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Sammanfattning 
 
Titel: Det handlar mer om glädje kanske än att vara duktig – En fenomenografisk studie om 

pedagogers uppfattningar av musik i förskolan 

 

Title in English: Maybe it’s more about joy than being good at it - A phenomenographic study 

on teachers' perceptions of music in preschools 

 

Författare: Charlotta Storsveden 

 

Studiens syfte är att söka kunskaper om pedagogers varierande uppfattningar av fenomenet 

musik i förskolan. Detta har jag gjort genom att inspireras av en fenomenografisk ansats. 

Inom fenomenografin söker forskaren efter variationen av uppfattningar. Jag har genomfört 

fyra semistrukturerade intervjuer med fyra olika respondenter. Studiens resultat har visat att 

pedagogerna beskrev att musikalisk kompetens handlar om att vara positivt inställd till musik 

samt att våga använda sig av musik i förskolans verksamhet. En annan uppfattning var att 

musikalisk kompetens innebär att personen i fråga kan något, till exempel spela ett instrument 

eller skriva låtar. Pedagogerna uppfattade syftet med musiken i förskolans verksamhet främst 

som ett verktyg för att främja andra förmågor såsom språkutveckling och motoriska 

färdigheter. Studien visade även att pedagogerna uppfattade att musiken var en viktig del av 

förskollärarutbildningen så att pedagogerna hade någon form av tidigare erfarenhet av hur de 

kunde musicera tillsammans med barn. 
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Inledning 
 

Det här är en fenomenografisk studie som fokuserar på pedagogers upplevelser av fenomenet 

musik i förskolans verksamhet. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer för att 

undersöka vilka uppfattningar av musik som pedagogerna har. Eftersom jag är intresserad av 

att få kunskap om pedagogers olika uppfattningar anser jag att en fenomenografisk metod är 

lämplig då den fokuserar just på variationen av uppfattningar av ett visst fenomen (Dahlgren 

& Johansson, 2015)  

 

Ända sedan jag var liten har jag tyckt att musik är otroligt roligt. Jag minns när jag gick på 

den öppna förskolan och hur glad jag blev när det äntligen var min tur att få trumma på den 

stora trumman som fanns där. Genom hela min uppväxt har jag musicerat väldigt mycket och 

jag kan spela piano, gitarr och blockflöjt. Jag är även väldigt förtjust i att sjunga och tog 

sånglektioner under många år. Även om musiken fortfarande är ett av mina största intressen 

så känner jag trots det en osäkerhet inför att musicera tillsammans med barn i förskolan. Detta 

är något som kan bli problematiskt i min framtida yrkesroll som förskollärare. Att jag känner 

en osäkerhet tycker jag själv är konstigt med tanke på att jag under min tid på gymnasiet inte 

hade några problem med att sjunga och spela inför en fullsatt aula. Det går att ställa sig 

frågande till varför jag känner mig bekväm med att musicera i ett sammanhang men obekväm 

i ett annat. Det skulle kunna bero på att jag helt enkelt inte har särskilt stor erfarenhet av att 

musicera tillsammans med barn. I min förskollärarutbildning har vi haft begränsat med musik 

vilken gör att det finns ett kunskapsglapp gällande hur jag som pedagog kan musicera 

tillsammans med barn. I tidigare forskning har det framkommit att pedagoger känner en 

osäkerhet inför sin egen musikaliska kompetens och att många pedagoger upplever att de inte 

är tillräckligt kompetenta för att ”undervisa barn i musik” (Bainger, 2010; Ehrlin, 2012). 

Även om det har framkommit i tidigare forskning att pedagoger känner sig osäkra kring sin 

egen musikalitet så ligger ofta fokus i dagens forskning kring musik i förskolan på vad barnen 

kan lära sig genom musiken (Holmberg, 2014; Still, 2011). 

 

Musik har alltid varit en del av den svenska förskoleverksamheten. Redan på 1800-talet 

sjöngs det psalmer dagligen i småbarnsskolan och sedan dess har sånglekar av olika slag alltid 

haft en plats i förskolans verksamhet (Vallberg Roth, 2011). Musik är idag ett obligatoriskt 

ämne i förskolan som inte kan väljas bort av pedagogerna. Det står även i förskolans läroplan 
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(98/2010) att barnen ska få vägledning av pedagogerna i olika sammanhang för att sedan 

själva kunna utvecklas vidare, det här kräver att pedagogerna har kunskap inom många olika 

områden för att kunna stimulera barnens utveckling. Enligt förskolans läroplan har 

pedagogerna i uppdrag att använda sig av musik i förskolans verksamhet: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn […] utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 
och musik, dans och drama (Lpfö 98/2010 s 11-12). 

 

Berit Uddén (2004) är kritisk till att musiken under den senare halvan av 1900-talet har fått 

allt mindre plats i lärarutbildningarna. Uddén skriver vidare att vissa lärarutbildningar inte 

innehåller någon musik allts utan att de som anser sig ha förutsättningarna för att arbeta med 

musik själva bör välja musikkurser. Problematiken i det här menar Uddén är att inte 

tillräckligt många anser sig vara kunniga nog för att utbilda sig vidare inom musiken. Hon 

beskriver hur det här skulle kunna innebär att möjligheter till musik i förskolans vardagliga 

aktiviteter försvinner.  

 

Musik skapar glädje och engagerar barn redan vid en tidig ålder. Även barn som precis har 

lärt sig gå börjar ibland när de hör rytmisk musik att dansa. Barn som tidigt i livet får uppleva 

musik börjar ofta själva att sjunga när de är glada. Det tyder på att musik är starkt kopplat till 

människors välmående (Fagius & Lagercrantz, 2007). Mycket av forskningen ligger på vad 

barnen kan lära genom musik i förskolan (Holmberg, 2014; Still, 2011). Det finns sparsamt 

med forskning kring hur pedagoger upplever fenomenet. Tidigare forskning har även till viss 

del inriktat sig på pedagoger som arbetar på musikinriktade förskolor (Ehrlin, 2012). Jag vill i 

min studie rikta fokus mot pedagoger som arbetar i förskolor utan en särskild musikinriktning. 

Att studien riktas mot förskolor utan musikinriktning beror på att jag vill få en tydligare bild 

av variationen i deras uppfattningar kring fenomenet musik i förskolan. Då forskningen om 

musik i förskolan och särskilt pedagogernas varierande uppfattningar av musik är begränsad 

hoppas jag att jag med den här studien kan bidra med ny kunskap om ämnet. Min förhoppning 

är att studien ska ge blivande eller redan yrkesverksamma pedagoger inspiration till hur de 

själva kan använda musiken i sin verksamhet.  Studien kan även ge dem en inblick i hur andra 

pedagoger beskriver musikalisk kompetens i relation till deras yrkesutövning vilket jag 

hoppas kan få fler pedagoger att våga använda sig av musik i förskolans verksamhet. 

 

 



Charlotta Storsveden  Örebro Universitet 
Förskolepedagogik V  Vårterminen 2015 

  3 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här studien är att söka kunskaper om pedagogers uppfattningar av fenomenet 

musik i förskolan. Detta kommer jag att göra genom att använda en fenomenografisk ansats. 

Den frågeställning som jag har valt att arbeta efter är följande: 

 

• Hur beskriver pedagogerna musikalisk kompetens i relation till deras yrkesutövning? 

• Hur uppfattar pedagogerna musiken i förskolan i relation till förskolans läroplan? 
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Bakgrund 
 

Det här kapitlet kommer att inledas med att ge en inblick i musikens roll i förskolan genom 

tiderna. För att sätta in det hela i ett större sammanhang har jag även valt att redogöra för 

musikens roll i motsvarigheten till förskolans läroplan i Finland, Danmark och Norge. Jag 

valde dessa länders läroplaner eftersom jag deras skolsystem liknar det svenska. Jag har även 

valt att inkludera en presentation av läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och 

förskoleklassens för att visa på hur musiken beskrivs på ett annat sätt än i förskolans läroplan. 

Sedan följer en beskrivning av hur musik kan användas som redskap för att främja andra 

kunskaper än de rent musikaliska. Sedan ges en inblick i musiken i förskollärarutbildningarna 

för att skapa en djupare förståelse av musikens plats i utbildningarna genom tiderna. Eftersom 

musikens roll i dagens förskollärarutbildningar bestäms av varje enskilt lärosäte har jag valt 

att avsluta min beskrivning av förskollärarutbildningarna vid 1980-talet. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt om musikalitet där jag beskriver olika uppfattningar om vad musikalitet 

innebär samt hur en människa blir musikalisk.  

 

Musik i förskolan genom tiderna 
 

Musiken har alltid haft en roll i förskolans dagliga verksamhet ända sedan 

förskoleverksamheten introducerades i Sverige på 1800-talet fram till nutidens förskola. Från 

mitten till slutet av 1800-talet rådde den av Ann-Christine Vallberg Roth (2011) så kallade 

Guds läroplan där var syftet med småbarnsskolan att ge barnen omvårdnad och en god 

uppfostran. Pedagogen skulle på kristliga grunder erbjuda barnen omvårdnad, fysisk träning 

samt möjlighet att utveckla sina intellektuella förmågor. Under den här perioden var musiken 

starkt influerad av religionen. De sånger som sjöngs i småbarnsskolan var antingen psalmer 

eller andra sånger med ett religiöst innehåll. Nästa period kallas av Vallberg Roth (2011) för 

Hemmets och hembygdens läroplan och den sträcker sig från slutet av 1800-talet till mitten av 

1900-talet. Syftet med barnträdgården var enligt Vallberg Roth att ge barnens mödrar 

avlastning samt att ge barnen en möjlighet att vistas i en pedagogisk miljö. Sångleken ansågs 

ha en viktig roll i barnens uppfostran och det var viktigt att pedagogerna använde sig av rätt 

material. Förskolepionjärerna Ellen och Maria Moberg gav under den här perioden ut två 

olika häften med sånglekar. De betonade vikten av att sånglekarna hade relevans för barnens 

verklighet. Sångerna skulle alltså handla om saker som barnen kunde relatera till såsom 

bönder som arbetade på åkrarna, mor som tog hand om hemmet, och liknande (Vallberg Roth, 
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2011). Ellen och Maria Moberg beskrev även hur sånglekarna skulle knytas an till 

barnträdgårdarnas övriga verksamhet så att sången blev ett naturligt uttrycksmedel för barnen 

samtidigt som sånglekarnas rörelse även skulle förbättra barnens motorik (Uddén, 2001). 

 

I dagens läroplan för förskolan har musiken ingen framträdande roll. Istället är det andra 

ämnen såsom språk, naturvetenskap och matematik som är i fokus (Lpfö 98/2010). Trots att 

musiken inte har en framträdande roll i förskolans läroplan är musiken obligatoriskt och det 

framkommer tydligt att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin skapandeförmåga samt 

uttrycka sig genom sång och rörelse (Lpfö 98/2010). I Finlands motsvarighet till den svenska 

läroplanen, Grunderna för planen för småbarnsfostran, är de estetiska ämnena sparsamt 

beskrivna. Det framkommer att det är viktigt för barnen att få vistas i en miljö där musik, 

dans, drama och bild har en framträdande roll. Det beskrivs även att inlärningsmiljön ska 

inspirera barnen att uttrycka sig genom de olika estetiska ämnena (Stakes, 2005). I Fælles Mål 

2009 Børnehaveklassen, som kan ses som Danmarks motsvarighet till den svenska läroplanen 

för förskoleklassen, beskrivs det hur ett av förskoleklassens mål är att barnen ska få uppleva 

och även få samtala om olika estetiska uttrycksformer. Barnen ska även själva få prova på att 

uttrycka sig med hjälp av bild, sång, teater, instrumentspel, dans och liknande. Det beskrivs 

hur barnen ska få uppleva de olika estetiska uttrycksformerna med alla sina sinnen och att 

barnen själva ska få pröva sig fram. Det beskrivs även hur de estetiska ämnena kan användas 

för att främja språkutvecklingen (Undervisningsministeriet, 2009). I den norska 

motsvarigheten, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, har de estetiska ämnena 

ett eget avsnitt där målen för dessa ämnen beskrivs tydligt. Det framkommer bland annat att 

pedagogerna ska förmedla traditioner genom till exempel litteratur samt sång och musik. Det 

beskrivs även hur barnen ska få möjlighet att uttrycka sig genom de olika estetiska ämnena 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). I den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet är målen för musik tydligt beskrivna i ett eget kapitel (Lgr 11). Från och 

med årskurs 6 finns det olika betygskriterier som barnen måste uppfylla för att få ett visst 

betyg i ämnet musik. För betyget E i årskurs 6 måste barnen bland annat delta i gemensam 

sång och i den mån de kan även följa rytmen och tonhöjden. De ska även kunna spela en 

enkel melodi på ett instrument. Barnen ska även med viss säkerhet kunna beskriva och 

särskilja olika drag ur musik från olika kulturer och genrer (Lgr 11). Musiken framhålls på ett 

liknande sätt i de nordiska läroplanerna för förskolan. Musiken har en tydligare plats i den 

norska läroplanen i och med att konst, kultur och kreativitet har ett eget avsnitt men trots detta 
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är det fortfarande andra ämnen som står i fokus, till exempel matematik, språk och 

naturvetenskap (Kunnskapsdepartementet, 2011). 

