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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie som grundar sig i ett didaktiskt perspektiv med inriktning på 

musik i förskolans verksamhet, samt förskollärares relation till och syn på musik. 

Förskollärares didaktiska val (vad, hur och varför) har undersökts i relation till 

musikverksamheten, alltså hur musik utövas i verksamheten. För att få vetskap om 

förskollärares didaktiska val genomförde vi semistrukturerade intervjuer med sex 

förskollärare på tre olika förskolor i mellersta Sverige. För att analysera vår insamlade empiri 

använde vi oss av allmändidaktikens definitioner bildningsteori och läroteoretisk teori, i 

relation till musik, då dessa teorier behandlar de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

Resultatet visar att musik i förskolan framförallt användes som ett hjälpmedel till att utveckla 

och lära barn i olika lärandeområden som språk och rörelse. Musik användes även som ett 

hjälpmedel att utveckla barns självkänsla och sågs som ett glädjeberikande redskap. Musik 

som eget innehåll och mål förekom mer sällan, det som nämndes var främst rytmik och 

genrer. Resultatet visar även att förskollärares musikbakgrund spelade stor roll i förhållande 

till deras didaktiska val om de använder musik som ett hjälpmedel eller eget innehåll. De 

flesta förskollärare som hade mer utvecklad kunskap om musik använde musik mer som ett 

eget innehåll än andra förskollärare. Oavsett vilken musikbakgrund förskollärarna hade kände 

sig alla bekväma med musik och såg det som lustfyllt att utöva musik med barnen. 
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1. Inledning 

Musik är en stor del av dagens samhälle (Riddersporre & Söderman, 2012) och nästan var 

man än befinner sig hörs musik om det så är i klädbutiken, på caféet eller restaurangen, på 

radion eller i reklamen på tv. Musik är en naturlig del av oss alla och något som barn 

intresserar sig av i tidig ålder. Barns individuella och gemensamma musikskapande bör därför 

stimuleras i förskolan (Skolverket, 2009). Claes Ericsson och Monica Lindgren (2012) menar 

att musik även är en stor del i dagens förskola och musik i förskolan har enligt Anna Ehrlin 

(2012) alltid setts som glädjeberikande och tillfört barngruppen gemenskap och tillhörighet. 

Musik bidrar också till bland annat barns sociala och emotionella utveckling, men även 

självkänsla och kreativitet (Skolverket, 2009; Eriksson, 2013). Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016b) föreskriver: 

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. […] (s. 7).  

I detta citat framkommer det att musik ska utgöra både innehåll och metod i förskolans 

verksamhet. Dock utefter våra egna erfarenheter från bland annat verksamhetsförlagd 

utbildning och i tidigare forskning om musik har vi uppmärksammat att musik inte används i 

stor utsträckning som eget innehåll och mål. Ylva Holmberg (2014) skriver om barn inte får 

möjlighet att utöva musik som eget innehåll kan de gå miste om att utveckla musikaliska 

färdigheter, som i sin tur kan minska barns möjlighet till estetisk kommunikation och 

uttrycksförmåga. Musik används främst som hjälpmedel till att lära barn andra färdigheter 

som språk och rörelse och detta grundar sig oftast i pedagogens osäkerhet kring att utöva 

musik som innehåll i förskolans musikverksamhet menar Holmberg (2014). Ehrlin (2014) 

skriver att i vilken utsträckning musik används i förskolan kan bero på pedagogens syn, 

intresse och bekvämlighet, alltså deras musikbakgrund. Musikens roll i 

förskollärarutbildningen förklarar Britt Tellgren (2008) har förändrats genom åren. Från att 

som pedagog ha varit tvungen att kunna läsa noter och spela piano till att idag gå en 

utbildning som inte har något stort fokus på musik. Kan detta också vara en bidragande faktor 

till hur musik används i förskolans verksamhet? 

Eftersom musik verkar användas mer som hjälpmedel än som eget innehåll och mål i 

förskolans verksamhet, vill vi undersöka om det verkligen är på detta vis och hur det i så fall 
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kommer sig. Därför valde vi att genomföra en kvalitativ studie med ett didaktiskt perspektiv 

gällande förskollärares val i musikverksamheten. Vi genomförde intervjuer med sex 

förskollärare för att ta reda på deras syn och relation till musik, samt deras musikanvändning i 

verksamheten.  

Vårt självständiga arbete är uppdelat i nio kapitel där varje kapitel inleds av en metatext som 

beskriver kapitlets innehåll och utformning. I slutet av arbetet finns våra referenser och 

bifogade bilagor. Vi har tagit hjälp av Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensens (2014) bok 

Att skriva en bra uppsats. Denna bok är en strukturerad handbok i uppsatsskrivning som vi 

har använt oss av under hela vår skrivprocess. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att få förståelse för förskolans musikverksamhet och förskollärares 

didaktiska val i deras musikanvändning. Vi utgår därför från de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför i relation till musik. Våra frågeställningar är följande: 

 Vilka didaktiska val gällande vad, hur och varför gör förskollärare i förskolans 

musikverksamhet och hur motiverar de sina val? 

 Påverkar förskollärarnas musikbakgrund deras didaktiska val vad, hur och varför i 

musikverksamheten och i så fall på vilket sätt? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel tar vi först upp musik i kultur och samhälle och hur musiken har framstått i 

förskolan sedan förskolans start. Även vilken plats musik har haft i barnträdgårdsledarinnans 

utbildning fram till dagens förskollärarutbildning. Sedan redovisas vad förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016b) föreskriver om musik. Vi har också valt att lyfta musikens betydelse för 

barns utveckling och lärande och slutligen i detta kapitel en diskurs som kallas alla kan-

diskursen, då denna diskurs pågått sedan 1970-talet och diskuteras fortfarande idag.  

3.1 Musik i kultur och samhälle 

I alla tider och i alla kulturer har människan kommunicerat genom estetiska uttryck, bland 

annat musik och dans, för att förmedla kultur och kunskap (Dahlbeck & Persson, 2010) och i 

dagens samhälle har musik fortfarande en stor roll och är en del av vår kultur (Riddersporre & 

Söderman, 2012). Johan Söderman (2012) menar att musik är kulturellt som vi alla människor 

har inom oss, musik är identitetsskapande och vi uttrycker vem vi vill vara och vem vi känner 

oss som med hjälp av musik. Han skriver också att den samhälleliga kontexten alltid är i 

förändring, därmed även musikkulturen, som att olika genrer varit populära vid olika 

tidsskeden. Förskolans musikkultur förändras också i och med den samhälleliga kontexten, 

men har en tendens att hålla kvar i traditionella sånger. 

3.2 Musikens historia i förskolan  

Ända sedan barnträdgårdarna (dagens förskola) kom till Sverige i slutet av 1800-talet har 

musik haft en central roll i verksamheten. Tids- och kulturrelaterade föreställningar och 

normer om barn och musik har påverkat hur musiken har använts i verksamheten och hur den 

används idag (Ericsson & Lindgren, 2012). Förr var musiken, menar Sven-Erik Holgersen 

(2012), mer för barn än att den skulle användas tillsammans med andra och/eller själv få 

kunna skapa musik. Friedrich Fröbel (1782-1852) som startade barnträdgårdarna skapade 

sånglekar och sånger som skulle ge barn kunskap om vardagssamhället. Ann-Christine 

Vallberg Roth (2011) skriver att musik i förskolan vid dess start användes som medel för 

uppfostran, vilket också illustrerade vuxnas syn på barn. Samtidigt som musik användes för 

uppfostran och för att ge kunskap, sjöngs det också psalmer eftersom 

kristendomsundervisning var väldigt centralt i verksamheten då barnträdgårdarna startade. 

Tellgren (2008) nämner att som barnträdgårdsledarinna var det tvunget att kunna spela piano 

och sjunga, därmed ha förkunskaper i tonbildning och notläsning. Holgersen (2012) beskriver 

att idag har barns eget skapande och tolkande ökat och involverats mer i förskolan till skillnad 
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mot förr. Han menar att musiken har gått från reproduktion till produktion, barn ses idag som 

medskapare i musiken. År 1998 fick förskolan för första gången en egen läroplan, ett 

styrdokument för vad förskolans verksamhet ska innehålla (Skolverket, 2016b). Holmberg 

(2014) skriver att det var först då som musik blev ett eget innehåll och en metod att arbeta 

utefter i förskolan. Dock förklarar Tellgren (2008) att musikdelen i förskollärarutbildningen 

har fått mindre och mindre plats då andra ämnen har getts större plats, till skillnad mot hur det 

var när barnträdgårdsledarinnorna skolades. 

Musik som funnits med sedan barnträdgårdarna finns fortfarande kvar i förskolans 

verksamhet idag, till exempel en hel del barnvisor och ringlekar, men även högtidssånger som 

sjungs till bland annat midsommar och jul (Skolverket, 2009). Detta menar Pernilla Lagerlöf 

(2013) kan ses som ett kulturarv som förskolan ska föra vidare och det ses även som 

traditionsbärande skriver Holmberg (2014). Musik har av tradition alltid betraktats som 

glädjeberikande och tillfört barnen tillhörighet och gemenskap (Ehrlin, 2012).  

3.3 Vad säger förskolans läroplan om musik? 

Förskolan ska utgöra grunden för barns livslånga lärande och förskolans läroplan (Skolverket, 

2016b) föreskriver att alla barn ska få möjligheten till utveckling utifrån sina individuella 

förutsättningar och behov och detta är arbetslagets ansvar. Som pedagog ska man även känna 

till att alla barn lär olika och att det då ska finnas olika sätt att kunna uttrycka sig på i 

förskolans verksamhet, som i musik och sång. Ett av strävandemålen är:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapandeförmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (s. 10).  

 Ett av förskolans uppdrag är: 

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. […] (s. 7).  

Holmberg (2014) menar att det är viktigt att musik ses som både innehåll och metod då barn 

ska erbjudas olika och varierade lärandeformer, precis som förskolans läroplan föreskriver. 

Hon tar även upp om barns lyssnande gällande musik och att detta är ett sätt att utgöra musik 

som innehåll. Barns lyssnande är ett av förskolans strävandemål som föreskrivs i förskolans 
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läroplan (Skolverket, 2016b), nämligen att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar […]” (s. 10). 

En stor del av de andra strävandemålen i förskolans läroplan kan arbetas mot genom att 

använda musik dagligen i förskolans verksamhet menar Marie Eriksson (2013). De estetiska 

aktiviteterna har starka kopplingar till andra strävandemål, men de har samtidigt ett eget värde 

som glädjefyllda och kreativa processer (Skolverket, 2009).  

3.4 Musikens betydelse för barns utveckling och lärande 

Människan är redan från födseln musisk och det är i det ofödda barnet som den musiska 

grunden läggs. Begreppet musisk kommer från grekiska mytologin om de nio muserna som 

var gudomliga väsen som hade förmågan att utöva musiska konster i dans, diktning och konst 

(Eriksson, 2013). Att uttrycka sig genom sång och dans är för barn naturligt och många barn 

intresserar sig för musik redan i tidig ålder. Därför ska barns musikskapande, sång och 

lyssnande stimuleras i förskolan, både tillsammans med andra och på egen hand. Får barn 

stimulans bidrar det till bland annat självkänsla, självförtroende, gemenskap, deras 

emotionella och sociala utveckling (Skolverket, 2009). Sandra Smidt (2010) förklarar att i det 

sociokulturella perspektivet kan barns utveckling och lärande förstås till största del som 

socialt konstruerat i samspel mellan individer och individ och omgivning. Därmed spelar 

språket en stor roll i barns utveckling, eftersom språket används i just sociala sammanhang. 

Interaktion är en avgörande faktor för barns lärande. Meningsfulla aktiviteter som bygger på 

barns tidigare erfarenheter är därför något som förskolans verksamhet bör erbjuda barnen. 

Eriksson (2013) nämner att barn uttrycker sig nästan mer i sångton än vad de gör i vanligt tal, 

barn prat-sjunger och låter nästan hela tiden. Hon tar också upp om barns spontansång och att 

den har betydelse för barns sociala och kommunikativa utveckling. Sång är ett system av 

koder som barn har gemensamt och att kunna bemästra sången är livsviktigt då den bidrar till 

mänsklig uttrycksförmåga och utveckling. Holmberg (2014) nämner också spontansången och 

att barn använder sig av den oavsett om de får stimulans av vuxna eller inte, men får barn 

sångstimulans medför det att barn sjunger med större variation och får en mer omfattande 

melodik. Som vi nämnde tidigare skriver Holmberg (2014) att musik ska ses som både 

innehåll och metod i förskolan. Musik kan användas som hjälpmedel för bland annat barns 

språkutveckling och för att lära sig matematiska begrepp. Hon skriver också att det är viktigt 

att inte glömma bort just musik som eget innehåll och mål. Genom att få lära sig om till 

exempel dynamik, tempo, olika genrer och öva på att lyssna kan det bidra till barns 
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musikaliska utveckling, som i sig bidrar till en ökad chans att kunna kommunicera och 

uttrycka sig estetiskt. Turid Skarre Aasebø och E. Cathrine Melhuus (2007) beskriver estetik 

som en egenskap hos något eller en egenskap i process. Dessa processer kallas för estetisk 

praxis och är handlingar som involverar känslor, uttryck och tankar. Glädjen över att ge form 

åt något och utveckla det är det som vidareutvecklar handlingarna. Författarna skriver också 

att barn kommunicerar genom estetiska handlingar. Per Dahlbeck och Sven Persson (2010) 

skriver att estetik är en kunskapsform där vi genom olika intryck skaffar oss kunskap om olika 

människor och ting. När vi sedan försöker gestalta våra upplevelser genom olika 

uttrycksformer som musik blir det en kunskapsform som vi kommunicerar med andra. Alla 

människans sinnesintryck och kroppsuttryck, nämner Eriksson (2013), bygger på rörelse, ljud 

och rytm som fungerar som medel för människans kommunikationsförmåga och minne. Hon 

tar även upp att det inom hjärnforskning har upptäckts att det inte finns ett enda centrum för 

musik i hjärnan, olika musikaliska element som till exempel rytm, tempo, tonhöjd och 

klangfärg är fördelade över hela hjärnan. Dessa musikaliska element har alltså en funktion för 

en generell samverkan mellan hjärnans många olika system och kan ses som ett 

kommunicerande medel för inlärning. Detta har betydelse för många delar av barnens 

utveckling och lärande, speciellt för lärandet.  

