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Abstract 

The purpose of my study is to examine how four preschool teachers that work in a music-

preschool observe the function of music in preschool and the importance of music activities 

for children in preschool. I decided to use a semi-structured group interview were four 

preschool teachers participated. I chose Vygotsky's sociocultural perspective as a theoretical 

starting point in my work. 

In my results, I could see a pattern of cooperation, community and the children's influence as 

aspects that are important for preschool teachers who participated in my survey. Every 

question that preschool teachers discussed during the interview took a starting point of 

children's interests and based on children's conditions. 
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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka hur fyra förskollärare, verksamma i en musikförskola, 

uppfattar musikens funktion i förskolan och hur betydelsefull de anser att musikverksamheten 

är för barn i förskolan. Jag valde att genomföra en semistrukturerad gruppintervju där fyra 

förskollärare deltog. Jag har valt Vygotskijs sociokulturella perspektiv som teoretisk 

utgångspunkt i mitt arbete. 

I mitt resultat kunde jag se ett mönster av samarbete, gemenskap och barns inflytande som 

något som är viktigt för de förskollärare som deltog i min studie. Varje fråga som 

förskollärarna diskuterade under intervjun, tog utgångspunkt ur barns intressen och utifrån 

barns förutsättningar. 
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Inledning 
 

Fokus för denna studie är estetik i förskolan. Jag har valt att inrikta mig på musik i förskolans 

verksamhet. I förskolans läroplan står det att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

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

och musik, dans och drama (Skolverket, 2010, s. 10). 

Här framgår det tydligt att musiken i förskolan ska fungera som ett verktyg för 

barnen att uttrycka sig igenom och att barnen ska få en möjlighet att skapa och 

utforska de estetiska ämnena i förskolan. Jag har dock svårt att se i förskolans 

läroplan att musiken har ett värde i sig, det är mer riktat mot ett instrumentellt 

värde då musiken fungerar som ett medel för att uppnå andra saker. 

Något som alltid har lockat mig till att skriva om musik är att jag själv har ett stort intresse för 

musik men också för att jag vill veta mer om förskollärares syn på musikverksamheten i 

förskolan. Både deras inställning till musikverksamheten och på vilket sätt den inställningen 

kan påverka utformningen av musikaktiviteterna, men också hur integrerad musiken är på 

olika sätt i förskolans verksamhet. Exempelvis genom sång, dans och rörelse och 

instrumentspel. Min erfarenhet av musikverksamhet i förskolan är att sångsamlingar är det 

mest förekommande. Jag är nyfiken på hur förskollärare på en musikförskola utmanar barnen 

genom musik och hur de med olika medel utforskar musiken tillsammans med barnen. Hur 

mycket delaktighet och inflytande får till exempel barnen ha i musikverksamheten i 

förskolan? 

Några som har skrivit om barns inflytande och delaktighet i musikaktiviteter är Stina 

Abrahamsson och Stina Wennberg (2015). De har skrivit ett kapitel i Musik och lärande i 

barnets värld där de beskriver att ”den gemensamma sången och det gemensamma skapandet 

är ett sätt att främja barnens yttrandefrihet och demokratiska utveckling.” (s. 29). Barns sång 

hindras många gånger på grund av att vuxna inte kan tillräckligt mycket om barns sångröster. 

De lyfter att de behöver finnas mer kunskap om barns egna musikspråk. Inom 

lärarutbildningarna så har de estetiska ämnena fått mindre plats och det har skapat ännu mer 

osäkerhet från vuxna när det gäller de estetiska ämnena och barns musikalitet. De ger också 

förslag på att om man som pedagog är osäker i sin roll under musikverksamheten så kan 

gemensam sång motverka den osäkerheten. Samtidigt som den skapar en trygghet i den egna 

rösten så skapar den en trygghet att sjunga tillsammans med andra. 

 

Det resultat som jag kommer komma fram till i min studie hoppas jag kan inspirera andra 

förskollärare och annan förskolepersonal att våga utforska musiken på nya sätt i förskolan 

tillsammans med barnen, oavsett om de arbetar på en förskola med musikprofil eller på en 

traditionell förskola. För mig handlar det inte om att sjunga på ett visst sätt eller att man 

behöver kunna spela ett instrument, det viktigaste är att man har en rolig stund tillsammans 

med barnen. Jag tror att det är viktigt att börja se musikverksamheten i förskolan som något 

inspirerande och enkelt istället för något komplicerat. 
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Syfte 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur fyra förskollärare, verksamma i en musikförskola, 

uppfattar musikens funktion i förskolan och hur betydelsefull de anser att musikverksamheten är för 

barn i förskolan. 

 

Frågeställningar 

 

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

 Hur resonerar de intervjuade förskollärarna om musikens funktion i förskolan och 

musikverksamhetens betydelse för barn i förskolan? 

 Har musiken ett värde i sig eller har det ett instrumentellt värde på deras förskola? 

 Hur resonerar de intervjuade förskollärarna kring barns inflytande och delaktighet i 

förskolans musikverksamhet? 

 Hur stor påverkan har deras förhållningssätt till musik, som förskollärare, på utformningen 

av musikverksamheten i förskolan? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I den här delen kommer jag redogöra för tidigare forskning och litteratur inom mitt ämnesområde. 

 

Musikens funktion och betydelse 

 

Ingrid Pramling Samuelsson med flera (2011) har skrivit en bok som heter Konsten att lära barn 

estetik där de skriver att man kan använda estetiken i förskolan som ett mål i sig eller som ett medel 

för att uppnå andra saker. Att estetik exempelvis kan användas för att skapa en varm och positiv 

atmosfär samtidigt som den kan hjälpa barn att lära sig solidaritet och det sociala samspelet. 

Ingeborg Lunde Vestad (2015) lyfter att musiken kan fungera som en ”motor” i förskolan. Hon 

observerade flera situationer där barn använde musik på olika sätt i leken. Vid ett av tillfällena var 

det musiken som styrde barnens lek, barnen gestaltade det som musiken handlade om på olika sätt. I 

en annan lek kunde hon se att musiken fungerade som en bakgrund till leken då barnen ibland 

uppmärksammande musiken genom att exempelvis röra sig till den, men hon upplevde då att 

musiken istället störde barnens lek. 

Ylva Holmberg (2012) har i tidskriften Nordisk barnehageforskning skrivit en artikel som heter 

”Musikstunder i förskolepraktik – Samband mellan musikens mening, aktivitet och 

aktivitetsformer”. Hon skriver att: 

Syftet med artikeln är att beskriva och analysera musikstunder i förskolepraktik utifrån några 

musikfilosofiska aspekter, nämligen om musik i musikstunderna finns som objekt, som handling, eller som 

ett möte mellan objekt och subjekt. Artikelns syfte är också att beskriva och analysera musikstunderna 

utifrån musikdidaktiska aspekter, nämligen aktivitet och aktivitetsform (s. 2). 

Hon genomförde sin studie på tre olika förskolor där hon var en deltagande observatör. Tre 

pedagoger som hade ett stort musikintresse deltog i studien. Hon skrev att det som pedagogerna 

beskrev som musikstunder, kunde vara stunder som hon själv skulle kallat ha utommusikaliska mål 

då det inte är musiken i sig som är i fokus utan exempelvis glädjen och gemenskapen. Hon kunde se 

att sång ofta var något framträdande under musikstunderna, sångerna kunde fungera som tre saker: 

gemenskap, kulturarv och som en brygga mellan aktiviteter till exempel när samlingen startade. 

Holmberg såg också att sången sällan användes för att leka med rösten och för att uttrycka sig på 

olika sätt, inte heller för att tolka texter och melodier. 

Musikterapeuten Ulf Jederlund (2011) har barns spontana sång i fokus då han lyfter att pedagoger 

behöver lyssna och ta idéer från barnens sånger. Han skriver att ett bra tillfälle att uppmärksamma 

sångerna kan vara under musikstunderna i förskolan. Man kan också genom barnens spontana 

musikskapande observera deras utvecklingsnivå inom musik och språk. Man kan tillsammans med 

barnen hitta på egna sånger, man kan utgå från melodier eller texter som redan finns. Instrument 

kan också hjälpa till att hitta toner till de egna sångerna. 

Maria Wassrin (2013) har skrivit en licentiatavhandling som heter Musicking: Creative 

improvisation in preschool som handlar om musikaktiviteter i förskolan. Hon dokumenterade 

deltagarna genom att filma olika musikhändelser i verksamheten som till exempel instrumentspel, 

dans, sång och musiklyssnande. Dessa händelser kallade hon för ”musicking”. Deltagarna i studien 

bestod av barn mellan ett-tre år och deras pedagoger som var utbildade inom musik. Hennes resultat 

visade att barnen engagerade sig i dessa musikaktiviteter, att de tog eget initiativ till nya aktiviteter 

som att till exempel dansa, sjunga, utforska främmande instrument och att leda gruppen. Hon såg 
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också att det var viktigt för barnen att använda instrument och andra artefakter under 

musikaktiviteterna. 