 

Musik som ett redskap 
 

Musiken är en viktig del av förskolans verksamhet enligt Pernilla Lagerlöf (2013). Syftet med 

musik i förskolan beskrivs av Lagerlöf som att barnen ska uppleva musik. Däremot kan det 

verka otydligt vad barnen egentligen ska lära genom och om musik. I dagens 

förskoleverksamhet används musiken ofta till att främja olika förmågor såsom språkförståelse 

och social kompetens. Syftet med musik är alltså inte att barnen ska utvecklas rent 

musikaliskt (Lagerlöf, 2013). Musik i förskolan handlar även enligt Angelo (2014b) om att 

barnen ska få uppleva glädje och gemenskap tillsammans med andra i verksamheten. Musiken 

används även till att uttrycka känslor som inte går att förklara med ord. Främst menar hon att 

det dock handlar om att musiken ska hjälpa till att stödja barnen i deras språkliga, motoriska 

eller sociala färdigheter. Enligt Angelo bör det finnas ett syfte med musikstunderna i 

förskolans verksamhet. Eftersom det inte finns några riktlinjer för hur många timmar de olika 

ämnena ska ges i förskolans verksamhet är det viktigt att pedagogerna planerar in 

musikstunderna. Pedagogerna bör även ställa sig frågan vad det är som ska läras under 

musikstunderna (Ferm Thorgersen, 2012). Musik kan även främja flera olika förmågor 

samtidigt såsom fantasi, lyssnande och samarbetsförmåga. Musiken kan även hjälpa till att 

utveckla barns motorik genom att de rör sig till musiken. Detta kan även bidra till att barnen 

utvecklar sin kroppskännedom. Musiken övar även upp förmågan att urskilja rytmer och olika 

mönster vilket kan vara ett stöd för inlärningen av matematik men även språk (Cox, 2009). 

 

Ulla Sundberg (2007) beskriver hur ett barn redan innan det är fött kan vara bekant med sina 

föräldrars röster. Det är främst melodin och rytmen i rösten som barnet kan känna igen. Även 

om det kan ta flera år för ett barn att lära sig ordens betydelse kan barn redan från en tidig 

ålder förstå vad som menas genom att lyssna på hur orden sägs samt vilket röstläge som 

används. Musik och sång kan ses som viktiga delar i barnets utveckling av sitt talspråk 

(Sundberg, 2007). Människans språk verkar vara en av de huvudsakliga anledningarna till att 

människan är musikalisk. Det är naturligt för små barn att använda sig av sång för att lära sig 

att tala. Även äldre barn kan ha hjälp av musik när de ska utveckla sina motoriska färdigheter 

och sin språksnabbhet (Uddén, 2004). Genom att använda sig av olika sånger och ramsor 
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stimuleras barnens språkutveckling. Även de fonologiska färdigheterna kan utvecklas med 

hjälp av att använda musik på olika sätt genom att betona eller artikulera särskilda ord i 

sångerna. Det går även att öva på att uttala vokaler genom sång i och med att varje vokal har 

en unik klangkaraktär eftersom de formas på olika ställen i munnen (Sæther, 2014). Många 

forskare är överens om att musik är viktigt för barnens utveckling. Musik kan beskrivas som 

ett universellt modersmål eftersom alla barn på något sätt har sång och dans med sig redan 

från födseln (Söderman, 2012). Musik kan alltså användas för att uppnå en rad andra syften 

än de rent musikaliska. Bland annat kan musiken användas till att främja barns 

språkförmågor, motoriska färdigheter, matematiska färdigheter eller sociala förmågor 

(Angelo, 2014b; Cox, 2009; Sæther, 2014).  

 

Musik i förskollärarutbildningen 
 

Uddén (2001) beskriver hur sång och musik var ett av de första ämnena i den svenska 

förskollärarutbildningen tillsammans med bland annat slöjd. Musikens roll i 

förskollärarutbildningen har förändrats genom åren och det finns en tydlig koppling mellan 

det och synen på syftet med förskolans verksamhet under olika epoker. Inom 

Fröbelpedagogiken var sången viktig när man arbetade med barn och pedagogerna skulle 

både kunna sjunga och spela piano. Uddén beskriver även att det ansågs viktigt att pedagogen 

hade inlevelse i sångleken. På 1960-talet kom de första statligt reglerade kurs- och 

studieplanerna för förskollärare och där framkommer det bland annat att gehör, notskrift, spel 

på piano och blockflöjt, musikhistoria samt kör ingick i den musikaliska delen. Rytmik, 

rörelse och dans ingick i rytmikämnet. År 1965 beskrev musikutbildningskommittén vikten av 

musik i förskolans verksamhet. Detta ställde vissa krav på att förskollärarutbildningen skulle 

ge pedagogerna kompetens inom ämnet. Det ingick bland annat sång, enklare spel på olika 

instrument, rörelse till musik samt gehörsträning (Uddén, 2001). Fram till år 1969 hade 

lärarutbildningarna inträdesprov där de blivande pedagogerna testades i sång och spel 

(Sundin, 2007). År 1977 började musikens plats i förskollärarutbildningen minska i samband 

med att högskolorna tog över förskollärarutbildningarna. År 1987 var det inte längre ett krav 

att pedagogerna skulle vara musikaliskt kunniga, det var snarare en rekommendation. En 

pedagog som kunde spela ett instrument beskrevs som en tillgång för verksamheten (Uddén, 

2001). Musiken hamnade i den nya utbildningen i ett så kallat kommunikationsblock dit bild, 

musik och rörelse hörde. Det blev nu upp till varje lärosäte att bestämma hur många timmar 
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av varje ämne som de blivande pedagogerna skulle få. Det här ledde till att musiken nästan 

helt försvann ur vissa lärarutbildningar under 1970- och 1980-talet (Sundin, 2007). 

 

Musikalitet 
 

Musikalitet är begrepp som används både i forskningssammanhang såväl som i det vardagliga 

språket. Även om det länge har forskats kring musikalitet så finns det än idag ingen absolut 

definition av vad detta begrepp egentligen innebär. Att vara musikalisk kan ses som både en 

gåva vi människor föds med eller något som vi genom vår uppväxtmiljö kan utveckla. Under 

1900-talet var naturvetenskapen framträdande inom forskningen och detta kan ha lett till att 

många människor uppfattar det som att vissa människor föds med en musikalisk gåva (Still, 

2011). Det finns även uppfattningen att musikalitet är en kombination av arvet från 

föräldrarna samt barnets uppväxtmiljö. Har barnet föräldrar som är intresserade av musik 

ärver barnet troligtvis en musikalisk förmåga av sina föräldrar. Samtidigt växer barn till 

musikaliska föräldrar ofta upp i en miljö där musiken är närvarande, vilket stimulerar barnets 

egen musikalitet (Still, 2011). Under 1900-talet genomfördes forskning kring olika 

begåvningsfaktorer, däribland musikalitet. Tester genomfördes på barn och ungdomar för att 

avgöra huruvida barnet i fråga var musikaliskt eller inte. I slutet av 1900-talet började idén om 

att människor antingen föds musikbegåvade eller inte att avta. Att genom forskning skilja på 

vad som påverkas av vårt genetiska arv och hur vår uppväxtmiljö påverkar oss har visat sig 

vara näst intill omöjligt (Kempe & West, 2010). Det språk som ett foster får med sig redan 

innan födseln kan kallas för ett musikaliskt modersmål. Med det menas att det inte är orden i 

sig som har någon betydelse. Det rör sig snarare om rytmen, tonfallet och tempot i mammans 

röst. Musik av olika slag kan ha en positiv inverkan på barnet redan i fosterstadiet. I många 

fall har grunden för kommunikation och musikaliskt kännande lags redan innan barnet har 

fötts (Still, 2011). 

 

Teorin om att vi människor aktivt skapar våra egna liv har stärkts under de senaste åren inom 

pedagogisk forskning. Vår identitet kan ses som kontextuell, det vill säga att den skapas 

beroende på vilken miljö vi befinner oss i och vilka möjligheter vi får. Människors sätt att 

kategorisera andra människor som musikaliska eller omusikaliska kan snarare ses som sociala 

konstruktioner än biologiska (Ericsson & Lindgren, 2012). Mats Uddholm (1993) beskriver 

hur vissa människor ser ett musikaliskt kunnande som något medfött, en slags gåva. Uddholm 
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är däremot av meningen att vi människor inte föds med särskilda talanger. Även om vårt 

genetiska arv ibland har en viss påverkan menar Uddholm att det först och främst är vår 

uppväxtmiljö som påverkar oss människor. 

 

Barn som i tidig ålder uppvisar stora förmågor inom musik brukar kallas för musikaliska 

underbarn. Studier har dock visat att den förmodliga förklaringen till dessa barns talanger är 

att de har spenderar väldigt mycket tid på att öva upp sin förmåga. Barnen har även ofta 

vistats i miljöer där de har uppmuntrats att musicera (Kempe & West, 2010). Barns olika 

förmågor, inklusive de musikaliska, är beroende av den miljö och de möjligheter som de får i 

en tidig ålder (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 

2008). 

 

Förskollärare förhåller sig både direkt och indirekt till flera olika människors syn på vad 

musikalitet är, däribland sin egen och kollegers. Pedagogens medvetna eller omedvetna syn 

på vad musikalitet innebär påverkar hur han eller hon använder musik i den pedagogiska 

verksamheten. I och med att förskolan även ska utforma sin verksamhet efter barnen måste 

pedagogen samtidigt förhålla sig till vad som är lämpligt för barnen att genomföra musikaliskt 

(Angelo, 2014). 

 

Elin Angelo (2014) beskriver hur Morten Sæther under början av läsåret 2010/2011 kartlade 

hur nya norska förskollärarstudenter definierade musikalitet samt om de uppfattade sig själva 

som musikaliska. Studien visade att en tredjedel ansåg sig själva vara musikaliska, en 

tredjedel ansåg sig inte vara musikaliska och den sista tredjedelen svarade ”vet ej”. Vidare 

beskriver Angelo hur Sæther såg ett samband mellan de som hade svarat ”ej musikalisk” och 

deras sätt att se på vad musikalitet innebär. Många av de som svarade ”ej musikalisk” ansåg 

att musikalitet innebar att kunna spela instrument, kunna läsa noter eller att ha bra taktkänsla. 

De som däremot svarade att de var musikaliska tycktes ha en bredare uppfattning av vad det 

innebär att vara musikalisk. Det kunde till exempel röra sig om att vara intresserad av musik. 

Angelo (2014) beskriver även Sture Brändströms distinktion mellan relativistiska och 

absoluta sätt att se på musikalitet. Det relativistiska synsättet kan beskrivas som ett icke-

elitistiskt perspektiv, där människor som tycker att musik är roligt ställs sida vid sida med 

experter inom det musikaliska området. Enligt det här perspektivet ligger inte fokus på 

huruvida personen kan spela något instrument eller kan sjunga utan snarare att personen 

tycker om att musicera. Det absoluta synsättet innebär däremot att man ser musikalitet som en 
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medfödd förmåga. Vi föds alltså musikaliska eller omusikaliska enligt Sture Brändströms 

distinktion som Angelo (2014) beskriver. Angelo redogör även hur det verkar finnas ett 

samband mellan de som i Sæthers undersökning svarade att de ej var musikaliska och de som 

enligt Brändströms beskrivning har ett absolut perspektiv på musikalitet och även ett samband 

mellan de som beskrev sig själva som musikaliska och det relativistiska perspektivet. Angelo 

(2014) menar att det här kan visa på att människor som har synen att musikalitet innefattar att 

kunna spela ett instrument eller att kunna sjunga ser sig som mer omusikaliska än de personer 

som har ett relativistiskt perspektiv. Angelo beskriver även hur det inom den medicinska 

disciplinen har diskuterats kring musikalitet. Till exempel förekommer begreppet amusia som 

vanligtvis kallas för att någon är tondöv. 

 

Anna-Lena Kempe och Tore West (2010) påpekar hur en människa i många personer ögon 

ses som omusikalisk om hon eller han sjunger falskt. De beskriver att i själva verket kan det 

ha att göra med att personen egentligen inte har lärt sig att anpassa sig efter musiken, vilket 

får sången att låta falsk. Enligt studier är det endast tre till fyra procent av befolkningen som 

saknar förmågan att urskilja olika tonhöjder och rytmer. Resten av befolkningen, alltså 96-97 

procent, har alltså möjlighet att utveckla sina musikaliska förmågor (Kempe & West, 2010). 