Enligt Ehrlin (2012) kan barn genom musik förstå och erfara sin omvärld och det bidrar också 

till barns utveckling gällande deras kreativitet och fantasi. Holmberg (2014) beskriver också 

hur musik kan hjälpa barn att uttrycka sina känslor och upplevelser. Hillevi Lenz Taguchi 

(2012) menar att språket är begränsat i förhållande till vad vi upplever, tänker och hur vi 

känner med alla våra sinnen. Att enbart förmedla saker med språket kanske inte berör oss på 

samma sätt eller lika mycket som musik kan göra. Detta tankesätt ingår i ett begrepp kallat 

sammanflätade tillblivelser. Hon menar att detta kan vara anledningen till varför vi vill 

uttrycka oss på olika sätt och tillsammans med till exempel musik görs vi till medskapare av 

nya verkligheter. Bo Nilsson (2012) nämner att barn ofta blir underskattade angående deras 

estetiska förmåga eftersom många pedagoger oftast betonar vikten av barnens verbala 

respons. Han menar att barns estetiska kompetens inte ska bedömas efter deras verbala 

kompetens, det är viktigt att inte ignorera musikens icke-verbala egenskaper, vilket också 

bidrar till barns utveckling. Eriksson (2013) lyfter att musik är ett språk som alla förstår, barn 

som vuxna och hon menar likt Nilsson (2012) att musik är både verbalt och icke-verbalt. Hon 

skriver även att musik bidrar och främjar barns språk, lek, fantasi, sociala kompetens och både 

kognitiv och emotionell färdighet. Fortsättningsvis nämner författaren när det kommer till att 
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välja musik är det fördelaktigt att blanda genrer och musik från olika tidsepoker, hon menar 

att det förutom är roligt också bidrar till historia och musikkunskap. 

3.5 Alla kan-diskursen 

Ericsson och Lindgren (2012) nämner en diskurs som pågått sedan 1970-talet i 

musikutbildning, den så kallade alla kan-diskursen. Denna diskurs innebär att alla kan utöva 

musik och det finns inte några rätt eller fel. Författarna menar att diskursen har lett till att 

pedagoger i förskolan påvisar musik som något utövaren inte behöver vara duktig på, vilket i 

sig talar om att musik som ämne inte ses som viktigt att utvecklas inom. Ehrlin (2012) tar 

också upp denna diskurs och skriver att emot denna diskurs finns en förklaring att det är 

viktigt som pedagog att ha kompetens, speciellt inom barns röst-utveckling. Det är 

betydelsefullt för barns språkliga och musikaliska utveckling att pedagoger sjunger i barnens 

röstlägen och i lämpliga tonarter för dem. Eriksson (2013) skriver också om barns röster och 

om hur de naturligt talar och sjunger i ett högt tonläge och att pedagoger ska anpassa sig efter 

det i möjligaste mån. Dock menar hon att många pedagoger inte känner sig bekväma med att 

sjunga i höga tonarter och att de då tappar ton eller sjunger väldigt tyst, vilket kan medföra att 

barnen inte sjunger med. Hon ser det som viktigare att sjunga än hur man som pedagog 

sjunger. Ericsson och Lindgren (2012) skriver fortsatt om hur alla kan-diskursen har påverkats 

under senaste tiden av musiktävlingar, som exempelvis Idol. I och med sådana program har 

bedömning fått en central roll, vilket kan bidra till känslan av att inte hålla måttet. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs först hur vi sökte efter tidigare forskning om musik i förskolan samt 

vilka sökord och databaser vi använde oss av. Sedan redovisas den tidigare forskningens 

kunskapsläge som handlar om pedagogens kompetens gällande musik och musikens 

användning i förskolan samt hur forskarna i den tidigare forskningen gått tillväga vid 

insamling av sin empiri. Till sist förklarar vi hur den tidigare forskningen relaterar till vår 

studie. 

4.1 Hur vi har sökt efter tidigare forskning 

Vi använde Örebro Universitets biblioteks hemsida när vi sökte efter tidigare forskning. Vi 

använde oss av databaserna SwePub, DiVA och ERIC (ebsco) när vi sökte efter tidigare 

forskning om musik i förskolan. I SwePub och DiVA använde vi först och främst sökorden: 

Förskol* Musik* och lärande estetik, men vi använde även sökorden: Förskol* förändring*. 

Avgränsningen var Doktorsavhandling. På ERIC använde vi sökorden: Preshool AND music 

och avgränsning Peer reviewed, Academic journals, 2007-2016. Avhandlingarna sökte vi på 

databaserna SwePub och DiVA och de vetenskapliga artiklarna sökte vi på ERIC (ebsco) och 

SwePub. 

4.2 Pedagogens kompetens gällande musik 

Ehrlin (2012) har i sin avhandling utgått från ett sociokulturellt perspektiv, vilket kan förstås 

som att barn lär av och med varandra i sociala sammanhang. Hon har tagit reda på hur musik 

kommer till användning i förskolans verksamhet och vilket utrymme musiken får, vilket 

grundar sig i pedagogens syn på musik. För att undersöka detta använde hon sig av bland 

annat observationer och intervjuer i sin studie. Hon belyser att musik är något som många 

pedagoger i förskolan inte känner sig bekväma med att utöva och är en av anledningarna till 

att musik inte får något stort utrymme i förskolans verksamhet. En annan anledning kan vara 

pedagogers intresse till musik, är de inte intresserade av musik får det heller inte stor plats i 

verksamheten.  

Ehrlin och Hans-Olof Gustavsson (2015) skriver om musik i förskollärarutbildningen i sin 

studie. Genom enkäter och fokusgrupper (som Alan Bryman (2011) förklarar innebär att 

intervjua flera personer samtidigt) kom de fram till att många blivande förskollärare känner 

sig osäkra kring musik, men tack vare att det ingår musik i utbildningen har de fått förståelsen 

till varför musik är viktigt. Det studenterna behöver är, enligt författarna, praktisk erfarenhet 

av musik i verksamheten för att lära sig vad som kan göras med musik och hur det kan 
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användas. Ändå menar Tellgren (2008), som i sin avhandling tagit reda på förskollärarens roll 

i både utbildningen och i verksamheten genom arkivtexter och berättelser från handledare och 

lärare, att musiken har fått mindre plats i förskollärarutbildningen till skillnad mot 

barnträdgårdsledarinnornas utbildning. Detta tar även Ehrlin och Cecilia Wallerstedt (2014) 

upp, då de menar att förskollärare inte får ett specifikt ämne att lära sig om i sin utbildning, 

som lärare får, förskollärare får i sin utbildning endast studera en liten del av flera olika 

ämnen och tyvärr har musik fått en liten plats i detta.  

Det framkom i Ehrlins (2012) studie att många pedagoger inte litar på att sin egen kompetens 

inom musik är bra nog för att utöva sång och spelande med barnen. Ofta överlämnas 

musikaktiviteter till personal som ses ha mer kompetens eftersom många anser att musik är en 

medfödd förmåga vissa människor har och inget man kan lära sig. Finns det ingen i 

arbetslaget som anses ha denna påstådda musikaliska förmåga riskerar musik att försvinna i 

förskolans verksamhet. Det finns även pedagoger som anser att alla kan utöva musik med 

barnen på sitt eget sätt. Om man som pedagog har synsättet att alla kan ger det större 

förutsättningar till att utveckla sin musikkompetens. I Ehrlin och Wallerstedts (2014) studie, 

som genom observationer och intervjuer undersökte betydelsen av vad ökad musikkunskap 

kan bidra till för förskollärare som arbetade med musikprofil, framgick det att förskollärare 

använde sig av musik på olika sätt. De använde sig av bland annat tempo, rytm och olika 

känslor i musiken. Dock kände förskollärarna att de inte hade rätt kompetens för att 

egentligen utöva detta. Författarna skriver också att många pedagoger i förskolan inte utövar 

musik just på grund av att de känner att de inte har kompetens, detta blir problematiskt menar 

författarna då förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) föreskriver att alla barn ska få 

möjligheten att lära och uttrycka sig genom och i musik.  

Ehrlin (2014) menar att verksamhetschefens intresse för musik får betydelse för om det satsas 

på personalens kompetensutveckling gällande musik, som att exempelvis erbjuda kurser och 

gemensam reflektionstid i arbetslaget. Om verksamhetschefen däremot inte har ett intresse för 

ett specifikt lärandeområde kan det medföra att personalen inte vågar fråga om 

kompetensutveckling och inte heller erbjuds det. Hae Kyoung Kim och Kristen M. Kemple 

(2011) kom i sin undersökning fram till att de pedagoger som inte upplevde musik som viktigt 

grundade sig i för lite kompetens och osäkerhet i ämnet. Det fanns dock pedagoger som kände 

sig inte ha nog med kompetens och var osäkra, som tyckte musik var viktigt, men de var färre 

till antalet. De menar att pedagogers användande av musik i verksamheten ökar om de erbjuds 

kompetensutveckling. Det bidrar dessutom till ett stärkt självförtroende och mer bekvämlighet 
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för pedagoger att utöva musik med barnen. Maj Asplund Carlsson, Niklas Pramling och 

Ingrid Pramling Samuelsson (2008) genomförde ett projekt med flertalet lärare där syftet var 

att lärarna skulle få en bättre förståelse för musik som eget innehåll och mål genom att delta i 

workshops, föreläsningar och diskussioner om innebörden av musik. Innan projektets start 

intervjuades lärarna och den dominerande synen på musik var främst att barnen skulle 

utveckla sin personlighet och ha roligt. Efter projektet fick lärarna en annan förståelse för 

musik som eget innehåll och att musik inte är så svårt som många tror. Det blev även enklare 

för lärarna att rikta barnens uppmärksamhet mot själva musikinnehållet. Författarna skriver 

för att utöva musik tillsammans med barnen behöver inte pedagoger vara experter på musik, 

även om lite kunskap inom området krävs, vilket de får genom workshops och föreläsningar 

om musik. Stephanie E. Pitts (2016) observerade barn och intervjuade föräldrar och 

workshopsledare under ett musikprojekt om att öka barns musikaliska och språkliga 

färdigheter. Hon menar att det även är av betydelse vad pedagogen själv har för intresse och 

attityd gentemot musik, då detta speglas av på barnen. Om pedagoger visar ett intresse för och 

även har en positiv attityd till musik ger det större chans att även barnen utvecklar en positiv 

bild av musik. Holgersen (2008) har undersökt styrdokument, filosofier och musik i praktiken 

i Sverige, Norge och Danmark. Han skriver att generellt sett anses musikaktiviteter i förskolan 

vara viktigt och därmed pedagogernas sätt att lära ut och använda sig av musik och sång med 

barnen. 

4.3 Musikens användning i förskolan 

Enligt Ehrlin (2012) har musik av tradition alltid setts som glädjeberikande och i hennes 

avhandling lyfts just glädje som den mest betydelsefulla faktorn till arbetet med musik i 

förskolan. Personalen i hennes studie ville att barnen skulle koppla musik med glädje och 

gemenskap. Hon skriver också att musik bidrar till att kunna förstå sin omvärld och erbjuder 

olika sätt att erfara, kommunicera och delta i samhället. Musik ses också som ett tillfälle att 

samla barnen genom bland annat en sångsamling innan exempelvis lunch eller 

utomhusaktiviteter, det kan ses som en övergång till nästa aktivitet eller moment. Om musik 

blir av i förskolans verksamhet kan bero på om pedagogerna känner glädje till musicerandet.  