Holmberg (2012) kunde också se betydelsen av instrument i sina observationer. Det förekom 

instrumentspel på olika sätt på de tre förskolorna, när de till exempel använde en trumma så låg inte 

fokus på hur man skulle spela utan det viktiga var att alla barn skulle få spela var sin gång till 

sången och utforska instrumentet. Hon kunde se att instrumenten oftast användes för att undersöka, 

improvisera och skapa något med. 

Även Anna Ehrlin (2012) betonade musikens funktion i förskolan i hennes forskning. Hon har 

skrivit en doktorsavhandling som heter Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av 

musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Hon skriver att ”Syftet med studien är att undersöka och 

belysa musikens funktion och plats i två musikförskolors pedagogiska verksamhet” (s. 36). Hon 

kunde se att musiken bland annat har en språklig och social funktion men att den inte har en 

upplevelsefunktion enligt personalens beskrivningar i intervjuerna. 

Någon som kunde se musikens upplevelsefunktion i sin undersökning var Torill Vist (2009). 

Hennes studie handlar om sambandet mellan känslor och musik och känslornas innehåll. Hennes 

forskningsfråga var ”Kan musikupplevelse anses vara ett medlande verktyg för känslokunskap? Om 

så är fallet, hur?” (s. 7). Hon genomförde sin studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

tio personer i olika åldrar, fem kvinnor och fem män. Fem stycken av deltagarna var professionella 

musiker och de resterande fem hade andra professioner. Hon delade sedan upp materialet i två 

forskningsfrågor, sedan delade hon in de aspekter som hon hade upptäckt i musikupplevelserna i 

fyra perspektiv: Strukturella som handlar om mötet med olika musikgenrer, relationsperspektivet 

som bland annat beskriver interaktion och dialoger, referensperspektivet som omfattar beskrivning 

och minne och slutligen tillerkänna perspektivet som handlar om förändring och öppenhet. Hennes 

analys beskriver att de känslor som är kopplade till musik ofta är sådana känslor som man är bekant 

med även om de känns nya för personerna och att dessa musikupplevelser kan vara nödvändiga 

verktyg, att de kan stärka förmågan hos människor att bli mer tillgängliga för känslor kopplat till 

musiken. 

 

Pedagogers påverkan på musikverksamheten 

 

Jag drar paralleller mellan Holmberg (2012), Ehrlin (2012) och Wassrin (2013) då de alla kunde dra 

slutsatsen att pedagogers förhållningssätt till musik har en stor påverkan på utformningen på 

musikverksamheten och hur barn deltar i musikaktiviteterna. 

Holmberg (2012) beskrev en situation i hennes artikel om en av pedagogerna som skulle spela ett 

instrument för första gången, då använde pedagogen sin egen okunskap om instrumentet till fördel 

för att intressera barnen till att själva undersöka instrumentet. Holmberg betonar också i sin analys 

att pedagogers syn på musiken, oavsett om den är medveten eller omedveten, har en betydelse på 

musikverksamheten i förskolan. 

Ehrlin (2012) kom också fram till en liknande slutsats i sin studie då hon utifrån sina intervjuer fick 

reda på att de förskollärare som arbetade på musikförskolorna till en början var osäkra och inte 

tyckte att de hade tillräckligt med kompetens inom musik när de först startade med inriktningen. 

Personalen sa sedan att de nu vågade sjunga och spela fast att de egentligen inte ansåg sig ha den 

kompetensen. Hennes resultat visade också att förskolechefer och förskolepersonal som var 

drivande, till stor del, påverkar valet av innehåll i förskolans musikverksamhet. Det visades sig 
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också att de förskolechefer som arbetar på musikförskolorna hade ett personligt intresse för musik 

och att de var måna om att deras personal skulle utveckla en bra kompetens inom detta. 

Wassrin (2013) kunde genom sina observationer dra en viktig slutsats att så som pedagoger deltar 

och visar improvisation under musikaktiviteterna är avgörande för hur det enskilda barnet deltar och 

för hur hela barngruppen fungerar tillsammans. 

 

Alla dessa forskningsstudier och texter som jag har tagit upp i den här delen av arbetet kan jag 

knyta samman till att alla har liknande fokus, alltså på musikens funktion och betydelse. Sedan har 

de på olika sätt undersökt och skrivit om det. Exempelvis genom observation av planerade 

musikaktiviteterna i förskolans verksamhet och av barns spontana musikalitet, de har undersökt om 

musik har ett värde i sig eller ett instrumentellt värde och någon har fokuserat på musikens koppling 

till känslor. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Här kommer jag att presentera det teoretiska perspektiv som jag har valt att utgå ifrån i mitt arbete 

och hur det perspektivet är kopplat till den tidigare forskning som jag redogjort för. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv 

 

Lev Semjonovitj Vygotskij var en teoretiker med ett sociokulturellt perspektiv, då man anser att 

lärandet sker överallt i samspel med andra människor och sin omgivning. I en av hans böcker som 

heter Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) beskrev han att beroende på vilken erfarenhet man 

har som människa så skiljer sig fantasin åt, det är därför barnets fantasi ser annorlunda ut och att 

den förändras ju äldre barnet blir. Enligt Vygotskij så sker vårt skapande hela tiden, överallt 

omkring oss där vi människor fantiserar. Därför har varje enskild människa en förmåga att skapa, 

oavsett erfarenheter. Om man utgår från detta synsätt så kan man tydligt se detta hos barns 

kreativitet. 

Jederlund (2011) skriver att det var Vygotskijs språkutvecklingsteori som först belyste sambandet 

mellan den tidiga ickeverbala kommunikationen och talspråksutvecklingen. Först och främst 

använder barnet sitt språk för att samspela med andra exempelvis sina föräldrar. Senare i 

utvecklingen samspelar barnet med sig själv, och till sist kan barnet tala inom sig själv, det vill säga 

förmågan att fantisera. 

Ett begrepp som Vygotskij använde var artefakt, det är de verktyg som människan har skapat 

(Kroksmark, 2010). Wassrin (2013) kunde i sina observationer se att det var viktigt för barnen att 

använda artefakter under musikaktiviteterna. 

En professor inom pedagogik som har lyft sociokulturella teorier är Anders Jakobsson (2012). Han 

har skrivit en artikel som heter ”Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling: Lärande som 

begreppsmässig precisering och koordinering” i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. Syftet 

med artikeln var att beskriva lärprocesser hos människor med hjälp av sociokulturella begrepp. I 

artikeln tog han utgångspunkt i situationer då elever samtalade kring ett ämne, de reflekterade kring 

hur deras dialog och de artefakter runt omkring dem påverkade deras utveckling och lärande. I hans 

studie kunde han se att genom att eleverna tillsammans undersökte och reflekterade kring begrepps 

betydelse så utvecklade de nya kunskaper inom ämnet. 

Holmberg (2012) kunde genom sina observationer se att sången användes som ett verktyg för att 

skapa en gemenskap i gruppen. Något som också Pramling Samuelsson med flera (2011) lyfte att 

estetiken i förskolan kan användas för att uppnå gemenskap och utveckla barns sociala förmåga.   

Både Holmberg (2012) och Lunde Vestad (2015) kunde genom sina observationer se att barnen 

använde musiken som en del i leken på olika sätt. Jag tolkar det som att det skedde ett samspel, 

både mellan barnen som deltog i leken, men också mellan barnen och musiken. Barnen lyssnade på 

musiken och gick sedan in i olika roller och gestaltade det som musiken handlade om. 
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Den proximala utvecklingszonen 

 

Den proximala utvecklingszonen är Vygotskijs teori om att den som har mer kompetens inom något 

delar med sig av sina kunskaper till någon som inte kan lika mycket. Det man tillsammans gör idag, 

kan man själv göra imorgon (Kroksmark, 2010). 

Det är flera av forskarna som har tagit utgångspunkt i sociokulturella teorier, Ehrlin (2012), Wassrin 

(2013) och Vist (2009). Ehrlin är en av dem som bland annat har utgått från Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv då hon beskrev att teorins begrepp hjälpte henne att analysera de 

pedagogiska miljöerna i de förskolor hon genomförde sin studie. Hon valde att betona intervju i sin 

avhandling som en väldigt bra metod eftersom hon tror på att berättandet från människor kan ge ny 

kunskap till andra människor, ett metodval som jag kopplar till Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. 

Ehrlin (2012), Holmberg (2012) och Wassrin (2013) kunde i sina forskningsstudier se att 

pedagogers förhållningssätt hade stor påverkan på musikverksamhetens utformning och att hur 

barnen blev introducerade in i musikens värld var viktig för hur de sedan skulle delta i 

musikaktiviteterna. 
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Metoddel 
 

I den här delen kommer jag redogöra för vilken metod jag har valt, varför jag valde den, etiska 

aspekter och mitt urval. Jag tar också upp om validitet och reliabilitet och hur jag bearbetade min 

data. 