Människans musikalitet kan beskrivas som något som inte är oföränderligt. Det här innebär att 

vi människor antingen kan utveckla våra musikaliska förmågor eller låta dem tyna bort. 

Utifrån det här perspektivet kan musik ses som någonting större, att det finns andra 

musikaliska förmågor än att kunna sjunga rent. Att lyssna på musik, sjunga, spela ett 

instrument eller att röra sig till musik kan ses som olika delar av musikalitet. Människors 

musikalitet avgörs av våra biologiska arv och den miljö vi växer upp i. I och med att våra 

uppväxtmiljöer ser olika ut ser inte alla människors musikala förutsättningar likadana ut. Det 

finns dock en möjlighet att ändra miljön till att ha en där musiken är delaktig (Still, 2011). 
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Tidigare forskning 
 
 
I det här kapitlet kommer jag inleda med en beskrivning om hur jag har gått till väga för att 

söka relevant forskning och litteratur kring fenomenet musik i förskolan. Sedan följer en 

presentation av tidigare forskningsresultat och därefter en sammanfattning av de vanligaste 

forskningsmetoderna som har använts i tidigare forskning. 

 

Mina sökmetoder 
 

Jag använde mig av olika databaser, främst ERIC, Summon och Libris. Jag har då använt mig 

av sökorden ”musi*” och ”förskol*” för att få med olika ändelser av de båda orden. När jag 

har sökt utländska artiklar via ERIC har jag använt mig av sökord såsom ”early childhood 

education”, ”music”, och ”preschool”. Vid sökningen i Libris fanns det omkring 500 

sökträffar när jag använde mig av sökorden ”musi*” och ”förskol*”, men då mycket litteratur 

kändes irrelevant för min studie sållades mycket bort. När jag sökte utländska artiklar via 

ERIC valde jag även att begränsa mig till ”peer reviewed” och ”linked full text” vilket 

innebar att jag fick upp omkring 100 träffar, även här sållades många artiklar bort då de inte 

hade någon relevans för just min studie. Jag har även använt mig av den så kallade 

snöbollseffekten vilket innebär att jag har sökt igenom olika avhandlingars referenslistor för 

att finna relevant litteratur.  

 

Tidigare forskningsresultat 
 

Johanna Still (2011) har med hjälp av videoobservationer och en hermeneutisk ansats i sin 

forskning visat hur pedagogerna i hennes studie använder musikstunderna. Det framkom att 

musiken ofta används för att barnen ska utveckla sin språkförståelse och sina sociala 

förmågor. Still beskriver även hur barnens musikaliska kunnande inte är i fokus. Pedagogerna 

använder sig av många olika barnvisor som Still menar i många fall är för krävande för 

barnen. Även Ylva Holmberg (2014) har i en etnografisk studie visat att musikaktiviteterna 

oftast handlar om lärande med hjälp av musik snarare än om musik. Liksom Still (2011) 

påpekar Holmberg att musikstunderna ofta används till att främja andra förmågor såsom språk 

och matematik. Holmberg visar även på hur de olika musikaktiviteterna kan grupperas utefter 
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lyssnande, sång, rörelse och att spela instrument som Holmberg sedan tolkar som 

reproduktiva eller produktiva aktiviteter. 

 

Liksom Still (2011) och Holmberg (2014) påpekar Sven-Erik Holgersen (2008) hur musiken 

inte har en särskilt hög prioritet i de svenska förskolorna utan istället används för att främja 

språkliga, sociala och motoriska färdigheter. Holgersen förklarar vidare att musiken inte har 

en framträdande plats i de skandinaviska förskollärarutbildningarna. Holgersen beskriver hur 

bristen på undervisning om musik i förskollärarutbildningen verkar ha resulterat i att musiken 

har fått en mindre framträdande plats i förskolans verksamhet. Holgersen pekar på att det 

verkar vara allmänt accepterat att pedagogerna inte har någon utbildning i musik då musiken i 

förskolan inte är prioriterad. 

 

Anna Ehrlin (2012) har i sin etnografiska studie visat hur upplevelsen av glädje är den 

viktigaste aspekten när det kommer till att arbeta med musik i förskolan. Ehrlin lyfter även 

fram att det finns en tydlig målsättning hos pedagogerna att barnen ska få möjlighet att 

uppleva lustfyllda musikstunder. Hennes studie visar att barnen får mindre utrymme att 

samtala med pedagogerna och de andra barnen under musiksamlingar och att fokus istället 

ligger på att hela barngruppen ska vara språkligt aktiva gemensamt. Ehrlin framställer även att 

barnen blir en del i en gemenskap samt att barn som har haft svårt att uttrycka sig i ord med 

tiden utvecklades till att våga sjunga och delta aktivt i musiksamlingarna. Hon påpekar även 

att musiken ses som ett verktyg för att främja andra kunskaper än de musikaliska. Ehrlin 

menar att det här försvagar musikens egenvärde. 

 

Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, Niklas Pramling och 

Cecilia Wallerstedt (2009) har med hjälp av empiriska exempel i ett storskaligt 

forskningsprojekt pekat på hur det saknas tydliga riktlinjer för vad barn ska lära sig inom de 

estetiska ämnena samt kunskap kring hur lärarna ska arbeta för att förmedla dessa kunskaper. 

Författarna menar även att betydelsen som pedagogerna har i barnens utveckling av de 

estetiska ämnena är något bortglömd. 

 

Både i Lucy Baingers (2010) och Ehrlins (2012) studie framkommer det att det finns en 

osäkerhet hos pedagogerna när det kommer till musik. Bainger (2010) förklarar i sin 

fenomenologiska studie att pedagogerna saknar självförtroende och musikaliska kompetenser, 
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något som hon ser som problematiskt. Bainger betonar att det här snarare leder till att barn lär 

genom musik istället för om musik, något som även Ehrlin (2012) framhåller i sin studie. 

 

Sammanfattning av tidigare forskningsresultat 
 

Stort fokus i tidigare forskning ligger på hur musiken används i förskolan samt hur barnen 

kan gynnas av den (Ehrlin, 2012; Holmberg, 2014; Still, 2011), däremot upplever jag att det 

inte finns så mycket om pedagogernas upplevelser kring ämnet. En del av forskningen har 

även genomförts på musikförskolor (Ehrlin, 2012), därför anser jag att det saknas forskning 

kring hur ”vanliga” pedagoger uppfattar ämnet musik. Jag fann att det var relativt svårt att 

hitta relevant forskning i och med att utbudet av forskning kring musik i förskolan är 

begränsat. Fokus ligger även i många av studierna på barnen och inte pedagogerna vilket 

försvårade sökningen av relevant litteratur och tidigare forskning. 

 

När det kommer till forskning om musik i förskolans verksamhet är det vanligast med 

kvalitativa studier (Bainger, 2010; Ehrlin, 2012; Holmberg, 2014; Still, 2011). I enstaka fall 

förekommer det även kvantitativa metoder såsom strukturerade observationer (Ehrlin, 2012). I 

ett flertal av studierna som jag har hittat används observationer av olika slag, däribland 

videoobservationer (Still, 2011) och etnografiska studier där forskaren har varit en delvis 

deltagande observatör (Ehrlin, 2012; Holmberg, 2014). Även intervjuer är vanligt 

förekommande och då rör det sig främst om halv- eller semistrukturerade intervjuer (Bainger, 

2014; Ehrlin, 2012; Holmberg, 2014). 
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Metodologi  
 

Jag har genomfört en kvalitativ studie eftersom jag var intresserad av att söka kunskap om 

pedagogers uppfattningar av fenomenet musik i förskolan. Skillnaderna mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning kan vara rätt diffusa. Förenklat skulle skillnaderna kunna beskrivas som 

att kvantitativa metoder är anpassade för att mäta olika fenomen medan kvalitativ forskning 

fokuserar på att tolka olika människor upplevelser. Kvalitativ forskning har fokus på hur 

deltagarna i studien uppfattar ett visst fenomen i den verklighet som de befinner sig i 

(Bryman, 2008). Kvalitativ forskning vill alltså gestalta ett fenomen (Larsson, 2005) Eftersom 

jag i min studie ville studera variationen av uppfattningar av fenomenet musik valde jag att 

inspireras av en fenomenografisk metodansats. 

 

Fenomenografi 
 

Fenomenografi fokuserar på att beskriva hur människor förstår olika fenomen. Variationen av 

människors olika sätt att uppfatta sin omvärld är det som ligger i fokus. Fenomenografi syftar 

till att beskriva hur olika människor faktiskt uppfattar sin omvärld (Dahlgren & Johansson, 

2015). Det är viktigt att inte blanda ihop fenomenografi med fenomenologi. I en 

fenomenologisk studie ligger fokus på människors upplevelser kring ett fenomen (Larsson, 

1986). I fenomenografiska studier försöker forskaren istället beskriva människors olika 

uppfattningar av ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). Fenomenografin försöker 

beskriva och analysera det respondenterna delger under intervjutillfället (Larsson, 1986). 

Staffan Larsson (1986) beskriver hur fenomenografin inte går ut på att beskriva hur någonting 

är utan snarare hur respondenterna uppfattar fenomenet. Vidare beskriver Larsson hur 

fenomenografin inte söker förklaringar till respondenternas uppfattningar utan fokuserar på 

dess innebörder. Eftersom mitt fokus var att beskriva hur pedagogerna i min studie uppfattar 

ämnet musik kändes det rätt med en fenomenografisk metod. Jag ville inte beskriva hur 

musikaktiviteterna faktiskt ser ut i de olika förskolorna utan istället fokusera på hur 

pedagogerna beskriver dessa. 
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Empiriinsamlingsmetod 
 

Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att samla data till min studie. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren använder sig av en intervjuguide men att 

intervjuaren trots det har frihet att utforma intervjun efter sin respondent och dennes svar. 

Frågorna kan ställas i den ordning som passar under intervjun och intervjuaren kan välja att 

ställa följdfrågor på det som respondenten svarar (Bryman, 2008). Fenomenografiska 

intervjuer är ofta semi- eller halvstrukturerade vilket innebär att de är inriktade på ett specifikt 

tema (Dahlgren & Johansson, 2015). Intervjuaren har hjälp av en intervjuguide som handlar 

om det tema som intervjuaren är intresserad av, intervjun formas under själva intervjutillfället. 

Intervjuaren kan med fördel använda sig av så kallad probing, vilket innebär att intervjuaren 

ställer följdfrågor för att få ut så mycket av intervjun som möjligt (Dahlgren & Johansson, 

2015). En forskningsintervju kan ses som ett samtal där kunskap och åsikter utbyts mellan två 

individer. I och med att en forskningsintervju ligger nära det vardagliga samtalet är det lätt att 

föreställa sig att det är en enkel uppgift. Det är därför viktigt att forskaren tar god tid på sig att 

förbereda intervjun för att försäkra sig om att intervjun kommer att frambringa ny kunskap 

kring ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014). En forskningsintervju kan vara givande för 

både den som intervjuar men även för den som intervjuas eftersom det kan framkomma nya 

tankesätt och åsikter under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). En av respondenterna 

framhöll hur hon upplevde det som positivt att studenter kom ut i verksamheten då hon var av 

åsikten att det gav henne och de andra pedagogerna nya insikter och idéer kring hur de kan 

utveckla verksamheten. 

 

Kvalitativa intervjuer kan även kallas för ostrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjun 

inte följer någon särskilt struktur. Forskaren måste därför under intervjun fatta många beslut 

kring intervjuns form. En forskningsintervju bör inte ses som ett samtal som sker mellan helt 

jämlika parter (Kvale & Brinkmann, 2014). En forskningsintervju innebär att det finns en 

maktasymmetri mellan intervjuaren och respondenten eftersom det är intervjuaren som 

bestämmer över samtalet och dess riktning. Det är även viktigt att komma ihåg att det är 

forskaren som har tolkningsmonopol på intervjumaterialet. Det innebär alltså att forskaren 

kommer att tolka det som respondenten beskriver i intervjun och försöka beskriva vad han 

eller hon menade (Kvale & Brinkman, 2014). 
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Jag har intervjuat fyra olika pedagoger på två olika förskolor. Pedagogerna och förskolorna 

har anonymiserat genom att jag har gett det fingerade namn. Förskolorna benämner jag som 

Förskolan Aspen och Förskolan Björken, pedagogerna har sedan fått namn som börjar på A 

eller B beroende på om de tillhör Förskolan Aspen eller Förskolan Björken. Jag använde mig 

av en intervjuguide med 14 frågor (se bilaga 1). Eftersom jag ville att intervjun skulle kännas 

mer som ett samtal ställde jag inte alla frågor i samma ordning och jag ställde ofta följdfrågor 

kring det som kom upp under intervjun. Fenomenografiska intervjuer bör spelas in och sedan 

transkriberas i sin helhet (Dahlgren & Johansson, 2015). Jag spelade in intervjuerna med hjälp 

av en diktafon, jag fick inte uppfattningen att någon av pedagogerna tyckte att det var jobbigt 

att bli inspelade utan samtalen flöt på bra. Intervjuerna pågick under 30-45 minuter vardera. 