Holmbergs (2014) avhandling handlar om musikstundens funktion och plats i förskolans 

verksamhet, vilket hon studerat genom observationer och videoobservationer. Hon skriver att 

musik i förskolan oftast används som hjälpmedel till att lära andra lärandeområden än om 

musik. Tidigare forskning om musik i förskolan har, i många fall, också kommit fram till att 

musik används mestadels som hjälpmedel än att lära om musik. Oftast har det musikaliska 
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kunnandet inte varit största fokusen med musik i förskolan utan till exempel att lära sig 

matematik och naturkunskap, men främst språkliga färdigheter. Holgersen (2008) tar också 

upp att musik i förskolans praktik oftast är i kombination med barns språkinlärning. Ehrlin 

(2012) menar att språkinlärningen för barn kan bli roligare eftersom musik anses vara 

glädjeberikande. För att utveckla språket med hjälp av musik används bland annat 

rytminstrument för att lättare komma ihåg ord och sånger för att lära sig nya ord. Dock menar 

Kim och Kemple (2011) att musik bör användas både som eget innehåll och som hjälpmedel 

till att lära annat, det är kompetensutvecklingen som ökar chansen till användningen av dessa 

två tillvägagångssätt.  

Holmberg (2014) menar att orsaken till varför musik oftast används som hjälpmedel kan 

grunda sig i pedagogernas osäkerhet att använda musik som ett eget innehåll. Då musiken 

används som eget innehåll utövas oftast musikens grundelement, vilka är dynamik, rytm, puls, 

taktart, harmoni, tonhöjd, tempoväxlingar, tolkning och notkunskap. Hur man som pedagog 

talar om och riktar barnens uppmärksamhet mot musikens genrer, instrument och 

grundelement får betydelse för barnens lärande och kunskaper om musik som eget innehåll. 

Kim och Kemple (2011) utförde bland annat en enkätstudie där blivande lärare fick definiera 

några av musikens grundelement tempo, takt, melodi, rytm och artikulation. Resultatet av 

enkätstudien visade att de flesta inte hade kännedom eller kunskap om alla dessa 

grundelement. Det framkom även att de som ser musik som viktigt är oftast de som har 

musikkunskap sedan tidigare. Ett annat sätt att använda musik som eget innehåll i förskolans 

verksamhet kan vara barns lyssnande, något som Holmberg (2014) skriver om. Hon nämner 

att lyssnandet kan riktas mot bland annat speciella ljud, instrument, takt och känslor. Med 

hjälp av uppmaningar och produktiva frågor från pedagoger kan barns uppmärksamhet riktas 

mot något i musiken de kanske annars inte skulle ha gjort. Detta kräver också ett riktat 

lyssnande från barnen.  

4.3.1 I, om, med och genom musik 

Musik kan som vi nämnde användas på olika sätt, som hjälpmedel till att utveckla andra 

färdigheter och som ett mål. Holmberg (2014) beskriver att musik kan användas med hjälp av 

begreppen i, om, med och genom. I och om musik kan ses som musik som ett eget innehåll 

och mål, medan med och genom kan ses som hjälpmedel. I musik riktas barnens 

uppmärksamhet mot något i det musikaliska görandet, exempelvis mot dynamiken, tempot, 

taktart och harmoni. Om musik handlar om hur pedagogen och barnen talar om musik 
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relaterat till musikens grundelement (exempelvis några av de vi nämnde nyss, dynamik och 

tempo), genrer, instrument, noter och föränderligheter.  

När barn lär med musik lärs ett annat lärandemål ut med hjälp av musik istället för att musik 

är ett mål. Några exempel på andra färdigheter kan vara språk, matematik och socialisation. 

Genom musik är ett utforskande arbetssätt. Målet är att utforska och komma fram till en 

uppfattning om något. Det kan exempelvis handla om att lyssna efter skillnader och testa 

dessa skillnader, att upptäcka något nytt och oväntat. 

4.4 Tidigare forskning relaterat till vår studie 

De flesta författarna, som Ehrlin (2012), Holmberg (2014) och Asplund Carlsson, Pramling 

och Pramling Samuelsson (2008), i den tidigare forskningen använde sig av observation och 

intervju som metoder för sin empiriska insamling. Utefter att ha läst den tidigare forskningen 

och vilka metoder som användes och även vilken metod som skulle kännas mest relevant just 

för vår studie valde vi intervju. 

Utifrån tidigare erfarenheter från bland annat verksamhetsförlagd utbildning 

uppmärksammade vi att musik i förskolan inte användes i någon stor utsträckning som eget 

innehåll och mål, detta nämner även Holmberg (2014). I Ehrlins (2012) studie framkom det 

att musik över lag är något som många pedagoger känner sig osäkra på att utöva. Dessutom 

visade det sig i Kim och Kemples (2011) studie att många blivande pedagoger inte har någon 

utvecklad musikkunskap. Detta gjorde oss mer nyfikna om det verkligen är så. Pitts (2016) 

nämner att pedagogens syn på musik också påverkar deras användning av musik i 

verksamheten. Därför ville vi ta reda på om förskollärarens relation till och syn på musik 

verkligen kan påverka deras musikanvändning och didaktiska val i förskolans verksamhet. 

Holmbergs (2014) studie gjorde oss intresserade att genomföra en didaktisk studie i relation 

till musik då hennes handlar om pedagogernas musikdidaktiska val. Den flesta tidigare 

forskningen som i detta kapitel nämndes handlar mestadels om hur musik användes i 

förskolans verksamhet, men också just pedagogens kompetens gällande musik. Likt de 

tidigare studierna valde vi också att inrikta oss på den didaktiska frågan hur, men även på vad- 

och varför-frågan kopplat till förskollärarens relation till och syn på musik. 
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5. Teoretiskt perspektiv 

Vi valde att använda oss av didaktik i relation till musik som utgångspunkt vid vår analys av 

det empiriska materialet. Vi förklarar i detta kapitel om didaktikens innebörd och vad det 

didaktiska perspektivet grundar sig i för teori, bildningsteoretiska och läroteoretiska 

definitionen, för att på så sätt få en djupare förståelse i analysprocessen. 

5.1 Didaktik  

Ordet didaktik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder undervisa och lära. I 

förhållande till förskolan handlar didaktik om pedagogens sätt att lära ut och utforska ett 

fenomen tillsammans med barnen för att de ska få möjlighet att tillämpa sig kunskaper. 

Pedagogens val av aktiviteter i förskolans verksamhet bör förhålla sig till didaktikens 

grundfrågor som innehåller frågorna vad, hur och varför. Vid varje planering inför en aktivitet 

bör pedagogen alltså fråga sig: vad ska barnen lära sig, hur ska barnen lära sig och varför ska 

barnen lära sig? Dessa tre grundfrågor har även vidareutvecklats och kompletterats med 

frågorna vem, när, med vem, var, genom och för (Skolverket, 2016a).  

Agneta Bronäs och Niclas Runebou (2010) lyfter ordet ämnesdidaktik, vilket innebär att ha 

kunskap inom ett visst ämne. De talar om vikten av att pedagoger behöver ha goda kunskaper 

inom ett ämne, i pedagogik och i didaktik då det har betydelse för hur och om det lyftes fram i 

praktiken med barnen. Dessa förkunskaper är viktiga eftersom de hjälper pedagogen att fånga 

barns intresse och uppmärksamma dem på ämnets innehåll och utforska det. Holmberg (2014) 

förklarar att musikdidaktik förhåller sig till ämnesdidaktik, men ämnesdidaktik är mer centralt 

i skolverksamheten än i förskolan. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) benämns inte 

ordet ämne, men ordet kan relateras till vilket kunskapsinnehåll förskolan ska förmedla, som 

bland annat naturkunskap, matematik, estetiska lärprocesser och språk. Pertti Kansanen, 

Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg och Tomas Kroksmark (2017) förklarar att i förskolan 

används främst begreppet allmändidaktik då barns lärande i förskolan inte knyts ihop med 

specifika skolämnen.  

Cecilia Ferm Thorgersen (2009) nämner den didaktiska triangeln där varje hörn representerar 

innehållet, barnet och pedagogen och dessa tre ska utgöra en helhet i utforskandet av olika 

kunskapsområden. Pedagogen måste ha i åtanke att alla barn har olika erfarenheter och 

intressen av olika områden och därmed reflektera och överväga de pedagogiska och 

didaktiska valen. (Se figur 1) 
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En didaktisk triangel kan även ses utifrån de didaktiska frågorna då triangelns spetsar utgör 

vad, hur och varför i relation till lärandeinnehållet och ska utgå från ett syfte och en metod att 

lära. Denna triangel saknar de centrala personer som ska utvecklas och läras, i detta fall 

barnen och även personen som ska lära ut, alltså pedagogen (Skolverket, 2016a). (Se figur 2) 

 

 

Alla element i en didaktisk triangel påverkas av den samhälleliga kontexten och får betydelse 

för hur pedagogen ser på lärande. Samhället är i ständig utveckling och förskolan är en del av 

samhället, därför kommer den samhälleliga kontexten även att påverka verksamhetens 

lärandeinnehåll (Skolverket, 2016a). (Se figur 3) 

Holmberg (2014) hävdar att många pedagoger fokuserar på själva görandet (hur) och mindre 

på vad- och varför-frågorna, vad syftet och målet är med en aktivitet. Hon skriver att detta kan 
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bli problematiskt i och med att pedagogerna då inte har ett mål med aktiviteten och inte riktar 

barnens uppmärksamhet mot vad som faktiskt görs och inte heller vad det bidrar till. Genom 

att bara tänka på görandet går mycket annat förlorat som kan ha betydelse för barns 

utveckling och lärande menar Holmberg (2014). 

5.2 Didaktik i relation till musik 

Enligt Holmberg (2014) relaterar allmändidaktik till barns kunskapsutveckling och kan delas 

in utifrån två definitioner, bildningsteoretisk och läroteoretisk. Bildningsteorin behandlar de 

didaktiska frågorna vad och hur, medan den läroteoretiska teorin behandlar den didaktiska 

frågan varför. Bildningsteorin används mestadels som teori i skolverksamheten då 

undervisning är centralt och barn ska lära specifika ämnen. I förskolan finns ingen 

ämnesundervisning utan de har strävandemål mot olika lärandeområden och därför valde vi 

att relatera bildningsteorin och läroteoretiska teorin, som behandlar de didaktiska frågorna, till 

förskolans verksamhet. Enligt Skolverket (2016a) ska pedagogens val av aktiviteter i 

förskolans verksamhet förhålla sig till didaktikens grundfrågor. Valet att använda den 

läroteoretiska definitionen, som riktas mot varför-frågan, i vår analys var för att vi ville 

undersöka förskollärarnas syfte med sina musikaktiviteter och om deras musikbakgrund 

påverkade deras didaktiska val i förskolans musikverksamhet. Vårt syfte är att få förståelse 

för de didaktiska valen förskollärare gör i förskolans musikverksamhet och då kändes 

bildningsteorin och läroteoretiska teorin relevant i vår analys eftersom de behandlar de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför i relation till musik. Holmberg (2014) förklarar att 

bildningsteorin kan delas upp i fyra spår, vi har valt att gå in på två av dem som är mest 

relevanta för oss, materiell och formell bildningsteori.  

Materiell bildningsteori fokuserar på musiken som innehåll, då planering och genomförande 

tar sin utgångspunkt i musiken som mål. Det finns även två underkategorier för materiell 

bildningssyn, vilka är bildningsteoretisk objektivism och bildningsteorin om det klassiska. 

Bildningsteoretisk objektivism innebär att innehållet är det centrala, men själva processen och 

handlingen har inte lika stor plats. Bildningsteorin om det klassiska har ett kulturellt värde och 

detta kan till exempel kopplas till sångrepetoaren som finns i förskolan. Det finns sånger inom 

förskolans kultur som barn förväntas kunna (Holmberg, 2014).  

I formell bildningsteori är barnet i centrum, alltså den som ska erfara kunskap. Det är barnets 

olika utvecklingsförmågor som ska ges förutsättningar genom att använda musiken som ett 

hjälpmedel. Inom den formella bildningsteorin finns två underkategorier, de är funktionella 
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och metodiska bildningen. I den funktionella bildningen tros musik ha en socialiserande, 

språklig och motorisk påverkan på barns utveckling. Metodisk bildning betonar vikten av att 

lära utifrån olika metoder, eftersom lärandet hela tiden förändras (Holmberg, 2014).  

Nedan visas en förenklad bild av allmändidaktik i relation till musik (se figur 4). 
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6. Metod 

I detta kapitel beskriver vi vår metod och varför vi valde just denna metod. Vi tar även upp 

vårt urval och tillvägagångssätt samt etiska aspekter inför och under vår insamling av det 

empiriska materialet. Sist i kapitlet beskriver vi vår analysprocess. 

6.1 Metodval 

En kvalitativ metod innebär att beskriva eller tolka ett specifikt fenomen och dess egenskaper. 

Det data som samlas in i kvalitativa metoder består bland annat av observationer och 

språkliga utsagor vid exempelvis intervjuer och syftet är att få en djupare förståelse av ett 

problem (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013; Fejes & Thornberg, 2015). Vi 

valde att använda oss av den kvalitativa metoden semistrukturerad intervju, eftersom vi ville 

undersöka förskollärares syn och tankar kring just musik i förskolan, men också ta reda på 

deras didaktiska val i musikanvändningen. Semistrukturerade intervjuer innebär att utgå från 

ett specifikt tema och oftast används en intervjuguide där intervjufrågorna relaterar till temat, 

i vårt fall musik (se bilaga 1). Det finns även rum för följdfrågor om intervjuaren upplever ett 

svar som behövs vidareutvecklas eller vill höra mer av. Intervjupersonen har stor frihet i sina 

svar och själva intervjuprocessen är flexibel (Bryman, 2011). Intervjuer medför även mer 

trovärdighet till en studie eftersom citat används (Thornberg & Fejes, 2015). Eftersom vår 

studie handlar om att få förståelse för hur förskollärare ser på musik förstår vi att vi är inne i 

ett tolkande perspektiv. Ingrid Westlund (2015) beskriver att förståelse och tolkning av ett 

fenomen kan ses utifrån hermeneutiken, som handlar just om att få tillgång till människors 

tankar och upplevelser om ett specifikt fenomen som sedan förmedlas. 

