till eget skapande i musik är mindre än i andra ämnen. 

Ehrlins (2012) studie om hur barn lär sig av varandra och tillsammans med varandra är en 

etnografisk studie av musik i förskolan med fokus på en flerspråkig miljö. Avhandlingen 

strävar efter att undersöka hur musiken används på två förskolor, dess plats och funktion i 

pedagogiska aktiviteter. Ehrlin (2012) drar i sin avhandling slutsatserna att förskolecheferna 

har en stor möjlighet att påverka vilka didaktiska val förskollärarna gör i och med att de har 

möjlighet att förse pedagogerna med tillfällen att skapa kompetens för att kunna utföra olika 

typer av musikaktiviteter. Hon menar även att om barnen erbjuds ett brett utbud av olika typer 

av musikala aktiviteter ökar deras lust och intresse att delta och de får ett fördjupat 

självförtroende. Att kommunicera med rörelse och musik är möjligt för alla oavsett vilket 

modersmål man har. Musik i förskolan har därför en potential att stimulera språkutvecklingen 

hos de flerspråkiga barnen. Ehrlin (2012) visar även i sin studie av förskolorna att musiken 

skapar en vi-känsla och en gemenskap. Att lyssna på musik är en del av förskolans kultur. 

Genom musikaktiviteter får barnen exempel på hur de ska bete sig i olika situationer.  

Still (2011) framhåller att den musikaliska miljön som erbjuds på förskolor är viktig för 

barnens lärande och utveckling. Den musikaliska utvecklingen är beroende av att barnen får ta 

del av musikaktiviteter med hög kvalitet. Hennes undersökning visar att pedagogerna i högre 

grad använde musikstunderna för att stimulera barnens språkutveckling och sociala 

interaktion än det faktiska musikala lärandet. Musikstunderna blev ofta en förmedling av 

kulturarv där äldre barnvisor sjöngs tillsammans med barnen. Barnen fick lära sig texterna 

men det förekom inte många diskussioner om betydelsen i det som sjöngs. Ofta var visorna 

svåra för barnen att sjunga.  

Även Holmberg (2012a) beskriver i sin artikel att musikstunderna får en roll som förmedlare 

av sångkanon och traditioner. Populärkulturen har svårt att komma in i förskolans 

musikundervisning och nyare musik får trängas med de äldre visorna. Ett undantag från detta 

är när barnen själva får söka efter musik på datorer. I Stills (2011) och Holmbergs (2012a) 

diskussioner om kulturarv och traditioner i musikaktiviteter kan man dra paralleller till en 

återskapande syn på musik som även Sundin (1995) beskriver. 

Uddén (2001) beskriver pedagogens roll så här i sin avhandling:  

Lärandet sker alltså i lekande interaktion med någon närstående person, som samtidigt med kunskaper 

om fenomen i den kulturella miljön förmedlar lekens/lärandets strukturer och media. 

Modern/pedagogen har en avgörande roll som lekledare och lekande samtalspartner och den språkliga 

iscensättningen tycks ha större effekt om den är affektivt engagerande, vilket det musiska uttrycket 

bidrar till. (s.247) 
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I sin bok (Uddén, 2004) tar hon upp vikten av att arbetslaget arbetar tillsammans mot samma 

mål för att de ska kunna fungera som musiska pedagoger. Uddén (2004) lyfter att 

engagemanget hos pedagogerna är viktigt. För att vara en engagerad musisk lekledare krävs 

såväl inlevelse som utlevelse anser hon. Annars får inte barnen samma upplevelse av 

musiksituationen. 

 

Olika syn på syftet med musik  

Efter genomläsning av litteraturen har olika synsätt på syftet på musik framträtt. Pramling 

Samuelsson (2008) diskuterar i sin bok musikens varande som mål eller medel. Hon 

undersöker huruvida syftet med musiken är själva skapandet i sig eller om det är ett medel att 

lära sig något annat. Exempel på det är när musiken fungerar som ett medel för att uppnå 

olika färdigheter till exempel inom den sociala interaktionen eller matematik. Hennes 

huvudtes i boken är dock att målet är att utveckla kunnandet om just estetiken i sig hos 

barnen. 

Sundin (1995) tar upp aspekten att barnen ska återskapa det de vuxna gör, exempelvis på ett 

korrekt sätt sjunga en barnsång. Ehrlin (2012) beskriver två olika syften med musik, dels som 

språkfrämjande för flerspråkiga barn och dels som ett sätt att skapa gemenskap i en grupp. 

Still (2011) diskuterar i likhet med Ehrlin (2012) musiken som ett medel att öka barnens 

språkförståelse och träna den sociala interaktionen. På samma sätt som Sundin (1995) tar Still 

(2011) upp musikens plats i förskolan som ett kulturarv där sånger och visor ska sjungas på 

”rätt” sätt. Även Holmberg (2012) delar den synen där förskolan ses som en arena för att 

förmedla kulturtraditionen till nästa generation. Detta kallar hon reproducerande aktiviteter, 

men hon benämner även producerande aktiviteter där barnen ges möjlighet att improvisera.  

Enligt Pramling Samuelsson (2008) har musik i förskolan även som syfte att barnen ska göras 

uppmärksamma på sådant de inte själva har urskilt. Det kan vara en speciell form eller rytm 

hos ett musikstycke eller ett sätt att poetiskt använda språket. Hon menar att förskolläraren har 

en viktig roll i att synliggöra det osynliga för barnen. Det som inte vid första anblicken är 

självklart. För att åstadkomma detta kan utmanande frågor ställas till barnen. Det får barnen 

att uppmärksamma och tänka på något nytt vilket i förlängningen kan vara viktigt för deras 

utveckling.  

 

Pedagogers kunskap och självförtroende 

Holden och Button (2006) beskriver i sin studie av engelska lärare för barn i de yngre åldrarna 

att det finns en stor osäkerhet runt hur musikundervisningen ska bedrivas. Lärarna kände sig 

inte kompetenta att undervisa i musik och såg det delvis som ett ämne för specialister. 

Artikeln belyser även sambandet mellan hur mycket musik som lärdes ut under utbildningen 

och hur säkra lärarna kände sig i sin yrkesutövning. Så mycket som 39% av lärarna kände sig 

osäkra i att lära ut musik till sina elever. Även Sundin (1995) belyser i sin bok det bristande 

självförtroende som finns och kopplar det till att musikinslaget på förskollärarutbildningarna 

har blivit mindre under årens lopp. 

Ehrlin (2012) skriver att musik har en viktig plats i förskolorna och att det ingår som en del 

som förskollärare enligt läroplanen ska arbeta med, men att det fodras utvecklingsarbete. För 
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många pedagoger tar det lång tid att känna självförtroende i att hålla i musikaktiviteter. 

Författaren argumenterar för betydelsen av att musikundervisning ingår i 

förskollärarutbildningarna för att öka pedagogernas självförtroende och förbättra 

möjligheterna till måluppfyllelse av läroplanen. Hon skriver: 

För att musikaktiviteter på allvar ska få utrymme i förskolors dagliga arbete krävs en utbildning i 

musik under studietiden som rustar för uppdraget. En sådan utbildning kan inte vara inriktad på att få 

studenterna att tro att deras musikaliska kompetens räcker till för att sjunga och spela i förskolan utan 

att istället faktiskt utveckla deras musikaliska kompetens. (Ehrlin, 2012, s.166) 

Enligt Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) förändrades en grupp 

lärares syn på estetik efter ett två år långt projekt med fortbildning. Den bestod av olika 

former av föreläsningar som skulle ge inspiration och workshops. Deltagarna fick möjlighet 

att läsa och diskutera runt litteratur och videoinspelningar av arbetet med barnen granskades 

och diskuterades. Denna kompetensutveckling förekom två till tre gånger per termin och en 

gång per termin fick de feedback på sitt arbete med barnen. Ett resultat var att lärarna kom att 

ge barnen större utrymme i aktiviteterna. Barnens agerande, initiativ och funderingar fick ta 

mer plats. Ett annat var att deras arbete med de ämnen som ingick i studien, däribland musik, 

kom att bli mer målmedvetet. De fick en tydligare bild av vart de ville komma med arbetet. 

Lärarna fick även en ökad säkerhet och författarna trycker på att det viktigaste inom estetiska 

ämnen inte är att läraren är expert även om det behövs grundkunskaper, utan att det är mer 

betydelsefullt att kunna skapa varierande aktiviteter som fångar barnens uppmärksamhet och 

skapar lärandesituationer. 

Holgersen (2008) beskriver i sin studie av de nordiska länderna och deras undervisning i 

musik för de yngsta barnen, att det finns en brist på kunskap om musikundervisning hos 

pedagogerna och att samarbete mellan pedagoger och musiklärare borde ingå som en del i 

läroplanen för att säkerställa att barnen får en så bra undervisning som möjligt. 

Sundin (1995) skriver i sin bok att kunskapen om musik kan variera stort inom arbetslaget 

beroende på hur mycket musik som ingått på förskollärarutbildningen under olika perioder. 

Han menar dock att genom entusiasm och aktivt deltagande skapar pedagogerna viktiga 

förutsättningar för en givande musikundervisning. Att få med musiken under hela dagen och 

inte enbart inskränka den till speciella situationer ger musiken en större och mer självklar 

plats i förskolan. Genom att lyssna på barnen och fånga upp deras nynnande, ordlekar och 

dansen i deras rörelser väcks musiken till liv. Att våga släppa på prestigen inför föräldrar och 

kollegor och våga komma ifrån kraven på perfektion gynnar barnen och deras lärande. 

 

Lärande och barnsyn 

Enligt Holmberg (2012a) finns det en skillnad i upplägget av musikstunder som hon kopplar 

till skillnader i synen på lärande som i förlängningen sammanfaller med synen på barnet. I de 

fall där musikstunderna till stor del handlar om att reproducera sånger finns en syn på 

pedagogen som den som lär ut och barnet som mottagare av denna kunskap. Det kan kopplas 

till den historiska syn på barn Holgersen (2012) beskriver där barnet innan upplysningstiden 

sågs som bristfälligt. Det finns enligt Holmberg (2012a) en kontrast till de barn som 

uppmuntras att undersöka exempelvis instrument utifrån sina egna upplevelser och 

erfarenheter. 
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Johansson, (2005) identifierar i sin avhandling tre synsätt från pedagoger när det gäller barns 

lärande. En grupp pedagoger hade tilltro till barns förmåga, en annan valde att avvakta 

barnens mognad och en tredje grupp tänkte i termer av straff och belöning. Den syn 

pedagogerna hade på barnens lärande påverkade hur de bemötte barnen i olika aktiviteter. Om 

de hade tilltro till barnens förmågor ledde det till att de såg barnen som aktivt deltagande i den 

egna kunskapsprocessen. Barnen ges makt över sitt lärande och pedagogerna avvaktar för att 

se vilka intentioner de har med vad de gör. I arbetet försöker de utgå ifrån vad barnen är 

intresserade av och se deras kompetens. De pedagoger som väljer att avvakta barns mognad 

lägger stor vikt vid sin roll som kunskapsförmedlare. Barnen tar emot det som de vuxna lär ut. 

De aktiviteter som pedagogerna erbjuder är de som de anser att barnen klarar av utifrån sin 

mognad. Det läggs stor vikt vid resultat. Material förvaras ofta utom räckhåll för barnen vilket 

minskar deras möjligheter att själva initiera aktiviteter. I den behavioristiska tankesyn som en 

del pedagoger anammar förekommer begrepp som straff och belöning (Johansson, 2005). 

Barnen ges olika typer av förstärkningar för att lära sig det pedagogerna anser vara 

betydelsefullt. Hon beskriver kopplingen mellan barnsyn och lärande så här: 

Synen på kunskap och barns lärande polariseras i strategier som å ena sidan baseras på barns förmågor 

och att kunskap är något som skapas i samspel med andra, och å andra sidan, strategier som bygger på 

hinder för barns lärande och en syn på kunskapens natur som en objektiv produkt. (Johansson, 2005, 

s.117-118) 

Om barnet ses som en aktiv medskapare av kunskap kommer det påverka hur pedagogerna 

förhåller sig till barnet. Pedagogerna har då en positiv syn på barnet och uppmuntrar dess 

initiativ. Lust, glädje och kreativitet får då en naturlig plats i lärsituationerna (Johansson, 

2005).  