Jag har sedan lyssnat igenom intervjuerna för att sedan transkribera dem. Lise-Lotte Bjervås 

(2011) beskriver hur det kan vara svårt att transkribera tal till text. Det kan vara svårt att få 

med olika betoningar, gester och hur meningsuppbyggnaden ska se ut. Eftersom jag ville att 

pedagogernas svar skulle vara tydliga och lättlästa valde jag att exkludera hostningar, pauser 

och upprepningar (Bjervås, 2011). Vid direkt utskrift kan det muntliga talet verka 

osammanhängande. När intervjuer transkriberas ändras de från muntligt tal till skriftligt språk. 

Vid transkribering faller mycket bort från samtalet, såsom kroppsspråket, tonfall och 

betoningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna genomfördes på respondenternas 

respektive arbetsplats för att de skulle känna sig bekväma. Det kan även tilläggas att jag 

förmodligen kände mig mer obekväm än pedagogerna i denna situation. Detta berodde delvis 

på att jag inte är en van intervjuare samt att jag var medveten om att de har en längre 

yrkeserfarenhet än vad jag har. Intervjuerna på Förskolan Aspen genomfördes i 

verksamhetens allmänna lokaler. Då barnen var utomhus kunde vi samtala i fred. På 

Förskolan Björken satt vi i förskolans personalrum, då personaltoaletten ligger i anslutning till 

rummet hände det att vi blev störda ibland och samtalet flöt inte på helt felfritt. 

 

Urval 
 

Via mail kontaktade jag fyra olika förskolor som jag tidigare hade kommit i kontakt med. Två 

av dessa förskolor hade möjlighet att delta i min studie och jag fick möjlighet att intervjua två 

pedagoger var från de båda förskolorna. Alla fyra pedagogerna arbetade på olika avdelningar 

så att jag skulle få en större variation av uppfattningar på de båda förskolorna. Då det kan vara 

svårt att få tillträde till en sedan tidigare helt främmande förskola valde jag att göra ett så 

kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2008). De båda förskolorna har ingen musikinriktning, 
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vilket skulle kunna sägas vara ett medvetet val från min sida då jag ville få reda på mer om 

”vanliga” pedagogers uppfattningar kring ämnet musik. 

 

Förskolan Aspen ligger i en mindre kommun i Mellansverige och består av tre avdelningar. 

Pedagogen Anna är utbildad elevassistent men har arbetat inom förskolan i tio år, hon jobbar 

på avdelningen för barn mellan 1-3. Det är en liten avdelning med ett tiotal barn. Anna 

upplever det som att musiken är tydlig i deras verksamhet och hon beskriver att de sjunger 

mycket tillsammans med barnen under hela dagen. Pedagogen Anette är utbildad lärare mot 

de yngre åren och har jobbat inom förskolan i åtta år, hon arbetar på avdelningen för barn 

mellan 4-6 där det går ungefär 15-20 barn. Även Anette upplever att musiken är tydlig i deras 

verksamhet då de väver in musik av olika slag under hela dagen. 

 

Förskolan Björken ligger i en mellanstor kommun i Mellansverige och består av två 

avdelningar. Pedagogen Birgitta är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan i 

snart 30 år. Birgitta arbetar på avdelningen för barn mellan 3-6 år och på avdelningen går det 

ungefär 20 barn. Hon upplever att musiken är en stor del av deras verksamhet, särskilt sedan 

de med hjälp av en surfplatta kunde utöka det musikaliska utbudet. Pedagogen Beatrice är 

också utbildad förskollärare och har arbeta inom förskolan i tre år, på hennes avdelning är 

barnen mellan 1-3 år. Det är en liten avdelning med omkring 10 barn. Beatrice anser, liksom 

Birgitta, att musiken har en betydande roll i deras verksamhet i och med att de har 

sångsamling varje dag samt lyssnar mycket på musik utöver det. 

 

Etiska aspekter 
 
Vetenskapsrådet (2011) tar upp begreppen anonymitet och konfidentialitet som är viktiga vid 

forskning. Anonymiseringen innebär att det inte ska gå för utomstående att i efterhand 

identifiera respondenterna. Jag valde därför att i min studie ge både pedagogerna och 

förskolorna fingerade namn. I studien nämns inte heller kommunens namn för att ytterligare 

säkerställa respondenternas anonymitet. Konfidentialitet innebär att obehöriga inte ska kunna 

ta del av respondenternas uppgifter (Vetenskapsrådet, 2011). För att skydda respondenterna 

valde jag därför att endast använda pedagogernas initialer i transkriberingarna så att deras 

hela namn aldrig skrevs ut. När jag kontaktade de fyra förskolorna via mail beskrev jag 

kortfattat studiens syfte samt hur den skulle gå till, det vill säga att jag skulle genomföra 

semistrukturerade intervjuer som sedan skulle analyseras utefter en fenomenografisk ansats. 
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Redan i första mailet var jag tydlig med att intervjuerna skulle spelas in. Jag var dock noga 

med att poängtera med att det inspelade materialet endast skulle finnas tillgängligt för mig 

eftersom jag ville säkerställa respondenternas anonymitet. Jag framhöll även att det inspelade 

materialet skulle förstöras efter att kursen var avslutad. Respondenterna informerades även 

om att deras deltagande var helt frivilligt och när som helst under studien kunde de välja att 

avbryta sin medverkan. Vid intervjutillfällena fick respondenterna även skriva på ett samtycke 

(se bilaga 2) där de godkände att intervjuerna spelades in. 

 

Analysarbetet 
 

Jag har utgått från de sju stegen som Lars Owe Dahlberg och Kristina Johansson (2015) 

beskriver kring ett fenomenografiskt analysarbete. Det första jag gjorde var att transkribera de 

fyra intervjuer som jag hade genomfört. I steg två har jag läst igenom transkriberingarna ett 

flertal gånger för att ”kunna” materialet. Samtidigt som jag läste igenom transkriberingarna 

förde jag anteckningar i texterna där jag kände att det fanns något extra viktigt som jag ville ta 

upp. Steg tre gick ut på att välja ut de passager som hade störst relevans för studien och det 

genomfördes genom att jag klippte ut olika stycken ur transkriberingarna för att jag sedan 

enklare skulle kunna gruppera dem. Det fjärde steget gick ut på att jämföra de olika styckena 

som jag hade klippt ut och försöka se vilka likheter och skillnader det fanns mellan de olika 

uttalandena. I steg fem tog jag de stycken som jag hade klippt ut och la de i olika högar 

(grupper) för att sedan relatera dem till varandra. Därefter försökte jag finna de uppfattningar 

som var lika varandra i de olika kategorierna. I det här steget bestämde jag även hur stor 

variationen inom gruppen skulle vara. I det sjätte steget ges de olika kategorierna namn som 

på ett kortfattat sätt beskriver deras innehåll. Det sjunde steget går ut på att granska de olika 

kategorierna så att de olika kategorierna är exklusiva, det vill säga att ett uttalande inte kan 

höra till flera olika grupper. I det här steget kan man föra samman flera kategorier till en. 
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Tillförlitlighet 
 

Alan Bryman (2008) beskriver hur det finns olika åsikter kring hur pass relevant begreppet 

reliabilitet och validitet är inom kvalitativ forskning. Validitet rör ofta studier där det går att 

mäta någonting. Eftersom det sällan förekommer mätningar av olika slag inom kvalitativ 

forskning kan begreppet validitet ses som irrelevant för dessa studier. Han beskriver hur det 

finns en möjlighet att slå samman reliabilitet och validitet utan att ändra begreppens 

innebörder men istället lägga mindre fokus på just de mätbara kvaliteterna. Det finns åsikter 

kring att kvalitativa studier ska värderas utifrån andra kriterier än kvantitativa studier. 

Kvalitativa studier omfattar vanligtvis en mindre grupp individer som har vissa egenskaper 

eller upplevelser gemensamma. Därför har ofta kvalitativa studier fokus på uppfattningar och 

betydelser för just den specifika verksamhet som studeras. För att kunna styrka och 

konfirmera studien krävs det att forskaren med förståelse för att det inte går att vara 

fullständigt objektiv i kvalitativ forskning. I studien ska det framkomma att forskaren inte 

medvetet har låtit sina egna värderingar påverka studiens resultat (Bryman, 2008). Istället för 

att använda sig av begreppet validitet beskriver Robert Thornberg och Andreas Fejes (2015) 

hur ett flertal forskare istället använder sig av begreppet tillförlitlighet. Tillförlitlighet kan 

beskrivas som ett sätt av visa hur noggrant forskaren har varit under processen samt hur 

trovärdigt resultatet är till följd av hur datainsamlingen och analysen har gått till. 

 

I och med att min studie undersöker fyra pedagogers uppfattningar där och då finns det ingen 

garanti för att min studie skulle gå att replikera vid ett senare tillfälle. Jag kan heller inte vara 

helt säker på att jag har tolkat respondenternas svar helt korrekt. Då min studie är väldigt liten 

anser jag att det här resultatet inte kan representera pedagogernas uppfattningar av musik på 

alla Sveriges förskolor. Då alla respondenter delvis hade ett eget intresse av musik utanför 

förskolans verksamhet kan det ha påverkat studiens resultat. Därför anser jag inte att den här 

studiens resultat är helt tillförlitligt och kan därför inte ses som en allmän representation av 

pedagogers uppfattningar kring fenomenet musik i förskolan. Jag hoppas ändå att min studie 

kan bidra med relevant kunskap och nya insikter i ämnet. 
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Pedagogernas uppfattningar 
 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa studiens resultat. Studiens utfallsrum består av sex 

olika kategorier som speglar pedagogernas upplevelser av fenomenet musik i förskolan. 

Kategorierna är följande: 

 

1. Musik som ett verktyg 
2. Vikten av tidigare erfarenheter av att musicera 
3. Musikalisk kompetens 
4. Utvecklingsarbete 
5. Den fysiska miljöns betydelse 
6. Press på pedagogerna att vara musikaliska 

 

I en fenomenografisk studie är det inte viktigt hur många respondenter som är av samma 

åsikt. Jag har ändå valt att skriva ut det eftersom jag upplever att det gör det lättare att få en 

överskådlig bild över de varierande uppfattningarna. 

 

Kategori 1: Musik som ett verktyg 
 

Av intervjusvaren framkom det att alla pedagogerna ansåg att musiken var användbar och 

nödvändig i förskolans verksamhet. Pedagogerna beskrev även hur de på olika sätt använde 

sig av musik i verksamheten för att främja olika färdigheter såsom de språkliga och 

motoriska. Musiken används alltså som ett slags verktyg eller redskap för att främja andra 

förmågor än de rent musikaliska. I den här kategorin kunde jag finna två underkategorier 

bland pedagogernas uppfattningar: språkutveckling samt rytm och motorik. 

 

Två av pedagogerna framhöll hur de använde musiken för att främja de språkliga förmågorna 

hos barnen på olika sätt: 

 
Ja men någonstans- jag ser ju att barn som- visst några pratar inte så mycket men de kan sjunga 
”Lilla snigel” men de kan inte säga lilla snigel utan- men de kan sjunga ”lilla snigel akta dig” men 
de kan inte få ihop den meningen när de pratar och kan man sjunga det så kommer ju språket. Nej, 
men det är ju viktigt och rytm- jag tror- det gynnar nog (Anna på Förskolan Aspen). 

 

Anna som jobbar på avdelningen för barn mellan 1-3 år beskriver hur barnen genom sång kan 

öva upp sin språkförmåga. Hon beskriver hur barn som inte kan forma egna meningar ändå 

kan sjunga hela meningar och att sången bidrar till att språkförmågan automatiskt övas upp. 
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Anna berättade även att de använde sig av sångpåsar samlingarna vilket hon menade innebar 

att barnen även fick öva på turtagning. Även Anette som arbetar på avdelningen för de äldsta 

barnen på samma förskola beskriver hur musiken kan användas till att öva upp barnens 

språkförmåga men på en mer avancerad nivå genom olika munmotoriska övningar: 

 
Sen har vi- använder vi musiken för både munmotorikträning och för att träna in fonemljuden på 
bokstäverna. Så då spelar jag melodin på ”Bä bä vita lamm” på gitarr och så ljudar vi bokstäverna, 
det kan vara både konsonanter och vokaler och det är mycket munmotorikträning eftersom vi har 
barn som är språksvaga och då sitter man- då sitter vi i en ring och då kanske vi tar- om vi tar ett 
ord kanske till exempel och då pratar vi om hur munnen ser ut. […] Då ser dem ju den som sitter 
mitt emot, de ser ju inte sin egen mun. Och sen hur det känns i munnen, vart tungan är placerad 
och då är det- det blir ett roligt sätt att träna munmotorik och man får oftast med allihop samtidigt 
som man tränar en medvetenhet om hur låter bokstäverna, och det kan bli när som helst när vi är 
på väg in då kanske jag sätter med gitarren och när de andra har klätt av sig och tvättat händerna 
kommer de in och sätter sig och kommer med (Anette på Förskolan Aspen). 
 