 

Val av metod 

 

Jag valde att genomföra min studie med hjälp av en semistrukturerad gruppintervju. Alan Bryman 

(2008) skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder att man i en semistrukturerad intervju har 

vissa specifika frågor som man utgår ifrån men att man under intervjuns gång kan ändra 

ordningsföljden på frågorna. Man kan också väva in andra frågor som inte står med i 

intervjuguiden, det kan vara frågor där man utgår från deltagarnas intressen. Samtidigt som det är 

en flexibel intervjumetod så har man som forskare en riktning i intervjun. 

Jag valde gruppintervju eftersom jag trodde att jag skulle kunna få in mycket material genom 

metoden och att det verkade intressant med en intervju i diskussionsform. Jag ställde tre 

huvudfrågor som jag utformade efter mina frågeställningar. Bryman (2008) skriver att det är viktigt 

att man tänker på att utforma frågorna så att man genom undersökningen kan få svar på sina 

frågeställningar, men att man ska vara försiktig med att formulera dem för specifika eftersom de 

inte ska vara ledande på något vis. Jag formulerade också några enstaka underfrågor till varje 

huvudfråga som jag som intervjuare kunde styra samtalet med om diskussionen skulle spåra ur eller 

om det skulle uppstå en tystnad, det som Bryman kallar för uppföljningsfrågor då man ber 

deltagarna att utveckla sina svar för att komma ännu mer in på djupet. 

Om man väljer att använda kvalitativa intervjuer så skriver Bryman (2008) att de som deltar kan 

intervjuas många gånger, i mitt fall så kunde jag följt upp gruppintervjun med ytterligare frågor på 

mejlen till var och en av deltagarna. Om till exempel någon av deltagarna inte hade pratat så mycket 

under gruppintervjun så skulle den personen fått möjlighet att svara mer utförligt på frågorna som 

skickades på mejlen. 

Det som lockade mig att ha en gruppintervju är precis det som Bryman (2008) skriver att det kan bli 

mer intressant när deltagarna får reagera på varandras svar, det blir inte fråga-svar som det kan vara 

i en vanlig intervju. Han skriver att när man som deltagare svarar på en fråga i en gruppintervju så 

kan man till en början svara så man först tänkte men att svaret senare kan ändras utifrån vad de 

andra deltagarna svarar. Detta kunde jag se många gånger under min gruppintervju att när någon 

påbörjade ett svar kunde sedan en av de andra deltagarna bygga vidare på det, eller visa att de höll 

med den som svarade på frågan. Där tror jag att det kan skilja sig mycket mellan en individuell- och 

en gruppintervju, precis som Bryman skriver, att under en vanlig intervju svarar deltagarna så som 

de först tänker men att svaret inte utvecklas vidare, så som det kan bli i en gruppintervju. 
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Etiska överväganden 

 

Eftersom jag genomförde en gruppintervju så var det viktigt att jag tänkte på vad jag ställde för 

frågor. Vetenskapsrådet (2011) skriver att om man väljer intervju som metod så är det viktigt att den 

som deltar i studien inte på något sätt kan bli skadad eller kränkt eller känner sig tvingad att delta 

enligt individskyddskravet. Man kan dela in individskyddskravet i fyra forskningsetiska principer. 

Det första är informationskravet, då man informerar deltagarna om studiens syfte. I samtyckeskravet 

får deltagarna möjlighet att antingen tacka ja eller nej till att medverka i studien. Enligt 

konfidentialitetskravet så är deltagarna i en undersökning anonyma och att man som forskare 

hanterar sitt material på ett sätt så att ingen annan har tillgång till det. Den fjärde principen kallas 

för nyttjandekravet, det handlar om att det material jag samlar in om deltagarna bara får användas 

inom forskning inte i något annat sammanhang, samt att data förstörs efter att arbetet är klart. 

En professor i pedagogiskt arbete som lyfter god forskningssed är Annika Löfdahl (2014). Hon 

skriver i boken Förskollärarens metod och vetenskapsteori om hur man ska förhålla sig till de etiska 

aspekterna när man skriver ett examensarbete. Hon skriver att det är viktigt att deltagarna i en studie 

får ta del av ett informerat samtycke. Där ska det framgå om undersökningens syfte, om deltagarnas 

valmöjlighet att tacka ja eller nej, att deltagarna är anonyma i sin medverkan och att forskaren 

hanterar materialet på ett konfidentiellt sätt, att deltagarna när som helst att avbryta sitt deltagande 

utan orsak och forskarens kontaktuppgifter ska finnas med så att de kan höra av sig om de har 

frågor kring studien. Löfdahl lyfter att man kan ha samtycket på ett eget blad där deltagarna skriver 

under om de vill delta i undersökningen och så kan de behålla informationen och jag som forskare 

behåller samtycket. Hon skriver också att det är viktigt att först ta kontakt med förskolechefen där 

man vill göra sin undersökning innan man kontaktar förskollärarna, om man till exempel ska ha 

intervjuer. 

Först och främst ringde jag förskolechefen på den aktuella förskolan. Jag informerade om att jag 

studerar till förskollärare och att jag skriver mitt examensarbete. Jag berättade att jag gärna skulle 

vilja göra en gruppintervju med de förskollärare som arbetar på förskolan. Jag fick tillåtelse att 

genomföra en undersökning på deras förskola och förskolechefen tyckte att jag skulle höra av mig 

till en av förskollärarna på förskolan och bestämma mer om vilka som skulle delta och tid eftersom 

hon själv inte befann sig på förskolan mer än en gång i veckan. Jag kontaktade sedan förskolläraren, 

informerade om syftet med undersökningen, att jag ville genomföra en gruppintervju med 

förskollärare. Jag mejlade sedan det informerade samtycket till henne så att hon och de andra 

förskollärarna som ville delta i undersökning i lugn och ro kunde läsa igenom det och sedan höra av 

sig till mig om de beslutade för att delta i gruppintervjun. 

 

Urval och deltagare 

 

Min första tanke när jag skulle välja hur min undersökning skulle se ut så var det en jämförelse 

mellan två förskolor, en musikförskola och en traditionell förskola. Jag diskuterade detta med min 

handledare, hon frågade mig vad jag egentligen är intresserad av att få reda på genom 

undersökningen och hur resultatet skulle bli, om jag ville göra en jämförelse så kanske jag hade 

behövt jämföra flera förskolor för att kunna få ett rättvist resultat om hur det kan skilja sig mellan 

förskolor, för arbetssättet med musik kan skilja sig väldigt mycket på olika förskolor. Jag kom 

därefter fram till att det hade varit intressant att bara undersöka arbetssättet på en musikförskola, 

och träffa förskollärare som är intresserade av musik. Jag tänkte att gruppintervjun kunde få ett rikt 

innehåll eftersom jag tänkte att det skulle bli flera diskussioner kring musik. Valet av förskollärare 
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skedde slumpmässigt. När jag tog kontakt med en av förskollärarna på förskolan så berättade jag att 

jag ville genomföra en gruppintervju med förskollärare, hon berättade då att det arbetade åtta 

förskollärare där och att hon skulle höra av sig till mig igen när hon visste hur många som kunde 

och ville delta. Jag tänkte att om alla kunde delta så skulle jag kunna genomföra två gruppintervjuer. 

Förskolläraren mejlade sedan mig att fyra förskollärare från olika avdelningar kunde delta och jag 

fick en tid för en gruppintervju. De namn som jag presenterar i min resultatdel på de förskollärare 

som deltog i gruppintervjun är fingerade. 

 

Genomförandet 

 

Jag åkte till förskolan och träffade den förskollärare som jag hade varit i kontakt med, jag fick sätta 

mig i deras personalrum och förbereda inför intervjun. När alla var samlade började vi att prata om 

min undersökning, de hade alla den information som jag tidigare skickat framför sig och de skrev 

under samtyckesblanketten som jag samlade in, sedan startade jag inspelningen. Att jag skulle spela 

in intervjun hade jag både muntligt informerat om och det stod också med i den skriftliga 

informationen som de hade tagit del av. Jag spelade in samtalet för att jag skulle kunna bearbeta 

materialet på bästa sätt, Bryman (2008) skriver att man ska tänka på att ha bra utrustning när man 

spelar in så att man får med vad alla säger. Jag spelade in på min telefon, det var bra ljud och jag 

kunde tydligt höra vem som sa vad i diskussionerna. Jag startade sedan med första frågan, eftersom 

de arbetade på olika avdelningar alla fyra så började var och en berätta om hur de arbetade med 

musik på vardera avdelning. I och med att jag spelade in samtalet behövde jag inte tänka på att 

anteckna samtidigt vilket underlättade avsevärt då jag kunde lägga allt fokus på att vara närvarande 

och lyssna på diskussionerna. Samtalet flöt på väldigt bra, och alla fyra förskollärare deltog aktivt 

och fick tid att uttrycka sin åsikt. Vissa pratade mer än andra, men i det stora hela så tog alla del av 

diskussionerna. När samtalet kring den första frågan började avta så ställde jag min andra fråga. Jag 

upplevde också här att alla deltagarna sa någonting om hur de upplevde det på respektive avdelning. 