Bendroth Karlsson (1996) beskriver samma fenomen i sin avhandling som handlar om 

bildprojekt men som kan appliceras även på andra kreativa lärsituationer. Hon tar upp fyra 

olika synsätt på barnet där det kan ses som ett kärl, som en ensam forskare, som passivt och 

mottagande och slutligen som kunskapsskapande genom reflektion. Hon tar också upp 

begreppen guidning och styrning. För att kunna guida barnen behöver pedagogen goda 

ämneskunskaper medan styrning kan ske enbart utifrån rollen som lärare, det vill säga utifrån 

den maktpositionen där läraren är den som sitter inne med kunskap som eleven ska ta emot. 

 

 

Figur 1. Guidning och styrning (Bendroth Karlsson, 1998, s. 42). 
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Med hjälp av guidning får de som deltar någon form av kunskap, det kan exempelvis röra sig 

om hur olika material eller tekniker fungerar. Styrning används för att forma aktiviteten under 

tre faser. Dels under initieringen då det är det läraren eller eleven som tar initiativ. Sedan 

under själva aktiviteten där styrningen formar hur den genomförs, vem som bestämmer över 

vilka redskap och material som används och utifrån vilket tema aktiviteten lagts upp. Sista av 

allt påverkar styrningen vem som bestämmer när aktiviteten ska avslutas. Begreppet 

”Community of learners” beskriver Bendroth Karlsson (1998) i positiva termer som en 

kombination av stark guidning, det vill säga att läraren besitter goda ämneskunskaper, och en 

mjuk styrning. 

I sin bok beskriver Pramling Samuelsson (2008) tre olika perspektiv på lärande kopplat till 

estetik. Som ytterligheter finns dels synen på att estetik främst är ett medel för att andra 

förmågor ska kunna utvecklas, däribland personliga och sociala och dels synen på att estetik 

handlar om ett personligt uttryck utifrån individen där läraren inte har någon roll som 

pedagog. Hon förespråkar själv en mellanväg och skriver: ”Det estetiska är för oss inte bara 

ett medel utan ett mål i sig i barnets utveckling.” (Pramling Samuelsson, 2008, s.143). I detta 

perspektiv får pedagogen en viktig roll i barnens estetiska utveckling. 

 

Barns möjlighet till inflytande och kreativitet 

Tidigare i kunskapsöversikten har det framkommit att musik i förskolan ofta stannar vid det 

reproducerande (Holmberg, 2012) istället för att gå vidare till producerande aktiviteter där 

barnen ges möjlighet att improvisera. Jag hävdar att för att kunna improvisera krävs 

kreativitet och för att barnen ska få utlopp för sin kreativitet behöver de ges inflytande över 

musikstunderna. Wassrin (2013) skriver exempelvis att det krävs ett visst mått av frihet för att 

barnen ska kunna bibehålla sin kreativitet. Hon betonar att pedagogerna har en viktig roll när 

det gäller att skapa resurser för barnen och underlätta deras musikskapande. Sådana resurser 

kan exempelvis vara tid, att få röra sig fritt i rummet och materiella resurser av olika slag. 

Hon utgår i sin text ifrån de yngre barnen på förskolan och beskriver att trots att flera av 

barnen saknade talat språk tog de ändå initiativ under musikaktiviteterna och bidrog till 

samskapande tillsammans med de andra barnen. De både tar egna initiativ utifrån musiken 

och svarar på de initiativ som tas av barn och pedagoger. Enligt henne krävs det såväl material 

som en tillåtande miljö för att barnen ska kunna ta initiativ. En miljö där barnen tillåts röra sig 

fritt i rummet och inte begränsas genom att exempelvis sitta i en ring var också viktigt 

eftersom barnens möjligheter till deltagande i aktiviteter annars blev inskränkta. Det behövs 

frihet för att barnen ska kunna utveckla sin kreativitet menar hon. 

I sin bok belyser Arnér (2009) begreppen delaktighet och inflytande. I likhet med Wassrin 

(2013) tar hon upp betydelsen av att barnen ges möjlighet till handlingar som de själva 

upplever som meningsfulla. Som pedagog finns möjligheten att antingen tillåta eller välja att 

neka barnen att göra något. Genom att bejaka det barnen gör kommer de att växa av 

förtroendet de ges och bli inspirerade. Hon skriver: ”Ju öppnare lärare är för att visa barn 

respekt och intressera sig för deras initiativ, desto mer utvecklar barnen sin lek och sina 

aktiviteter.” (Arnér, 2009, s.14). I sin avhandling (Arnér, 2006) beskriver hon att pedagoger 

ofta säger nej till det barnen önskar göra.  
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Främst, menar jag, att pedagogerna tar hänsyn till vad de traditionellt brukar göra och vad kollegerna 

anser, snarare än till det barnen anser vara önskvärt och meningsfullt. Detta görs trots målen i 

förskolans läroplan och pedagogernas offentliga uppdrag som anger att barnen ska få utrymme för 

sina egna initiativ och skapande av mening. (Arnér, 2006, s.93-94) 

Orsakerna till varför de säger nej istället för att bejaka barnens initiativ kan exempelvis vara 

regler och traditioner på förskolan, den hänsyn pedagogerna tar till varandra och hur 

pedagogerna ser på barnen. Barns initiativ överraskar pedagogerna eftersom det stör 

ordningen, vilket i sin tur väcker en oro för att det ska orsaka kaos eller stress. Arnér (2009) 

skriver att Vygotskijs sociokulturella teori framhåller att barn utvecklas bättre om de får 

möjlighet att samspela med såväl andra barn som vuxna än vad de gör själva och de kan då 

komma högre i sin utveckling. Hon menar att även vi vuxna kan komma att nå högre nivåer i 

vårt samspel med barnen, vilket är ett argument för att barnen ska ges inflytande i förskolan.  

Enligt Sundin (1995) har begreppet kreativitet alltsedan 1960-talet kommit att ersätta 

begreppet skapande. Det finns en kreativ potential hos alla människor. Om förhållanden är 

gynnsamma kan den utvecklas och leda till handlingar. Ett nyckelord när det gäller kreativitet 

är glädje. Kreativitet innebär inte att man kan eller inte kan något utan ska snarare ses som ett 

sätt att vara och handlar om hur man hanterar problem. I förlängningen handlar det om ett 

förhållningssätt till livet. Det finns olika nivåer av kreativitet och den första nivån som enligt 

Sundin (1995) är den nivå förskolebarn befinner sig på utgörs av expressiv kreativitet. 

Kvalitet, originalitet och skicklighet är på denna nivå underordnat frihet och spontanitet. För 

att främja denna typ av kreativitet bör barnen ges möjlighet till att vara oberoende och 

spontana. Miljön har en viktig betydelse för att det kreativa tänkandet ska kunna utvecklas. 

Vid stöd från omgivningen utvecklas den och om omgivningen bromsar så fungerar det 

hämmande. 

 

Vad säger styrdokumenten? 

I förskolans läroplan står det att ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det 

lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (Skolverket, 2010, s.9). I utformningen av planerade 

aktiviteter tolkar jag det som att förskollärare ska vara lyhörda inför vad barnen visar intresse 

för. För att kunna bibehålla kreativiteten måste barnen få vara med och styra över 

aktiviteternas innehåll. Deras initiativ bör bejakas även om det leder aktiviteten i en annan 

riktning än vad det var tänkt från början. I läroplanen står det att ”De behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av verksamheten.” (Skolverket, 2010, s.12). Om musik säger läroplanen att barn 

ska ges möjlighet att utveckla den skapande förmågan och även sin förmåga att kunna 

förmedla ”upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 2010, s.8). Här anser jag att det framträder en 

producerande syn på musiken där barnens ges möjlighet till improvisation, vilket Holmberg 

(2012a) beskriver i sin artikel. Sång och musik nämns som två komponenter av musik, 

däremot sägs det ingenting om exempelvis instrument vilket ändå ofta förekommer i 

förskolan. Det står även att: 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till 

nästa. (Skolverket, 2010, s.6) 
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Den första delen av citatet hävdar jag signalerar betydelsen av producerande aktiviteter 

(Holmberg 2012a) och eget skapande i förskolan medan den andra delen ligger nära det syfte 

med musik som uttryckts av flera författare i kunskapsöversikten där arbetet med musik får en 

reproducerande form (Holmberg, 2012a). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkt jag har valt är Vygotskijs sociokulturella teori eftersom jag utgår 

ifrån att lärande sker bäst i samspel med människor och miljön runt omkring oss. Även i 

förskolans läroplan ligger ett fokus på gruppens betydelse för lärandet. I läroplanen står det att 

” Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.” 

(Skolverket, 2010, s.6) Jag kommer börja med en kort bakgrund till historien bakom 

Vygotskijs teori. Därefter kommer jag redogöra för de begrepp jag kommer fokusera på för att 

senare kunna granska och resonera kring mitt resultat. Dessa begrepp är synen på lärande, 

kreativitet, mediering och den proximala utvecklingszonen. 

 

Sociokulturell teori och syn på lärande 

Gunilla Lindqvist beskriver i förordet till Vygotskis (1995) bok att han kan ses som en av 

sovjetisk psykologis viktigaste nytänkare. Han föddes under slutet av 1800-talet och var bara 

trettioåtta år när han avled till följd av tuberkulos. Ursprungligen studerade han litteratur och 

konst men kom senare att ägna sig åt psykologisk forskning. Hans studier av människan var i 

förhållande till litteratur och konst vilket Lindqvist anser bidrog till att han kunde utveckla en 

teori som var kulturhistorisk. Teorin innebär att människan med hjälp av språket förstår och 

tolkar vår omgivning. Den kulturella utvecklingen som sker hos människor kan beskrivas som 

en medvetandeprocess som är enhetlig. Inom andra teorier, exempelvis Piaget och Freud skiljs 

begrepp som tanke och känsla åt medan de hos Vygotskij hör ihop. Det var inte förrän under 

1960-talet som Vygotskijs teorier blev kända i västvärlden, mycket beroende på att de 

förbjöds i hans hemland under 1930-talet. Under 1980-talet vaknade intresset för hans 

forskning på allvar. Lindqvist (1995) menar att den reproduktiva syn på lärande som finns i 

skolan möter kritik i Vygotskij och att hans idéer kan bidra till en ökad insikt om vikten av en 

skapande pedagogik i dagens skola eftersom det i hans teori inte finns någon motsättning 

mellan rationalitet och estetik. Hon skriver att det i hans teori finns en helhetssyn på 

människan där förnuft och känsla hör ihop och individen ses som ett kreativt subjekt. För att 

bli medveten skapar människan olika föreställningar om den värld där hon lever. 

Säljö (2005) beskriver i sin bok att enligt den sociokulturella teorin är samspelet mellan 

människor viktigt. Vi skapar erfarenheter tillsammans med andra människor som hjälper oss 

att förstå hur omvärlden fungerar. För barnet är detta något som sker genom exempelvis lek 

med personer i barnets närhet.  

I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av handlingar, föreställningar 

och samspelsmönster som är kulturella och som existerar i och genom kommunikation, och som 

därför skiljer sig åt mellan samhällen och livsmiljöer. (Säljö, 2005, s.68) 
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Lärande finns som en aspekt i allt vi människor gör skriver Säljö (2005). Erfarenheter från 

saker vi säger, gör eller är med om tar vi med oss och kan använda i framtida situationer. All 

undervisning behöver inte leda till lärande skriver Säljö (2005) vilket jag tolkar som beroende 

på att lärande inte bara sker i arrangerade undervisningssituationer, utan att det genomsyrar 

allt vi gör. Han skriver att ”I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer 

och kollektiv tar med sig ifrån sociala situationer och brukar i framtiden.” (Säljö, 2005, s.13) 

Smidt (2010) sammanfattar lärande så att det sker i ett socialt sammanhang, bygger på 

tidigare kunskaper och att det sker genom användning av psykologiska och kulturella redskap 

av olika slag.  