6.1.1 Tillvägagångssätt och urval 

Till en början tog vi kontakt med verksamhetscheferna på respektive förskola för att 

informera om vår studie och få ett godkännande till att intervjua de förskollärare vi hade i 

tanke. Efter det tog vi kontakt med varje förskollärare via telefonsamtal och mail för att 

informera dem om vår studie samt om de ville delta i den. Efter att vi fått godkännande från 

alla sex förskollärare bokade vi in intervjutider och skickade därefter ut ett informationsblad 

till var och en om studiens syfte samt deras rättigheter i samband med deras deltagande (se 

bilaga 2). Enligt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer finns det ett 

informationskrav som innebär att intervjupersonerna informeras om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och de har rätt att bryta samarbetet om de vill. Intervjupersonen har 

även rätt att helt bestämma över sitt deltagande vilket samtyckeskravet innebär. Urvalet för 
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vår studie grundar sig som sagt på sex intervjupersoner, alla är förskollärare, men på tre olika 

förskolor i mellersta Sverige. Enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär konfidentialtitetskravet 

att alla uppgifter kring intervjupersonerna ska skyddas från obehöriga. Vi förvarade dessa 

uppgifter på våra datorer som är lösenordskyddade och vi har inte heller använt 

förskollärarnas eller förskolornas riktiga namn eller annat utmärkande just för deras dialekt 

eller geografiska läge i vår studie. Vi använde oss av figurerade namn på förskollärarna och 

på deras arbetsplatser: Klara och Jessica arbetar på förskolan Sjöhästen, Caroline och Kristina 

arbetar på förskolan Kotten och Karin och Lovisa arbetar på förskolan Blåklockan. Dessa 

aspekter i konfidentialitetskravet kallas för informationsskydd (Vetenskapsrådet, 2017) och 

innebär just hur information hanteras och lagras. Nyttjandekravet handlar om att alla de 

uppgifter som samlas in endast får användas till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2017). I 

och med detta krav kommer all vår empiri förstöras och alla uppgifter om förskollärarna tas 

bort efter att vårt självständiga arbete har blivit betygsatt. 

Eftersom vi ville undersöka förskollärares syn på musik och deras didaktiska val överlag 

gällande musiken i förskolans praktik spelade det ingen roll för oss om förskollärarna hade 

något musikintresse eller inte. Vi valde fyra personer som vi haft kontakt med sedan tidigare 

(bland annat genom en skoluppgift och vikariejobb), ett så kallat tillgänglighetsurval menar 

Bryman (2011) och efter vi samtalat med dessa gjorde vi ett snöbollsurval. Han beskriver att 

snöbollsurval innebär att använda sina första kontaktpersoner för att få ytterligare 

intervjupersoner. I vårt fall tillkom det två förskollärare efter vårt snöbollsurval, dessa två har 

vi inte haft någon tidigare kontakt med. Oavsett vilken relation vi hade till varje förskollärare 

hade vi ingen förutfattad mening eller vetskap om deras musikrelation eller musikanvändning 

i förskolans verksamhet. 

Alla intervjuer genomfördes under vårterminen 2017 vid olika tillfällen med var och en av 

förskollärarna, varav fyra stycken tog plats tidig förmiddag och två stycken efter lunchtid. 

Fem av intervjuerna tog plats i förskolornas personalrum avskilt från barngrupperna och övrig 

personal och en intervju genomfördes via ett hembesök (då denna förskollärare för tillfället 

var föräldraledig, men arbetade 20 %). Vår tanke var att ljudinspela intervjuerna och detta 

fick vi godkännande av från förskollärarna redan vid första kontakten. Bryman (2011) skriver 

att det är fördelaktigt att spela in intervjuer eftersom det underlättar transkriberingen och 

analysprocessen av empirin, då svaren kan spelas upp om och om igen. Vid intervjutillfällena 

valde vi att vara en som intervjuade, dels för att vara tidseffektiva och för att inte skapa en 

maktposition mellan oss och de intervjuade. Vi valde som sagt att ljudinspela intervjuerna och 
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detta gjordes med våra privata mobiltelefoner. Intervjuernas längd varade mellan 15-35 

minuter. Våra intervjufrågor utgick ifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför eftersom 

vårt syfte just är att lyfta de didaktiska valen förskollärare gör i förskolans musikverksamhet. 

Intervjufrågorna innehöll även frågor om deras musikbakgrund och syn på musik i förskolans 

verksamhet. 

6.2 Analysprocessen 

Analysera innebär att identifiera olika mönster och utveckla olika teman, kategorier, begrepp 

och resonemang som bygger på den insamlade empirin (Fejes & Thornberg, 2015). Som vi 

tidigare nämnde genomförde vi sex intervjuer, tre vardera. Var och en transkriberade över 

intervjuerna till våra privata datorer direkt efter att de genomfördes eftersom vi då hade alla 

detaljer färskt i minnet. Efter att alla intervjuer transkriberades läste vi igenom varandras och 

påbörjade sedan vårt analysarbete tillsammans. Vi analyserade empirin utefter ett didaktiskt 

perspektiv eftersom vår studie först och främst riktar sig till förskollärares didaktiska val i 

förskolans musikverksamhet. Transkriberingarna skrevs ut på papper och inför analysen 

ställde vi oss frågorna: Vad ska barn utveckla och lära i relation till musik? Hur ska barn 

utvecklas och lära i relation till musik och varför används musik i relation till barns 

utveckling och lärande? Vi började med att skriva de didaktiska frågorna vad, hur och varför 

på varsitt A4-papper, sedan klippte vi ut de ord och meningar i alla transkriberingar som vi 

tyckte relaterade till våra didaktiska frågor och placerade dem vid respektive fråga.  

Likt vad både Bryman (2011) och Fejes och Thornberg (2015) skriver analyserade vi först 

och främst likheter i intervjuerna, men även om det var något som skiljde förskollärarnas 

tankesätt åt. Vi kodade ord och meningar samt försökte hitta likheter och sorterade upp dessa i 

olika högar till respektive didaktisk fråga. På så vis kunde vi lättare se vilka faktorer som 

dominerade förskollärarnas synsätt eller användningen av musik. Holmberg (2014) beskriver 

som vi tidigare nämnde att allmändidaktiken grundar sig i bildningsteorin och läroteoretiska 

teorin och de två spår i bildningsteorin vi valde att relatera till, materiell och formell 

bildningsteori, har vi också analyserat utifrån. Utifrån den materiella bildningsteorin 

analyserade vi förskollärarnas användning av musik som eget innehåll i musikverksamheten i 

relation till barns utveckling och lärande. Utifrån den formella bildningsteorin analyserade vi 

vad förskollärarna ansåg att barnen skulle utveckla och lära i med hjälp av musik, som till 

exempel rörelse eller språk, men även hur barn ska utveckla dessa. Utöver de didaktiska 

frågorna i relation till barns lärande och utveckling hittade vi även intressanta och 

betydelsefulla kopplingar mellan förskollärarnas musikbakgrund, hur de använde och såg på 
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musik i relation till förskolans musikverksamhet. Detta gjorde att vi fick ytterligare två 

kategorier utanför de didaktiska frågorna.  
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7. Analys och resultat 

Det empiriska materialet av de sex intervjuer som genomfördes analyserades utifrån ett 

didaktiskt perspektiv i relation till musik och följande kapitel har fem kategorier. De tre första 

kategorierna redovisar de didaktiska frågorna vad, hur och varför som utgör innehållet i 

musikverksamheten. Innehållet är lärandeområdet barn ska utvecklas och läras i med hjälp av 

och stöd från förskollärarna (se figur 1 & 2). Den fjärde kategorin redovisar förskollärarnas 

relation till musik och den femte om förskollärarnas relation kan påverka deras didaktiska val 

i förskolans musikverksamhet och i så fall på vilket sätt.  

 

Som vi tidigare nämnde var det sex förskollärare på tre förskolor som intervjuades och alla 

namn är figurerade: Klara och Jessica på Sjöhästen, Caroline och Kristina på Kotten och 

Karin och Lovisa på Blåklockan. 

7.1 Vad ska barn utveckla och lära i relation till musik?  

I den formella bildningsteorins funktionella bildning tros musik ha en socialiserande, språklig 

och motorisk påverkan på barns utveckling. I den materiella bildningsteoretiska objektivismen 

ses musik som eget innehåll som centralt (Holmberg, 2014). Analysen av den didaktiska 

frågan vad barn förväntas utveckla och lära i relation till musik utgår från dessa bildningar.  

I analysen framgick det att språk och rörelse är de främsta lärandeområden som förskollärarna 

betonade som mest betydelsefulla för barns utveckling och lärande i relation till musik. 

7.1.1 Språk 

Fyra av förskollärarna menade att musik ger bättre förutsättningar för barns språk att 

utvecklas. Genom att sjunga lär sig barn ord på ett mer naturligt och roligt sätt menade 

Caroline på Kotten, barn tänker inte på att de faktiskt utvecklar sitt språk. Hon menade också 
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att musik till största del ger förutsättningar för barns språkutveckling. Musikens betydelse för 

språkutveckling blev tydlig i Klaras citat:  

… Att dom kan få till ett språk, att det inte är bara det här att vi ska prata till 

varandra, utan att man kan göra på olika sätt för att få in orden hos barn. […]  

Klara, Sjöhästen.  

Det var två förskollärare som nämnde att sånger i kombination till barns språkutveckling gör 

att barnen lär sig snabbare, att det blir mer effektivt.  

[…] Ja, språket utvecklas ju också när vi kör mycket sånger. Det märker man ju på 

de här yngre som kommer upp, dom snappar ju jättefort. […] 

Caroline, Kotten.  

[…] för det hade vi ju i förra årets mål väl. Då hade vi lite det här med språk och då 

tog vi ju in sånger och ramsor, så här att vi lärde oss någonting nästan varje månad 

och de (barnen) snappade ju jättebra […]  

Jessica, Sjöhästen.  

Två av förskollärarna poängterade just musikens roll i språkutvecklingen för de yngre barnen 

och att det är viktigt att de får denna stimulans med hjälp av musik. Det blir extra tydligt i 

detta citat:  

Ja, alltså när jag jobbade på småbarn så använde vi det jättemycket i språket … och 

då kände vi att för att vi skulle kunna få nått tillbaka av barnen, så kände vi att sång 

och musik och rim och ramsor det tillförde mycket och att dom lärde sig mycket. 

[…]  

Klara, Sjöhästen. 

När vi ställde frågan vad musik har för betydelse i barns utveckling och lärande talade fyra 

förskollärare om att språket var det främsta utvecklingsområdet i kombination till musik, då 

de använde musik som ett hjälpmedel. I följande citat uppfattar vi att musik och språk 

tillsammans utgör en möjlig förutsättning för barns språkutveckling:  

Jag använder musik väldigt mycket som ett språkligt uttryck. Dels för att jag vet att 

om man använder musik som en rytmik, så kan man också få in språklig rytmik 

med musiken, med hjälp av musiken. […] 

Kristina, Kotten. 
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7.1.2 Rörelse 

Fem av förskollärarna lyfte att rörelse, motorik och dans användes mycket i relation till musik 

och att barnen ges möjlighet att få uttrycka sig kroppsligt.  

[…] Ja, men få in rörelse. Det tycker vi är viktigt, att barnen får röra sig och få in 

det här med rörelse, dans och musik.  

Lovisa, Blåklockan. 

Två förskollärare nämnde även att de använde Mini-Röris som är en rörelseaktivitet till musik 

baserad på Friskis&Svettis Riks (2016) koncept att utveckla barns kroppsliga och sensoriska 

färdigheter. En förskollärare nämnde att musik ofta användes till både avslappning och 

rörelse: 

[…] Ja, det används ju mycket för att skapa ett lugn tycker jag. Man kanske har lite 

avslappningsmusik när man har vila och så, men.. Ja och sen även att det kan ju 

användas liksom för att dansa till eller Mini-Röris har vi ju och sånt där, så det är 

väl framför allt det. Lugnt eller rörelse.  

Karin, Blåklockan. 

Detta kan uppfattas som att rörelse inte bara handlade om att dansa och röra sig till musik utan 

musiken användes också till vila. En annan förskollärare talade också om att barnen får 

använda sin kropp i musiken och lära sig kroppens olika funktioner, det är något de gör för att 

barnen just ska få utveckla sin kroppsmedvetenhet.  

… sen använder man ju kroppen. Det här stanna, stopp och sätta fart igen, stoppa 

och sätta fart. Då är det ju kroppens olika moment som man då får följa med i 

musiken. […] 

Kristina, Kotten. 