Anette beskriver hur hon när tillfälle ges sätter sig vid samlingsmattan tillsammans med 

barnen för att öva på hur de olika bokstäverna låter och även hur munnen ser ut när ljudet 

uttalas. Hon erfar att det är viktigt då de har barn på avdelningen som är språksvaga. Anette 

framhåller även hur det blir ett slags samlärande då barnen inte kan se sina egna munnar utan 

får se hur deras kompisars munnar är formade. 

 

Två av pedagogerna framhöll att musiken användes till att främja barnens rytmiska och 

motoriska färdigheter: 
 
Absolut och just mycket med det här ja, ordlekar och takt och när man hittar på egna sånger och 
litegrann sådär då men det kan man ju känna att man är lite begränsad att man inte kan spela själv 
liksom så. Men just att få taktkänsla och man klappar och hoppar och man ja- så det är ju 
jätteviktigt, just så att barn tycker att det är så roligt (Birgitta på Förskolan Björken). 

 

Birgitta lägger mer fokus på det motoriska och rytmiken än de andra pedagogerna i sitt 

uttalande. Jag tolkar det som att det är det hon lägger fokus på eftersom hon tillägger att hon 

inte kan spela gitarr vilket hon upplever som begränsande. Beatrice lägger i sitt uttalande 

också fokus på hur barnen kan utveckla sina motoriska färdigheter med hjälp av musik: 
 
Absolut det kan man ju säga eftersom att vi har, om man tänker med motoriken så i det blåa 
rummet så har vi ju musik oftast där inne då, då har vi en scen som är lite upphöjd på en annan 
nivå så där står de ju och hoppar, hoppar ner och uppför samtidigt som de dansar, vi har 
dansplattor som vi brukar ta fram och utmana dem i olika rörelser (Beatrice på Förskolan 
Björken). 

 

Beatrice beskriver här hur pedagogerna på olika sätt utmanar barnen att röra sig till musiken 

på olika sätt så att de ska utvecklas motoriskt. 
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Kategori 2: Vikten av tidigare erfarenhet av att musicera 
 

Pedagogerna visade sig vara överens om att tidigare erfarenhet av musik är användbart i deras 

yrkesroll. Tre av pedagogerna ansåg att musiken var viktigt i förskollärarutbildningen medan 

en pedagog istället beskrev hur hennes personliga intresse för musik räckte. 

 
Vi hade nog musik under, ja nästan hela utbildningen tror jag. […] Ja, man var tvungen att lära sig 
spela ett instrument. Det gick inte så bra eftersom jag är tondöv så lärare jag mig spela gitarr- eller 
lärde gjorde jag inte men jag kunde spela ”Flickan i Havanna” för det var fyra slag på varje ackord 
så det var liksom- […] Nej, men vi hade mycket drama och musik och sång och man hade mycket 
sånger med sig i bagaget och rytm och takt och sånt så ja. […] Ja, nej absolut inte det tycker jag 
nog var bra. Lite takt fick jag väl, ja men att man fick prova på, ja men att man inte- ja man kände 
sig lite säker i det sådär även om man inte är så duktig själv så är det ju, ja då har man ju ändå 
erfarenhet liksom så att man vågar prova (Birgitta på Förskolan Björken). 

 

Birgitta beskriver här hur hon, trots att hon beskriver sig som tondöv, hade nytta av att musik 

ingick i hennes utbildning. Även om hon inte lärde sig spela gitarr tolkar jag det som att hon 

ändå upplever att de sånger och de erfarenheter hon fick med sig från sin utbildning har stärkt 

henne i hennes pedagogiska roll. Birgitta framhåller i sitt uttalande vikten av tidigare 

erfarenhet, något som Beatrice i sitt uttalande förklarar att hon hade behövt mer av: 

 
Jag måste faktiskt tänka, det gjorde det faktiskt inte, nej. […] Ja, och jag saknade faktiskt det. […] 
Men- lite inspiration för hur man kan jobba med musik med små barn i förskolan. Eh, lite olika 
musikstilar och musikinstrument, hur man kan jobba med dem nej men få lite inspiration så det 
kan jag sakna! […] Eller att man kanske hade kunnat få valt ett instrument man ville fokusera liter 
mer på. Gitarr eller- för det har man ju stor nytta av såklart i verksamheten (Beatrice på Förskolan 
Björken). 
 

Beatrice som inte hade någon musik i sin utbildning beskriver här hur hon hade behövt det för 

inspirationens skull. Eftersom Beatrice arbetar på avdelningen med barn mellan 1-3 år tolkar 

jag det som att hon upplever att hon hade behövt mer kunskap kring hur hon kan musicera 

tillsammans med förskolans yngsta barn. Förutom inspiration beskriver hon även hur det hade 

varit användbart att ha fått inrikta sig på att lära sig att spela ett specifikt instrument för att 

sedan kunna använda den kunskapen i verksamheten. 

 
Jag valde ju bort musiken lite grann till förmån för praktiskt naturvetenskap eftersom jag spelar 
gitarr. […] Nej, men man skulle gärna vilja haft liter mer baserat på rytmik, ja den biten. […] Men 
de här som absolut inte har något intresse eller fallenhet fört behövde ju ha det i sin utbildning så 
man har någonting att fall tillbaka på, så visst vore det toppen (Anette på Förskolan Aspen). 
 

Anette är den enda av respondenterna som spelar gitarr och hon beskriver hur hon specifikt 

hade önskat mer kunskap hur hon kan använda sig av rytmik i förskolan. Jag tolkar det som 
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att hon upplever att hennes förkunskaper räcker för att musicera tillsammans med barn men 

att hon saknar kunskap och erfarenhet av hur hon kan väva in mer rytmik i deras verksamhet. 

Anette beskriver även hur pedagoger som inte har något eget intresse för musik hade haft 

nytta av det i sin utbildning eftersom det ger en viktig erfarenhet som pedagogerna kan falla 

tillbaka på i sin yrkesroll: 

 
Jo men vi hade vissa poäng med sånt här med skapande och musik och sånt. […] det var ju blandat 
ihop med det här skapandet så det beror ju liksom på vad man är i för grupp om skapandet tar- jag 
tycker musik är roligare än skapandet för jag tycker att ska man skapa så ska barnen göra det 
själva, sjunga kan alla liksom tralla med […] Ja men jag har ju alltid hållit på och nynnat och 
sjungit själv så jag- jag klarar- (Anna på Förskolan Aspen) 

 

Anna däremot beskriver att hon upplever att hon själv inte hade behövt mer musik i sin 

utbildning eftersom hon upplevde att de förkunskaper hon hade sedan tidigare genom sitt eget 

intresse för musik räckte. Det är dock oklart om hon ändå anser att musiken hade behövts för 

de som inte själva hade ett intresse eller någon tidigare erfarenhet av musik. Jag tolkar det 

ändå som att Anna själv har haft hjälp av sin tidigare erfarenhet av musik vilket skulle kunna 

tolkas som att hon är av åsikten att tidigare erfarenhet av musik är viktig men inte att musiken 

är helt nödvändig i förskollärarutbildningen eftersom hon i sitt uttalande påpekar hur alla 

pedagoger kan ”tralla med” när de sjunger tillsammans med barnen. 

 

Kategori 3: Musikalisk kompetens 
 

När det gällde vad musikalisk kompetens innebar svarade två av pedagogerna på vad det 

betyder utifrån deras yrkesroll. En av pedagogerna framhåller dock en mer allmän uppfattning 

om vad musikalisk kompetens innebär. I den här kategorin kunde jag urskilja två 

underkategorier utifrån intervjusvaren; musikalisk kompetens innebär att våga och musikalisk 

kompetens innebär att kunna. 

 
Ja men det behöver inte vara att man har gehör, det tycker inte jag att det behöver vara. Utan det 
betyder att man inte är rädd för att använda musik och att man är positiv till att använda musik för 
vi- Ja, men det är väl framförallt det att man inte är rädd för att använda musik och är positiv […] 
Nej, men då kan jag tänka att det är lite grädde på moset då, men det är absolut inget måste för 
även om du inte kan spela instrument så kan du ju oftast göra någonting på en trumma. Och jag 
menar- eller med maracas eller med ägg eller någonting så det behöver inte- men sen är det ju 
trevligt kanske om du har en gitarr eller ett piano men det är lite överkurs (Anette på Förskolan 
Aspen). 
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Anette beskriver här hur hon anser att en person inte behöver vara särskilt musikaliskt kunnig 

formellt sett för att räknas som musikalisk. Istället framhåller hon hur det viktigaste är att 

våga använda sig av musik samt att man har en positiv inställning till det. Likaså Birgitta 

framhåller att det viktigaste är att pedagogen tycker att det är roligt att använda musik: 

 
Det finns väl olika nivåer. I förskolan kan jag inte- då tycker jag att bara hålla på med musik och 
tycka att det är kul, sjunga och dansa och liksom så. Då spelar det inte så stor roll vilken 
kompetens man har om man tycker att det är roligt och sen ingår det ju liksom i vår verksamhet, 
det liksom ingår ju i läroplanen så det är ju bara att göra på något vis. Sen kan jag ju tycka ja det 
finns ju de som sjunger mindre bra, ja men av artister också liksom det behöver väl inte vara- det 
handlar mer om glädje kanske än att vara duktig (Birgitta på Förskolan Björken). 

 

Birgitta framhåller att det inte finns en tydlig definition men i förskolans verksamhet handlar 

musikalisk kompetens om att använda sig av musik. Birgitta beskriver precis som Anette 

vikten av att våga och att ha en positiv inställning till det. Birgitta beskriver hur hon upplever 

glädje och engagemang viktigare än att vara tonsäker eller att kunna spela ett instrument.  

 

Till skillnad från de andra pedagogerna har Beatrice en bild av musikalisk kompetens som 

någon som är kunnig inom ämnet. Hon beskriver här att musikalisk kompetens innebär att ha 

bra gehör, att man kan skriva låtar eller att man spelar instrument och kan sjunga. Beatrice 

uppfattar alltså musikalisk kompetens som att man måste kunna något särskilt för att vara 

musikaliskt kompetent. Jag tolkar det som att Beatrice i sitt uttalande beskriver musikalisk 

kompetens utifrån hennes allmänna uppfattning snarare än utifrån hur musikalisk kompetens 

kan ses utifrån hennes yrkesroll: 

 
Musikalisk kompetens? Ja, då tänker jag att man är riktigt bra inom det yrket- eller ja, inom det 
intress- eller ja […] Ja, att man har bra gehör, man kan skriva bra låtar och musik, i alla fall när jag 
hör det ordet (Beatrice på Förskolan Björken). 

 

Kategori 4: Utvecklingsarbete 
 

Av pedagogernas svar kunde jag urskilja två underkategorier när det gäller hur de skulle vilja 

utveckla det musikaliska arbetet i sin verksamhet; digitala resurser och gitarrspel. 

 
Vi har ju precis fått bra iPads, vi har ju haft en iPad länge men eftersom vi inte har varit anslutna 
till trådnätverk så har vi ju inte kunnat använda dem så bra, men nu har vi fått två bra iPads så vi 
håller på och fyller upp då med appar och så ska vi ju lära oss dem. Och då har vi ju funderingar 
på om vi ska göra filmer och barnen skulle kunna göra sagor och då kan man ju lägga till musik 
där (Anette på Förskolan Aspen). 
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Anette, som är den enda pedagogen i studie som själv spelar gitarr, lägger fokus på hur hon 

skulle önska att de arbetade mer med sina nya iPads. Hon beskriver hur hon med hjälp av 

olika appar vill att barnen på egen hand ska kunna göra sagor där de själva kan lägga till och 

komponera egen musik. 
 
Nej, det finns ju alltid saker att utveckla såklart så är det ju men vi har ändå tagit ett steg från det 
här med att eh, kanske gå från CD-skivor till Spotify där man har mer möjlighet att välja vilken 
musik som helst […] Ja för CD-skivor är ju väldigt dyrt och går sönder lätt, det hackar ju- och nu 
när man har Spotify då har man så mycket mer möjlighet att ge barnen olika musikstilar så det är 
jag nöjd med men sen är det klart att man skulle ju vilja jobba mer med musik, absolut (Beatrice 
på Förskolan Björken). 