Strandberg (2009) beskriver Vygotskijs syn på lärande som en interaktiv process och som ett 

samarbete mellan den vuxne och barnet. Lärarens roll är tudelad, dels ska läraren utmana 

barnet och dels vara en deltagare. 

 

Kreativitet  

Att jag valt att fokusera på Vygotskijs tankar runt kreativitet beror på att jag anser att det är en 

grundläggande faktor när vi utför olika estetiska aktiviteter. Vygotskij (1995) menar att det 

finns två olika typer av handlingar, dels reproduktiva eller återskapande handlingar som 

innebär att vi gör något på samma sätt som vi tidigare gjort det, antingen utifrån minnet eller 

utifrån en förlaga av något slag. Det skapar inte något nytt utan utgör en upprepning av något 

som hänt tidigare. Den andra typen av handlingar kallar han kombinatoriska eller kreativa. De 

kännetecknas av att människan gör sig bilder av något nytt. Hjärnan bearbetar och kombinerar 

tidigare erfarenheter och skapar något nytt av det. Vygotskij (1995) menar att grunden för all 

typ av kreativ aktivitet utgörs av fantasin. Redan när barnet är litet är de kreativa processerna 

igång. Han beskriver även relationen mellan fantasi, skapande och begåvning. Det finns enligt 

honom en syn hos vissa på att enbart de med talang bör ägna sig åt skapande i avsikt att 

utveckla talangen vidare medan han istället menar att skapande är något för alla: 

Om man förstår skapandet i dess sanna psykologiska betydelse, såsom ett skapande av något nytt, så 

är det lätt att komma till slutsatsen, att skapandet är något som tillkommer alla i mer eller mindre grad. 

Det är ju en normal och ständig följeslagare i barnets utveckling. (Vygotskij, 1995, s.45) 

Strandberg (2009) tar i sin bok upp aspekten att kreativa processer till sin natur är sociala. 

Andra människors färdigheter, tankar och idéer är något vi lånar från och tar hjälp av. Detta 

tolkar jag som att det som Vygotskij (1995) beskriver som kombinatoriska eller kreativa 

handlingar gynnas av att människan befinner sig i ett socialt sammanhang. 

 

Mediering 

Säljö (2005) beskriver att genom historien har människor utvecklat olika typer av artefakter 

där kunskaper, begrepp och insikter har byggts in. Artefakter kan till exempel utgöras av 

böcker. När vi agerar kommer vi att samspela med dessa artefakter. Dessa utgör viktiga 

sociokulturella resurser. Vi hanterar vår verklighet med hjälp av olika intellektuella och 

fysiska redskap som utgör en integrerad del av våra handlingar. Tänkandet kan inte särskiljas 

ifrån detta och mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar har växt 
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fram ur och färgats av dessa redskap i vår kultur. Det allra viktigaste redskapet för mediering 

är vårt språks resurser. Säljö (2005) skriver: 

Ord och språkliga utsagor medierar således omvärlden för oss och gör att den framstår som 

meningsfull. Med hjälp av kommunikation med andra blir vi delaktiga i sätt att beteckna och beskriva 

världen som är funktionella och som gör att vi kan samspela med våra medmänniskor i olika 

aktiviteter. (s.82) 

Strandberg (2009) skriver att en faktor i barns utveckling som kan ses som specifik för oss 

människor är tillgången till olika tecken och verktyg. Mediering är när det finns något mellan 

miljön och individen som påverkar hur världen uppfattas, som till exempel vårt språk. 

 

Den proximala utvecklingszonen 

Strandberg (2009) beskriver Vygotskijs tanke om utveckling som att det alltid finns ett nytt 

steg att ta för att komma vidare. Det är intressant att se var barn befinner sig just nu, men ännu 

intressantare att undersöka de steg som följer på det. Det är alltid möjligt att utvecklas och det 

utgör en för människor unik dimension. Barnets utveckling är inte förutbestämd utifrån olika 

stadier eller mognad utan är beroende av aktiviteter och interaktioner med andra människor. 

Vilken kompetens barnet kommer utveckla är beroende av vilka utmaningar som finns i den 

värld där det lever. 

I sin bok beskriver Säljö (2005) Vygotskijs definition av begreppet den proximala 

utvecklingszonen som avståndet mellan vad en person kan klara av själv utan stöd i 

jämförelse med vad samma person kan åstadkomma i samarbete med vuxna eller kamrater 

med större kunskaper och färdigheter. Även Smidt (2010) skriver att för att nå den proximala 

utvecklingszonen behöver inte den andra personen vara en vuxen utan ett barn som är mer 

kompetent inom ett område kan hjälpa det första barnet att nå nästa nivå. Båda barnen gynnas 

av detta utbyte. Det är viktigt med uppgifter som engagerar och fängslar barnen och att det är 

något man kan arbeta med tillsammans över en längre tidsrymd. Det är också viktigt att vara 

uppmärksam på vad barnen för tillfället intresserar sig för och utgå ifrån det. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
I detta kapitel ämnar jag beskriva varför jag valt metoden kvalitativ intervju och hur den 

fungerar. Jag kommer även att beskriva hur jag gjort mina urval och mina avgränsningar. De 

etiska överväganden som blivit aktuella i undersökningen ska jag också beskriva närmare. 

Avslutningsvis kommer jag beskriva hur intervjuerna genomförts, materialet bearbetats och 

metodens validitet och reliabilitet. 

 

Val av metod 

Genom att lyssna på berättelser från förskollärarkollegor kan man som forskare få tillgång till 

erfarenheter som man själv kan använda i det praktiska arbetet menar Löfgren (2014). Enligt 

honom ger dessa berättelser oss tillgång till didaktiska kunskaper och erfarenheter, vi förstår 

hur yrkeserfarenheter leder till meningsskapande, olikheter mellan förskollärare och förskolor 

lyfts fram och yrkets status kan höjas genom att ett professionellt förhållningssätt byggs upp. 

Bryman (2011) skriver att i ”kvalitativ forskning finns det i stället en betoning av det 

generella när det gäller formuleringen av de inledande frågeställningarna och en tyngd på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt.” (s.413). Jag har valt att göra en kvalitativ 

intervjustudie med fyra förskollärare eftersom jag är intresserad av att ta del av hur de ser på 

musikstunderna på förskolan. Min förhoppning är att intervjuerna och sammanställningen av 

resultatet ska bidra till såväl praktisk kunskap som jag och andra kan använda oss av i 

framtiden som att öka medvetenheten om musikens betydelse inom förskolan. 

 

Kvalitativ intervju 

Enligt Bryman (2011) är skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod att den 

kvalitativa metoden kännetecknas av att forskarens intresse riktas mot ståndpunkterna hos den 

som blir intervjuad. Om intervjun rör sig ifrån intervjuguiden bör det uppmuntras eftersom det 

ger information om vad intervjupersonen ser som viktigt och relevant. Det är inte nödvändigt 

att frågorna kommer i samma ordning som de står i intervjuguiden och för att anknyta till 

något som den som intervjuas sagt kan nya frågor ställas. Det är fördelaktigt om svaren på de 

frågor som ställs är detaljerade och fylliga. Jag har valt formen av en semistrukturerad 

intervju där jag kommer utgå från en intervjuguide men ändå vara beredd att göra avsteg från 

den om intervjun tar en oväntad riktning. Bryman (2011) skriver så här: 

Forskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras (det kallas ofta för en 

intervjuguide) men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna 

behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Frågor som inte ingår i denna kan också 

ställas, om intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt. Men i stort sett kommer 

frågorna att ställas i den ursprungliga ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen.  (s.415) 

Ett alternativ hade varit en nästan helt ostrukturerad intervju där kanske bara en enda fråga 

hade ställts (Bryman, 2011) men i och med att jag har flera färdiga frågeställningar som jag 

vill kunna bearbeta har jag valt den semistrukturerade varianten. Som stöd i mitt arbete 

skapade jag en intervjuguide (se bilaga 2). 
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Urval och avgränsningar 

Jag valde metoden intervju och utförde fyra kvalitativa intervjuer med förskollärare i en 

mindre kommun i sydöstra Sverige. Att jag valde den kommunen beror på att jag bor och 

arbetar som vikarie inom förskolan där vilket innebär att jag har en hel del kontakter. Jag har 

använt mig av ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) innebär att forskaren strävar 

efter överenstämmelse när det gäller urvalet i förhållande till forskningsfrågorna. Min 

målsättning har inte varit att hitta personer som är extra kunniga inom musik utan att ta del av 

uppfattningarna hos fyra vanliga förskollärare. Jag har undvikt att intervjua förskollärare som 

jag har en privat relation med eftersom det eventuellt skulle kunna göra det svårare för dem 

att tacka nej när jag frågade. Jag känner dock alla fyra utifrån mitt arbete. En annan faktor 

som jag har beaktat i valet att inte intervjua personer som jag står i ett nära förhållande till tar 

Ryen (2004) upp i sin bok. 

Ett problem med att intervjua vänner kan vara att man tror att man förstår varandra och därför inte 

utforskar antaganden eller följer upp dem för att få större klarhet i händelser eller erfarenheter. 

Problemet består då i brist på distans. (s.82) 

När det gäller det antal intervjuer jag valt att göra grundar det sig i ett resonemang om vad 

som är möjligt att genomföra utifrån examensarbetets omfattning. Bryman (2011) skriver att 

antalet intervjuer bör avgöras genom en avvägning av studiens omfattning och det antal 

jämförelser som planeras. Jag tror att färre antal intervjuer gör det möjligt att göra en 

omfattande analys eftersom mängden material då blir hanterligt utifrån den tid vi har på oss. 

 

Intervjuernas genomförande 

Att vara en god lyssnare är av stor vikt för att de personer du intervjuar ska vilja berätta enligt 

Löfgren (2014). Det skapar förutsättningar för att du ska få en fyllig berättelse. Även Bryman 

(2011) tar upp detta och menar att som intervjuare gäller det att uppmärksamma både det som 

sägs och det som förblir osagt. Som forskare ska man vara aktiv utan att för den delen bli 

påträngande vilket innebär en balansgång. Starrin och Svensson (1994) beskriver i sin bok att 

den roll intervjuaren tar under en intervjusituation måste aktualiseras: 

Ser undersökningspersonerna intervjuaren som en intresserad och nyfiken kollega eller som en 

kontrollerande expert utifrån? Precis som i alla annan kvalitativ forskning måste intervjuaren tillägna 

sig kunskaper om de subtila processer som äger rum i intervjusituationen, bl a för att komma till insikt 

om den egna påverkan av undersökningspersonens uppfattning. (s.125) 

Enligt Löfgren (2014) kommer inte allt som sägs vara relevant utan där gäller det att som 

forskare utgå ifrån syfte och frågeställningar för att sålla i materialet. Han skriver även att det 

är viktigt att tänka på valet av utrustning. Jag spelade in intervjuerna med min mobiltelefon 

för att senare kunna gå tillbaka till källan och inte behöva förlita mig på anteckningar. Enligt 

Löfgren (2014) höjer inspelningar både intervjuernas och analysens kvalitet eftersom man 

som lyssnare kan koncentrera sig på det som sägs och den som berättar slipper vänta under 

tiden anteckningar förs. Om den jag intervjuar kommer in på något intressant är det enligt 

honom bättre att föra berättelsen framåt med kommentarer i stil med ”berätta mer”, ”kan du 

ge ett exempel?” Frågor av typen ”varför?” kan snarare bromsa berättandet eftersom de kan 

upplevas som att de ställer berättaren mot väggen. Under mina intervjuer varierade det hur 

pass mycket jag följde intervjuguiden. Två av mina intervjupersoner var väldigt talförda och 
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där handlade det mycket om att fånga upp det de själva kom in på och be dem utveckla det 

vidare. När det gällde de två andra kom intervjuguiden att bli mer betydelsefull eftersom det 

gav teman som vi kunde samtala runt. Under den andra intervjun blev vi störda av ljud utifrån 

eftersom rummet låg precis intill barnens kapprum. Det påverkade även kvaliteten på 

ljudinspelningen som på vissa ställen blev svårt att uttyda. En lärdom som jag drog av det är 

att det om möjligt är bra att sitta på en så lugn plats som möjligt. 