7.1.3 Andra utvecklings- och lärandeområden 

Några områden som hade någorlunda stor plats gällande vad barn ska utvecklas och lära i 

relation till musik var bland annat textinnehåll i sånger. Förskollärarna använde ofta sånger 

och dess text för att få barnen att lära sig om exempelvis frukter, siffror, djur och färger.  

[…] I år har vi jobbat med Petter och hans fyra getter som ett tema och då sjunger 

vi om de här färgerna […] Allt som är blått det tycker jag är vackert (sjunger 

melodin). […] 

Jessica, Sjöhästen. 
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En förskollärare berättade att de i arbetslaget arbetade en del med genus och att de 

uppmärksammat i traditionella barnsånger att det är könet han som är normen i de flesta 

sångtexterna och därför försöker variera sig.  

Vi har ju pratat mycket på senaste tiden om alltså hur det sjungs i gamla 

barnsånger, det här med, ja men att det alltid är en han. Vi försöker att säga ofta 

varannan gång eller ibland att björnen sover att det är en hon och att det är så. Vi 

har tänkt mycket på det, vi håller på mycket med normkritik. […] 

Lovisa, Blåklockan. 

Det talades även om att musik bidrar till gruppuppbyggnad genom att barnen fick ägna sig åt 

musikaktiviteter tillsammans. Ett annat område var självkänsla, som är något barn utvecklar 

menade två av förskollärarna. En förskollärare gav ett exempel på hur Mini-Röris kan bidra 

till utvecklande av självkänsla:  

Alltså man märker ju att de tycker det är roligt. Man får ju oftast med varenda unge 

och vi har ju kört det en gång i veckan kanske. Första gångerna då är det ju vissa 

som står och avvaktar lite. Sen, ja, men då kanske dem är med och står lite närmare 

ringen och sen en femte eller sjätte gång då är dom liksom med, då vågar dom. […] 

Så de lär sig ju mer att våga tro på sig själva. […] 

Caroline, Kotten.  

7.1.4 Musik som eget innehåll och mål 

Det var väldigt få tillfällen i intervjuerna som det talades om barns utveckling och lärande i 

relation till musik som eget innehåll och mål, där syftet var att utveckla musikaliska 

färdigheter. Lovisa på Blåklockan nämnde varför musik inte används som eget innehåll och 

mål kan bero på brist på kunskap om musikämnet: 

Det är inget vi pratar om i dagsläget, dels kan ju jag tänka mig att inte kunna om 

det […] Ja, sen att man inte har kunskap, så är det oftast. 

Lovisa, Blåklockan 

Det som kom på tal, men berördes väldigt ytligt, var rytmik, genrer, lyssnande och 

rösthantering. I dessa aktiviteter, som förskollärarna nämnde, skiftade fokus mellan läran om 

rytm, språkutveckling och rörelse, alltså var det inte enbart läran om musik som gällde utan 

musik kopplades till andra lärandeområden också. Både Jessica på Sjöhästen och Kristina på 

Kotten nämnde att de använde sig av rytmik och takt i relation till namnstavelser genom att 

barnen fick klappa sina namn. Dock var det endast Kristina som talade om det som eget 

innehåll. 
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Jag kan nämna ibland att det är rytm och att man till exempel i sina namn har en 

rytm. Då säger jag rytm, men så säger jag att vi ska klappa i takt, kan jag också 

säga. Eller då kanske jag först säger det och sen att nu klappar vi dina stavelser i 

ditt namn till exempel. Då får de ju takt, rytm och stavelser och det är samma sak 

egentligen. […] 

Kristina, Kotten. 

En annan berättade att de tidigare hade haft ett musikprojekt där de arbetade med dom yngsta 

barnen och att de skulle få höra olika musikstilar.  

[…] Vi ville liksom skapa en förståelse för olikheter. Och det har ju både med 

liksom, nej men alla lika, alla är olika och förskolans uppdrag med det liksom, så vi 

fick in det i musik. Så vi lyssnade ju på, vi hade liksom olika veckor, ena veckan då 

lyssnade vi på hiphop och andra veckan lyssnade vi på klassiskt och lite så där. 

Karin, Blåklockan. 

Karin sade genom att barnen fick lyssna på olika musikgenrer kunde de även få in vilka 

instrument som användes i just de olika genrerna och hur instrumenten lät. Det var två 

förskollärare som berättade att barnen fick pröva instrumentspel ibland. Syftet var då inte att 

barnen skulle få instrumentkännedom, vilket de faktiskt får, eftersom lärandet inte riktades 

mot de musikaliska färdigheterna utan instrumentet användes som hjälpmedel för att utveckla 

andra lärandeområden. Kristina som använde rytmik i samband med namnstavelser berättade 

också om röstens funktioner. Hon hade då samtalat med barnen om olika tonlägen och att 

använda sin röst på olika sätt beroende på situation, till exempel nämnde hon att sjunga, 

skrika och viska är olika sätt att använda rösten på. 

Det var ingen av förskollärarna som berättade att de arbetade med musik som ett mål för 

tillfället, utan det var som sagt oftast i kombination till andra lärandeområden och mål. Två av 

förskollärarna sade så här: 

… Men vi har ju inte haft musik som mål någon gång för vi har alltid prioriterat 

mål som vi jobbar mer med […] 

Jessica, Sjöhästen. 

[…] vi använder musiken som ett hjälpmedel till att få in andra läroplansmål också. 

Så det är väl det som vi mest använder ska jag säga. 

Lovisa, Blåklockan. 
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Det var endast Karin på Blåklockan som nämnde att de genomfört ett musikprojekt och även 

om de fick in andra läroplansmål i projektet var musik i största fokus. En förskollärare talade 

om att deras samlingar oftast innehåller sång och att det är på så vis musik kommer till 

användning i verksamheten, men hon uttryckte att det egentligen är mer än så: 

Men vi skulle kunna utveckla oss säkert mer och gå djupare in i det läroplansmålet 

som innehåller musik, men då behöver man nog veta lite mer och det gör inte jag i 

alla fall. Utan nu använder vi det som säkert många andra förskolor och 

avdelningar gör, att det är, man tycker det är musik, men musik är så mycket mer… 

än sång. 

Jessica, Sjöhästen 

7.2 Hur ska barn utvecklas och lära i relation till musik? 

Den formella bildningsteorins metodiska bildning betonar vikten av att barn ska få möjlighet 

att lära utifrån olika metoder. Den materiella bildningsteorin om det klassiska användes för att 

analysera vilken typ av musik som användes i musikverksamheten (Holmberg, 2014). 

Analysen av den didaktiska frågan hur barn förväntas utveckla och lära i relation till musik 

och med hjälp av musik utgår från dessa bildningar. 

Alla förskollärare använde sig av sånger när det kom till hur barn ska utvecklas och lära i 

relation till musik och oftast var musikanvändningen i kombination till en samling. 

Förskollärarna berättade att samlingarna kunde innehålla sång, rim och ramsor, sång-kort och 

instrumentspel för att främja barns utveckling och lärande. 

[…] det är ju väldigt lättvindigt med sånger egentligen med barnen, det fångar ju 

de flesta. […] 

Jessica, Sjöhästen 

När fem av förskollärarna berättade om sina sångsamlingar var de främst ett sätt för barn att 

utveckla sina språkliga färdigheter, som vi tidigare nämnde om att textinnehållet i sånger 

bidrog till bland annat språkutveckling. Kristina på Kotten berättade att sångtillfällen kunde 

förekomma väldigt ofta och i olika sammanhang om det så var vid samling, på väg till skogen 

eller om barnen hittade något som intresserade dem och som de då kunde sjunga om. Hon 

uttryckte att hon använde musik till det mesta. 

Caroline och Kristina på Kotten använde sig även av musik vid spontana tillfällen. Klara på 

Sjöhästen nämnde att musikanvändningen inträffade mer spontant med de äldre barnen än 

med de yngre. Karin på Blåklockan berörde också detta:  
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… För nu jobbar ju jag med 3-5 åringar och då är ju musiken till och från hela 

dagen tycker jag, men med de yngre barnen då är det väl kanske mer på typ 

samlingar.  

Karin, Blåklockan. 

Mini-Röris var en annan aktivitet som kom på tal flera gånger, då främst i relation till hur 

barn skulle utveckla sin kroppsuppfattning. Även projektorer nämndes som en metod för hur 

barn skulle utveckla rörelse i kombination med musik.  

… vid projektorn där de får stå och dansa och röra sig hur de vill. […] 

Lovisa, Blåklockan. 

Mestadels användes de traditionella sångerna i musikanvändningen berättade alla 

förskollärare, som Imse vimse spindel och Björnen sover. Det var även fyra förskollärare som 

använde sig av spotify och liknande, utöver de traditionella sångerna, för att spela upp musik 

efter barnens intresse. Det kunde då vara exempelvis sånger från Melodifestivalen eller 

barnprogram. 

7.3 Varför används musik i relation till barns utveckling och lärande? 

Den läroteoretiska teorin behandlar den didaktiska frågan varför (Holmberg, 2014). I analysen 

motiverade förskollärarna varför de använde sig av musik i relation till barns utveckling och 

lärande. Alla förskollärare berättade att de uppmärksammat barns glädje till musik: 

Alltså man märker ju att de tycker det är roligt. […] 

Caroline, Kotten.  

Ja, jag tror att det är positivt till dem, det är något som är lustfyllt eller kul och lätt 

att fånga alla … 

Jessica, Sjöhästen. 

En förskollärare hade även uppmärksammat hur musiken kunde påverka barngruppens 

sinnesstämning: 

… är det en tråkig dag behöver vi ju bara sjunga lite så blir det bättre. 

Kristina, Kotten 

Caroline och Kristina på Kotten och Karin på Blåklockan menade, liksom Jessica på 

Sjöhästen, att musik fångar barns intresse och att de då kan nå fram till barnen på ett mer 

lättvindigt sätt. De menade att musiken även bidrar till att de flesta barn kan fokusera och 

koncentrera sig bättre i olika lärosammanhang. Klara på Sjöhästen berättade även att när de 
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tillsammans med några andra avdelningar hade gått ihop på en musiksamling gjorde det deras 

barn mer inspirerade till att sjunga. Denna musiksamling uppfattade vi väckte ett intresse hos 

barnen, vilket även Kristina talade om: 

… ett sätt att få ihop gruppen och få ett intresse omkring någonting. Det blir 

mycket, mycket lättare att nå fram till barnen om man har någon musik, eller 

trumma eller vad man nu hittar på. […] 

Kristina, Kotten. 

Förskolans läroplan var en annan aspekt som tre förskollärare nämnde när vi frågade varför de 

använde musik i relation till barns utveckling och lärande, eftersom förskolans läroplan 

föreskriver att barn ska få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. 

Ja, dels så har vi ju det i läroplanen att vi ska liksom ha med olika uttrycksmedel, 

eller uttrycksformer. Då är det ju musik bland annat. Det är väl det huvudsyftliga 

målet så, men sen framför allt är det ju att skapa, alltså att ha roligt ihop, det är det 

som är så viktigt att man får en gruppkänsla. […] 

Karin, Blåklockan 

Hon berättade även här om gruppkänsla och som vi nämnde tidigare berättade Klara 

på Sjöhästen om en gemensam samling de haft med andra avdelningar och att detta 

bidragit till att alla barn lärde av varandra. Gemensamma samlingar tolkar vi verkar 

vara betydelsefulla för barngruppens uppbyggnad och gemenskap, då de lär med och 

av varandra. 

7.4 Förskollärarnas relation till och syn på musik 

[…] Jag tycker det är väldigt roligt med musik … 

Jessica, Sjöhästen. 

Musiken har ju alltid funnits hos mig, ända sedan jag var liten själv så har jag 

sjungit och vi har alltid sjungit och spelat i familjen. […] 

Klara, Sjöhästen. 

Alla förskollärare hade en positiv relation och syn på musik och alla uttryckte sin glädje till 

musik. Förutom glädjen till musik hade alla förskollärare olika musikbakgrund. Kristina på 

Kotten hade haft i tanke att bli musiklärare innan hon valde förskollärarutbildningen och 

under hela hennes uppväxt hade musik ett stort utrymme i hennes familj. Klara på Sjöhästen 

berättade att hon alltid haft musik omkring sig i hennes uppväxt och att hon sjungit i kör 

sedan hon var liten, samt läste musik på gymnasiet. Karin på Blåklockan växte upp i en 
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musikalisk familj och hon gick i musikklass under skoltiden. Jessica på Sjöhästen berättade 

att hon sjungit i kör när hon var yngre och även på äldre dagar. Både Caroline på Kotten och 

Lovisa på Blåklockan sade att de hade ett stort intresse till att framförallt lyssna på musik. 

Caroline uttryckte sig så här: 

Jag personligen gillar ju musik. Jag använder ju mer än gärna musik på många sätt. 

Både lyssnar på musik och dansar, lyssnar på musik och sjunger. […] 

Caroline, Kotten. 

