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Abstract:  

Syftet med studien är att diskutera hur sex förskollärare kan förhålla sig till musikundervisning 

för barns utveckling och lärande i förskolan. Studien har hämtat inspiration från den tidigare 

forskningen inom området som visar att det ofta finns en osäkerhet bland förskollärarna kring 

att arbeta med musik. Forskning visar att musik oftast används som medel snarare än ämne och 

att det sällan förekommer någon didaktisk tanke med musik riktat mot ämnesrelaterade 

innehållskunskaper.  

Utifrån en kvalitativ forskningsstudie med intervju som metod har vi undersökt förskollärares 

förhållningssätt om musikundervisning för barns utveckling och lärande i förskolan. Utifrån 

studiens forskningsfråga presenteras centralt bakomliggande faktorer för hur förskollärare 

förhåller sig till musikundervisning för barns utveckling och lärande i förskolan. I analysen har 

vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv som fokuserar på utveckling och lärande i sociala 

och kulturella sammanhang. Det sociokulturella perspektivet ser utveckling och lärande som 

något som ständigt utvecklas och omformas och har i studien används för att synliggöra hur sex 

förskollärare kan förhålla sig till barns utveckling och lärande i musik.  

I studiens resultat presenteras fyra centrala bakomliggande faktorer för hur förskollärare 

förhåller sig till musikundervisning för barns utveckling och lärande. Förskollärares 

erfarenheter och kompetens i musik samt deras syn på barns lärande framhålls som faktorer 

för hur musikundervisningen är utformad i förskolan. Syftet med musik framträder i studien 

som en avgörande faktor för vilket innehåll som undervisningen i musik riktar sig mot. Studien 

presenterar två tydliga lärandefokus som visar att förskollärare använder musik som medel för 

annat lärande där fokus ligger på lärande av kunskaper i andra ämnesområden samt ett 

lärandefokus på musik som ämne där lärandet riktas mot innehållskunskaper i musik. I resultatet 

framgår det att förskollärarna använder musik som medel för annat lärande och att planerad 

undervisning riktat mot innehåll i musik är något de anser sällan förekommer. En slutsats för 

studien är att ett bristande fokus på planerad musikundervisning kan bero på att förskollärarna 

saknar kompetens och erfarenheter i musik och ämnesrelaterade innehållskunskaper samt att 

musikundervisningen ofta saknar ett didaktiskt och medvetet stödjande fokus. Studien visar ett 

behov av kompetensutveckling riktat mot förskollärares kunskaper i musik men den visar även 

på att de kunskaper som förskollärarna redan besitter behöver få utrymme att utvecklas. 

  

Nyckelord: Musik, förskola, didaktik, förhållningssätt, undervisning 
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1 Inledning 

Vi har valt att rikta in oss på musikundervisning i förskolan. Valet av inriktning grundar sig i 

ett gemensamt intresse för musik där en nyfikenhet har växt fram under utbildningens gång för 

hur förskollärares synsätt kopplat till musik framträder i utbildningen. Genom erfarenheter från 

förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi upplevt att det oftast 

saknats en didaktisk tanke kring musik då musiken mestadels figurerat som medel snarare än 

ämne. Wallerstedt och Lagerlöf (2018, 60) menar att musik används som medel för att 

barngruppen ska lära sig annat innehåll än musik i musikaktiviteterna och att detta är vanligt 

förekommande i förskolan. För att musik ska figurera som ämne framhålls det hur 

förskollärarna behöver ha en idé och arbeta utifrån förutbestämda mål med musiken i relation 

till barns utveckling och lärande. För att kunna arbeta med musik som ämne diskuterar 

Wallerstedt och Lagerlöf (2018, 70 - 74) hur förskollärare behöver använda sig av relevanta 

begrepp kopplat till musik och sätta ord på barnens upplevelser. 

I förskolans läroplan framgår det att ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser” (Skolverket 2018, 

14) genom olika uttrycksformer där musiken ingår. Förskolans läroplan tar upp musik som en 

del av utbildningen och därför anser vi att den behöver vara en del av det undervisande uppdrag 

som förskollärarna ansvarar för. Holmberg (2014, 228) anser att framskrivningen i förskolans 

läroplan1 reducerar ämnesområdet musik till att mestadels beröra den kommunikativa delen, 

där flera viktiga utbildningsrelaterade egenskaper saknas. Wallerstedt och Lagerlöf (2018, 59 - 

60) anser att musik som ämne inte är lika tydligt framskrivet som de övriga ämnesområdena i 

förskolans läroplan. I förskolans läroplan (Skolverket 2018) har musiken inte fått en ny 

framskrivning utifrån den föregående läroplanen. Wallerstedt och Lagerlöf (2018, 60) betonar 

att förskollärare ofta håller sig borta från att spela och sjunga med barn med anledning av att de 

känner osäkerhet i ämnet musik. Att förskollärare undviker att undervisa i musik kan ses som 

problematiskt då musik är en del av förskollärarnas uppdrag där undervisningen ska planeras, 

genomföras, utvärderas och dokumenteras utifrån förskolans målområden. Genom studien 

ställer vi oss frågan om musikens plats i förskolan är försvagad och förknippad med den 

osäkerhet som den ovanstående beskrivningen indikerar på samt hur denna bild förhåller sig till 

förskollärares undervisningsuppdrag. Utifrån den beskrivna bakgrunden vill vi undersöka hur 

olika förskolor förhåller sig till musikundervisning för barns utveckling och lärande.   