 

Bearbetning av material 

Efter att jag avslutat varje intervju påbörjade jag arbetet med transkriberingen. Enligt Löfgren 

(2014) och Bryman (2011) är det bra att redan under transkriberingen föra anteckningar i 

marginalen om resultat som rör syftet av projektet eftersom analysen då kan påbörjas redan 

då. Bryman (2011) skriver att transkribering är viktigt utifrån den aspekten att det är möjligt 

att lyssna in såväl vad intervjupersonen säger som det sätt de säger det på. Min målsättning 

var att påbörja transkriberingen direkt efter att intervjun var gjord för att säkerställa att jag 

hade den i färskt minne. Det fungerade bra på intervju tre och fyra. Jag hade då möjlighet att 

sätta mig ner direkt och börja skriva. Intervju ett och två skedde samma dag men en timmes 

mellanrum vilket jag upplevde som en nackdel. Dels tog intervjuerna mycket energi och dels 

var jag redan igång med att reflektera över den första intervjun när jag skulle hålla den andra 

som gjorde att det var svårt att byta fokus. En fördel som jag upplevde med att sätta sig direkt 

med transkriberingen var att jag tidigt kom igång med bearbetningen av materialet och snabbt 

kunde identifiera olika teman som verkade återkomma under de olika intervjuerna. 

Min målsättning var att försöka finna gemensamma teman i de fyra intervjuerna. Det kan 

enligt Löfgren (2014) vara sådant som verkar särskilt viktigt för den som berättar och som de 

återkommer till. Han menar att det är bra särskilt när olika människors berättelser ska studeras 

i förhållande till samma fenomen. De utgör en bra grund till jämförelser. Starrin och Svensson 

(1994) skriver att arbetet med analys och tolkning av de intervjuer som gjorts kan delas in i 

fyra olika faser. I den första fasen försöker forskaren skapa ett helhetsintryck och göra sig 

bekant med data. Det sker vanligen genom att de transkriberade intervjuerna vid upprepade 

tillfällen läses igenom. I den andra fasen fokuserar forskaren på att bli uppmärksam på 

skillnader och likheter i materialet genom att intervjuerna jämförs med varandra. Den tredje 

fasen handlar om att olika uppfattningar i intervjuerna ska kategoriseras i olika 

beskrivningskategorier. Under den fjärde och sista fasen ligger det kategorisystem som 

skapades i fas tre under luppen och den underliggande strukturen studeras. Under mina 

genomläsningar av materialet visade det sig att vissa aspekter återkom hos samtliga 

förskollärare som till exempel spontaniteten i undervisningen och den glädje de upplevde att 

barnen fann i musiken. Ett tema som jag från början inte hade reflekterat över var hur ansvaret 

för musikstunderna fördelade sig i arbetslagen. Det visade sig sedan vara något som samtliga 

förskollärare återkom till i intervjuerna vilket gav en ny dimension till min undersökning. 

 

Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) beskriver två former av reliabilitet respektive två former av validitet. Extern 

reliabilitet handlar om i vilken omfattning det är möjligt att upprepa en undersökning. Det är 

sällan aktuellt i kvalitativ forskning. Intern reliabilitet blir aktuellt om ett forskarlag arbetar 
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tillsammans. Det handlar om att bli överens om hur materialet ska tolkas. Intern validitet 

innebär att forskarens observationer ska överensstämma med de olika teoretiska idéer som 

sedemera kommer att utvecklas utifrån dem. Extern validitet berör generaliseringen av 

forskningsresultaten. Det är problematiskt inom den kvalitativa forskningen beroende på att 

urvalet ofta är begränsat och även fallstudier ingår. 

Starrin och Svensson (1994) diskuterar begreppen validitet och reliabilitet i sin bok och 

skriver att i all forskning uppkommer det frågor om det resultat som framkommit är 

trovärdigt, giltigt och om forskningsarbetet skett på ett noggrant sätt. Genom analys av data 

som framkommit genom intervjuerna försöker forskaren förstå ett problem som tidigare varit 

oklart. Ett dilemma är frågan om huruvida den tolkning och analys som gjorts faktiskt kan 

anses vara representativ för verkligheten. En viktig fråga är om de beskrivningskategorier som 

framkommit stämmer med intervjupersonernas uppfattningar. För att visa på det kan citat från 

intervjuerna fungera som ett stöd. Citaten har även en konkretiserande och berikande funktion 

av de abstrakta kategorierna som forskaren satt upp. Bryman (2011) beskriver samma 

problem i sin bok: 

Kvantitativa forskare brukar ibland kritisera kvalitativa undersökningar för att de är alltför 

impressionistiska och subjektiva. Med detta menar de att kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning 

bygger på forskarnas ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och 

även på det nära och personliga förhållande som de etablerar med undersökningspersonerna. (s.368) 

Att forskaren har rollen som tolkare av materialet upplevde jag som problematiskt. Det är en 

viktig fråga om det som jag anser framkommer i de olika intervjuerna verkligen är det som 

intervjupersonerna menar. Där tycker jag att jag hade ett gott stöd i att de intervjuer jag gjorde 

var så pass utförliga. Jag bad även under intervjuerna att förskollärarna skulle utveckla sina 

svar inom områden där jag inte kände mig säker på vad de menade. Jag funderade även på om 

det faktum att jag påbörjade analysarbetet på en gång påverkade de kommande intervjuerna. 

Att gå in i varje intervju med ett öppet sinne var min målsättning men det är möjligt att min 

förförståelse av vad de tidigare intervjuerna kommit fram till omedvetet påverkat vilka spår 

jag uppmuntrat under de efterföljande intervjuerna. 

Fritzell (2009) diskuterar i sin artikel begreppet generaliserbarhet hos kvalitativa studier inom 

pedagogisk forskning. Han beskriver begreppet generaliserbarhet som att det resultat som 

framkommit i en studie ska kunna anses vara generellt för andra studier åtminstone när det 

gäller liknande förutsättningar och betonar betydelsen av att studien problematiserar sin 

tolkning eftersom det då kan utgöra en grund för dialog som i förlängningen påverkar arbetet 

på andra ställen än där studien utfördes. Utifrån den tanken kan resultaten av min studie inte 

generaliseras till andra förskolor än de jag studerat och de förskollärare jag intervjuat. Urvalet 

är för litet och de befinner sig på liknande förskolor i samma kommun. Däremot kan studien 

väcka diskussion som förändrar arbetssättet på fler platser. 

 

Etiska överväganden 

Löfdahl (2014) beskriver att etiska överväganden är något som ska finnas med i hela 

forskningsprocessen. Det finns också en skillnad mellan dels forskningsetiken och dels 

forskarens etik. Det senare handlar om forskarens praktiska tillämpningen av det regelverk 

som finns. Hon betonar att samtliga som deltar i en undersökning ska informeras, samtycka 

och ha möjlighet att när som helst under studiens gång ha möjlighet att dra sig ur utan frågor 
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eller repressalier. Det är bäst om den information som ges om en studie är i både muntlig och 

skriftlig form. Jag har via mejl kontaktat förskolechefer i Mjölby kommun för att informera 

om min undersökning och bett om tillåtelse att kontakta och intervjua fyra förskollärare. Jag 

informerade förskollärarna muntligt om vad studien gick ut på vid den första kontakten med 

dem. Innan intervjun fick förskollärarna ta del av intervjufrågorna. Tillsammans med 

intervjufrågorna fanns ett följebrev, så kallat missiv, där det tydligt framgick att de 

medverkande när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Där fanns det även telefon-

nummer och e-post till mig för eventuella frågor. Den informationen upprepade jag i samband 

med intervjutillfället. Vart intervjun skedde gav jag dem möjlighet att påverka beroende på 

var de känner sig mest bekväma. På förskolan, i en offentlig miljö eller i hemmet. Alla mina 

fyra intervjupersoner valde att intervjuas på den förskola där de jobbar i anslutning till 

arbetsdagen. 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att individens integritet alltid ska respekteras och det är därför 

viktigt att materialet förvaras på ett säkert sätt. Jag förvarar de transkriberade intervjuerna 

inlåsta i ett skåp och efter att arbetet med examensarbetet är avslutat kommer de att förstöras. 

Löfdahl (2014) tar upp nyttjandekravet som innebär att data som samlas in enbart ska 

användas i den aktuella undersökningen och inte sparas efter att den avslutats. De personer 

som deltar ska inte gå att identifiera i arbetet utan vara garanterade konfidentialitet.  I det 

färdiga arbetet kommer de personer jag intervjuat avidentifierats så mycket som det är möjligt 

med andra namn. I de fall de använder specifika uttryck som gör de lättare att identifiera 

kommer jag att välja att inte använda det i citat. 
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Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de synpunkter som framkom under de fyra 

intervjuerna. Jag kommer att namnge förskollärarna Lina, Karin, Carolina och Fia. Samtliga 

namn är fingerade. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag under transkriberingen 

identifierat olika teman som jag bearbetat vilket har fungerar som min indelning i 

resultatdelen och blivit utgångspunkt för mina rubriker. Mitt syfte med studien var att 

undersöka hur förskollärare ser på arbetet med musik i förskolan, vilket syfte de har med 

musikstunderna och på vilket sätt barnen ges inflytande över hur musikstunderna utformas. 

För att låta förskollärarna komma till tals har jag valt att illustrera min text med citat. För att 

göra det mer lättläst har jag valt att ändra vissa ord från talspråk till skriftspråk. Exempel på 

sådana ord är ”nån” som ändrats till ”någon”. Detta har dock inte påverkat betydelsen i det 

som sägs. Jag kommer inleda min resultatdel med att beskriva mina intervjupersoner närmare 

för att därefter gå över till själva resultatet. 

 

Intervjupersoner 

Nedan beskriver jag mina fyra intervjupersoner lite närmare, hur länge de arbetat i förskolan 

och hur deras arbetsförhållanden ser ut, deras utbildningsbakgrund och allmänna syn på 

musik. Därefter kommer jag analysera mitt material utifrån de olika teman som jag har 

identifierat under arbetet. 

Lina arbetar med barn i åldern 1-3 år. Hon har arbetat som förskollärare i tjugoett år, och 

beskriver sin lärare i musik under utbildningstiden som mycket bra och engagerad. Hon lärde 

sig att spela gitarr vilket hon använder flitigt i barngruppen. Hon beskriver att hon alltid har 

älskat musik och att sjunga även om hon själv inte tycker att hon sjunger bra. 

Karin arbetar med barn i åldern 3-5 år. Hon har arbetat som förskollärare i sju år och tycker 

det är roligt med musik men spelar själv inget instrument. Under utbildningen valde hon en 

estetisk inriktning med bland annat musik, bild, slöjd och drama. 

Carolina arbetar med barn i åldern 1-5 år och har arbetat som förskollärare i snart femton år. 

Hon har sysslat mycket med musik ända sedan hon var liten, gått i musikskola och sjungit i 

kör. Hon lyssnar även mycket på musik på sin fritid. Att lära sig spela gitarr ingick som en del 

av hennes utbildning och hon tycker att de fick med sig mycket användbart ifrån utbildningen 

när det kom till musik.  

Fia arbetar med barn i åldern 1-3 år och har arbetat som förskollärare i tjugo år. Hon ser på 

musik inte bara som sång utan också utifrån takt och dans och har själv dansat folkdans. Hon 

är inte så förtjust i att sjunga och tycker inte att hon sjunger bra även om hon gör det 

tillsammans med barnen. Hon lärde sig att spela några ackord under utbildningen men gör det 

inte längre. 
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Musikens syfte 

Frågan om vad pedagogerna ser för syfte med musik på förskolan gav upphov till flera olika 

trådar. Jag har därför valt att beskriva det under fem olika underteman. I vissa teman kommer 

inte alla förskollärarna till tals vilket beror på att de inte nämnde det under intervjuerna. 