Min sista fråga som handlade om sambandet mellan musik och barns språkutveckling hade redan en 

av deltagarna berört i diskussionen kring den tidigare frågan. Så diskussionen fördjupades inom 

musik och språkutveckling som jag upplevde var ett intresse hos alla fyra deltagarna. Efter intervjun 

tackade jag för att jag hade fått komma och att det var väldigt intressant att få höra hur det arbetade 

med musik. Jag frågade också om jag skulle få mejla ytterligare frågor till dem för att fördjupa mitt 

material ännu mer, de svarade att det gick bra. När jag sedan hade transkriberat och bearbetat mitt 

material så kände jag att jag redan hade fått tillräckligt med material för att kunna skriva en så bra 

resultatdel som möjligt så jag avstod från att skicka ytterligare frågor. En av förskollärarna sa 

avslutningsvis att det var roligt att jag kom och att det var bra att de fick prata om deras arbetssätt, 

att göra det synligt för dem själva också hjälpte dem i deras fortsatta arbete med musiken. 

 

Validitet och reliabilitet 

 

Validitet i en undersökning är den utsträckning som man har undersökt det som man har tänkt 

undersöka, validiteten blir alltså hög om man mäter precis det som man från början har tänkt mäta i 

en undersökning. Man kan skilja validitet och reliabilitet åt då validiteten är vad det är som mäts 

och reliabilitet är hur det mäts. Om man genomför sin undersökning på ett felaktigt sätt så spelar det 

ingen roll om man har en validitet. För utan reliabilitet kan det inte bli en hög validitet (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009).      
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När jag kontaktade förskolläraren om att jag ville göra en gruppintervju så informerade jag om att 

mitt syfte med studien var att undersöka utbildade förskollärares perspektiv. Jag skickade också en 

information till henne på mejl om mitt syfte med undersökningen så att hon också fick det skriftligt 

och kunde läsa igenom.   

Intervjun skedde på den förskola där förskollärarna arbetar, vi befann oss i deras personalrum där vi 

kunde vara ostörda under hela intervjun. 

När jag transkriberade intervjun skrev jag ner ordagrant vad alla deltagarna sa. Jag lyssnade många 

gånger så att det skulle bli rätt. Jag ändrade ingenting till mina egna ord, till exempel vad jag tyckte 

skulle passa bättre, utan om jag inte hörde exakt vad personen sa så tog jag inte med just det ordet 

eller den meningen. 

Efter intervjun mejlade jag en sammanfattning av intervjun till den förskollärare som jag hade haft 

kontakt med innan intervjun för att få den validerad. Jag skrev i mejlet att jag gärna ville att hon 

tittade igenom sammanfattningen så att jag hade förstått allt rätt. Jag fick aldrig något svar. 

Jag vill också lyfta att jag inte kan dra några generella slutsatser i min undersökning, utan det är 

utifrån fyra förskollärares perspektiv i en musikförskola. 

 

Bearbetning av material 

 

Jag började med att transkribera hela intervjun ordagrant. Jag har valt att inte skriva punkt på så 

många ställen eftersom när förskollärarna pratade så var det som en enda lång mening, ibland med 

punkt. För att förtydliga vissa tecken som jag har skrivit i citaten: 

… Paus 

”” Sjunger 

() Ljud eller gester 

Jag gick sedan tillbaka till mina frågeställningar och syfte och skapade, utifrån dem och innehållet i 

intervjun, olika kategorier med passande rubriker. Jag markerade därefter varje rubrik i olika färger 

för att skilja dem åt, sedan hittade jag intressanta reflektioner från förskollärarna som passade in 

under respektive kategori. Det blev sammanlagt sju kategorier som jag ansåg var relevanta för mitt 

syfte och frågeställningar. Dessa presenterar jag nedan i mitt resultat genom egen text och 

förskollärarnas citat ut gruppintervjun. 
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Resultat 
 

Här kommer jag presentera och analysera mitt empiriska material. Mitt syfte med undersökning är 

att undersöka hur fyra förskollärare, verksamma i en musikförskola, uppfattar musikens funktion i 

förskolan och hur betydelsefull de anser att musikverksamheten är för barn i förskolan. I slutet 

kopplar jag resultatet till mina frågeställningar som är: 

 Hur resonerar de intervjuade förskollärarna om musikens funktion i förskolan och 

musikverksamhetens betydelse för barn i förskolan? 

 Har musiken ett värde i sig eller har det ett instrumentellt värde på deras förskola? 

 Hur resonerar de intervjuade förskollärarna kring barns inflytande och delaktighet i 

förskolans musikverksamhet? 

 Hur stor påverkan har deras förhållningssätt till musik, som förskollärare, på utformningen 

av musikverksamheten i förskolan? 

 

Arbetet med musik 

 

Eftersom alla förskollärare som deltog i gruppintervjun arbetar på olika avdelningar, så kan 

arbetssätten både likna och skilja sig åt. En av de saker som de har gemensamt på förskolan är ett 

musikrum. Det är ett särskilt rum där de har tillgång till mycket musikmaterial, så som olika 

instrument och bland annat en musikanläggning. Maria som arbetar på en av avdelningarna med de 

äldsta barnen har detta musikrum på hennes avdelning, så de har ofta tillgång dit. De andra 

förskollärarna har olika dagar i veckan som de kan gå dit tillsammans med sina barn. Håkan och 

Sara är två av de förskollärare som arbetar med de yngsta barnen på var sin avdelning, de går ofta 

till musikrummet tillsammans med sina barn. De berättade också att det finns särskilda rum på 

vardera avdelning med musikmaterial. Det som alla förskollärarna lyfte om instrumenten var att de 

alltid finns tillgängliga för barnen, att instrumenten finns på en sådan nivå i rummen så att barnen 

lätt kan ta fram dem och spela när de vill. De enda instrumenten, på en av småbarnsavdelningarna, 

som barnen får fråga pedagogerna om är en ukulele och en särskild trumma eftersom de är mer 

ömtåliga än de andra instrumenten. Maria berättade att de också arbetar med musiken utomhus, 

detta är ett exempel: 

Vi tar ju ut musiken också och spelar ute, och tänker så att man kan spela och sjunga ute, allt behöver inte 

ske inne. Sen har vi ju en rytmikvägg, med en del kastruller och slevar och sånt som de kan spela på där, 

och det går väl i perioder, de går dit och gör lite ljud. 

Förskollärarna berättade också om deras musikgrupp som de har på deras förskola, där pedagoger 

träffas och diskuterar kring musik. Exempelvis vad som är populärt bland barnen just nu och att de i 

musikgruppen sedan för vidare detta till sina kollegor så att hela huset kan arbeta på samma sätt. 

Som Maria uttryckte det ”då får vi den röda tråden”. 

Att sjunga är något som de alltid, på alla avdelningarna, ägnar sig åt. Det kan se lite olika ut 

beroende på vilken avdelning och på barnens ålder. Jag tolkade det som att den spontana sången 

alltid är tillåtande på varje avdelning, men att de planerade sångsamlingarna kan se lite olika ut 

beroende på verksamheten. Camilla, som arbetar med de äldsta barnen, berättade att de försöker ta 

tillvara på alla stunder under dagen, att sjunga och göra ramsor vid frukost, lunch och mellanmål, 
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eftersom vissa samlingar ibland kan utebli på grund av olika anledningar. Camilla fortsatte att 

berätta att hon ofta tänker på att variera sångerna och ramsorna, så att man inte sjunger samma sång 

på samma sätt varje gång, utan att det går att sjunga en sång på så många olika sätt. Sara som 

arbetar på en av småbarnsavdelningarna berättade att de anpassar sig efter barnens ålder. De lär inte 

de yngsta barnen de svåraste sångerna och för mycket på en gång utan hos dem är det viktigt med 

upprepning för barnen, som jag förstod är en skillnad från det som Camilla berättade. 

 

Syfte och mål med musikstunderna 

 

Alla fyra förskollärare är överens om att det är viktigt att utforska musiken på olika sätt, att barnen 

får upptäcka musiken genom olika verktyg. Maria lyfte till exempel: 

Att man tänker lite mer med musiken, att det inte bara är att sjunga och spela på ett instrument. Utan också 

med ljud och så. 

Camilla berättade om sina tankar kring musikrummet och dess funktion: 

Vi har ju tillgång till musikrummet, vi går dit två gånger i veckan, vi har delat upp våra alla i två olika 

grupper, och ena gången går den ena gruppen och andra gången går den andra. Och då tänker jag såhär att 

när vi kommer till musikrummet då vill jag använda instrumenten så mycket som möjligt, och då anpassar 

jag låtar som man kan ha till instrument, eller, ja så att det funkar ihop med och använda mycket instrument 

till. Att en låt som kanske har liksom en speciell rytm som man kan spela efter man har sjungit en bit till 

exempel, jag tänker på den här... ”jag säger hej (klappar i händerna två gånger) och hej på dig (klappar 

händerna två gånger)” då kan man spela efter en strof, då passar det ju väldigt bra att ha många instrument 

för det blir inte så stökigt för öronen så tänker jag lite grann när jag väljer, och det här att man då ska man 

skicka runt... 