 

Beatrice beskriver hur de redan har tagit ett steg till utveckling genom att börja använda en 

streamingsida för att lyssna på musik i verksamheten. Hon förklarar hur de gärna vill kunna 

erbjuda barnen att lyssna på olika musikstilar till skillnad från förut när de använde sig av 

CD-skivor som de redan hade köpt in. 

 

I min analys framstår det som att gitarren har en viktig roll i förskolans verksamhet och tre av 

pedagogerna erfar att de saknar den i sin verksamhet: 
 
Ja men gärna, ja men som sagt att få in någon som kan något instrument och spela samtidigt under 
sångsamlingarna men- ja på sångsamlingarna så brukar vi prata om ett instrument vi ska sjunga 
om den här ”Nu ska vi spela på trumman” ja, men vi brukar använda andra instrument också och 
så frågar vi lite vad den heter instrumentet, hur det låter ja (Beatrice på Förskolan Björken). 

 

Beatrice erfar att gitarrspel är något som saknas i deras verksamhet. Hon beskriver här hur de 

vid sångsamlingarna brukar sjunga om olika instrument och hur de låter och att hon då önskar 

att de hade någon som kunde spela gitarr så att barnen skulle få uppleva det. Hon uttrycker det 

som att hon gärna vill att det ska börja någon i deras arbetslag som kunde spela gitarr. Jag 

tolkar det som att hon inte själv har någon önskan om att lära sig spela gitarr just nu. Även 

Birgitta framhåller hur hon skulle önska att gitarren fick en tydligare plats i deras verksamhet: 

 
Ja, jag skulle ju kunna tycka att det är kul eftersom man själv inte är så bra på att spela eller de här 
att man på något vis hade någon som kom hit och spelade ibland och få visa hur man använder 
instrument och så- vi har ju instrument vi har ju köpt in två såna här små ukulele och vi har 
musiklåda och sådär så de har ju tillgång till instrument och vi försöker ju när det är 
gratiskonserter på konserthuset så försöker vi gå dit då så att de får uppleva det här med 
kammarorkestern och det är ju så maffigt. Men det skulle vara kul om någon kom hit- ja men det 
räcker ju om någon kom hit med en gitarr eller något så att de fick se eftersom vi själva inte kan så 
där känner jag att det är en brist (Birgitta på Förskolan Björken). 

 

Birgitta beskriver hur hon gärna skulle vilja att det kom någon och gav dem inspiration till hur 

de kan använda instrumenten de har och som även kan vara med och spela gitarr ibland. Här 
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framhåller Birgitta alltså att det inte behöver vara någon i arbetslaget som antingen kunde 

spela eller lärde sig spela utan att hon gärna skulle vilja att det kom någon slags 

musikpedagog till verksamheten då och då. 
 
[…] Nej, men jag önskar ju att jag kunde spela gitarr alltså ja, det önskar jag verkligen, jag gick en 
kurs men det- jag vet inte ja men där på högstadiet när ni- när eleverna där spelade jag lärde mig ju 
de här ”Hang down your head” […] Men det är en sak jag kan sakna lite att jag inte kan spela 
gitarr för det trollbinder barnen också när man tar fram- för gitarren är en signal- för när vi går- vi 
har ju- vi brukar ju ha sångsamlingar allihopa i trappan och gitarren är ju ett tecken på att det är 
musik på gång […] (Anna på Förskolan Aspen). 

 

Anna uppfattar det också som att gitarren saknas i deras verksamhet. Till skillnad från de 

andra pedagogerna beskriver Anna hur hon själv skulle vilja gå en kurs för att lära sig spela 

gitarr. Hon uppfattar det som att barnen blir mer intresserade under sångsamlingarna när 

någon spelar gitarr. 

 

Kategori 5: Den fysiska miljöns betydelse 
 

Pedagogernas intervjusvar kring betydelsen av arv och fysisk miljö varierade uppfattningarna 

något. En av pedagogerna framhöll att miljön var det allra viktigaste medan två andra 

pedagoger framhöll att även om den fysiska miljön var viktig så trodde de att vi föddes med 

vissa förmågor. 

 
Om du har en miljö som är inbjudande till att använda musik, om det finns instrument, om det 
finns- vi har ju en CD-spelare som barnen använder själva och de har ju inrett ett rum för att de vill 
ha discokula där och det ska vara mörkt och alltihop. Nu använder de båda rummen och spelar i då 
men det är oftast om discorummet är upptaget då går de in till det andra, så det är jätteviktigt att 
det finns och att man försöker lyssna på- de vill ju gärna- det är olika ska de leka och bygga då 
kanske de sätter på någonting, ska de dansa ska det ju vara mer fart i det. […] Så att visst har 
miljön jättestor påverkan, och att de kanske kan få stänga en dörr och dra på lite mer volym ibland, 
och att de sköter de själv. Då får man ju köpa lite mer nya skivor ibland när det blir repor (Anette 
på Förskolan Aspen). 

 

Anette lägger fokus i sitt uttalande på miljön. Hon menar att det är viktigt att förskolan har en 

miljö som bjuder in barnen till att använda musik i olika former. Hon beskriver här hur hon 

uppfattar att miljön är betydande samt att det är viktigt att barnen själva får vara med och 

påverka miljön och musikinnehållet. Även om Anette inte uttalar sig om det tolkar jag det 

som att hon snarare tror att det är miljön som bidrar till musikalitet snarare än att vi är födda 

med särskilda förmågor då hon endast framhåller den fysiska miljön i sitt uttalande. 

 



Charlotta Storsveden  Örebro Universitet 
Förskolepedagogik V  Vårterminen 2015 

  27 

Två av pedagogerna framhöll att miljön spelade roll men beskriver ändå i sina uttalanden att 

de upplever det som att vissa barn föds med vissa förmågor, även om de båda menar att 

musikaliteten kan övas upp: 

 
Ja, men man kanske kan- nej, det beror ju på vad man tror på, att man föds med vissa förmågor. 
Nej, men jag tror nog att man kan träna upp sig, det tror jag faktiskt. […] Och så är det väl kanske 
när man ska- ja men en del kanske måste träna mer för att lära sig liksom och spela instrument 
eller ja och de säger ju att alla kan ju sjunga men det gäller ju att hitta sin röst kanske och så. Ja, 
men den spelar naturligtvis roll för har du folk hemma som- i närheten som spelar instrument så 
kanske man blir mer intresserad om man får tidigare börja prova på än när man kanske börjar ettan 
och ska gå och spela något instrument och har man då inte med sig att man kanske aldrig har hållit 
i en gitarr eller ja har lyssnat på annan musik än Melodifestivalen då blir det på ett annat sätt 
(Birgitta på Förskolan Björken). 

 

Birgitta har ingen stark tro på att vissa barn föds mer musikaliska än andra men hon 

framhåller ändå att en del behöver öva mer för att lära sig ett instrument. Det här tolkar jag 

som att hon menar att somliga har lättare att lära sig än andra och det skulle kunna bero på en 

medfödd förmåga. Birgitta menar även att det är viktigt att barnen tidigt får uppleva musik av 

olika slag så att barnen tidigt får erfarenhet av musik. 
 
Ja, det där tycker jag är intressant. Vad är arv och vad är miljö? Det funderar jag ofta på rent 
generellt. Men jag vet inte, min pojke när han var ett och ett halvt år han skrattade åt sin pappa när 
han sjöng och min man kan inte sjunga. Alltså, han kan inte hålla- nej, han kan inte det är så och 
han är ett och ett halvt år och skrattar mm och han kan sjunga, sonen kan sjunga. […] Ja, vad är 
arv och vad är miljö? För du får ju ofta intressen utifrån vad familjen gör, eller hur? Men vissa 
föds ju genommusikaliska, det är ju bara konstatera. De lär sig spela ett instrument bara sådär 
(Anna på Förskolan Aspen). 

 

Anna beskriver här hur hennes egen son brukade skratta åt sin pappa när han sjöng. Det kan 

tolkas som att Anna menar att vissa människor föds med bättre gehör än andra. Hon beskriver 

även i slutet av stycket hur hon tror att vissa människor föds med bättre förutsättningar än 

andra att bli musikaliska. Samtidigt menar hon ändå att miljön är viktig för barnet eftersom 

hon erfar att barn blir intresserade av det som finns runt omkring dem. 

 

Kategori 6: Press på pedagogerna 
 

Av pedagogernas intervjusvar framkom det att två av pedagogerna uppfattade det som att det 

finns en press på pedagoger att vara musikaliska, särskilt när det kommer till att spela ett 

instrument. En pedagog framhöll att det har funnits en press på pedagoger men att det 

förhoppningsvis är på väg bort. Pedagogerna beskrev även hur de själva kände inför att 

musicera i förskolans verksamhet, den gemensamma uppfattningen hos dem var att 
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osäkerheten kopplas bort. Jag har hittat följande underkategorier; pedagogerna förväntas vara 

musikaliska, traditionen på väg bort och osäkerheten kopplas bort. 

 
 

Ja det tror jag nog, oftast pratar vi ju om att ”ja vi skulle ha någon som spelar gitarr, vi skulle ha 
någon som kan spela instrument” man vill ju gärna att det ska vara någon för det är ju liksom- ja, 
man kan ju ha stor användning av det, det kunskapsområdet, ja det tror jag (Beatrice på Förskolan 
Björken). 

 

Beatrice erfar att det skulle komma till stor användning om någon av pedagogerna som jobbar 

på hennes avdelning kunde spela gitarr. Jag tolkar det som att hon menar att en ny pedagog 

kanske skulle känna sig som att de gör de andra besvikna om han eller hon inte kan spela 

gitarr, något som även Anette framhåller i sitt uttalande: 

 
Jag kan tänka mig att man kan känns sig så när man kommer ut som ny, men har man jobbat några 
år och inser att det bästa man kan göra i ett arbetslag är om man kan komplettera varandra och kan 
olika saker, så hoppas jag att man blir så trygg i sig själv att man kanske kan inse att ”jag kan så 
mycket annat”. Jag menar, vi får ju dela upp, man kan inte göra allting, men kommer man ut ny- 
för det vet jag att många frågar, för det gjorde de när jag kom hit och vi skulle ha rörelselek med 
de yngsta, skulle jag och en annan pedagog ”spelar du något instrument?” så det är ju en vanlig 
fråga som ställs, så ja (Anette på Förskolan Aspen). 

 

Anette förklarar hur de ofta frågar nya pedagoger om de spelar gitarr vilket hon tror kan sätta 

en press på den nya pedagogen, särskilt om han eller hon är nyutexaminerad. Dessutom erfar 

Anette att den finns en särskilt press på henne eftersom hon är den enda på förskolan som 

spelar gitarr. Hon framhåller i sitt uttalande hur hon egentligen skulle vilja ha andra typer av 

samlingar men att hon ofta får hålla i sångsamlingarna eftersom hon kan spela gitarr. 

 
Ja det tror jag det kan göra faktiskt. Om jag nu går tillbaka till min kära kollega då som nu när jag 
var sjukskriven och det blev en suck ”jamen vad skönt att du är tillbaka nu blir det det här igen” då 
känner man- då såg ju jag att de hade haft dåligt samvete för att de inte hade haft och gjort det här- 
och jag vet ett år, det var något luciaframträdande när den som höll, det var inte jag som höll det 
då, blev sjuk när det var dags och det blev kaos då- (Anette på Förskolan Aspen) 

 

Anette beskriver vidare hur hennes kollegor kan känna en press på sig när hon inte är på 

jobbet, jag tolkar det som att de inte riktigt vågar ha en sångsamling utan Anette eftersom de 

inte känner sig tillräckligt kompetenta. 

 
Nej, men jag tror att den är nog på väg bort, jag hoppas att den är på väg bort för att jag menar vi 
är tio vuxna som jobbar här och vi är ju duktiga på olika saker, och jag är ju jätteglad när vi kör 
sångsamlingar där borta med Anette och gitarr, det är ju en av tio som spelar gitarr, jag tror inte att 
det är någon mer som gör det (Anna på Förskolan Aspen). 
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Anna framhåller hur hon inte tror att det idag finns någon press på pedagogerna att vara 

musikaliska men hon framhåller ändå att det har funnits en press tidigare. Hon uppfattar det 

som att dagens pedagoger vet att de har olika intressen och därför kompletterar varandra i 

arbetslaget. 

 

De fyra respondenterna hade alla erfarit att det kändes obekvämt eller pinsamt att sjunga inför 

andra. De menar dock att de med åren hade lärt sig att koppla bort sin egen osäkerhet: 

 
Nej, men jag vet inte- det var där i början men ”nej, jag ska inte sjunga inför andra”. […] Men 
alltså jag bryr mig nog inte. Alltså jag gör inte det och nu Lucia när vi fira- jag lät som en kråka 
alltså jag sa det till föräldrarna ”nu låter jag som jag gör och jag vill att ni hjälper mig” och de 
hjälper ju till, vi har ju fantastiska föräldrar och de sjunger också (Anna på Förskolan Aspen). 