Glädje och social gemenskap 

Den viktigaste faktorn som samtliga pedagoger tryckte på var glädjen med musik, att man 

skulle ha roligt tillsammans. ”Ja, det är ett lustfyllt lärande, man lär när man har roligt och 

man ser att dom har roligt, det kan inte vara fel.” (Lina) 

Ja, alltså, det musik handlar om för mig, dels är det ju mer en sång men det ska vara glädje i det för 

det är det framför allt med dom här små man ser att dom hänger med med hela kroppen. (Fia) 

Men framförallt är det ju att man ska känna att man har en rolig stund tillsammans som ger något, som 

man vill göra igen. Mm, det är ju det viktigaste. (Carolina) 

Karin beskriver den spontana glädjen som barnen visar när de exempelvis sjunger ute på 

gården, i gungorna och i sandlådan. 

Och plus att man får ju en sådan glädje i kroppen och det är ju en skön känsla som man bär med sig 

även efter att man har slutat så har man ju den här behagliga känslan i kroppen och det gör ju också att 

resten av dagen kan bli lite behaglig. Och att man ja… en måbra-känsla. (Karin) 

En annan viktig faktor som pedagogerna ser med musik i förskolan är möjligheterna att 

använda det för att bygga sammanhållning och gruppgemenskap mellan barnen. Lina 

beskriver att under musikaktiviteterna förekommer inga konflikter mellan barnen. Alla är 

kompisar och stöttar varandra. Det är ett forum för att lära sig hantera sociala relationer, 

barnen lär sig bli trygga med varandra och får möjlighet att träna sin självkänsla. 

Och få ihop gruppen, det är mycket… man kan hålla varandra i handen och dansa någon liten dans, 

det är stärkande för gruppdynamiken, gruppsammansättningen. (Lina) 

Karin beskriver en situation när de äldre barnen i gruppen hade fått lära sig en ny sång som de 

yngre barnen blev nyfikna på. Hon bad då de äldre barnen att komma in till de yngre och lära 

ut den nya sången till dem, med ord och rörelser. De äldre barnen växte med ansvaret och 

uttryckte stolthet över att de kunde lära de små och de yngre barnen tog till sig det på ett annat 

sätt än de brukade göra när en sång introducerades av de vuxna. Lina berättar om en 

namnsång som hon ända sedan höstterminen sjungit med sin grupp av yngre barn. Sången går 

ut på att varje barn på ett speciellt ställe ska säga sitt namn. I början kunde många inte det 

men fick hjälp av kompisarna. Hon menade att allt eftersom att fler och fler barn kunde själva 

backade de andra barnen och lät dem säga utan hjälp. 

Tidsfördriv och motorik 

Både Karin och Lina beskrev under sina intervjuer att musik relativt ofta användes som ett 

sätt att fördriva tiden och hålla barnen sysselsatta under tiden de väntade på att något annat 

skulle hända. Lina menade att det var ett sätt att samla barnen och hålla dem lugna efter 

utevistelsen innan dukningen var klar. Utan den aktiviteten blev barnen lätt rastlösa och 
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började plocka med besticken och dra fram leksaker. På Karins avdelning är barnen indelade i 

fyra grupper varav två går ut och två är kvar inne. Ofta blir det så att de barn som varit ute blir 

klara med avklädning innan innegrupperna är färdiga och de har då ingenstans att vara inne på 

avdelningen.  

Ja, oftast blir det ju som sagt när dom sitter och väntar, alltså dom som varit ute kommer in, så är ju 

dom som är inne inte färdiga så då får dom kanske sitta kvar ute i hallen och vänta lite och då blir det 

ett sådant tillfälle. Så sjunger dom med, högt och gärna ute i hallen. Så att… mm. (Karin) 

Fia och Lina tar upp musikens lugnande och distraherande förmåga om ett barn blir ledset. Att 

ta fram gitarren och sätta sig att spela eller börja sjunga en sång avleder barnet och skapar 

lugn och harmoni i gruppen. 

Både Karin och Carolina tar upp musikens betydelse för motoriken. När barnen blir rastlösa är 

musiken och olika rörelsesånger ett bra sätt att få barnen att göra sig av med överskottsenergi 

och gå ner i varv.  

Ja, och ofta är det ju det att när dom spinner iväg så har dom ju liksom inget att göra så då kan ju det 

liksom vara ett alternativ. Och då får man ju också röra på sig för mycket av sångerna är det rörelser 

till också. Så det är ju både att sjunga och röra på sig. Koordination och kroppsuppfattning och språket 

med då. (Karin) 

Många av de sånger som sjungs på förskolan har tillhörande rörelser som barnen snabbt lär 

sig. När de gäller dem yngsta är det ibland så att de är lättare att utföra än vad sången är att 

sjunga. Ett barn som inte kan berätta att det vill sjunga ”Imse, vimse, spindel” kan med hjälp 

av rörelserna få pedagogen att förstå vilken sång som hen vill sjunga beskriver både Fia och 

Lina som arbetar med de yngsta barnen. 

Självkänsla 

Att våga ta sin plats i gruppen och sjunga tillsammans med andra är något pedagogerna 

identifierar som ett medel att öka barnens självkänsla. Fia beskriver att genom att sjunga och 

visa glädje tillsammans med barnen vågar de vara med utan att känna krav på prestation. Då 

gäller det att som pedagog våga släppa på prestigen och inte oroa sig över hur man själv 

sjunger. Lina berättar att hon genom att upprepa samma sånger och övningar många gånger 

får barnen att känna sig trygga och förstå vad som förväntas av dem. Det finns inget krav på 

prestation utan de får delta när de är redo och vågar.  

Fast dom är så små så förstår dom verkligen mycket. Dom är känsliga dom små liven. Känner 

varandra också och känner tillit till varandra och till mig. Känner sig trygga i det här. Men det har fått 

växa fram. Jag har ändå tänkt att det… någon gång kommer dom och vilja säga sitt namn själv. För 

det är inte så att dom känner sig tvingade. Dom vill, herregud ja, det är så det ska va. Man ska inte 

känna att oj, nu är det min tur att säga mitt namn, absolut inte. (Lina) 

Hon beskriver även att det är en bra träning inför vuxenlivet att redan tidigt få stå i centrum. 

Språkutveckling 

Samtliga pedagoger nämner musikens roll i barnens språkutveckling. Karin beskriver det som 

att ”ramsa och tramsa” med barnen. Att tillsammans leka med orden. Barn som kanske inte 
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pratar så mycket i vanliga fall blommar upp under musikstunder. Carolina beskriver sin syn på 

vilket sätt musiken kan vara språkutvecklande: 

Sen är det ju väldigt, alltså om man tänker rent alltså språkutvecklande är det ju, fantasi, att våga 

uttrycka sig, det är ju många som är lite blyga som ändå vågar uttrycka sig genom musik och sång. 

(Carolina) 

För henne är musiken ett annat medium än bara språket som lockar barn som annars inte säger 

så mycket att uttrycka sig. 

Tradition 

Carolina beskriver förskolans roll som bärare av traditioner. Både när det gäller de sånger som 

sjungs och olika typer av klassiska ringlekar som barnen kanske inte möter någon annanstans. 

Och sen också att man för vidare traditioner tycker vi är viktigt. Det kulturella arvet man ska ha med 

sig, eller ska ha, men vi vill det i alla fall. Som, nej, men alltså dom har traditionella sakerna som är 

roligt att ha med sig. (Carolina) 

Även Karin tar upp den aspekten och kopplar det till det luciatåg som de äldre barnen på 

förskolan brukar ha varje år. Hon beskriver även sin önskan att kunna ge barnen en 

”sångskatt” att plocka av inför framtiden. 

 

Praktiskt arbete 

Samtliga pedagoger i studien framhåller att arbetet med musik i förskolan till största delen 

sker spontant i stunden och att dessa stunder är något som initieras av både barn och vuxna. 

Lina och Carolina har på sina förskolor även en inplanerad musiksamling varje vecka vilket 

inte Karin och Fia har.  

Väldigt mycket spontant, spontan musik har vi, vi sjunger när vi pusslar, vi sjunger när vi leker, vi 

sjunger… väldigt ofta och mycket. Och särskilt med dom yngsta barnen så är det mycket spontansång 

och man spelar. Alltså hur saker låter och… det tycker jag också är en form av musik. Man testar ljud 

och sådär. Så det är mycket i leken faktiskt spontant och allt. (Carolina) 

Så det blir väldigt mycket spontant, om man pratar om någonting, har vi en sång om det? Vi såg en 

nyckelpiga, kan du en sång eller en ramsa? Silverfiskar har vi väldigt dåligt med sånger om! (Lina) 

På de planerade musiksamlingarna har både Lina och Carolinas avdelningar en uppdelning 

beroende på ålder. På Linas förskola samlas alla barn från småbarnsavdelningarna för sig och 

de lite äldre barnen för sig. Tidigare hade de en gemensam samling för samtliga barn på 

förskolan men då pedagogerna upplevde att det var svårt att anpassa innehållet så att det 

passade alla har de nu separata samlingar istället.  

Tidigare har dom fått önska sånger i stora gruppen med men nu har vi ett program. Det var ofta 

samma barn som vågade önska och dom andra kom ändå inte till tals. Dom som fyller år sjunger vi 

alltid för och dom får välja vilken grupp som ska gå först. Men det brukar ta en rätt lång stund ändå 

dom har stunderna. Jag tycker det har ändrar karaktär, barnen är mycket mer engagerade nu när dom 

inte är så många. Jag gillar inte det där att sitta i en stor ring. (Lina) 
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På Carolinas förskola har de två avdelningarna samlingar separat vilket leder till att det 

naturligt blir så att de äldre barnen har musiksamlingar för sig och de yngre för sig. 

Fia har tidigare jobbat på samma förskola på en avdelning med de äldre barnen och berättar 

att de då hade planerade musikstunder vilket förekommer väldigt sällan med de yngre barnen 

på den avdelning där hon nu arbetar. Hon funderar på vad den skillnaden beror på och menar 

att det nog har att göra med att det känns svårare att samla alla de små barnen och få dem att 

sitta i en ring. Då blir det ofta så att en pedagog spontant börjar sjunga tillsammans med något 

eller några barn och de som vill ansluter. 

Förskollärarna beskriver olika typer av material som används. Olika rytminstrument finns på 

samtliga avdelningar och Fia berättar om användningen av rytmägg (små maraccas formade 

som ägg) som hon tycker passar väldigt bra för de små. Det finns även sångpåsar, sångkort 

och sångfiskar, vilket är bilder av fiskar med magneter på som barnen får fiska upp. På 

baksidan av varje fisk finns en sång som man sedan sjunger tillsammans. Danser och 

danslekar förekommer om än mer sällan och det finns även musiksagor tillgängliga som 

används i Carolinas grupp. Hon beskriver också hur de arbetar med olika musikstationer där 

barnen får utföra olika uppdrag vilket är en av aktiviteterna de gör på musiksamlingen en 

gång i veckan. Lina berättar att hon har en låda med olika djur i som barnen får dra upp och 

sedan sjunger de om dom. Rörelsesånger är vanliga och används när barnen är rastlösa och 

behöver få rasta av sig. Barnen har även tillgång till CD-skivor som används för disco och för 

nedvarvning. Då är det ofta klassisk musik som sätts på. De skivor som finns har ofta 

pedagogerna plockat med sig hemifrån. ”Så visst pratar vi om att vi borde köpa in en ny 

uppsättning av lite men vi har inte satt oss ner i hela arbetslaget och pratat om det.” (Fia) Det 

material som finns är ofta skapat av en enskild pedagog och följer med henne om hon byter 

avdelning. 