 
1 Skolverket. 2010. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att diskutera hur sex förskollärare kan förhålla sig till 

musikundervisning för barns utveckling och lärande. För att kunna bearbeta syftet har vi valt 

att utgå från nedanstående frågeställning:  

 

• Vad framträder som de centrala bakomliggande faktorerna för hur förskollärare 

förhåller sig till musikundervisning för barns utveckling och lärande? 

 

2 Bakgrund 
Avsnittet presenterar information om bakgrunden till studiens valda kunskapsområde relaterat 

till studiens syfte och frågeställning.  

2.1 Vad är musik? 

Musik kan ses som ett svårdefinierat begrepp vilket Wassrin (2013, 13) lyfter fram har sin grund 

i att musik är socialt och kulturellt formad. Enligt Sæther (2014, 16 - 24) grundar sig musik i 

människans upplevelser, identitet, känslor och kultur där anknytning till musik sker genom den 

miljö och bakgrund som omger individen. Musiken är rotad i människans erfarenheter och 

beskrivs som relationell då den uppstår i mötet mellan människor (Sæther 2014, 23 - 24). 

Eftersom musik skapas på olika sätt och bygger på olika erfarenheter går det inte att hitta en 

entydig beskrivning till vad som är musik och vad som inte är det. För att barn ska kunna 

uttrycka sig med musik behöver de tillägna sig erfarenheter och upplevelser inom musik 

(Sæther 2014, 28 – 29). Förmågan att kunna använda sig av musik har sin utgångspunkt i det 

som beskrivs som musikens grundelement. Musik kan delas in i ljud och rörelse vilket sedan 

utgrenar sig i musikens olika grundelement, klang, dynamik, tonhöjd, rytm, tempo, textur och 

form.  Att genom spel och sång få erfarenheter inom musikens grundelement beskrivs som en 

förutsättning för att barn själva ska kunna använda musik som ett uttrycksmedel.  

2.2 Musikundervisning i förskolan 

I och med revideringen av förskolans läroplan (Skolverket 2018) har undervisningsbegreppet 

förts fram vilket förtydligar förskollärarens ansvar för undervisning i arbetet mot läroplanens 

mål. Undervisning i förskolan kan enligt Williams och Sheridan (2018, 129 - 141) ske när som 

helst inom förskolans utbildning och den beskrivs grunda sig i att människor lär via samtal och 

samspel med sin omvärld. I förskolans läroplan beskrivs det hur “undervisning innebär att 
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stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning” (Skolverket 

2018, 7) vilket inom musik syftar till att barn ska ges möjlighet att utvecklas och lära inom 

musik. Undervisning framhålls kunna ske både spontant och i planerade situationer bara den 

riktar sig mot läroplanens mål då grundsynen är att lärande kan ske när som helst.  

För att förskollärare ska kunna undervisa mot mål i musik krävs det kompetens och en vana i 

att genomföra undervisning, för att kunna ge barnen förutsättningar att utvecklas (Williams och 

Sheridan 2018, 141). Musikundervisning beskrivs förekomma i förskolan både genom planerat 

musikinnehåll riktat till barnen men den kan även bygga på att förskolläraren uppmärksammar 

musik i barnens vardag. Det som karakteriserar musiken som ett undervisningsområde 

framhålls vara att den riktas mot läroplansmål inom musik.  Musik beskrivs av Williams och 

Sheridan (2018, 130) som kommunikativ vilket de menar gör det möjligt för förskollärarna att 

närma sig barnens perspektiv och därav involvera dem i undervisningen.  

Undervisning beskrivs som en målstyrd process och i förskolan är målen inom musik beskrivna 

med att ”utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom 

olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” 

(Skolverket 2018, 9). Musik framträder i läroplanen som en del av de estetiska uttrycksformerna 

och presenterar övergripande vad barnen ska få möjlighet att uppleva och använda musik till 

men inte hur det ska genomföras. Arbetslagets uppgift beskrivs vara att ”förskolan ska ge varje 

barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera 

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

musik och dans” (Skolverket 2018, 14). Förskolans läroplansmål kan uppfattas som 

tolkningsbara och det framkommer inte vilket musikinnehåll som ska kommuniceras till barnen 

genom undervisningen vilket ger förskollärarna individuell frihet i att styra innehållet för 

musiken.   