 

Här lyfter Camilla sitt syfte och mål med musiken, i detta fall sånger som passar till olika slags 

instrument. Hon uttrycker också att det är viktigt att barnen får uttrycka sig genom instrumenten 

med olika rytmer som passar till musiken. 

Varje vår anordnar de en karneval då hela förskolan tillsammans övar på sånger som handlar om 

våren. Då ligger fokus på gemenskapen, som Camilla lyfte: 

Att musiken knyter oss ihop, och har vart från början, så det är därför vi har till exempel sångsamlingar 

varje vecka. 

Håkan berättade att de ibland plockar fram musik och sånger som passar till det som de har planerat 

att arbeta med under en viss period, för att starta upp och väcka ett intresse hos barnen. Men han 

poängterade också att om det tar en annan riktning under vägen, att de ser ett annat intresse hos 

barnen, så anpassar de sig efter det, till exempel som Sara sa: 

Vi tänker oftast, lite grann med snabba tempon, lite grann med långsamma tempon, och det här att hela 

kroppen följer med, ibland kanske man känner att nämen nu är dom väldigt rörliga, nu tar vi mycket 

rörelsesånger, och även haft den här stora fallskärmen, alltså det är också den här känslan att tänka höga 

toner (höjer armarna) och låga toner (sänker armarna), fast med hela kroppen, så utan att, man måste inte 

alltid sjunga. 

 

Maria fortsatte diskussionen: 

 
Sen är det ju det här du sa tankar, man kan ju ha olika tankar olika gånger då, nu vill jag ha det här med 

rytm och gemenskap, nu vill jag ha det här med språket, nu vill jag ha det här med kropp och rörelse, 

balans, ser jag att några behöver, att man har olika tankar olika gånger. 
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Sambandet mellan musik och språkutveckling 

 

Maria är en av de förskollärare som arbetar med de äldsta barnen, hon berättade att de behöver 

avancera nivån för de barn som fyller sex år och som redan är det för att de kan se att barnen 

behöver utmanas. De arbetar med rim och ramsor, olika slags rimsånger. Barnen får också skriva 

egna sånger, med hjälp av pedagogerna, Maria sa: 

Det tyckte dom var roligt när man sa ordbajsa, det bara kom massa ord och så fick vi lägga ihop det liksom 

på något sätt. 

Även Camilla har tankar kring kopplingen mellan musik och barnens språkutveckling: 

 
Men musiken överhuvudtaget är ju så språkutvecklande på ett sätt, för att det ökar bland annat ordförrådet 

väldigt mycket, fast att man knappt vet vad man sjunger om, så har man ändå fonologisk och sån här 

medvetenhet om hur det låter och man kan plocka fram det så småningom sen. Utan att man nästan inte vet 

om det som barn då såklart. Sen tänker jag för era små det är ju jättemycket sånt där som utvecklas med 

hjälp utav musiken som har med språket att göra fast man knappt vet om det, så att det är ju liksom, det är 

jätteviktigt och jobba med det faktiskt. 

Sara berättade att de förstärker musiken med bilder eller med en sångpåse. Camilla byggde vidare 

på det och berättade att hon har testat att göra en så kallad sångsaga inne på hennes avdelning. Då 

får barnen lyssna på en låt, en som de inte känner igen, och handlingen kommer fram genom låten 

och de bilder som man visar till. 

 

Lärprocesser 

 

En annan intressant fråga som vi diskuterade under intervjun var om de kan se, hos deras barn på 

förskolan, att musiken påverkar dem i deras utveckling, exempelvis i deras språkutveckling som jag 

skrev om ovanför. 

Sara berättade att det kan vara svårt att se det från ett perspektiv från ett till fem år, men att hon bara 

på hennes avdelning kan se hos ettåringarna att de bara efter några veckor själva sitter och klappar i 

takt, så som pedagogerna har visat under tidigare samlingar. Håkan, som också arbetar på en av 

småbarnsavdelningarna, berättar att han har sett barn i hans barngrupp som inte alls har sjungit med 

under deras samlingar men som sedan visat på en utveckling, under de gemensamma 

sångsamlingarna, genom att de då har sjungit med i alla sånger. 

Camilla berättade om vad hon har upplevt hos sina barn, på hennes avdelning: 

Jag kan tycka från början när vi startade här, så tyckte jag att de syntes väldigt mycket på barnen hur dom 

vågade sjunga och hur dom vågade använda instrumenten, och hur dom liksom plockade upp låtar, och 

som rätt som det var när man inte tittade kanske så låg dom där i ett hörn och spelade alla dom här låtarna 

på instrumenten liksom, man kunde verkligen se att dom vågade. 

 

Maria fortsatte diskussionen med att berätta att breakdance är något som många av barnen är 

intresserade av, och att när nu vissa barn har blivit äldre så vågar de, på storsamling, gå in i mitten 

och ”breaka loss” som hon beskriver det. 
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Barns sångröster 

 

Något som Camilla kom in på några gånger under intervjun var att hon ansåg att det är viktigt att 

man som pedagog tar hänsyn till barnens egna sångröster. Att barnen har möjlighet att sjunga med i 

sångerna utifrån deras fysiska förutsättningar. Hon tycker också att man kan märka i barnens sång, 

under en högtid som Lucia till exempel, att de har fått sjunga med sina röster på rätt ställen, att de 

har fått den möjligheten på deras förskola. Hon uttryckte det såhär: 

Då ska jag vara så här att, nu ska jag säga vad jag brukar jämt hålla på och tjata om att även här tycker jag 

ändå att det är väldigt viktigt att man gör de, men man sätter till exempel inte barn på att säga dom svåraste 

orden i början, till exempel när dom är ett år så ska dom inte säga massa ord, eller klättra upp i det högsta. 

Jag tycker det är viktigt att man tänker på var kan barnen sjunga nånstans, så det inte blir här nere hela 

tiden (pratar med låg röst), hopp, nu har jag sagt det igen, haha, nä men dom har inte röster som klarar det, 

så att man ska liksom tänka på det. 

Sara berättade om Lilla elefantboken som oftast används i förskolan, en bok med sånger och noter 

till. Hon poängterade att den är mer anpassad efter den vuxna än för barnen, i och med att tonerna 

ligger såpass lågt. Egentligen behöver det ligga mycket högre för att det ska passa barnens röster. 

Hon sa också att då kan man välja att plocka bort gitarren och höja sin egen röst, eller använda 

andra instrument som exempelvis maracas. Camilla avslutade diskussionen genom att säga: 

För oftast finns det barn som kan, som vet precis hur melodin går och dom kan förhålla sig till precis var 

den ska va nånstans, så då kan man förlita sig på barnen. 

 

Barns delaktighet och inflytande 

 

Barnen har ett stort inflytande i musikverksamheten på deras förskola, enligt dem är barnens 

intressen högt prioriterade. Förskollärarna uppmärksammar barnens musikalitet på olika sätt, Maria 

gav ett exempel: 

Häromdagen så var det en kille som hittade två pinnar och då började han spela på pinnarna uppe i skogen, 

och att, och att ta upp det och tänka... kan vi göra nånting mer av detta. 

 

Maria berättade också att melodifestivalen har varit väldigt populärt bland barnen en period, och för 

att tillmötesgå detta så har de lyssnat mycket på sångerna. Att barnen får ha dem på förskolan och 

att pedagogerna får lyssna mycket på dem just en period för att det är viktigt för barnen. 

 

Håkan lyfte att de har många spontansamlingar eftersom barnen själva kan sätta sig och börja 

sjunga, och så arbetar pedagogerna vidare på det. Camilla byggde vidare på det och sa att de ibland 

plockar upp sånger som de allra minsta barnen sjunger och att de sedan sjunger dem på samlingen, 

för det är ofta sånger som alla känner igen. Hon poängterade att det är de som pedagoger som ska 

finnas där för barnen och stödja dem i deras sång. Hon berättade om ett barn som helt plötsligt kan 

brista ut i sång: 

 
Ibland vet man inte riktigt vad det är han sjunger, men det är en lång, liksom, spännande... Och härom 

sisten så ramlade en del på plats för vi tittade på en film som råkade ha den sången som för, vad heter det, 

intro till filmen, och då fattade man (knäpper med fingrarna) jaha, jaa, juste. Och sen, så det är så underbart 

att få uppmuntra det här, den egna identiteten genom musiken också. 
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Till den årliga karnevalen får barnen skriva egna sånger utifrån ett tema som de tillsammans övar in 

och framför på karnevalen, det är också ett sätt att göra barnen delaktiga i musikverksamheten. 

Sara berättade om en musiklek som de brukar leka på småbarnsavdelningarna som heter ”Vad finns 

det i kistan?”. Då får barnen möjlighet att välja vilka sånger som ska sjungas under musikstunden, 

ett barn får bestämma vilken sång som ska finnas i kistan, och resterande barn säger ”Vad finns det i 

kistan?”, på så sätt är de barnen som bestämmer hur musikstunden ska fortgå. 