Några sångkort har vi inte i dagsläget, vi hade sångfiskar ett tag men nu har den pedagogen slutat så 

hon tog med sig det, så då fick dom ju meta då och så var det ju olika sånger under då. Å det är väl 

något som vi ska försöka ta tag i och göra för det tyckte dom ju var jättekul.(Karin) 

I och med att mycket av det material som används är ”hemmagjort” blir det en fråga om tid att 

ha möjlighet att tillverka nytt. 

 

Ansvar – delat eller gemensamt 

Det visade sig finnas en skillnad mellan de olika förskollärarnas arbetsgrupper i hur ansvaret 

för musik fördelade sig mellan pedagogerna. Både Lina och Karin beskriver avdelningar där 

en pedagog har det främsta ansvaret för musikstunder medan Carolina och Fia beskriver 

arbetslag där ansvaret fördelas gemensamt i gruppen.  

Det har väl blivit mycket av det, självmant också, att jag har tagit det. Det är ju inte så att dom inte 

sjunger dom andra men det är jag som tar det stora. Och litegrann lutar dom väl sig tillbaka dom andra 

och tycker att det är bekvämt. Men det spelar faktiskt inte mig någon roll så länge barnen är nöjda och 

jag klarar av det. (Lina) 
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På både Linas och Karins avdelningar är det en pedagog som har ett stort intresse för musik 

och brinner för ämnet som har tagit ansvar för det. Både dessa pedagoger spelar instrument 

och har stor erfarenhet och en ”ryggsäck” med mycket material. En fara med detta som Lina 

beskriver är vad som händer om den drivande pedagogen slutar arbeta på avdelningen. Detta 

tror hon riskerar att påverka barnens tillgång till musik. På Carolinas avdelning sker 

musikstunderna oftast spontant men varje fredag har dem även en planerad musiksamling.  

Vi har som… ja, en person är ansvarig för den här samlingen och så rullar det då så att man har varsin 

stund om man säger, ja, det blir väl en gång i månaden ungefär beroende om man jobbar på, med dom 

yngre barnen just då eller dom större då. Det funkar bra… ja.(Carolina) 

Carolina upplever att hon arbetar i ett arbetslag som har jobbat hårt med att skapa en 

gemensam värdegrund och dela på ansvaret. 

 

Pedagogers självförtroende och kompetensutveckling 

Samtliga pedagoger förutom Carolina, även de som uttrycker ett stort intresse för musik, 

uttrycker tvivel om sin förmåga att exempelvis sjunga bra.  

Jag har aldrig tyckt om att sjunga, tycker inte att jag sjunger bra så det har varit lite si och så men nu i, 

med barnen så tycker jag att det är ok och sjunger. (Fia) 

Lina beskriver skillnaden mellan när hon var nyutbildad för snart tjugo år sedan i jämförelse 

med nu. Tidigare hade hon förberett musikstunderna noggrant och ville ogärna avvika från sin 

planering. Hon hade en startsång, en rörelsesång och något att avsluta med för att känna sig 

trygg. Under årens lopp är det något hon frångått mer och mer i det praktiska arbetet med 

barnen. 

Men nu alltså, nu känner jag inte att jag behöver det längre, jag har rätt så mycket i ryggsäcken och 

jag har… jag kan nog läsa av barnen. Jag slutar när det känns som att dom har fått nog. (Lina) 

Karin vill gärna arbeta mer med musik i förskolan och på ett naturligt sätt väva in det i 

temaarbeten de håller på med men upplever att hennes bristande kunskaper sätter käppar i 

hjulet. Hon upplever att arbetet med musik ofta blir ytligt och att hon inte kommer vidare på 

djupet i ämnet.  

Eller, om jag går till mig, jag kan ju bara svara för mig själv nu, men att jag alltså, jag inte har så 

mycket och erbjuda dom liksom. Så resultatet, det blir lite torftigt, hade jag ett större utbud skulle jag 

nog jobba mer med det på olika sätt och stoppa in det i olika sammanhang. (Karin) 

Utifrån intervjuerna verkar inte musik vara något som diskuteras ofta i arbetslagen utan det är 

ofta något som sker spontant. 

Det är väl ifall man har tagit en bild och satt upp på väggen, någon dokumentation möjligtvis då men 

nej musik är inte det mesta vi diskuterar. Nästan inte alls skulle jag vilja säga. (Fia) 

Ett undantag från detta är Lina som berättar att hon deltar i en tvärgrupp bestående av tre 

pedagoger från olika avdelningar som har regelbunden tid avsatt för att planera upplägget av 

de två olika musiksamlingarna som hålls på förskolan varje fredag. Vad de väljer att ha med 
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varierar, det har varit mycket rörelsesånger men även vårsånger för tillfället. Hon beskriver att 

det även är viktigt att utgå ifrån vad pedagogerna är intresserade av eftersom det är lättare att 

förmedla det på ett bra sätt till barnen. Deras tanke är att köra samma program under flera 

veckor så att barnen hinner bli bekanta med sångerna. Om något inte fungerar kan de välja att 

plocka ut det och ersätta med något annat. Carolina brukar i sin egen planering av veckans 

musiksamling dels utgå ifrån vad barnen för tillfället uttrycker intresse för men även fundera 

runt om det är något som de inte gjort på länge för att se till att barnen erbjuds en variation i 

aktiviteterna. 

Samtliga förskollärare i studien är eniga om att det inte har förekommit någon 

kompetensutveckling i musik sedan utbildningen. Inga studiedagar har varit inriktade på det. 

Det är något flera uttrycker skulle vara värdefullt att få. Musik verkar inte ha en lika viktig 

plats i förskolan som tidigare tycker Lina och fokus ligger nu snarare på språk och matematik 

menar Karin. Både Fia och Caroline har arbetat i förskoleklass tidigare och där har det vid 

något enstaka tillfälle funnits möjlighet att fortbilda sig. Lina och Karin beskriver det egna 

arbetet med att utveckla sig inom ämnet på olika sätt.  

Däremot min pärm som jag gjorde när jag gick på utbildningen, den hänger med fortfarande och den 

har blivit väldigt mycket tjockare. Det har tillförts mycket sånger och så där. Men det är ju som jag 

själv har rotat fram. (Lina) 

Jag har ju en hel pärm med sånger som det skulle vara jättekul att… men då är det ju liksom det här att 

ta sig tiden att antingen leta upp dom på någon skiva eller något och sedan lära sig. Så det bli ju tyvärr 

att man kör samma repetoar för man vill ju utvidga barnens repetoar också. (Karin) 

Lina beskriver en samling som förnyas och utvidgas medan Karin känner sig osäker på hur 

olika sångers melodi låter och beskriver svårigheter med att hitta tid när det gäller den egna 

kompetensutvecklingen. 

 

Barns inflytande 

Alla pedagogerna anser att barnen ges inflytande över musikstunderna även om inflytandet 

kan se olika ut beroende på barnens ålder och om de är duktiga på att göra sin röst hörd eller 

inte. De modiga barnen som tar för sig och är snabba att önska sånger ges på det sättet ett 

större inflytande än de barn som är blyga att tala inför gruppen. Ett praktiskt sätt som barnen 

ges inflytande på är genom att få välja sånger. Karin ser sin bristande kunskap som ett hinder 

för barns inflytande i vissa situationer. Barnen kan till exempel komma och förmedla att de 

vill sjunga en viss sång som hon inte känner igen eller kan melodin på. Carolina ser 

pedagogens flexibilitet som viktig för att möjliggöra barnens inflytande. 

Det är ju att vara väldigt lyhörd. Under tiden man har dom här stunderna, att man inte, att man är… ja 

men öppen för att förändra sig, alltså kommer barnen på något, om man har dragit igång något och så 

kommer dom på… ja, liksom självklart så förändrar man sitt eget tänk tycker jag i alla fall för att det 

är… det är ju det allra viktigaste, återigen att man har roligt tillsammans, då måste man ge och ta 

tycker jag. (Carolina) 

Fia beskriver att när hon tidigare arbetade med äldre barn brukade de själva leda 

musiksamlingar. 
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Till slut när barnen var så inkörda höll ju barnen själva i den här samlingen, det var två eller tre som 

fick sitta och kanske plocka sångkort eller i sånglådan och välja och sen körde dom ju den. Så då var 

det ju mer, alltså planerat, men just med de här små är det oftast mer spontant som sagt. (Fia) 

Ett hinder för barns inflytande som Carolina identifierar är personalbrist och tidsbrist även om 

hon känner att de oftast lyckas lösa det på ett effektivt sätt i barngruppen. Karin ser det som 

effektivt att dela in barnen i mindre grupper för att göra det lättare för alla att våga yttra sig. 

Lina beskriver att antalet barn i gruppen kan fungera hindrande för barnens inflytande. 

Ja, det är naturligtvis barnantalet. Påverkar ju, är det för många i barngruppen så är det naturligtvis 

svårare att få sin vilja igenom och sin röst hörd. Därför är det väldigt väldigt bra att dela in i 

smågrupper. (Lina) 

Pedagogerna är eniga om att barnen under de spontana musikstunderna är fria att komma och 

gå som de vill. I de planerade aktiviteterna som förekommer på Linas och Carolinas förskolor 

uppmuntras barnen att vara med men de är inte tvungna. 

Och är det någon som absolut inte vill då är vi ju flera vuxna, då kan man ju göra något annat med 

dom. Så att det är inget tvång, det ska inte vara tvång för då vill man inte någon mer gång kanske om 

man tycker att det inte ger en något. Sen uppmuntrar vi ju så, testa, man kan ju faktiskt ändra sig och 

man kan tycka att det är kul. Det som inte var kul förra gången kanske är bra den här gången eller det 

kanske är något annat. (Carolina) 

Barnen har tillgång till det musikmaterial som finns på förskolorna men ofta är de tvungna att 

be om det. Undantaget är CD-skivor på Carolinas avdelning som barnen själva får hantera. På 

övriga avdelningar vill pedagogerna hjälpa till att sätta in dem eftersom det annars blir ett 

stort svinn och både skivor och CD-spelare går sönder. Mycket av det material som finns är 

pedagogernas privata eller ihopplockat med ett speciellt syfte. Om barnen får hantera det fritt 

finns risken att det försvinner på olika ställen och inte är komplett när det ska användas. 

Carolina uttrycker det så att barnen får förfoga över materialet med ”ramar”. Det kan innebära 

att de får fiska med sångfiskarna, men vid ett bord under hennes överinseende. 

Rytminstrument får barnen endast användas sporadiskt eftersom de vuxna anser att ljudnivån 

annars blir farligt hög. 

 

Kreativitet 

Pedagogerna har olika tankar utifrån hur barnens möjligheter till kreativitet ges utrymme 

under musikstunderna. Lina fokuserar på sin roll som pedagog: 

Jag försöker att vara kreativ själv, så det känns som att dom absolut inte är hämmade men dom har ju 

vant sig successivt, det är ett naturligt inslag, jag tror inte att… dom är verkligen inte hämmade. Det 

finns någon som inte sjunger så högt kanske men man ser ändå att glädjen finns. Så vad jag gör för att 

uppmuntra, jag vet inte, vara lite spontan själv. Man blir som man umgås. Man hänger med gänget. 

Det är ju vi som ska vara… vi är ju deras förebilder. (Lina) 

Lina beskriver vidare hur ett barn under en musikstund ställde sig upp och började dansa till 

sången ”Här kommer Pippi Långstrump”. Hon uppmuntrade initiativet och fler barn började 

också ställa sig upp. Nu ingår den dansen som ett självklart inslag varje gång de sjunger 

sången. 
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Karin resonerar om möjligheterna till att låta barnen leka med det som sker under 

musikstunder och att som pedagog vara öppen för det. 