 

Anna återger här hur hon när hon började arbeta i förskolan sa att hon aldrig skulle sjunga 

inför andra men att hon med åren har lärt sig att koppla bort sin rädsla. Hon framhåller väldigt 

tydligt att hon inte längre bryr sig om hur hon låter och hur andra upplever hennes sångröst, 

något som även Beatrice beskriver: 

 
Ja, ibland sitter man ju och ”gud hur låter det nu när jag sjunger” men sen ja, absolut när man sitter 
och har sångsamling så kanske någon kollega är där och håller på så tänker man att nu lyssnar den 
på att man sitter och sjunger här men ja, man släpper ju det ganska liksom (Beatrice på Förskolan 
Björken). 

 

Beatrice erfar fortfarande att hon kan tänka på vad de andra kollegorna tänker om hennes 

sångröst men att det snabbt går över och att hon istället kan fokusera på att bara sjunga 

tillsammans med barnen. 

 
Där här med att skämmas när man sjunger det får man liksom- […] Nej, man kopplar bort det. […] 
Nej, i början tyckte man att det var jobbigt, för vi har kollegor som sjunger i kör och sånt där men 
nu känns det som att nej (Anette på Förskolan Aspen). 

 

Här beskriver Anette hur det tidigare har upplevs som lite jobbigt att sjunga inför andra 

kollegor som hon vet sjunger i kör. Jag tolkar det som att hon upplever dem som mer 

musikaliska eller att de är mer tonsäkra än henne och att hon vet att de hör när hon sjunger fel. 

Anette förklarar dock hur hon numer inte tänker på det när hon sjunger tillsammans med 

barnen, varken inför föräldrar eller inför andra kollegor. 

 
Ja, lite svårt är det ju men samtidigt eftersom man inte är så kunnig själv, det kan man ju känna att 
man har begränsningar men samtidigt så känner jag väl att jag kan ju kasta mig in i det utan att 
känna att jag är 100 %. Ja men jag kanske inte klappar alltid i takt eller jag kanske inte ja, men det 
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här när man ska klappa stavelser, ja men det känner jag det är jag ju inte hundra på men det spelar 
inte så stor roll, kan jag känna nu för det- barnen märker ju inte om man gör fel så det är ju mer att 
det är ett sätt att ha kul tillsammans så spelar det inte så stor roll om det inte är tonsäkert eller om 
det blir helt exakt så. Och det är klart skulle det sitta fem vuxna och lyssna när vi sjunger så skulle 
de väl börja grina för att det låter så illa men det kan jag strunta i när jag är på jobbet, men jag 
skulle inte ställa mig och sjunga på min fritid på en fest till exempel så att ”åh nu ska ni få lyssna 
på mig när jag sjunger” (Birgitta på Förskolan Björken). 

 

Birgitta anser att det inte spelar någon roll om man sjunger helt perfekt bara man har roligt. 

Hon framhåller även hur hon kan sjunga tillsammans med barnen men inte skulle sjunga i 

andra sammanhang. Jag tolkar det som att Birgitta är tryggare i sitt musicerande tillsammans 

med barnen, kanske eftersom hon har lång erfarenhet av det. 

Sammanfattning av resultat 
 

Kategorierna visar att pedagogerna uppfattar musikens syfte i förskolan som ett verktyg för 

att främja olika kunskaper såsom de språklig och motoriska. Två av pedagogerna beskrev hur 

barnen kunde förbättra sina språkfärdigheter, däribland olika munmotoriska övningar. En av 

pedagogerna beskrev hur barnen kunde öva upp sin taktkänsla genom olika sånglekar, rim och 

ramsor. Den fjärde pedagogen beskrev hur barnen med hjälp av musik kunde öva upp sina 

motoriska färdigheter genom att röra sig till musiken. Den vanligaste uppfattningen är alltså 

att barnen genom musik utvecklar andra förmågor och det verkar vara det som är det centrala 

syftet med musik i de olika verksamheterna. 

 

Den andra kategorin var vikten av tidigare erfarenhet av att musicera. Tre av pedagogerna 

menade att musiken var viktig i förskollärarutbildningen eftersom det ger pedagogerna något 

att falla tillbaka på när de är ute i verksamheten. En av pedagogerna framhöll särskilt hur 

viktigt det var med musik i utbildningen för de som inte hade något eget intresse för musik. 

En av pedagogerna uppfattade inte musiken som särskilt viktigt i utbildningen men jag tolkar 

det ändå som att hon menar att tidigare erfarenhet kan vara till hjälp eftersom hon beskriver 

att hon själv har ett eget intresse av musik sedan tidigare. 

 

Den tredje kategorin visade att musikalisk kompetens uppfattades av två av pedagogerna som 

att personen vågar använda sig av musik. Det spelade alltså ingen roll om personen sjöng 

falskt eller inte kunde spela något instrument utan det viktigaste var att våga använda musik 

samt att ha en positiv inställning. En av pedagogerna hade däremot en tydlig bild av 

musikalisk kompetens som att det finns ett kunnande i det. Hon beskrev hur hon uppfattar 
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musikalisk kompetens som någon som kan spela ett instrument, skriva låtar och liknande – 

alltså någon som är kunnig inom ämnet. 

 

Kategorin utvecklingsarbete visade på hur två av pedagogerna framhöll hur de önskade att 

arbeta mer digitalt med musik. Av deras intervjusvar framkom även hur tre av pedagogerna 

erfor att gitarren saknades i deras verksamhet. De menade att det skulle var önskvärt att de 

antingen själva lärde sig att spela gitarr eller att det kom någon till verksamheten som kunde 

spela gitarr. 

 

Utfallsrummets femte kategori förtydligade hur en av pedagogerna framhöll hur hon 

uppfattade att miljön hade störst påverkan på ett barns musikalitet. Hon beskrev hur hon 

uppfattade det som att det var viktigt att ha en rik och inbjudande musikalisk miljö för barnen 

på förskolan. Två av pedagogerna beskrev även de hur de uppfattade det som att ett barns 

musikalitet påverkas av dess uppväxtmiljö. Samtidigt hade de båda pedagogerna en 

uppfattning om att vi människor föds delvis musikaliska. De beskrev hur vissa barn lär sig 

snabbare än andra och i en tidig ålder vilket de uppfattar som att barnen har ett genetiskt 

arvsanlag för musikalitet. 

 

Två av pedagogerna uppfattade det som att det finns en press på dagens pedagoger att vara 

musikaliska. Båda beskrev hur de ofta framkommer en önskan om att pedagoger ska kunna 

spela gitarr vilket de båda menade kunde uppfattas som pressande för pedagoger. En av 

pedagoger förklarade hur hon menade att de hade funnits en press på pedagoger tidigare men 

hon menade att den var på väg bort. 

 

Av intervjusvaren framkom det att alla pedagoger någon gång hade upplevt att det var 

pinsamt eller obekvämt att sjunga inför andra, särskilt kolleger och föräldrar. De framhöll 

även att de numer hade lärt sig att koppla bort de negativa tankarna och att de inte längre hade 

några problem med att sjunga i verksamheten, varken tillsammans med barnen eller inför 

andra vuxna. 
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Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer jag att besvara mitt syfte och frågeställning genom att diskutera de 

kategorier som beskrivs i studiens utfallsrum i relation till relevant litteratur och tidigare 

forskning. Därefter följer en diskussion kring min metod och sedan eventuella didaktiska 

konsekvenser av min studie. Kapitlet avslutat med studiens slutsats och förslag till vidare 

forskning. 

 

Läroplanen 
 

Det framkom av studien att de fyra pedagogerna ansåg att musiken var viktig för förskolans 

verksamhet. Pedagogerna beskrev hur musiken användes i deras verksamheter för att främja 

olika förmågor hos barnen. De framhöll även att musiken hade en tydlig roll i verksamheten. 

Det går då att ställa sig frågan varför musiken inte har en tydligare roll i förskolans läroplan. 

Som det ser ut i dagens läroplan är det snarare språk, naturvetenskap och matematik som är i 

fokus (Lpfö 98/2010). Det här skulle kunna kopplas till det som Holgersen (2008) beskriver 

om hur musiken har fått en allt mindre plats i de skandinaviska förskollärarutbildningarna. 

Han menar att bristen på undervisning om musik i förskollärarutbildningarna verkar ha 

resulterat i att musiken har fått en mindre framträdande plats i förskollärarutbildningarna. Det 

här visar sig även i den norska, finska och danska motsvarigheten till förskolans läroplan 

(Kunnskapsdepartementet, 2011; Stakes, 2005; Undervisningsministeriet, 2009) där musiken 

beskrivs sparsamt. Jämförs förskolans läroplan (98/2010) med läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011) framkommer det att grundskolans läroplan har en 

tydligare beskrivning av musikens funktion och även målet med musik i skolan. 

 

Musik som hjälpmedel 
 

I slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet ansågs sånglekar ha en viktig roll i 

barnträdgårdarna (Vallberg Roth, 2011). Ellen och Maria Moberg som gav ut två häften med 

sånglekar markerade hur viktigt det var att sånglekarna kunde relateras till barnens verklighet 

så att musiken skulle bli ett naturligt uttrycksmedel. Sånglekarna skulle även stärka barnens 

motoriska färdigheter (Uddén, 2001). I dagens läroplan har inte musiken en framträdande roll 

utan andra ämnen har getts mer plats. Även om musiken inte framställs tydligt i dagens 

svenska läroplan är musik ett obligatoriskt ämne och alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig 
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genom sång och rörelse (Lpfö 98/2010). Idag används musik främst för att främja olika 

förmågor, såsom språkförståelse och social kompetens, musik används inte till att främja rent 

musikaliska förmågor (Lagerlöf, 2013). Det här kan kopplas till det som de fyra 

respondenterna delgav under intervjuerna. Studiens kategorier visade hur alla pedagoger på 

ett eller annat sätt använde musik för att främja olika förmågor, bland annat språkfärdigheter 

och motorik. Att musik används för att främja andra förmågor än just de musikaliska kan bero 

på att förskolans läroplan är otydlig i sin beskrivning av hur musik ska användas i förskolans 

verksamhet, något som kan kopplas till det som Ehrlin (2012) pekade på i sin studie. Hon 

menar att musiken i dagens förskoleverksamhet inte har något egenvärde utan snarare 

används som ett verktyg. Två av pedagogerna menade att musiken kunde användas till att 

utveckla barnens talspråk vilket kan kopplas till hur Ulla Sundberg (2007) framhåller att 

musik är en viktig del i just barnens utveckling at sitt talspråk. Även Uddén (2004) menar att 

det är naturligt för barn att lära sig att tala genom sång. En pedagog förklarade hur de särskilt 

brukade öva munmotorik genom sång. Det här kan kopplas till Morten Sæthers (2014) 

beskrivning om hur varje vokal har en unik klang i munnen vilket gör sången till ett bra 

redskap att öva på att uttala dessa. Roland Cox (2009) beskriver hur musik övar upp förmågan 

att urskilja rytmer och olika mönster. Cox beskriver att det här kan stödja inlärningen av 

matematik men det här var dock inget som pedagogerna framhöll i min studie. 

 

Vikten av tidigare erfarenhet 
 

Musiken hade en tydlig roll i de tidiga förskollärarutbildningarna (Uddén, 2001). Berit Uddén 

(2004) framställer hur musiken under senare halvan av 1900-talet började få allt mindre plats 

inom lärarutbildningarna, något som hon ställer sig kritisk till. Hon menar att den minskade 

musikaliska utbildningen för förskollärare skulle kunna leda till att möjligheterna till musik i 

förskolans vardagliga aktiviteter minskar eller försvinner helt. Det här kan kopplas till en av 

pedagogernas beskrivningar. Hon hade ingen musik i sin utbildning, något hon saknade. Hon 

erfar att hon hade behövt inspiration till hur musik kan användas i arbetet med små barn. En 

pedagog helt utan eget intresse för musik skulle kunna låta bli att använda sig musik i 

förskolans verksamhet eftersom han eller hon helt enkelt inte vet hur musiken kan tas in i den 

dagliga verksamheten. En av pedagogerna upplevde hur viktig musiken i 

förskollärarutbildningen var för de som inte hade någon fallenhet för det. Även här stämmer 

Berit Uddéns (2004) uttalande om att musiken är viktig i förskollärarutbildningen för att alla 

pedagoger ska få möjlighet att få erfarenhet av arbete med musik tillsammans med barn. 
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Musikalisk kompetens 
 

Angelo (2014) beskrev hur Morten Sæther kartlade nya norska förskollärarstudenters 

definitioner av musikalitet. De som beskrev sig själva som musikaliska hade en bredare 

uppfattning om innebörden av musikalitet. Vissa beskrev att det kunde röra sig om att bland 

annat vara intresserad av musik. Det här kan kopplas till de båda pedagogerna som uttryckte 

att musikalisk kompetens innebar att våga samt att ha en positiv inställning till musik. För 

dem innebär inte musikalisk kompetens att en person kan spela instrument, sjunga rent eller 

läsa noter utan det rör sig snarare om att tycka om att arbeta med musik. Det kan även kopplas 

till Angelos (2014) beskrivning av Sture Brändströms distinktioner mellan relativistiska och 

absoluta sätt att se på musikalisk kompetens. De två pedagogernas uppfattningar kan kopplas 

till det relativistiska synsättet i och med att de framhåller att det inte handlar om vad man kan 

utan hur man använder musiken. Det kan även kopplas till det som Still (2011) beskriver om 

hur det finns olika delar av musikalitet. Det kan röra sig om allt från att lyssna på musik till att 

spela ett instrument. 