 

Något som alla fyra förskollärare lyfte under intervjun var den tillåtande miljön som de har på varje 

avdelning. Instrumenten finns till exempel tillgängliga för alla barn, Sara berättade att de allra 

minsta barnen på hennes avdelning kan peka på ukulelen ibland och så plockar de ner den till dem. 

Det är just ukulelen som finns på en högre hylla, annars finns det maracas, trianglar och andra 

instrument som tål lite mer. 

 

Camilla gav en beskrivning på hur det kan se ut inne på hennes avdelning ibland: 

 
Och så har vi scenen där inne, våra barn, ibland så är dom väldigt intresserade av och dansa och så uppe på 

scenen, då använder de lite olika instrument, pianot också liksom, och cd-spelare samtidigt. Det är väldigt 

liksom i deras lek och det är väldigt härligt. Sen hittar vi ju på egna texter till kända låtar utifrån barnens 

intressen. 
 

Sara berättade om ett tillfälle då de använde datorn för att googla fram ett band där ett av barnens 

pappa spelar trummor i. De lyssnade och dansade tillsammans, vissa barn pekade på trumman som 

de har på avdelningen som de då tog ner för att barnen själva skulle få spela. Sara lyfte att det är 

viktigt att få in olika element. 

 

Pedagogernas syn på musik spelar roll 

 

Det var många gånger under intervjun som förskollärarna kom in på att det synsätt som de har på 

musik speglar av sig på barnen. 

Camilla lyfte återigen den tillåtande miljön på deras förskola: 

Att vi har en tillåtande miljö för musiken, gör att dom blir trygga i att kunna använda sångspråket eller 

musikspråket liksom till att uttrycka sig, det tycker jag är en väldigt stor, rolig grej att jobba med 

musikförskola. Jag tror också att det har betydelse att vi har den synen på musiken att det är liksom 

fullständigt normalt, att hålla på mycket med det. Så det tror jag ger väldigt återsken på barnen. 

Vi började prata om pedagogens kompetens inom musik, att okunskap från pedagogens sida ibland 

kan hindra arbetet med musiken eftersom man inte vågar. Sara tycker att man som pedagog ska 

framföra ett intresse hos barnen, att man inte ska ha en roll att lära ut. Hon säger bland annat: 

Det är framförallt det här att det ska vara roligt och då måste det väl inte vara bra själv heller. Jag kan inte 

prata nånting om biologi för jag vet ingenting om det heller, eller jag kan ingenting om språk, nä men 

sådär, det blir ju väldigt, man måste våga, man vill om man kan. 

Både Camilla och Maria lyfte att det viktiga är ATT man gör det. Maria och Sara fortsatte 

diskussionen: 

Maria: Och försöka peppa dom andra också, att det inte behöver vara att man ska kunna spela gitarr. 

Sara: Och att det inte bara ska hänga på oss. 

Maria: Nä att det ska genomsyrar alla då. 
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Analys 

Sara berättar om att de anpassar sig efter barnens ålder, att de inte sjunger de svåraste sångerna med 

de yngsta barnen utan att fokus ligger på att upprepa de sånger som de redan kan. Jag kan se en 

tydlig skillnad mellan Sara och Camillas arbete då Camilla istället pratar mer om att variera och 

utmana barnen i deras musikskapande. Hon lyfter vikten av att utforska instrument och att variera 

sångerna. Här kan jag se Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen då den vuxna lägger 

sig på en sådan nivå för barnen så att de utmanas i sitt lärande men samtidigt som det inte blir för 

svårt, utan det är anpassat efter barnens ålder och erfarenheter.   

Sara berättar om de lärprocesser som hon kan se hos de yngre barnen, de har tillsammans klappat i 

takt och gjort olika rytmer som sedan barnen själva kan göra efter bara ett par veckor. Håkan som 

också arbetar med de yngre barnen kan se att de barn som inte alls har vågat sjunga på samlingarna 

nu sjunger tillsammans med de andra. De kan se att barnen utvecklas i sin musikalitet. Här kan jag 

också se den proximala utvecklingszonen, barnen lär av de vuxna som kan mer och de kan sedan 

utöva samma sak själva. Uttrycket att det man gör tillsammans idag kan man själv göra imorgon 

tycker jag visar sig tydligt i deras beskrivningar.   

På deras förskola så ligger ett stort fokus på gemenskapen som de får genom musiken, de ordnar 

vårkarnival, de har gemensamma sångsamlingar, de gör mycket tillsammans på förskolan. Vygotskij 

förespråkade samspel att man utvecklas tillsammans. Det kan jag se mycket i deras reflektioner vad 

musiken betyder för dem, musiken har en sådan funktion att skapa en gemenskap. Barnen ska 

utvecklas tillsammans med pedagogerna genom musiken. 

Förskollärarnas förhållningssätt till instrument och annat musikmaterial visar på att barnen ska få ha 

möjlighet att utforska så mycket som möjligt inom musiken, barnen samspelar med omgivningen 

och med de artefakter som finns där. 

Dialogen mellan barn och vuxen finns där eftersom förskollärarna berättar om hur de på olika sätt 

lyssnar till barnens intressen, det som jag har funderat på är vid enstaka tillfällen så tolkar jag det 

som att vissa moment är på förskollärarnas villkor. Exempelvis när vissa instrument ligger på en 

högre hylla där inte barnen når, att sångerna varieras på olika sätt, det framgår inte om just det är ett 

intresse från barnen. Om det är barnen som har önskat nya sånger eller musik för att de själva vill 

eller om de är förskollärarna som vill utmana barnen. Sedan ett till exempel då Maria berättar att de 

äldsta barnen behöver utmanas genom att nivån blir mer avancerad, är det också för att 

förskollärarna tycker att barnen behöver det i femårsåldern eller är det också utifrån barnens 

önskemål, eller att förskollärarna har sett att barnen behöver utmanas i den åldern.    

 

Återkoppling till mina frågeställningar 

 

 Hur resonerar de intervjuade förskollärarna om musikens funktion i förskolan och 

musikverksamhetens betydelse för barn i förskolan? 

Alla förskollärare i min undersökning höll med om att musiken är väldigt viktig för barnen i 

förskolan. Ord som samarbete och gemenskap kan jag se som en röd tråd genom hela intervjun. De 

använde också ord som utforska, att musiken går att utforska på många olika sätt och att barnen får 

göra det på deras villkor. 

 

 Har musiken ett värde i sig eller har det ett instrumentellt värde på deras förskola? 
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Som en av förskollärarna sa att om de ser att barnen är rörliga en period, då arbetar de med musiken 

på ett sätt så att barnen får röra mycket på sig, till exempel till rörelsesånger. En annan sa att 

musiken hjälper dem att skapa en gemenskap på förskolan, knyta dem samma, genom exempelvis 

storsamlingar och karnevalen. Jag kunde också genom intervjun förstå att musiken i sig är viktig, att 

utforska ljud på olika sätt, och att variation är viktigt. 

 

 Hur resonerar de intervjuade förskollärarna kring barns inflytande och delaktighet i 

förskolans musikverksamhet? 

För alla fyra förskollärare så är det väldigt viktigt att barnen får vara med och delta i 

musikverksamheten på deras förskola, att de som pedagoger får anpassa sig efter barnen på olika 

sätt. Det kan vara utifrån barnens intressen, att instrumenten finns på ett sådant sätt så att barnen 

kan ta fram dem när de vill och att den spontana sången och dansen uppmuntras.   

 

 Hur stor påverkan har deras förhållningssätt till musik, som förskollärare, på utformningen 

av musikverksamheten i förskolan? 

En diskussion under intervjun handlade pedagogers syn på ens egna kompetens inom musik då lyfte 

flera av förskollärarna att det är väldigt viktigt hur pedagoger presenterar musiken för barnen. Det 

viktiga är inte att man kan spela ett instrument eller sjunga fint på något sätt utan det viktiga är som 

jag skrev tidigare är att man gör det. Man kan om man vill som Sara sa. Camilla lyfte flera gånger 

att hon tror att vårt förhållningssätt till musik speglar av sig på barnen. Och sammanfattande varför 

barnen på deras förskola vågar sjunga och dansa spontant, tror dem, beror på att de redan från 

början har visat att allt som har med musik att göra är naturligt. 
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Diskussion 
 

Här kommer jag knyta ihop mitt arbete genom att koppla den tidigare forskningen till mitt resultat 

där jag kunde se att musikens funktion på deras förskola ofta är att skapa en gemenskap, barnens 

delaktighet och inflytande är högt prioriterade och de är medvetna om att deras förhållningssätt till 

musik påverkar både verksamheten och barnen. Jag kommer kritiskt diskutera mitt val av metod 

och genomförandet av intervjun. Jag avslutar diskussionsdelen med vidare forskning inom 

ämnesområdet. 