Men om det är någon som hittar på en egen text eller som börjar hitta på rörelser eller så är ju det helt 

ok. Om dom vill dansa eller hoppa… (Karin) 

Både Fia och Carolina försöker integrera musiken i de temaarbeten som pågår. Carolinas 

avdelning har ett naturtema. Barnen får ta med sig material från skogen och försöka skapa 

ljud och rytmer. Fia beskriver avdelningens arbete med Bockarna Bruse: 

Ja, eller ifall man bygger en bro och gestaltar Bockarna Bruse samtidigt som man sjunger, det är väl 

mer det. Sen är ju frågan ifall det är… ifall jag går till vårt tema… vi som har startat upp temat men 

sedan är det ju barnen spontant sen som har byggt med broar och så och har fortsatt men frågan är väl 

om dom hade gjort det ifall vi inte hade startat upp det, det vet jag inte. Men har man startat upp något 

och väckt tanken hos dom så kan man ju utveckla i olika… målning och byggande och så. 

Karin berättar att hon under utbildningen fick testa på att lyssna på musik och sedan måla 

utifrån de känslor den väckte vilket hon tror skulle vara intressant att pröva med barnen. 

 

Resultatsammanfattning 

De slutsatser jag kan dra av min analys i relation till studiens syfte och frågeställningar är att 

förskollärarna beskriver många likheter i sitt arbete med barn och musik. Musikstunderna är 

ofta spontana även om det även förekommer en del planerade aktiviteter. Även om de 

medverkande beskriver musiken i positiva termer förekommer det en osäkerhet om den egna 

kompetensen som påverkar uppdelningen i arbetslag och i förlängningen vad barnen erbjuds 

på förskolan. Ofta är det en ”eldsjäl” som driver arbetet framåt och tar ett större ansvar. Den 

bristande fortbildningen som pedagogerna beskriver kan vara en bidragande orsak till att det 

ser ut på det sättet eftersom de som är osäkra inte får möjlighet till fördjupning. När 

pedagogerna diskuterar musikens syfte framstår det som att musiken ofta fungerar som ett 

medel för att lära sig något annat, och inte som ett mål i sig. Att lära sig olika sånger som en 

del i ett kulturarv tas upp men endast i förbigående andra faktorer hos musiken som 

exempelvis rytmer. Förskollärarna upplever att barnen ges möjlighet till inflytande i 

musikstunderna och att denna möjlighet inte är beroende av ålder. En faktor som däremot 

påverkar är hur mycket barnen tar för sig i gruppen. De barn som tar mycket plats ges oftare 

möjlighet att välja sånger. En strategi pedagogerna använder för att motverka detta är att 

använda sig av sånger där barnen ska utföra något i turordning och även aktiviteter med 

enskilda delar som att fiska sångfiskar. De har då möjlighet att fördela så att samtliga barn ges 

möjlighet att delta. Även om barnen ges tillgång till mycket material är villkoren för 

användning ofta förenat med vissa krav, till exempel att de befinner sig på en viss plats med 

materialet. Pedagogerna uttrycker en oro för att det ska gå sönder eller komma på avvägar 

vilket innebär att det inte finns tillgängligt när de vill använda sig av det en annan gång. 

Pedagogens roll i barns kreativitet tas upp dels utifrån aspekten att själv fungera som ett 

föredöme för barnen men även utifrån att som pedagog fånga upp barnens initiativ och ha ett 

tillåtande arbetssätt. 
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Diskussion 
Inledningsvis i detta kapitel diskuteras metoden i sig och vad den har inneburit för mitt 

resultat. Sedan kommer jag diskutera mitt resultat kopplat till min forskningsöversikt och mitt 

teoretiska perspektiv. Avslutningsvis ger jag förslag på frågor som jag tycker vore intressanta 

att studera vidare.  

 

Metoddiskussion 

Jag upplevde att metoden kvalitativ intervju fungerade bra för att ta del av förskollärarnas 

synpunkter på musik i förskolan. Att intervjua fyra förskollärare på olika förskolor gjorde att 

jag fick möjlighet att ta del av olika arbetssätt eftersom de inte arbetade lika utan hade olika 

uppdelning av exempelvis barnens åldrar och stora musiksamlingar som inte förekom 

överallt. Efter att ha börjat analysera resultatet blev det uppenbart att det fanns stora skillnader 

i hur arbetslagen lade upp ansvarsfördelningen. En av de förskollärare jag intervjuade 

upplevde att hon hade huvudansvaret medan en annan berättade utifrån sin erfarenhet att 

lämna över det till en annan pedagog som hon upplevde som mer kunnig. Utifrån detta tror 

jag att det skulle ha varit intressant att göra en gruppintervju med hela arbetslaget för att se 

om även övriga pedagoger upplevde det samma som den jag intervjuade och vad det i så fall 

skulle kunna bero på. Ryen (2004) beskriver i sin bok att intervjuer kan ses som ett möte 

mellan en forskare och den som intervjuas. Hon menar att gruppintervjuer kan vara mer 

dynamiska eftersom intervjupersonernas utsagor då kommer fram genom den sociala 

interaktionen. En risk som jag ser med att välja att göra gruppintervjuer är att förskollärarna 

kanske inte skulle vara lika öppna som de kunde vara i den enskilda intervjun av rädsla att 

såra en kollega.  

Alla intervjuer utfördes i ett avskilt rum på respektive förskollärares förskola. Efter att de 

hade godkänt att intervjuas ställde jag frågan vart de ville vara och alla tyckte det kändes bäst 

att vara på arbetsplatsen. Att utföra intervjun där de själva ville vara tror jag skapade en 

trygghet som påverkade intervjusituationen positivt. Jag valde att låta mina intervjupersoner 

ta del av frågorna innan intervjutillfället. En fördel som jag ser med det är att de hade 

möjlighet att förbereda sig innan och fundera igenom frågorna. En av förskollärarna uttryckte 

att det var skönt att ha sett frågorna och att det nu inte kändes så ”farligt”. För henne innebar 

det att hon kände sig tryggare i intervjusituationen. En nackdel som jag upplevde under en 

intervju var att intervjupersonen blev lite låst av det när vi pratade. Om hon kom in på en 

fråga som fanns längre fram i intervjuguiden avbröt hon sig och gick tillbaka till den fråga där 

vi befann oss. Det tror jag kan ha påverkat resultatet eftersom associationer hon gjorde kanske 

blev bortglömda när vi väl kom fram till den frågan. 

Intervjuerna spelades in. Jag valde bort att föra anteckningar under tiden intervjuerna pågick 

för att kunna vara helt närvarande och lyssna aktivt. Det upplevde jag som positivt eftersom 

jag då kunde fånga upp sidospår som de kom in på och be dem att berätta mer. Jag valde att 

göra fyra intervjuer vilket kändes lagom eftersom jag fick fram ett tillräckligt stort material 

för att kunna analysera. Något jag har funderat över är hur min egen syn på musik i förskolan 

har påverkat de olika teman som jag har kategoriserat. Starrin och Svensson (1994) skriver att 

en kritik som har riktats mot metoden kvalitativ intervju är om de uppfattningar som forskaren 

kategoriserar verkligen speglar det innehåll som framkommit i intervjuerna. Det är av stor 

betydelse att forskaren redogör både för själva arbetet med analysen och för sin egen 
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förhållning till detsamma. Forskningsresultaten ska ha värderats gentemot andra möjligheter 

och ska vara välgrundade. För att vara säker på att det verkligen är intervjupersonernas åsikter 

som kommer fram har jag läst igenom mina transkriberingar av intervjuerna många gånger 

och jämfört det de säger mot varandra. Att läsa vad det verkligen står och vara noga med att 

inte tolka in något annat än det som faktiskt sägs tycker jag är viktigt. Jag har valt att låta 

förskollärarna få göra sin egen röst hörd med olika citat just för att se till att det är deras egna 

ord som framkommer. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning var att studera hur förskollärare ser på arbetet med musik i 

förskolan, vilket syfte de har med musikstunderna och på vilket sätt barnen ges inflytande 

över hur musikstunderna utformas. Jag valde även att fördjupa och tydligare beskriva syftet 

med studien utifrån tre frågeställningar. Jag ville veta hur förskollärare ser på syftet med 

musik i förskolan, hur det praktiska arbetet med musik i förskolan utformas och hur barnen 

ges möjlighet till inflytande och att använda sin kreativitet i musikstunderna. 

Utifrån det praktiska arbetet som förskollärarna bedriver i min studie ser jag stora likheter 

med vad Holmberg (2012a) beskriver som vanliga aktiviteter under en musikstund, det vill 

säga att sjunga olika sånger, spela instrument och röra sig i takt med musiken. Jag upplever att 

det ligger ett fokus på det hon kallar reproducerande där barnen får återskapa redan 

existerande musik, till exempel sjunga barnvisor. Den producerande aspekten där barnen själv 

får upptäcka och improvisera fram ny musik inte förekommer lika ofta. Att musikaktiviteter 

ofta fungerar som en förmedling av kulturarv är något som Still (2011) beskriver i sin 

avhandling och den tanken återkommer hos de intervjuade förskollärarna som uttrycker att de 

vill ge barnen tillgång till en ”sångskatt” och förmedla traditioner till barnen genom musiken. 

När intervjupersonerna diskuterar musikens syfte verkar det som att musiken ofta kommer att 

fungera som ett medel för att lära sig något annat och inte som ett mål i sig. Det ska stärka den 

sociala gemenskapen och bygga en grupp, öka självkänslan, träna motorik, främja 

språkutvecklingen, fungera som en distraktion och ett sätt att fördriva tiden medan man väntar 

på något annat. En styrka hos musiken tror jag är att den är lättillgänglig. Sjunga kan man 

göra överallt och när som helst. Om barnen kommer in och är otåliga och hungriga kan 

sången bli ett sätt att skapa lugn i gruppen. Samtidigt tror jag det finns en fara i att den är så 

lätt att ta till eftersom aktiviteterna ofta stannar där istället för att barnen får gå på djupet och 

utforska olika aspekter av musiken. 

Att musikstunderna ofta stannar vid reproducerande aktiviteter och kända barnvisor tror jag 

beror på en brist på självförtroende hos pedagogerna när det gäller musiken. Om man inte 

upplever sig ha tillräckliga ämneskunskaper är risken att man stannar där det känns tryggt och 

hemtamt istället för att våga sig på något nytt. Samtidigt upplever jag hos de förskollärare jag 

intervjuat en vilja att komma längre och uppnå mer kvalitet i arbetet i och med att de ändå 

upplever musiken som viktig och som att den har en självklar plats i förskolans värld. Utifrån 

min studie är inte musik något som diskuteras under avdelningarnas planeringstid. Två av 

mina förskollärare beskriver en situation där en personal som av de andra upplevs som mer 

kunnig inom musik har fått eller tagit på sig ansvaret för musikstunderna tillsammans med 

barnen. En risk jag ser med detta är att det blir sårbart om den pedagogen, försvinner men 

även att övriga pedagogers eventuella dåliga självförtroende inom musik bibehålls. Om 
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personalgruppen tillsammans hade fått möjlighet till kompetensutveckling tror jag att detta 

skulle kunna motverkas. Samtliga förskollärare jag intervjuat vittnar om en brist på 

kompetensutveckling under många år vad gäller arbetet med musik. Det är ett problem som 

utifrån Ehrlins slutsatser (2012) kan bemötas genom förskolechefernas insatser och 

möjliggörande av kompetensutveckling i musikområdet. Även Asplund Carlsson, Pramling 

och Pramling Samuelsson (2008) menar att ett resultat av regelbunden kompetensutveckling 

är att lärarna ger barnen större utrymme i aktiviteterna och att deras arbete med musik då blir 

mer målmedvetet. Det viktigaste är inte att läraren är expert utan det är viktigare att barnen 

erbjuds varierande aktiviteter.  