Trots att alla förskollärare gått förskollärarutbildningen vid olika tillfällen under 2000-talet 

berättade alla att musik hade en ytterst liten plats i deras utbildning. Alla hade haft estetiska 

ämnen i sin utbildning, men bland annat Jessica på Sjöhästen berättade att just musik berördes 

väldigt ytligt. Lovisa på Blåklockan sade att de i hennes utbildning endast hade två till tre 

lektioner i musik varav en av dem var instrumentkännedom: 

[…] För vi hade typ en lektion med när vi fick prova instrument. Men då lär man 

sig ju ingenting, alltså, jag säger inte att man behöver lära sig spela gitarr fullblodat 

men kanske få lära sig några ackord och så får man prova dem några gånger. För 

gör man det bara en gång och det sitter ju inte.  

Lovisa, Blåklockan. 

Lovisa på Blåklockan, Caroline på Kotten och Jessica på Sjöhästen nämnde alla att instrument 

var något de skulle vilja kunna spela eftersom de uppmärksammat att barn tycker det är 

lustfyllt när ett instrument tas fram, oavsett om det är en förskollärare som spelar eller om 

barnen själva får spela.  

Alltså jag önskar ju att jag kunde ett instrument, så att jag kunde showa loss, men 

det kan jag ju tyvärr inte. […] 

Caroline, Kotten. 

… men det hade varit kul att kunna spela för att jag tror det tillför mycket i, med 

extra liksom, för det ser man ju på barnen när de får spela instrument som maracas 

och sådana grejer. Det tycker ju dem är extra kul …  

Lovisa, Blåklockan. 

Oavsett musikbakgrund kände sig alla förskollärare säkra i att utöva musik med barnen i 

verksamheten då alla använde sig av musiken utefter deras egna förutsättningar. Det var ingen 

som kände att det var någon problematik att använda musik eftersom alla hade något slags 
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intresse av det. När vi ställde frågan hur förskollärarna själva kände inför att utöva musik med 

barnen svarade två förskollärare så här: 

Jag är nog den på min avdelning som tycker att det är roligt […] Nej, jag tycker 

inte att det är jobbigt […] det är bara roligt tycker jag.  

Jessica, Sjöhästen. 

Jag känner mig trygg jag, men det är väl för att en alltså har hållit på med musiken 

så mycket själv. […] 

Klara, Sjöhästen. 

Karin på Blåklockan menade att det är viktigt att barn får en positiv upplevelse av musik. 

Caroline och Kristina på Kotten påpekade hur viktigt det är att vara spontan och menade att 

det inte gör någonting om det blir lite fel ibland. Vi uppfattade att om du som förskollärare 

har en positiv inställning till musik smittar det av sig till barnen och det kan i sin tur bidra till 

att deras egen bild av musik blir positiv och lustfylld. 

[…] Så av oss (förskollärare) gäller det ju att man vågar spela ut lite och bjuda på 

sig själv. För det visar ju även för barnen, att man får showa loss och man kan vara 

lite tokig och det kan bli lite fel.  

Caroline, Kotten. 

[…] Och sen det här, vara spontan. Det gör ingenting att man sjunger fel […] 

huvudsaken är att man är spontan och glad när man sjunger.  

Kristina, Kotten. 

Alla förskollärare menade att det inte behövdes några särskilda färdigheter inom musik för att 

utöva det med barnen i musikverksamheten. Som vi tidigare nämnde påpekade förskollärarna 

att det räcker långt med att vara spontan och ha en positiv inställning till musik. Dock menade 

tre förskollärare att om de skulle arbeta med musik som ett eget innehåll och mål skulle det 

vara fördelaktigt att ha en viss musikkunskap, exempelvis om musikens grundelement. 

Ja, det skulle man säkert kunna göra. Hade jag mer fakta eller grund i mig själv 

mer än vad jag har så skulle jag säkert kunna presentera på ett annat sätt. Nu bara 

sjunger man ju och så, som ett hjälpmedel till något annat […] 

Jessica, Sjöhästen. 

… Det är klart att vi behöver ha en kunskap om, eller rent dom faktiska sakerna 

kanske man behöver veta liksom, hur man spelar. […] 

Karin, Blåklockan. 
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Kristina på Kotten påpekade betydelsen av att som förskollärare ha kännedom om barns 

röstläge i förhållande till sång: 

Det kan vara bra att veta att om jag ligger väldigt lågt i min ton.. så sjunger barnen 

också förskräckligt lågt och det blir jobbigt för dem, inte för att det ska låta så 

himla vackert det är inte det. Men däremot blir det jobbigt för deras små stämband 

att de ligger för lågt […] och då får de ingen tonbildning. […] 

Kristina, Kotten. 

Karin på Blåklockan hade en annan uppfattning om barns sång: 

[…] Men jag tror inte man behöver kunna sjunga på ett visst sätt, man behöver inte 

vara skolad liksom i det. För ungar är så, ja de hänger bara på, de uppskattar att 

man sjunger, även hur man sjunger. Men sen, ja det beror ju på vad man har för 

syfte. […] 

Karin, Blåklockan. 

Även om Karin sade att man som förskollärare inte behöver kunna sjunga på ett visst sätt 

menade hon att det beror på vad syftet är med musikaktiviteten. Detta relaterar vi till det 

Karin nämnde tidigare då hon menade att om tanken är att arbeta med musik som eget mål, 

kan det vara fördelaktigt att ha musikfakta i just det området som är tänkt att beröras. 

7.5 Förskollärarnas musikbakgrund i relation till deras didaktiska val 

Både Caroline på Kotten och Lovisa på Blåklockan berättade att de hade ett stort intresse av 

musik, att de främst lyssnar på musik i sin vardag. Deras didaktiska val handlade mestadels 

om att använda musik som ett hjälpmedel till att barn ska få utvecklas och lära inom andra 

lärandeområden. Caroline pratade om Mini-Röris flertalet gånger och Lovisa nämnde 

framförallt sång- och rörelsesamlingar. Jessica och Klara på Sjöhästen som båda sjungit i kör, 

där Klara även gått musiklinje på gymnasiet, talade om textens innehåll i olika sånger och 

ramsor, där vi tolkar att de didaktiska valen står i relation till att språket är viktigt i barns 

utveckling och lärande. Klara nämnde dock att hon använde sig av musik på ett mer utvecklat 

sätt tidigare eftersom hennes dåvarande barngrupp hade ett större intresse för musik, vilket 

hennes barngrupp idag inte hade. Då hade hon använt sig av bland annat synt och ukulele med 

barnen. Karin hade en mer utvecklad kunskap om musik och hade tidigare använt sig av 

musik som eget innehåll och mål i verksamheten. I intervjun talade hon mestadels om 

gruppkänsla, samt lugn och rörelse i relation till musik. Kristina på Kotten, som till en början 

tänkt bli musiklärare, hade störst kunskap om musik som eget innehåll och hennes didaktiska 



33 
 

val kombinerades med musik som eget innehåll och musik som hjälpmedel. Hon pratade 

mestadels om språket, men då oftast i relation till musikens grundelement rytm, en språklig 

rytm. Hon nämnde även betydelsen att som förskollärare ha kännedom om barns röst i 

relation till sång och tal, då detta kan påverka hur barn utvecklar sin röst. 
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8. Sammanfattning av analys och resultat 

I detta kapitel redovisas en sammanfattning av vår analys och vårt resultat. Det framgick att 

musik användes främst som hjälpmedel att utveckla och lära barn andra lärandeområden än 

musik som eget innehåll och mål. Hur musiken användes i verksamheten var en följd av 

förskollärarnas musikbakgrund och kunskap om musik. Vi valde att upprepa våra 

frågeställningar för att läsaren på ett tydligare sätt ska kunna se resultatet i förhållande till 

frågeställningarna. 

 Vilka didaktiska val gällande vad, hur och varför gör förskollärare i förskolans 

musikverksamhet och hur motiverar de sina val? 

Sammanfattningsvis kunde vi utifrån den formella bildningsteorins funktionella bildning tyda 

i resultatet att musik till största del användes som ett hjälpmedel av förskollärarna för att 

utveckla och lära barn i andra lärandeområden än om just musik som ett eget innehåll och 

mål. Utifrån den didaktiska frågan vad framkom det att musik användes framförallt i relation 

till barns språk- och kroppsliga utveckling, men även innehållet i texter, normer, självkänsla 

och gruppuppbyggnad. Utifrån den materiella bildningsteoretiska objektivismen kunde vi tyda 

att musik som eget innehåll endast användes av två förskollärare, då den ena benämnde 

rytmik, takt och rösthantering och den andra hade arbetat med olika genrer i sin barngrupp. 

Instrumentkännedom förekom i arbetet med genrer genom att barnen fick lyssna på 

instrument genom olika genrer. Utifrån den formella bildningsteorins metodiska bildning 

kunde vi tyda att samling var det huvudsakliga tillvägagångssättet förskollärarna använde sig 

av gällande hur barnen ska utveckla och lära olika färdigheter. I samlingarna var 

musikanvändningen mestadels ett hjälpmedel och samlingarnas innehåll varierade mellan 

sång, Mini-Röris, instrumentspel samt rim och ramsor. Fyra förskollärare nämnde att de 

använde sång och musik även vid spontana tillfällen, oftast med de äldre barnen då de 

efterfrågade det. Utifrån den läroteoretiska teorin i relation till den didaktiska frågan varför, 

kunde vi förstå att förskollärarna motiverade deras didaktiska val till att musik var 

glädjeberikande för barn och att det då blev roligare för dem att utvecklas och lära. 

Förskollärarna använde musik i verksamheten också för att musik fångade barns 

uppmärksamhet mer effektivt. Några förskollärare lyfte även förskolans läroplan, att den 

föreskriver att barn ska få möjlighet till att uttrycka sig på olika sätt, som musik.  

Nedan visas en förenklad tabell av resultatet av förskollärarnas didaktiska val i 

musikverksamheten (se tabell 1). 
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 MUSIK SOM HJÄLPMEDEL MUSIK SOM INNEHÅLL 

 

VAD ska barn 

lära & utveckla 

i relation till 

musik? 

 

Språk, rörelse, textinnehåll, 

gruppuppbyggnad, självkänsla 

 

 

Rytmik, takt, genrer, instrument, röst 

HUR ska barn 

lära & 

utvecklas i 

relation till 

musik? 

 

Samling med sång, Mini-Röris, 

instrumentspel, rim och ramsor, 

spontana tillfällen 

 

Klappa, lyssna, samtala om 

VARFÖR 

används musik 

i relation till 

barns lärande 

& utveckling? 

Glädjefyllt, lätt att fånga barnen, 

roligt, förskolans läroplan 

Glädjefyllt, lätt att fånga barnen, 

roligt, förskolans läroplan 

 

Tabell 1 Resultat av förskollärarnas didaktiska val 

 

 Påverkar förskollärarnas musikbakgrund deras didaktiska val vad, hur och varför i 

musikverksamheten och i så fall på vilket sätt? 

Utifrån den materiella bildningsteoretiska objektivismen kunde vi tyda att det i mindre 

utsträckning och bara av två förskollärare att det strävades efter att utveckla barns färdigheter 

om musik som eget innehåll och mål. Detta kopplade vi till förskollärarnas musikbakgrund, 

de som hade en mer utvecklad kunskap om musik var de som använde sig mer av musik i 

relation till eget innehåll och mål. Ett undantag var Klara på Sjöhästen. Hon hade en mer 

utvecklad musikkunskap, men använde inte musik som eget innehåll och mål för tillfället. 

Dock berättade flera förskollärare att om de hade haft mer kunskap om musik och/eller 

instrumentkännedom skulle de kunna använda musik på ett annorlunda sätt. 
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… Hade jag mer fakta eller grund i mig själv mer än vad jag har så skulle jag säkert 

kunna presentera på ett annat sätt […] 

Jessica, Sjöhästen. 

Oavsett musikbakgrund eller kunskap om musik kände sig ändå alla förskollärare bekväma 

med att utöva musik med barnen eftersom alla förskollärare fann musik som glädjeberikande. 

De framhöll också att man som förskollärare inte behöver ha utvecklade kunskaper om musik 

för att utöva det med barnen, det viktigaste är att vara glad och spontan. Dock påpekade en 

förskollärare vikten av att ha kännedom om att barns röst och tonläge vid sång, då rösten hos 

barn inte är densamma som hos vuxna. 

Nedan visas en förenklad tabell av resultatet av förskollärarnas musikbakgrund i relation till 

deras didaktiska val i musikverksamheten (se tabell 2). 

 

 Musikbakgrund Musik som hjälpmedel Musik som innehåll 

 

Klara på Sjöhästen Körerfarenhet, 

musiklinje, intresse 

 

X  

Jessica på Sjöhästen Körerfarenhet, 

intresse 

 

X  

Kristina på Kotten Musicerar, tänkt 

musiklärare, 

intresse 

         

X X 

Caroline på Kotten Intresse av att 

lyssna på musik 

   

X  

Karin på Blåklockan Musikklass, 

intresse 

        

X X 

Lovisa på 

Blåklockan 

Intresse av att 

lyssna på musik 

X  

 

Tabell 2 Resultat av förskollärarnas musikbakgrund i relation till musikanvändningen 
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9. Diskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras vårt val av metod och vårt resultat. I slutet av kapitlet 

framförs en avslutande reflektion följt av förslag på fortsatt forskning. 