 

Resultatdiskussion 

 

För att gå tillbaka till min inledning så skrev jag där att mina erfarenheter av musikverksamheten i 

förskolan är sångsamlingar. Holmberg (2012) kunde i sin studie se att sånger var vanligt 

förekommande i förskolan och att sången sällan användes för att leka med rösten. Hon kunde heller 

inte se att de tolkade texter och melodier. Det är däremot något som jag kunde se i min studie att en 

stor variation i sångerna visade sig vara väldigt viktig hos dem. Att sjunga på olika sätt med olika 

toner. De skapar också egna sånger och förnyar de sånger som de redan genom ny text eller ny 

melodi. För dem är det lika viktigt att utforska sånger och barns sångröster som att utforska olika 

instrument. 

Jag kunde i min undersökning se att musiken hade olika funktioner i deras musikförskola, ibland 

var det för att skapa en gemenskap i gruppen, ibland hade de som mål att utforska instrument och 

barnens röster, musiken hade alltså ibland ett värde i sig och ibland ett instrumentellt värde. 

Holmberg (2012) kunde i sin studie se att sångerna fungerade för att skapa en gemenskap, hon såg 

också en stor betydelse i att utforska instrument tillsammans med barnen. Att barnen fick spela 

själva, höra hur en trumma lät, det var inte viktigt att kunna spela rätt. Det uppfattade jag också som 

något viktigt för de förskollärarna som deltog i min studie att instrumenten skulle finnas tillgängliga 

för barnen för att de skulle få utforska dem. Pramling Samuelsson med flera (2011) lyfter att 

estetiken i förskolan kan användas för att barnen ska lära sig det sociala samspelet, skapa en positiv 

atmosfär som jag kopplar till ovanstående om gemenskapen i förskolan. Lunde Vestad (2015) 

beskrev musiken som en ”motor” i hennes studie, något som jag kunde se i min studie. 

Förskollärarna använde musiken för att starta igång projekt, det tolkar jag som att musiken fungerar 

ungefär som en motor i verksamheten. Den för verksamheten i deras förskola framåt. 

Om jag går tillbaka till mitt syfte och frågeställningar så handlar de om hur dessa fyra förskollärare 

som jag har intervjuat ser på musikverksamheten i förskolan, vilken betydelse den har för barnen 

och hur förskollärarnas syn på musik påverkar verksamheten. Jag fick svar på alla dessa frågeställ-

ningar. Som jag skrev kortfattat i min resultatdel så var alla förskollärare överens om att musik är 

viktigt för barn. För att ge några exempel på det som förskollärarna sa så vågar barnen uttrycka sig 

genom musiken, de kan se att deras självförtroende stärks genom de åren som barnen går på deras 

förskola. Det som Håkan berättade att han kunde se barn på sin avdelning som knappt sjöng med i 

någon sång i början men som sedan kunde alla sånger och vågade sjunga med. Sara som också arbe-

tar med de små barnen kunde se att barnen klappade i takt, i olika rytmer efter bara några veckor 

hos dem. Jag kunde se på Håkan och Sara att de tyckte att detta var väldigt fascinerande att se, 

dessa lärprocesser hos barnen. Camilla uttryckte också att hon tyckte att det är väldigt spännande att 

se barnen uttrycka sig genom musiken, att musik är ett eget språk. Något som jag också fastnade för 
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och tyckte var väldigt intressant var att barnen, till så stor del, får ha inflytande i musikverksamhet-

en och att de får delta på deras villkor. Ett annat sätt som visar på att de anpassar sig efter barnens 

förutsättningar är att de försöker möta barnens sångröster, så att barnen kan delta i sångerna på de-

ras sätt så att de inte behöver anpassa sig efter den vuxna rösten. Men samtidigt berättade Sara och 

Maria att de är skolade på Lilla elefantboken som enligt dem inte alls är anpassad efter barn även 

fast det är en bok skapad till barn i förskolan. Så här kunde de se en motsättning när de vill arbeta 

på ett visst sätt så hindras det genom materialet i detta fall en musikbok.   

En av mina ursprungliga tankar som jag från början utformade en frågeställning om handlade om 

sambandet mellan barns språkutveckling och musik i förskolan. Först tänkte jag allmänt musik och 

barns språkutveckling, men för att begränsa mig så syftade jag på val av musik i förskolan och 

barns språkutveckling. På något sätt under skrivandets gång så kom jag ifrån det spåret, jag hade det 

som en undersökningsfråga under gruppintervjun. Den blev inte riktigt besvarad, däremot så disku-

terade förskollärarna kring valet av musik, och allmänt om musik och barns språkutveckling. De 

lyfte att det är viktigt att variera musiken på olika sätt, men att olika val av musik skulle ha en kopp-

ling till barns språkutveckling framkom inte i mitt material. Maria som arbetar med de äldsta barnen 

berättade om hur de arbetar med rim och ramsor och hur de skapar egna sånger tillsammans med 

barnen. Camilla lyfte att musiken i sig är språkutvecklande och att musiken ökar ordförrådet, men 

att se konkreta exempel från barnen att de utvecklas i sitt språk kunde jag inte se i mitt material. 

Jederlund (2011) uttrycker att det är i barnens egna sånger som man kan upptäcka deras utveckl-

ingsnivå inom musiken och språket. Ehrlin (2012) kunde i sin studie dra slutsatsen att musiken hade 

en social och språklig funktion i de musikförskolor som hon gjorde sin studie på.  Däremot förstod 

jag att de förskollärare som deltog i min studie kunde se andra lärprocesser hos barnen, exempelvis 

hur de utvecklade sitt självförtroende genom musiken. Jag var så fokuserad på och trodde att språk-

utvecklingen skulle vara mer framträdande, än vad jag kunde se utifrån mitt material. Det var Ca-

milla som berättade om hur hon varierar musiken, exempelvis att hon tillsammans med barnen gör 

om gamla sånger på olika sätt, antingen med ny text eller med ny melodi. Hon berättade också om 

variationen i musiken de lyssnar på, det är inte bara popmusik utan det kan vara klassiskt och andra 

genrer. För henne och för de andra tre förskollärarna är det viktigt med utforskandet av musiken. 

Sara berättar att med de små barnen arbetar de med olika tempon och rytmer. 

Någonting som jag kunde se som en röd tråd genom hela intervjun var samarbete mellan kollegor, 

gemenskap i hela förskolan och att barnen var delaktiga i musikverksamheten. De berättade att det 

för dem är viktigt att alla pedagoger samarbetar så att de tillsammans kan arbeta på samma sätt på 

alla avdelningarna. Det som jag förstod var det viktigaste för förskollärarna är att barnen får ha ett 

stort inflytande i musikverksamheten, att barnen får uttrycka sin spontana musikalitet genom både 

sång och dans och att det uppmärksammas och uppmuntras på olika sätt av pedagogerna. Exempel-

vis genom att pedagogerna sjunger barnens egna sånger på samlingarna, de startar ibland spontan-

samlingar just för att några barn har satt sig på mattan och börjat sjunga. Wassrin (2013) drog en 

slutsats att så som pedagoger improviserar och förhåller sig till musikaktiviteterna i förskolan avgör 

hur barnen deltar och för hur hela barngruppen fungerar tillsammans. Hela verksamheten genomsy-

ras av barnens delaktighet på den förskola jag gjorde min studie på, att pedagogerna anpassar verk-

samheten efter barnens förutsättningar på olika sätt. Exempelvis att instrumenten alltid finns till-

gängliga för barnen på deras nivå och att sångerna ligger på sådana toner så att barnen har möjlighet 

att sjunga med efter deras fysiska förutsättningar. Som Jederlund (2011) lyfter att pedagoger behö-

ver lyssna mer och ta idéer från barnens egna sånger. 

Det uppstod en fråga under gruppintervjun som jag från början inte hade förberett i mina 

undersökningsfrågor. Den handlade om deras arbetssätt som arbetar på en musikförskola gentemot 

arbetet med musik på traditionella förskolor. Det som förskollärarna kom fram till var att det säkert 

på många sätt skilde sig åt, men att det i så fall berodde på deras tillgång till musikmaterial. När jag 

i efterhand har reflekterat kring den frågan så tänker jag mer på förskollärarnas inställning till 
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musik. Inte att man har en särskild kompetens inom musik eller att det finns mycket musikmaterial 

att tillgå, utan mina tankar handlar mer om förskollärarnas syn på musik och vilken påverkan den 

synen kan ha på musikverksamheten i förskolan. En av Holmbergs (2012) observationer handlade 

om att en av pedagogerna spelade ett instrument för första gången och att hon då använde sin egen 

okunskap som fördel för att locka barnen till att själva undersöka instrumentet. Det tänker jag också 

är ett sätt från pedagogens sida att visa att man inte behöver ha en särskild kompetens inom musik, 

så länge man tycker det är roligt och att man tillsammans med barnen utforskar musiken exempelvis 

genom olika instrument. De förskollärare som deltog i min studie berättade att de ibland gör egna 

texter till kända melodier, och tvärtom, egna melodier till kända texter. Precis som Jederlund (2011) 

uttrycker att det finns flera sätt att utforska sånger, som att göra egna sånger med barnen eller utgå 

från kända texter och melodier. De berättade också att de ibland gör helt egna sånger tillsammans 

med barnen, något som till och med jag såg som något komplicerat till en början men som jag nu 

har förstått inte behöver vara svårt efter deras beskrivning. Som en av förskollärarna som deltog i 

min studie uttryckte det att så länge man tycker det är roligt att utöva musik och att man 

tillsammans med barnen utforskar musiken så behöver man inte kunna spela ett särskilt instrument 

utan man kan med hjälp av maracas eller trumma på ett bord skapa musik. 