 

En av pedagogerna uppfattade musikalisk kompetens som att det innebar att kunna något, till 

exempel spela ett instrument eller att kunna skriva låtar. Det kan kopplas till Angelos (2014) 

beskrivning av Sture Brändströms definition av det absoluta synsättet på musik. Det innebär 

att musikalitet ses som någon som vi har eller inte har, alltså att det är en medfödd förmåga.  

Anna-Lena Kempe och Tore West (2010) beskriver att det är en vanlig uppfattning att 

människor som sjunger falsk är omusikaliska. Det här skulle kunna kopplas till pedagogens 

uttalande i och med att hon uppfattar det som att musikalisk kompetens innebär att kunna 

något. Både Bainger (2010) och Ehrlin (2012) framhöll i sina studier hur det finns en viss 

osäkerhet hos pedagogerna när det kommer till musik. Det här var något som jag delvis såg i 

min studie men jag upplever inte osäkerheten som särskilt utbredd hos mina respondenter då 

de beskrev hur de vågade använda sig av musik i verksamheten, trots att de tidigare hade känt 

en viss osäkerhet. 

 

Utvecklingsarbete 
 

I kategorin utvecklingsarbete framkom det bland annat att pedagogerna gärna skulle vilja att 

gitarrspelet var mer närvarande i deras verksamhet. Dessa tre pedagoger kunde själva inte 
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spela gitarr och avsaknaden av gitarr såg de som en brist. Att gitarren har en så viktig roll i 

förskolans verksamhet skulle kunna kopplas till tidigare förskollärarutbildningar där enklare 

spel på ett instrument, bland annat gitarr, ingick i utbildningen (Uddén, 2001). 

 

Miljö och arv 
 

Det finns ingen entydig definition av vad musikalitet egentligen innebär, vilket även visade 

sig i studiens kategorier. Vissa menar att musikalitet är en gåva som vi föds med eller en 

färdighet som vi genom vår uppväxtmiljö kan utveckla. Naturvetenskapens framträdande roll 

inom forskningen under 1900-talet kan ha lett till att många människor uppfattar musikalitet 

som något vi människor är eller inte är (Still, 2011). Kempe & West (2010) beskriver det som 

näst intill omöjligt att avgöra vad som beror på vårt genetiska arv och vad som beror på vår 

uppväxtmiljö när det kommer till musikalitet. Idén om att vi människor skapas beroende på 

den miljö vi befinner oss i har under de senaste åren fått en starkare roll inom pedagogisk 

forskning (Ericsson & Lindgren, 2012). Det här kan kopplas till ett uttalande från en av 

pedagogerna. Hon beskriver ingående hur hon uppfattar miljön som otroligt viktig. Därför 

anser hon att det är viktigt att förskolan har en miljö som inbjuder barnen till att använda sig 

av och uppleva musik på olika sätt. Hennes uppfattning kan alltså kopplas till att hon har en 

stark tro på att det är miljön som till störst del påverkar oss människor och vilka färdigheter vi 

utvecklar. 

 

Två andra pedagoger beskriver hur de tror att både miljö och det genetiska arvet påverkar en 

människas musikalitet. Båda har tron på att miljön är viktigt och de framhåller båda två att 

barn ofta blir intresserade av sådant som finns omkring dem under deras uppväxt. De båda 

pedagogerna beskriver även hur de uppfattar det som att vissa barn lär snabbare och tidigare 

än andra barn vilket kan innebära att både det genetiska arvet och uppväxtmiljön spelar roll. 

Kempe och West (2010) beskriver hur vad som är medfött och vad som har med miljön att 

göra är näst intill omöjligt att skilja åt. Detta är en beskrivning som skulle kunna passa in på 

de båda pedagogernas uppfattningar om miljö och arv. Det kan tolkas som att de är av 

meningen att både miljö och arv har betydelse för en människas musikalitet men hur stor 

inverkan de båda faktorerna har är svårt att säga. 
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Press på pedagogerna 
 

Musiken var ett av de tidigaste ämnena i den svenska förskollärarutbildningen (Vallberg 

Roth, 2011). Det var tidigare viktigt att pedagogen både kunde sjunga och spela piano. Under 

1960-talet ingick det bland annat instrumentspel, kör, musikhistoria och gehör i 

förskollärarutbildningarna (Uddén, 2001). Fram till år 1969 ingick det inträdesprov på 

lärarutbildningarna där de blivande pedagogernas kunskaper i sång och instrumentspel 

testades (Sundin, 2007). Två av pedagogerna framhöll att det till viss del fanns press på 

pedagogerna att vara musikaliska. Båda två framhöll att det var önskvärt att en pedagog ska 

kunna spela gitarr. Det kan kopplas till de tidigare lärarutbildningarna där musiken hade en 

viktig roll. Dessa traditioner och förväntningar från de tidigare förskollärarutbildningarna kan 

alltså leva kvar än idag i och med att visa pedagoger uppfattar det som ett det finns en slags 

press på pedagoger att vara musikaliska. 1977 började musikens plats i 

förskollärarutbildningarna avta i och med att högskolan tog över dessa utbildningar. År 1987 

var det inte längre ett krav att pedagogerna skulle vara musikaliska utan det beskrevs snarare 

som en tillgång (Uddén, 2001). En av pedagogerna framhöll att hon uppfattade det som att 

kravet på musikalisk kompetens hade minskat och var på väg bort. Det skulle kunna innebära 

att förväntningarna på pedagogers musikalitet sakta minskar i och med att musiken har fått en 

allt mindre plats i lärarutbildningarna. 

 

Metoddiskussion 
 

Då syftet med min studie var att beskriva pedagogers olika uppfattningar kring fenomenet 

musik i förskolan blev en fenomenografisk ansats det naturliga valet. Inom fenomenografin är 

semi- eller halvstrukturerade intervjuer det vanligaste alternativet som empiriinsamlingsmetod 

(Dahlberg & Johansson, 2015). Eftersom jag under mina intervjuer ville ha möjlighet att ställa 

följdfrågor om det som kom upp under intervjuns gång var strukturerade intervjuer inte ett 

alternativ som passade till min studie. Genom att jag valde semistrukturerade intervjuer 

upplevde jag att jag kunde få en bredare och djupare beskrivning av pedagogernas olika 

upplevelser (Bryman, 2008). Hade jag istället använt mig av en annan typ av metodansats 

hade mitt resultat kunnat bli annorlunda. Om jag istället hade använt mig av enkäter, vilket 

räknas som en kvantitativ metod, hade jag förmodligen kunnat få fler respondenter. Däremot 

hade det varit svårt att få en bred bild av pedagogers olika uppfattningar kring musik då en 

enkät ofta innebär att svarsalternativen är förutbestämda (Bryman, 2008).  Det går även att 
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ställa sig frågan hur jag påverkade mina respondenter under intervjuerna. I och med min låga 

erfarenhet av att intervjua kan det finnas en möjlighet att jag genom mitt sätt att ställa frågor 

eller att delta i samtalet påverkade respondenternas svar. Studiens resultat kan även ha 

påverkats av att jag enbart genomförde fyra intervjuer. Idealiskt sett hade jag gärna genomfört 

fler intervjuer för att få en ännu större variation av uppfattningar men då det visade sig vara 

svårt att för förskolorna att hitta tid till intervjuerna fanns inte den möjligheten. Studiens 

resultat hade även kunna sett annorlunda ut om jag hade intervjuat andra pedagoger på 

förskolorna. Till exempel framhöll en av respondenterna hur hennes kollegor var mer osäkra 

kring sin musikalitet än hon var. Hade jag intervjuat någon av dem hade det med stor 

sannolikhet påverkat mitt resultat. 

Slutsats 
 

Det jag har kommit fram till i min studie är att pedagogerna uppfattar det som att musiken är 

närvarande i förskolans verksamhet. Det finns varierande uppfattningar kring vad musikalisk 

kompetens innebär. Några anser att det handlar om att helt enkelt använda sig av musik och 

att vara positivt inställd till det medan en av pedagogerna framhöll att hon uppfattade 

musikalisk kompetens som ett kunnande. Musiken används främst till att främja olika 

förmågor såsom språkutveckling och motoriska färdigheter i förskolan och inte till att främja 

rent musikaliska färdigheter. Det skulle kunna bero på att förskolans läroplan (98/2010) inte 

beskriver hur musiken ska användas i förskolans verksamhet utan det framkommer enbart att 

musiken ska vara närvarande. Alla pedagoger påpekade även att det var viktigt med någon 

form av tidigare erfarenhet av musik. Tre av pedagogerna menade att musiken var viktig i 

förskollärarutbildningen så att pedagogerna hade någon erfarenhet av hur de kunde musicera 

tillsammans med barn. Studiens resultat visar att musikens syfte uppfattas av pedagogerna 

som ett slags redskap för att främja olika förmågor hos barnen. Det här skulle kunna få 

resultatet att barn enbart lär sig genom musik snare än om, vilket skulle innebära att musiken 

inte har något egenvärde i sig, något som även Ehrlin (2012) och Lagerlöf (2013) framhåller.  

 

Det skulle kunna forskas vidare på vikten av tidigare erfarenhet av musik har för 

förskollärare. I och med att musiken har fått en allt mindre roll i förskollärarutbildningarna 

anser jag att det kan vara viktigt att forska mer på hur mycket musik som egentligen borde 

ingå i förskollärarutbildningen. Det skulle även kunna gå att forska vidare på vilka kunskaper 

pedagogerna upplever att de saknar inom ämnet musik.  Även mer forskning om hur musik 
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används i förskolor utan musikinriktning skulle kunna vara aktuellt då jag upplever att min 

studie inte är stor nog för att kunna fylla det kunskapsglappet som finns inom ämnet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

• Berätta lite om din utbildning och hur länge du har arbetat inom förskolan! 

• Ingick det någon musik i din utbildning? Om ja, hur upplevde du det? Var det för 

mycket eller för lite musik? Gav det dig något? Om inte, saknade du det? Hade det 

behövts? 

• Hur använder ni musik i er verksamhet? 

• Vem har ansvaret för musiken i er verksamhet? 

• Skulle du säga att musiken har en tydlig roll i er verksamhet? Varför? Varför inte? 

• Anser du att det är nödvändigt med musik i verksamheten? Varför? Varför inte? 

• Finns det något du skulle vilja utveckla gällande hur du/ni arbetar med musik? Om ja, 

hur? 

• Hur upplever du personligen ämnet musik? (Ex. är det roligt, tråkigt, viktigt, inte 

viktigt, svårt) Är det något du håller på med på fritiden? 

• Hur upplever du som pedagog ämnet musik? 

• Vad innebär musikalisk kompetens för dig? 

• Skulle du beskriva dig själv som musikalisk? Varför? Varför inte? 

• Föds vi musikaliska eller är det något som vi kan bli? 

• Är det viktigt att vara musikalisk för att vara en bra pedagog? 

• Tror du att pedagoger känner press på sig att vara musikaliska? 
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Bilaga 2: Samtycke till att delta i studien 
 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar ämnet musik. Studien 

genomförs med semistrukturerade intervjuer och kommer sedan att analyseras med hjälp av 

en fenomenografisk metod. Studien följer de svenska forskningsetiska reglerna vilket innebär 

att deltagandet är helt frivilligt och när som helst under studien kan respondenten välja att 

avsluta sin medverkan. Intervjun kommer att spelas in och materialet kommer endast att 

finnas tillgänglig för mig, Charlotta Storsveden. Ljudupptagningen kommer sedan att 

förstöras efter att kursen är avslutad. Respondentens namn och namnet på förskolan kommer 

att anonymiseras så att varken respondenten eller förskolan ska kunna gå att identifiera för 

någon utomstående. 

 

Härmed intygar jag att jag har tagit del av informationen och godkänner mitt deltagande i 

studien. 

 

Datum och ort: 

 

Namnteckning: 
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