9.1 Metoddiskussion  

Eftersom vårt syfte var att få förståelse för förskolans musikverksamhet och förskollärarnas 

didaktiska val (vad, hur och varför) i förskolans musikverksamhet valde vi semistrukturerade 

intervjuer som metod. Semistrukturerade intervjuer innebär enligt Bryman (2011) att utgå från 

ett visst tema, i vårt fall musik, där en intervjuguide med frågor relaterat till temat ofta 

används. Vi finner det fördelaktigt att använda intervju för att i vårt fall få en inblick i 

förskollärarnas relation till musik och framförallt få svar på den didaktiska frågan varför då 

syftet med förskollärarnas musikanvändning framkommer i denna fråga. Skulle vi enbart ha 

utfört observationer på förskollärarna och deras barngrupp i verksamheten skulle det bli svårt 

att få reda på deras syfte med musikanvändningen. I intervjuerna gav förskollärarna oss en 

bild av vad och hur de använde musik i verksamheten, men vi kunde inte se om de faktiskt 

gjorde det som de uttryckte sig för att göra. Vi fick svar på de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför genom intervjuerna, men hade vi även utfört observationer skulle vad och hur-

frågorna kunna stärkas. Hade vi haft mer tid än de tio veckor vi hade på oss att utföra studien 

hade vi genomfört fler intervjuer med fler förskollärare och kompletterat dessa med 

observationer (vilket de flesta forskare i vår tidigare forskning haft och gjort). Detta hade 

tillfört vår studie större trovärdighet då vi i denna studie endast utförde sex intervjuer, men 

trots det kan vi dra rimliga liknelser med vår studies resultat till tidigare forskning. Trots att vi 

genomförde endast ett fåtal intervjuer redovisas ett rikt empiriskt material, flertal citat, detta 

menar Robert Thornberg och Andreas Fejes (2015) medför större trovärdighet till en studie. 

Genom att redovisa ett rikt material ger det läsaren viss möjlighet att bedöma trovärdigheten. 

Vi är medvetna om att det inte går att dra generella slutsatser utifrån vårt material eftersom vi 

endast genomförde sex intervjuer. Om vi skulle genomföra en större studie skulle vi kunna 

fördjupa oss i det hermeneutiska perspektivet eftersom det är användbart i en studie som utgår 

från att få förståelse av ett fenomen. Vi kanske skulle få ännu större förståelse för musik i 

förskolan om vi utgick även från detta perspektiv och inte bara ett didaktiskt perspektiv. 

Bryman (2011) nämner rummets betydelse vid intervjuer, att de bör genomföras i en ostörd 

och lugn miljö. Detta hade vi i åtanke och alla förskollärarna valde själva platsen för 

intervjun, vilket vi upplevde gav dem en trygghet. Vi upplevde inte att förskollärarna kände 
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sig obekväma eller nervösa under intervjuerna. Detta kan bero på att vi valde att vara en som 

intervjuade vid varje tillfälle, det skulle annars kunna skapas en ojämn maktposition mellan 

oss och förskollärarna. Det positiva med två intervjuare skulle vara att en kan föra 

anteckningar om kropps- och ansiktsuttryck, medan den andre fokuserar på frågorna och 

svaren från intervjupersonen. När det kom till intervjufrågorna valde vi att inte ge ut dem i 

förväg till förskollärarna då detta skulle kunna påverka deras svar. Detta tillvägagångssätt 

upplevde vi gav mer spontana och uppriktiga svar. Det var heller ingen som begärde att få 

frågorna i förväg. Dock kan detta också medföra att viss information går förlorad, att de 

glömmer bort att nämna något som skulle kunna vara betydelsefullt. Eftersom vi ville ha 

uppriktiga svar kändes valet att inte ge ut intervjufrågorna i förväg mer lämpligt för oss. Vi 

upplevde att vi fick mycket information från förskollärarna i våra intervjufrågor eftersom de 

var öppna frågor som gav stort utrymme för dem att uttrycka sig i. Ibland fick vi omformulera 

några av frågorna eller förtydliga dem, det är något man som intervjuare bör vara medveten 

om då alla kan uppfatta frågor olika. Det är även viktigt att försöka undvika ledande frågor då 

dessa kan resultera i svar som intervjuaren är ute efter, men som intervjupersonen kanske 

hade svarat annorlunda på om det hade varit en öppen fråga. Vårt urval består som sagt av 

förskollärare som vi inte hade någon kännedom om deras relation till och syn på musik. Detta 

var ett val som gjorde vår studie mer intressant eftersom förskollärarnas musikbakgrund och 

didaktiska val i relation till musik kunde variera stort. Skulle vi intervjua förskollärare som 

hade en djupare musikkunskap eller arbetar på en förskola med musikprofil förutsätts det att 

de arbetar mycket med musik i verksamheten. 

I och med att vårt urval och tillvägagångssätt är väl presenterat och utförligt förklarat, samt att 

våra intervjufrågor är bifogade, medför detta att studien är möjlig att genomföra på nytt. 

Bryman (2011) menar att detta stärker kvalitén på en studie. Resultatet kommer dock bli 

annorlunda då det beror på vilka som blir intervjuade samt vilka följdfrågor som ställs vid 

intervjuerna eftersom det är en semistrukturerad intervju där följdfrågor är möjliga att ställa. 

Vi har försökt vara så tydliga som möjligt i beskrivningen av utförande för att denna studie 

ska vara möjlig att genomföra för andra som är intresserade av området didaktik i relation till 

musik i förskolan. Genom att vi har diskuterat och ställt oss kritiska till vår metod gör studien 

också mer trovärdig. 

Analysprocessen var den del av studien som tog längst tid. Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2015) nämner att det kan vara svårt och utmanande att analysera och ge mening 

till en stor mängd data, vilket vi upplevde att vi fick. Vi hade till en början problem med hur 
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vi egentligen skulle analysera vårt empiriska material och användandet av de didaktiska 

frågorna, men efter flera diskussioner fram och tillbaka kom vi fram till en funktionell 

utgångspunkt. Holmberg (2014) gav oss inspiration till att använda didaktik i relation till 

förskolans musikverksamhet, hon beskriver bildningsteorin och läroteoretiska teorin som 

användbara främst i relation till skolverksamheten. Vi fördjupade oss i teorierna för att se om 

de gick att använda som analysverktyg i relation till våra didaktiska frågor gällande musik i 

förskolan. Även om förskolan inte har ämnen och undervisning på samma sätt som 

skolverksamheten har, har förskolan ändå strävandemål i liknande lärandeområden som barn 

ska få möjlighet att utvecklas och lära i (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2017). 

Dessutom ska pedagogens val av aktiviteter i förskoleverksamhet förhålla sig till didaktikens 

grundfrågor (Skolverket, 2016a). Därför upplevde vi att bildningsteorin och läroteoretiska 

teorin ändå passade vår analys. 

I själva kategoriseringen av analysen valde vi att klippa ut ord och meningar från 

transkriberingarna, detta underlättade vår analysprocess i och med att vi kunde flytta runt 

orden och meningarna ifall det var något av dem som gjorde oss osäkra eller ville byta plats 

på. En analysprocess kan genomföras på många olika sätt, men detta tillvägagångssätt 

upplevde vi gav oss en tydligare överblick av våra kategorier. 

9.2 Resultatdiskussion 

Historiskt sett har musik haft en betydligt större roll i förskollärarutbildningen till skillnad 

mot vad den har idag (Tellgren, 2008; Ehrlin & Wallerstedt, 2014). Detta kan vi även tyda 

från våra intervjuer där alla förskollärare, som utbildade sig under 2000-talet, påpekade att 

musik inte hade något stort utrymme i deras utbildningar. Flera forskare (Ehrlin, 2012; Ehrlin 

& Gustavsson, 2015; Kim & Kemple, 2011) har i sina studier uppmärksammat att många 

pedagoger känner sig osäkra kring att utöva musik i förskolans verksamhet. Anledningen till 

detta kan vara att musiken har en sådan ytterst liten plats i förskollärarutbildningen. Ehrlin 

och Gustavsson (2015) menar att blivande förskollärare får i sin utbildning kunskap om varför 

musik är viktigt för barns utveckling och lärande, men inte hur musik kan användas i 

praktiken. Det är just det praktiska utövandet av musik som bidrar till mer säkerhet. Trots att 

musik hade ett litet utrymme i förskollärarnas utbildningar i vår studie, var det ingen som 

kände någon osäkerhet kring att utöva musik med barnen. I och med detta kan vi se en olikhet 

mellan vår och speciellt Ehrlins (2012) studie eftersom hon framhåller pedagogers osäkerhet 

kring musik. I vår studie kände som sagt alla förskollärare en säkerhet och bekvämlighet kring 

musik och detta kan delvis bero på att alla hade ett intresse för musik och såg det som 
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glädjefyllt. Har man som förskollärare en positiv inställning till musik och finner det som 

glädjefyllt kan det enligt Pitts (2016) bidra till att barn får en positiv erfarenhet av musik. 

Detta var också något en förskollärare i vår intervju uttryckte, att det räcker långt med att ha 

en positiv inställning till musik. Säkerheten kan också bero på att några av förskollärarna i 

våra intervjuer hade en utvecklad kunskap om musik. Förskollärarnas musikbakgrund visade 

inte bara en säkerhet utan också en olikhet i hur de använde sig av musik i verksamheten.  

I vårt resultat framkommer det att musik används till största del som ett hjälpmedel till att lära 

barn andra färdigheter som till exempel språk, rörelse och socialisering, än de musikaliska 

färdigheterna. De flesta förskollärarna i vår studie använde ofta musik till att utveckla barns 

språkliga färdigheter då de ansåg musik som ett funktionellt och lustfyllt sätt för barn att 

utveckla sitt språk. Språkets betydelse lyfts också fram av Holmberg (2014), Eriksson (2013) 

och Holgersen (2008) som det främsta barn ska utveckla med hjälp av musik. Både från 

litteratur och intervjuer framgår det att barn inte bara utvecklar språket med hjälp av musik, 

utan även rörelse, självkänsla, förmågan att uttrycka sig, kreativitet och social kompetens. De 

förskollärare i vår studie som främst använde musik som hjälpmedel var de som inte hade en 

djupare kunskap om musik. Detta framkommer även i Ehrlins (2012) och Holmbergs (2014) 

studier och Holmberg (2014) menar att detta beror på en bristande kunskap hos pedagoger, 

vilket vi även kan tyda i vårt resultat då några förskollärare själva uttryckte att de inte hade 

denna kunskap eller att det skulle vara fördelaktigt att ha mer musikkunskap för att arbeta 

med musik som eget innehåll och mål.  

De förskollärare som hade en utvecklad kunskap om musik från sin uppväxt använde musik 

mer som ett eget innehåll och mål, även om det inte var i någon stor utsträckning. Det är dock 

inte självklart att en utvecklad musikkunskap leder till att musik används som eget innehåll 

och mål i verksamheten. En förskollärare i vår studie hade utvecklad musikkunskap, men 

utövade för tillfället inte det som eget innehåll. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

musik är starkt kopplat till andra lärandemål, vilket vi uppmärksammat visar sig redan i 

förskollärarutbildningen. I vår förskollärarutbildning förknippades musik oftast till andra 

lärandeområden och inte till musik som eget innehåll och mål. Vi ser att en utvecklad 

musikbakgrund inte helt säkert medför att förskollärare har redskap för hur musik kan utövas 

som eget innehåll och mål med barn i förskolans verksamhet, men vi ser att det ändå ger 

större möjlighet om man som förskollärare har musikkunskap än att inte ha någon 

musikkunskap alls. Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) skriver att 

det blir enklare för barn att utvecklas i musik om pedagoger besitter musikkunskap. Bronäs 
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och Runebou (2010) menar vidare att pedagogers musikkunskaper hjälper dem att lyfta fram 

musik i praktiken och rikta barns lärande mot själva musikinnehållet och på så vis kunna 

utforska det. Till största del verkar musik som eget innehåll och mål ha en mindre betydande 

roll i förskolans verksamhet utifrån tidigare forskning och våra intervjuer. Barn har ett stort 

intresse av musik redan i tidig ålder och musik är för barn ett naturligt sätt att uttrycka sig på 

(Skolverket, 2009), därför är det enligt oss synd och tråkigt att barn kanske går miste om 

möjligheten att utveckla sina musikaliska färdigheter. Eftersom musik och speciellt läran om 

musik, inte har något stort utrymme i utbildningen får det oss att fundera över hur de 

förskollärare som inte har någon utvecklad kunskap om musik ska få möjlighet att tillägna sig 

denna kunskap? Läran om musik i förskollärarutbildningen skulle kunna medföra en 

förståelse av användningen och betydelsen av musik som eget innehåll och mål. Det borde 

vara lika mycket fokus på läran om musik (innehåll) som att lära genom musik (hjälpmedel). 

Kompetensutveckling skulle kunna vara en ytterligare möjlighet att tillämpa sig 

musikkunskap, men i Ehrlins (2014) studie visar det sig att om verksamhetschefen inte har ett 

intresse för musik kommer pedagoger inte erbjudas kompetensutveckling. Detta medför att 

många då inte heller vågar fråga efter kompetensutveckling, vilket ytterligare minskar 

chansen att tillämpa sig kunskap om musik. Trots att musik sedan år 1998 har varit ett eget 

innehåll och mål i förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) är det förvånande att det inte satsas 

mer på musik som eget innehåll i förskollärarutbildningen eller i dagens förskoleverksamhet.  