Avslutningsvis vill jag skriva att jag blev väldigt inspirerad av deras arbetssätt på den musikförskola 

som jag gjorde min undersökning på. Deras resonemang om hur de som förskollärare förhåller sig 

till musik och hur det påverkar barnen i deras musikaliska utveckling och hur de lyfter barnens in-

tressen i arbetet med musiken. Undersökningens syfte är betydande för förskolläraryrket eftersom 

den ger många exempel på hur man kan arbeta med musik och den kan inspirera andra pedagoger i 

förskolan att arbeta utifrån det förhållningssättet till musik och de resterande estetiska uttrycksfor-

merna i förskolans verksamhet. 

 

Metoddiskussion 

 

Under gruppintervjun så upplevde jag att alla fyra förskollärare kom till tals och kunde berätta och 

reflektera kring hur de arbetar med musik och hur de ser på musik generellt i förskolan. Det som jag 

tycker var positivt med en gruppintervju var att jag fick mycket material som jag kunde arbeta med 

och att jag själv lärde mig mycket från intervjun. Jag upplevde att jag under intervjun kunde luta 

mig mot förskollärarnas kompetenser inom musik, samtidigt som det kändes tryggt för mig själv att 

vara lite påläst inom området innan jag genomförde intervjun. Jag tänker också att gruppintervju 

som metod kan kännas lättare för de som deltar eftersom de kan diskutera frågorna mellan varandra. 

Det är inte fråga-svar som det kan vara i en enskild intervju. Samtidigt kan en nackdel vara att 

under en enskild intervju så kanske deltagarna berättar mer vad de själva tycker, i en gruppintervju 

kan svaren från deltagarna ändras utifrån vad de andra säger. Det som jag i efterhand har reflekterat 

kring är att jag inte fick veta så mycket vad en av förskollärarna tyckte, hen höll med om mycket 

som de andra hade sagt och byggde vidare med egna reflektioner utifrån det. Jag upplevde inte 

riktigt att hens personliga åsikt kom fram under gruppintervjun. Jag beslutade att inte skicka 

ytterligare frågor till förskollärarna eftersom jag redan hade såpass mycket material från intervjun. I 

efterhand har jag tänkt att det kanske hade varit bra att skickat ytterligare frågor för att få veta mer 

om hens personliga åsikter, och de andras, allt kom kanske inte fram från dem heller. Jag tror att om 

jag hade haft enskilda intervjuer så hade jag fått fyra helt olika intervjuer. Även om de arbetar 

tillsammans och var överens om mycket så tror jag att det hade kommit fram lite mer, jag fick 

intrycket av att de var väldigt olika som personer. 

Många av de uppföljningsfrågor som jag hade förberett inför intervjun blev besvarade på olika sätt 

under intervjuns gång så jag behövde inte ställa vissa av dem, jag fick istället ställa andra frågor 
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som jag som intervjuare tyckte var relevant i stunden utifrån förskollärarnas intressen. På så sätt 

blev det mer diskussion, även om de inte specifikt rörde mina undersökningsfrågor. Min andra 

undersökningsfråga var: ”Vilken tanke har ni med den musik ni väljer att ha under en musikstund?”. 

Alla fyra förskollärarna förstod inte frågan, så jag fick utveckla den. Det var egentligen så som jag 

inte hade tänkt göra från början eftersom jag inte ville visa deltagarna hur jag själv resonerade kring 

den frågan. Jag ville först och främst veta hur de själva resonerade, men just i stunden hade jag svårt 

att omformulera frågan på ett bra sätt så jag utvecklade frågan med: ”Vad har ni för syfte och mål 

med musiken som ni väljer under en musikstund, är det för musiken i sig, eller är det för att uppnå 

andra saker?” och så gav jag olika exempel, min tanke var att inte ge exempel men eftersom jag i 

stunden upplevde att diskussionen inte kom igång så fick jag göra det som slutade i att en intressant 

diskussion sattes igång. 

En problematik som jag upptäckt under intervjun var att när jag samtidigt skulle förhålla mig som 

intervjuare och inte vara med i diskussionerna så var det ett ämne som jag själv tycker är väldigt 

intressant och mycket som förskollärarna tog upp höll jag med om. Jag visade förskollärarna att jag 

både förstod och höll med deras resonemang genom att nicka, säga ”mm” vid ett flertal tillfällen 

och att jag alltid hade ögonkontakt med den som talade. Jag flyttade också min telefon, som jag 

spelade in samtalet på, närmre den som talade för att det som just den personen sa var viktigt för 

min undersökning. Det positiva med gruppintervjun var samspelet mellan dem som deltog, att 

förskollärarna byggde på varandras reflektioner men samtidigt att alla fick tala till punkt. Vid ett 

enstaka tillfälle blev någon avbruten, men när det skedde så bad den personen om ursäkt och lät den 

andra personen tala. Jag upplevde att alla fick komma till tals, jag som intervjuare behövde aldrig gå 

in i samtalet på något sätt för att styra upp riktningen och för att låta alla vara med. 

 

Vidare forskning 

 

Mina tankar kring Vists (2009) avhandling är att jag själv har funderat mycket kring de känslor man 

kan uppleva när man lyssnar och arbetar med musik. Det är ett väldigt intressant område att ut-

forska. Jag tänker om man skulle göra en studie kring detta med barn så är min uppfattning att det 

skulle vara en studie över en lång tid och att det skulle krävas både observation av barn, barninter-

vjuer och intervjuer med pedagoger för att få ett så bra och trovärdigt resultat som möjligt. 

Eftersom jag har utgått från förskollärarnas perspektiv så hade ett alternativ varit att utgå från 

barnens perspektiv, hur ser barnen på musiken i förskolan? Om man skulle väva in sambandet 

mellan musik och känslor så skulle barnen kunna få måla till olika slags genrer inom musiken, vad 

känner de när det lyssnar på musiken, hur målar man musik och hur skulle man kunna få ner det på 

ett papper. Man skulle också kunna utforska musiken genom rörelser, hur rör barnen på kroppen till 

olika slags musik? Det finns en mängd olika sätt man skulle kunna utforska de känslor man känner 

genom musiken. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Musikens roll i förskolans verksamhet 

Jag heter Josefin Almgren, jag studerar förskollärarprogrammet vid Karlstads Universitet. Jag läser 

termin 6 då det ingår att skriva ett examensarbete på grundnivå då man ska genomföra en studie och 

sedan presentera den i en skriftlig uppsats. 

 

Syftet med min studie är att diskutera vilken roll och betydelse musiken har i förskolans 

verksamhet. Varför förskollärare väljer att använda en viss typ av musik. Jag är intresserad av att få 

veta hur ni som arbetar på en förskola med musikprofil använder musik i er verksamhet. 

 

Du kommer att få delta i en gruppintervju tillsammans med förskollärare från din förskola där jag 

ställer frågor som vi tillsammans diskuterar. Jag kommer spela in samtalet för att kunna bearbeta 

materialet på bästa sätt. 

 

Jag kommer hantera allt material från studien och mitt resultat på ett konfidentiellt sätt, vilket 

innebär att du kommer vara anonym i ditt deltagande då jag avidentifierar ditt namn och namnet på 

förskolan. Jag vill lyfta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan besluta att 

avbryta din medverkan, utan orsak. 

 

Om du accepterar att delta i denna studie så finns det på nästa sida en samtyckesblankett som du 

skriver under som jag kommer behålla, och du som deltar behåller detta informationsblad. 

 

Nedan kan du se mina kontaktuppgifter så att du kan höra av dig till mig om det skulle uppstå några 

frågor kring studien. 
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Musikens roll i förskolans verksamhet 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur materialet samlas in och hanteras. Jag har även 

informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i 

studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie som handlar om 

musikens roll i förskolans verksamhet. 

 

 

Ort/Datum/År 

 

                                                                             

 

Namnunderskrift 

 

                                                                             

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2: Undersökningsfrågor till gruppintervjun 

 

1. Berätta om hur ni arbetar med musik i er verksamhet. (På de olika avdelningarna) 

 Om arbetssättet skiljer sig åt, vad kan det beror på? 

 När tillåts barnen att uttrycka sin spontana musikalitet? 

 Hur uppmärksammas barnens egna musikskapande? 

2. Vilken tanke har ni med den musik ni väljer under en musikstund? 

 Vad har ni för syfte och mål? 

 Har ni fokus på musiken i sig eller använder ni musik för att uppnå andra saker? Utveckla. 

3. Hur tänker ni kring sambandet mellan val av musik och barnens språkutveckling? 

 Hur kan detta visa sig i era barngrupper? 

 

 

 