I detta sammanhang tycker jag att Bendroth Karlssons (1998) resonemang kring begreppen 

guidning och styrning är intressant. För att kunna guida barnen behöver pedagogen goda 

ämneskunskaper medan styrning kan ske enbart utifrån rollen som lärare, det vill säga utifrån 

maktpositionen att vara den som besitter kunskaper och lär ut. Flera förskollärare upplever att 

de inte har tillräckliga kunskaper inom ämnet musik, alltså att de inte har tillräckliga 

kunskaper för att guida barnen. Det är då en risk att de antingen fastnar i att styra barnen hårt i 

aktiviteterna som då blir lärarstyrda utan redskap eller att de har en mjuk styrning som i 

kombination med en svag guidning landar i fritt skapande istället för det ”community of 

learners” som en starkare guidning skulle kunna bidra till. Utifrån Vygotskijs syn på lärande 

beskriver Strandberg (2009) lärande som en interaktiv process och som ett samarbete mellan 

den vuxne och barnet. Lärarens roll är tudelad, dels ska läraren utmana barnet och dels vara 

en deltagare. Jag tror att det är nödvändigt för att kunna utmana barnet att läraren har goda 

ämneskunskaper vilket flera av förskollärarna jag intervjuat kände sig osäkra över. Säljö 

(2005) beskriver i sin bok att enligt den sociokulturella teorin är samspelet mellan människor 

viktigt. Erfarenheter skapas tillsammans med andra som hjälper oss att förstå hur omvärlden 

fungerar genom leken. Även läroplanen betonar att gruppen har betydelse för lärandet och att 

det baseras både på samspelet mellan barn och vuxna och på att barnen lär varandra 

(Skolverket, 2010). Gruppen sågs som betydelsefull av förskollärarna i studien. En av 

förskollärarna beskriver hur barnen sökte stöd hos varandra och hjälpte varandra om något 

upplevdes som svårt i musikstunden. Hos barnen fanns en lyhördhet gentemot gruppen När 

barnet som först varit osäker klarade av att själv utföra det som krävdes backade de andra 

barnen och lät hen få göra det själv. Vygotskij definierar begreppet den proximala 

utvecklingszonen som avståndet mellan vad en person kan klara av själv i jämförelse med vad 

samma person kan åstadkomma i samarbete med vuxna eller kamrater som har mer kunskaper 

(Säljö, 2005). Att barnen lär tillsammans och har nytta av varandras kunskaper återkommer i 

mina förskollärares berättelser. En förskollärare beskriver hur de äldre barnen lär ut en sång 

till de yngre. De yngre barnen får då möjlighet att ta del av kompetensen och den större 

kunskapen av de äldre barnen som fanns. Detta stöttade dem tills de själva hade lärt sig 

sången och kunde sjunga den utan stöd. Ett av de viktigaste redskapen för mediering är 

språket som gör att omvärlden blir meningsfull skriver Säljö (2005). Kommunikationen gör 

det möjligt för barnen att samspela med varandra i olika former av aktiviteter. Något som 

mina intervjupersoner tryckte på var att allt samspel inte måste vara i form av ett talat språk. 

Ett mindre barn kan göra sina intentioner förstådda med gester och pekningar.  

Förskollärarna i min studie uttrycker att det är viktigt att barnen ges inflytande i 

musikstunden. Problem de identifierar när det gäller att ge barnen inflytande är bland annat 

stora barngrupper och att blyga barn har svårt att ta plats gentemot mer talförda kamrater. En 

lösning som de nämner är att arbeta med mindre grupper för att ge barnen en större chans att 
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göra sin röst hörd. När det gäller de minde barnen nämner de betydelsen av att vara lyhörd. 

De barn som fortfarande saknar ord kan ändå visa vad de önskar göra med hjälp av gester och 

pekningar. Musiken ska vara glädjefylld för barnen och alla förskollärare uttrycker att ingen 

behöver vara med på musikstunder även om de uppmuntrar det. Genom att få välja sånger och 

röra sig till musiken utan krav på att sitta stilla får barnen möjlighet att uttrycka sig med 

kroppen. Att fånga upp barnens initiativ och uppmuntra dem om de hittar på något nytt kan 

skapa en ny tradition som Lina beskriver i sin berättelse om Pippisången där barnen numera 

alltid dansar. Jag tycker detta förhållningssätt till barnen visar stora likheter med det 

Johansson (2005) skriver där barnet ses som en aktiv medskapare av kunskap vilket påverkar 

hur pedagogerna förhåller sig till barnet. Om pedagogerna har en positiv syn på barnet och 

uppmuntrar initiativ från dem leder det till att lust, glädje och kreativitet får en naturlig plats i 

lärsituationerna.  

I litteraturen har jag funnit en koppling mellan att barnen ges inflytande och deras möjligheter 

till kreativitet. Sundin (1995) skriver att för att främja barns kreativitet ska de ges möjlighet 

till oberoende och spontanitet. Kreativiteten ökar om omgivningen är stöttande. En av mina 

förskollärare beskriver betydelsen av att vara ett föredöme för barnen. Genom att själv skoja 

och busa under musikstunden skickar hon signalen att det är okej att vara spontan och ta egna 

initiativ. Hon skapar därmed en tillåtande miljö för barnen. Uddén (2004) tar upp att 

engagemanget hos pedagogerna är viktigt och för att barnen ska få en stark upplevelse av 

musiksituationen krävs det både inlevelse och utlevelse hos den musiska lekledaren. Enligt 

Vygotskij (1995) finns det två olika typer av handlingar, dels reproduktiva eller återskapande 

handlingar och dels kombinatoriska eller kreativa. Denna indelning anser jag vara snarlik 

Holmbergs (2012a) beskrivning av musikaktiviteter som produktiva eller reproduktiva. I 

samband med en musikstund skulle då en återskapande handling vara det som så ofta 

förekommer nämligen att sjunga kända visor medan en kreativ handling kan vara att 

tillsammans med andra barn skapa rytmer med olika instrument utan att följa en förlaga. 

Grundläggande för all typ av kreativ aktivitet är fantasin menar han och för att fantasin ska 

blomstra anser jag att det inte får finnas för strikta ramar för vad som ska göras utan att 

barnen ges möjlighet till eget skapande vilket Lina i studien beskriver som att busa och skoja 

med barnen för att visa dem att det är tillåtet att gå utanför ramarna och göra saker på ett 

annorlunda sätt. 

Att ge barnen frihet i aktiviteterna är grundläggande för att barnen ska kunna bibehålla sin 

kreativitet skriver Wassrin (2013). Hon menar också att för att barnen ska kunna ta initiativ 

krävs en tillåtande miljö och tillgång till material av olika slag. När det gäller det 

musikmaterial som finns på förskolorna är användandet av det ofta förenat med vissa regler. 

Det kan vara att barnen bara får arbeta med det på vissa platser eller att en förskollärare ska 

hjälpa till att sätta i CD-skivor. Förskollärarna i min intervju var tudelade i frågan om 

materialets tillgänglighet för barnen. Dels ville de att barnen själva skulle få hantera det och 

uttryckte att de klarade av det men på samma gång fanns en oro att det skulle försvinna. Den 

oron tror jag kan bero på att det ofta tillhör en enskild pedagog och en lösning på dilemmat 

skulle kunna vara att materialet var inköpt av avdelningen och att det fanns flera 

uppsättningar så att barnen kunde ha fri tillgång till några och pedagogerna ha en undanlagd 

som de kunde plocka fram vid en planerad aktivitet utan att behöva oroa sig för att det 

försvunnit. 

Sammanfattningsvis anser jag att de lärdomar som kan dras utifrån denna studie är att det 

finns en syn hos förskollärare att musik är ett viktigt ämne som har en självklar plats i 
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förskolan. Det finns däremot en brist på kompetensutveckling som gör att förskollärare 

upplever en osäkerhet över sina ämneskunskaper och sin förmåga att leda musikstunder med 

barnen. Denna brist på kompetensutveckling tror jag beror på att tiden till fortbildning är 

begränsad och att det i den kommun jag undersökte har funnits ett större fokus på 

naturvetenskapliga ämnen och pedagogisk dokumentation under de senaste åren.  

Musikaktiviteterna blir ofta spontana och stannar vid det reproducerande istället för att barnen 

får möjlighet till producerande aktiviteter och eget skapande (Holmberg, 2012a). Barnen ges 

möjlighet till inflytande, de får välja sånger och har frihet att röra sig i rummet, men när det 

gäller material finns det ofta olika villkor förenade med användningen. Musiken används av 

förskollärare oftare som ett medel för att uppnå något annat än som ett mål i sig, vilket jag tror 

påverkar kvaliteten på musikstunderna negativt och minskar barnens möjligheter till att 

utforska sin kreativitet tillsammans med såväl andra barn som vuxna. Jag hoppas att denna 

studie kan bidra till att väcka en medvetenhet om musikens betydelse och skapa en reflektion 

om hur arbetet med musik kan läggas upp för att på bästa sätt möta läroplanens intentioner. 

 

 

Nya frågor 

Under arbetets gång har mitt intresse mer om mer riktats mot barnens möjligheter till reellt 

inflytande över musikstunderna. Det inflytande barn gavs i min studie upplevde jag ibland låg 

på ett ytligt plan och handlade ofta om att välja sång eller hantera olika material. Att på ett 

djupare plan få vara med och bestämma hur musikstunderna skulle läggas upp förekom inte 

lika ofta. Då tidigare forskning, likt min egen, gjort sina studier ur perspektivet av pedagogers 

syn på musik i förskolan, vore det intressant att låta barnens egen syn på ämnet styra 

innehållet av studien. Ett intressant område att forska vidare på skulle vara hur barnen själva 

upplever att de ges inflytande när det gäller musik i förskolan och hur de kan påverka de 

aktiviteter som erbjuds. Detta skulle kunna ske med hjälp av intervjuer med barn där de ges 

möjlighet att föra fram hur de ser på frågan och göra sin egen röst hörd. En annan fråga som 

jag intresserar mig för är hur uppdelningen av ansvar mellan pedagogerna påverkar hur 

arbetet med musik läggs upp i förskolan. Det varierade i min studie mellan gemensamt ansvar 

och att en ”eldsjäl” drev arbetet med musik. Att genomföra gruppintervjuer med ett arbetslag 

för att få ta del av olika perspektiv och syn på detta tror jag skulle vara givande och bidra med 

värdefull kunskap om gruppens betydelse för det praktiska arbetet. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
Informationsbrev 

 

Hej! 
 

Tack för att du vill delta i min studie om musik i förskolan. Jag ser fram emot att få ta del av 

dina tankar och erfarenheter inom detta område. Min målsättning är att undersöka hur 

förskollärare arbetar praktiskt med musik, vilket syfte de har med arbetet inom musik och på 

vilket sätt barnen ges möjlighet till inflytande över musikstunderna. För att inte missa något 

viktigt i vårt samtal kommer intervjun med din tillåtelse att spelas in.  

Jag vill ta tillfället i akt att betona att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst har 

rätt att avbryta det. Det material som jag samlar in genom mina intervjuer kommer endast att 

användas för examensarbetet. I det färdiga arbetet kommer du inte att kunna identifieras. Om 

du har några frågor innan eller efter intervjun kan du nå mig på: 

 

Telefon: XXX 

Mail: XXX 

 

Stort tack för din medverkan! 

XXX 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
 

Bakgrundsfrågor: 

 Vill du berätta lite om din relation till musik? 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Vad har du med dig från din utbildning när det gäller musik? 

 Har du fått någon ytterligare kompetensutveckling när det gäller musik? 

 

Arbetet med musik: 

 På vilket sätt arbetar ni med musik på din avdelning? 

 Hur är förhållandet mellan lärarledda aktiviteter och aktiviteter som barnen initierar? 

 Brukar era musikstunder vara planerade eller spontana? 

 Hur väljer du/arbetslaget ut vad som ska ingå i musikstunderna? 

 

Syftet med musik: 

 Vilket eller vilka syften har du med musikstunderna? 

 

Barns möjlighet till inflytande: 

 Hur tänker du kring barnens inflytande under musikstunderna? 

 Vad möjliggör respektive hindrar barnens inflytande? 

 Ges barnen olika möjligheter till inflytande beroende på ålder? 

 Hur uppmuntras barnens kreativitet under musikstunderna? 

 Har barnen fri tillgång till material som instrument/sångkort/sångpåsar/ 

skivor? 

 

Övrigt: 

 Är det något mer du skulle vilja tillägga som vi inte berört under samtalet? 

 

 

 

 

 

 