I och med att många pedagoger inte har en utvecklad kunskap om musik kan det vara så att de 

inte är medvetna om att de faktiskt utövar musik som eget innehåll och mål med barnen i 

verksamheten. Detta har vi uppmärksammat från både litteratur och våra intervjuer. Ett 

exempel från våra intervjuer är barns instrumentkännedom. Lärandet och syftet i olika 

musikaktiviteter är oftast riktat mot andra lärandeområden som barn ska utveckla än just de 

musikaliska, även om barn faktiskt utövar musik som eget innehåll i flera lärandetillfällen. 

Barn i förskolan borde dock få möjlighet till läran om och i musik (musik som eget innehåll) 

eftersom människans sinnesuttryck och kroppsuttryck bygger på bland annat ljud och rytm 

menar Eriksson (2013). Hon nämner även att musikens olika element är fördelade över hela 

hjärnan och stimuleras dessa bidrar det till samverkan mellan hjärnans olika system. Denna 

samverkan har betydelse för barns utveckling och lärande. I och med detta blir det tydligt för 

oss att musik borde användas mer som eget innehåll och mål i förskolans verksamhet. I, om, 

med och genom är olika tillvägagångssätt att använda musik i förskolan menar Holmberg 

(2014). Vi menar att lära i och om musik bidrar till minst lika mycket färdigheter för barn att 
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utveckla, som att lära med och genom musik. Om barn får möjlighet att lyssna på olika genrer 

kan det till exempel bidra till att uppleva olikheter/likheter, vad för instrument som används 

och hur de låter och genrer kan även bidra till musikhistoriska kunskaper.  

Alla har vi någon gång upplevt hur musik frambringar känslor hos oss. Genom att få lyssna på 

olika sorts musik kan barn lära sig vad känslor innebär och få en relation till hur de känns 

menar både Holmberg (2014) och Ehrlin och Wallerstedt (2014). Det kan exempelvis handla 

om dur/moll, en låt i en durtonart framställs oftast av positiva känslor som glädje och en låt i 

en molltonart framställs oftast av negativa känslor som sorg och vrede. Lyssnande kan vara en 

metod för barn att bekanta sig med känslor, andra metoder kan vara att de får uttrycka känslor 

i sång och instrumentspel. Med tanke på vad musik som eget innehåll kan bidra till i barns 

utveckling och lärande anser vi det som en funktionell metod att använda sig av. I förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016b) föreskrivs det att alla barn lär olika och bör därför få möjlighet 

till att lära utifrån olika metoder. Dessutom har barn ett tidigt intresse för musik och det är ett 

naturligt sätt för dem att uttrycka sig på (Skolverket, 2009). Alla förskollärare i våra intervjuer 

utövar musikaliska färdigheter med barnen, många utan att själva veta om det, men Kristina 

på Kotten är den enda av förskollärarna som talade om att hon benämner musikaliska termer. 

Hon berättade att hon med sin barngrupp klappar hur många stavelser barnen har i sitt namn, 

men att hon också nämner att barnen har en rytm i sina namn. Här lär barn både språkliga och 

musikaliska färdigheter i relation till varandra. Kim och Kemple (2011) kom i sin studie fram 

till att många pedagoger inte kan definiera musikaliska termer. Det blir då enligt oss ganska 

självklart hur svårt det blir att uppmärksamma barn på just den musikaliska delen och för dem 

att utvecklas inom det, om förskollärare som sagt inte har denna kunskap. Detta relaterar vi 

till vad Holmberg (2014) hävdar, att pedagogers fokus oftast är på görandet i aktiviteter och 

inte på vad och varför. Eftersom många pedagoger inte har musikkunskap blir musik i 

förskolan oftast ett görande utan syfte. 

Alla kan-diskursen innebär att alla kan utöva musik, diskursen har lett till att pedagoger 

framhäver musik som något man som utövare inte behöver vara duktig på och därmed inte 

viktigt att utvecklas inom (Ericsson & Lindgren, 2012). Även Ehrlin (2012) tar upp om alla 

kan-diskursen och hon nämner att det finns en mot-diskurs till alla-kan diskursen. I den 

betraktas pedagogens kunskap om barns röstutveckling viktig då det är betydelsefullt för 

barns språkliga och musikaliska utveckling att pedagoger sjunger i barns röst- och tonläge. 

Detta är något som Kristina på Kotten poängterar att man som förskollärare bör ha kunskap 

om eftersom det för barn blir svårt att hitta ton om det sjungs i en för låg tonart. Eriksson 
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(2013) skriver att det är betydelsefullt för pedagoger att ha kunskap om barns röstläge och då 

anpassa sin egen röst efter barnens. I och med att barn sjunger i höga tonlägen kan det 

medföra en obekvämhet hos många pedagoger vilket gör att de tappar sin ton eller sjunger 

väldigt svagt, vilket i sin tur kan påverka om barnen kan sjunga med eller inte. Hon anser 

dock att det är viktigare att man som pedagog sjunger än hur man sjunger, risken är annars att 

sången uteblir i förskolans verksamhet. Detta relaterar vi till vad Karin på Blåklockan sade 

om att hon inte tycker förskollärare bör vara skolade i att sjunga utan huvudsaken är att man 

sjunger eftersom barn oftast hänger på ändå. Vi har själva uppmärksammat ute i 

verksamheten, på bland annat vår verksamhetsförlagda utbildning, att barn har svårt att följa 

med i sånger när en pedagog ligger för lågt i ton eller inte kan melodin. Detta ser vi som 

problematiskt, men vi ser ändå båda synsätten som betydelsefulla. Vi anser att det är viktigt 

att ha kunskap om barns röster, men sången får inte försvinna i verksamheten bara för att 

någon inte har denna kunskap. Därför ser vi att förskollärare bör få hjälpmedel till sången för 

att kunna sjunga i högre tonlägen och bli säkrare, för att barnen ska kunna sjunga med. Ett 

hjälpmedel skulle kunna vara att sjunga till cd för att lättare hitta lämpliga tonarter och för att 

öva upp sin sångröst. 

Samlingar var det främsta tillvägagångssättet förskollärarna i vår studie använde sig av i 

relation till musik, flera av dem beskriver samling som ett socialt sammanhang där barn får 

möjlighet att känna gemenskap och tillhörighet. Holmberg (2014) menar att barn ska erbjudas 

musik i sociala sammanhang för att det ska bli en större musikalisering av samhället, vilket 

innebär att alla får en möjlighet att ta del av och utöva musik. 

Alla element i en didaktisk triangel 

påverkas av den samhälleliga 

kontexten (se figur 3) och därmed 

verksamhetens lärandeinnehåll 

(Skolverket, 2016a). Vi ser förskolans 

verksamhet som ett socialt 

sammanhang som ska ge barn de bästa 

möjliga förutsättningarna för att 

utvecklas. Eftersom musik är en stor 

del av dagens samhälle och vår kultur 

(Riddersporre & Söderman, 2012; 

Söderman, 2012) anser vi att det är 
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viktigt att barn redan i förskoleåldern får ta del av den. I och med att den samhälleliga 

kontexten påverkar förskolans innehåll är det förvånande att musik, som är en stor del av 

samhället, inte har större plats i förskolans verksamhet. Kan detta relateras till vad Ehrlin 

(2012) talar om gällande människans musikaliska förmåga? Det hon nämner är att många 

pedagoger anser att musik är en medfödd förmåga som bara vissa människor besitter och 

därmed inget man kan lära sig. Underskattas inte då barns musikaliska förmåga med detta 

synsätt? Vi upplever att detta synsätt kan ge barn en negativ bild av musik eftersom musik ses 

som en medfödd förmåga bara vissa människor har och kan. Emot detta synsätt sägs det att 

alla människor redan från födseln är musiska (Eriksson, 2013) och får människan 

musikstimulans kan alla mer eller mindre utveckla musikaliska färdigheter. Eftersom musik 

alltid har varit en stor del i förskolans verksamhet och är fortfarande idag (Ericsson & 

Lindgren, 2012) finns det stora förutsättningar för barn att utveckla musikaliska färdigheter. 

Det gäller bara för förskollärare att tro på att barn och vuxna för den delen, har musikalisk 

kompetens. 

Utifrån vår litteratur och intervjuer kan vi förstå hur mycket musik bidrar till i barns 

utveckling och lärande, om det så är som hjälpmedel eller eget innehåll. Alla dessa färdigheter 

kan ses som fördelaktiga för barn till att bli en del av samhället. Förskolan är början på barns 

livslånga lärande (Skolverket, 2016b) och vi menar att förskolan lägger grunden för barns 

framtida musikanvändande och får de en bra relation till musik redan i förskolan ger det dem 

förutsättningar för att vilja fortsätta att utöva musik som i sin tur kan leda till ett framtida 

musikyrke eller musicerande. Holgersen (2008) menar att musik anses som viktigt i förskolan 

och därmed blir förskollärarens syn på musik och sätt att lära barn musik viktigt.  

9.3 Avslutande reflektion 

Förskollärares didaktiska val i musikverksamheten visar sig bero på vilken musikbakgrund de 

har. Utifrån tidigare forskning och vår egen studie framkommer det att musik används främst 

som ett hjälpmedel och musik utövas sällan som eget innehåll och mål. Det är självklart att vi 

alla har olika förkunskaper och intresse av musik och vi menar inte att alla måste ha kunskap 

om musik. Däremot visar det sig att musik som eget innehåll bidrar med mycket i barns 

utveckling och lärande, därför anser vi det fördelaktigt att ha viss musikkunskap för att kunna 

använda dessa kunskaper med barnen så att de får möjlighet att upptäcka och utvecklas i 

musik. Vi vill återigen lyfta att musik därför borde ha större utrymme i 

förskollärarutbildningen. Vare sig förskolläraren har musikkunskap eller inte ska musik inte 
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vara skrämmande. Det viktigaste är att ha roligt tillsammans med barnen och att de får en 

positiv upplevelse av musik. Våga utforska musik tillsammans med barnen!  

Med denna studie vill vi få läsaren inspirerad och öka medvetenheten om hur musik kan 

arbetas med och vad det bidrar till i barns utveckling och lärande. Det är fördelaktigt att som 

förskollärare tänka igenom sina didaktiska val inför musikaktiviteter med barn för att på så 

sätt få ett mer riktat lärande. Vår studie och tidigare forskning blir därmed användbar för 

förskollärares yrkesutövning.  

9.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra studien i en större utsträckning med fler intervjuer, 

men även tillägga observationer för att se hur musik används i praktiken. Detta för att få en 

ännu klarare bild över i vilken utsträckning musik används som eget innehåll och mål. 

Dessutom för att undersöka hur förskollärare känner kring att utöva musik som eget innehåll i 

förskolans verksamhet. 

Ett annat område som skulle vara intressant att undersöka är varför musik har en sådan liten 

plats i utbildningen när den förr hade större utrymme, eftersom den bidrar med mycket i barns 

utveckling och lärande, samt står som eget innehåll och mål i förskolans läroplan. Var längs 

vägen fick musiken mindre betydelse i förskollärarutbildningen och varför?  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor (text som inte är i fetstil är stödord och/eller stöd för följdfrågor) 

 Vad har du för relation till musik? (Kör, instrument, uppväxt m.m.) 

 Vilket utrymme hade musik i din förskollärarutbildning? När? 

 Använder ni musik i verksamheten? 

Ja – Vad för typ av musik, vad används?  

På vilket sätt/hur används musiken? (Sångsamling, hjälpmedel, eget 

innehåll, lyssnar etc).  

Vad vill ni uppnå? 

När sker musikanvändningen? 

Kan du ge exempel? 

Hur kommer det sig? 

 Vilka positiva och negativa konsekvenser kan era val få för barnen? 

 Hur känner du inför att utöva musik med barnen? 

Hur kommer det sig? 

 Tycker du man bör kunna/veta något om musik för att utöva det med 

barnen? 

Vad i så fall? 

 Vad tror du musik ger barn? / Vad bidrar det till? 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Vad roligt att just du vill delta i vårt examensarbete. 

Vi är två förskollärarstudenter, Nina Henriksson och Isabell Forslund, vid 

Örebro Universitet och är intresserade av musikens betydelse i förskolan. 

Syftet med vår studie är att försöka få fram pedagogers syn på musik i 

relation till förskolans verksamhet. Du har själv rätt att bestämma över ditt 

deltagande, om du vill avbryta ditt samarbete eller be oss att ta bort något 

du sagt i intervjun. Intervjun kommer som sagt att ljudinspelas, detta för att 

det ska bli lättare för oss att sedan analysera dina svar. I vår studie kommer 

du att vara helt anonym och dina svar kommer inte kunna relateras till just 

dig, inte heller vilken förskola eller vilken kommun du arbetar i. Materialet 

kommer även att förstöras så fort studien är färdig. 

Vi ser fram emot intervjutillfället 

Med vänlig hälsning Isabell Forslund och Nina Henriksson 

Har du några frågor är det bara att höra av dig till denna mail eller telefon 

Nina xxx-xxxxxxx 

Isabell xxx-xxxxxxx 

 