2.3 Förhållningssätt till musik 

Under åren har musikundervisningen och dess intentioner riktad mot barns yngre åldrar 

förändrats i takt med det omgivande samhället. Holgersen (2012, 88 – 91) förklarar hur det 

under 1800-talet växte fram en pedagogik mot barns yngre åldrar med ett musikinnehåll som 

grundade sig i att barn skulle få återskapa musik. Förhållningssättet byggde på idén om att barn 

saknade kunskap och att de därför behövde ha någon som kunde fylla dem med kunskap. 

Genom reformpedagogiken under det tidiga 1900-talet växte ett förhållningssätt fram kopplat 

till barn och musik där barn sågs som kapabla individer som själva kunde skapa och producera 
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musik. I vårt moderna samhälle menar Holgersen (2012, 90 - 91) att barn utvecklar flera 

identiteter kopplat till musik vilket framhålls vara grundat i den digitala teknikens framväxt och 

en ökad kulturell mångfald i barns liv. I det moderna samhället beskrivs förskollärarens 

utmaning ligga i att forma ett förhållningssätt som gör det möjligt för dem att navigera i den 

bredd av musik som barnen har erfarenheter i. Genom den historiska beskrivningen framträder 

det att förhållningssättet som musikutbildningen grundat sig i har påverkat hur musiken 

utformats och vilken roll barnen tillskrivits. 

Att arbeta med musik i förskolan handlar enligt Jederlund (2011, 197 – 201) om att utgå från 

ett förhållningssätt förankrat i olika principer för musikundervisning. Det som framträder 

centralt i det förhållningsätt till musik som Jederlund (2011) presenterar är en barnsyn som 

bygger på att vuxna inom förskolan lyssnar in och upptäcker musik tillsammans med barnet 

utifrån en öppenhet inför barns olika erfarenheter och behov. Det handlar om vilken frihet och 

möjlighet till deltagande barn får för sitt musikutövande. Det handlar om vilken inställning 

personalen på förskolan har kring musik och på vilket sätt de samtalar om och med barnen kring 

musik. Det handlar även om att vuxna behöver lyssna till barnen där de uppmuntrar och låter 

dem använda sina befintliga erfarenheter i musik. Förhållningssättet beskrivs vara centralt för 

musikdidaktikens samtliga processer, hur planeringen, genomförandet och utvärderingen ser 

ut. Jederlund (2011) beskriver att det behöver finnas en tillåtande miljö för att barn ska kunna 

utveckla musiken mot en högre nivå.  

2.4 Musikdidaktik 

Musikdidaktik kan utifrån den beskrivning Ferm Thorgersen (2012, 74 – 75) presenterar handla 

om förskollärares val inför planering, genomförande och utvärdering av musikaktiviteter med 

barn där utgångspunkten är de didaktiska frågorna vad, hur, varför och när. Musikdidaktisk 

planering, genomförande och utvärdering behöver enligt Ferm Thorgersen (2012, 69 – 75) 

bygga på ett syfte och innefatta en meningsfull bakomliggande tanke. Den didaktiska 

frågeställningen, vad, syftar till vilket innehåll som musikundervisningen ska ha. Den 

didaktiska frågeställningen, hur, syftar till hur barnen ska lära sig, vilken metod som 

förskollärarna använder för att anpassa musikundervisningen efter barns behov. Eftersom 

förskolan är frivillig framhåller Ferm Thorgersen (2012) att det är viktigt att fundera på när 

musikaktiviteterna ska ske utifrån ett tillgänglighetsperspektiv då förskolans läroplan belyser 

att varje barn ska ges förutsättningar för utveckling inom musik. Den didaktiska frågan varför 
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beskriver syftet med musikundervisningen och de bakomliggande aspekterna som 

undervisningen grundar sig i.   

Musikdidaktik handlar enligt Vesterlund (2015, 114) om att reflektera över vem innehållet 

riktas mot, vilka som ingår i undervisningen, vilket innehåll som är lämpligt för de tilltänkta 

barnen samt hur länge musikundervisningen ska pågå. Att ha gott om tid till det planerade 

undervisningstillfället beskrivs som en förutsättning för att kunna ge barn utrymme att ta till sig 

innehållet och den gemensamma diskussionen. Det anses viktigt att planera musik samtidigt 

som det beskrivs att planeringen inte ska vara statisk eftersom det kan behöva ske förändringar 

i musikundervisningen utifrån barnen och deras intressen (Vesterlund, 2015, 114). Vesterlund 

(2015, 123) framhåller betydelsen av förskollärares medvetenhet kring arbetet med barns 

utveckling och lärande i musik för att den ska kunna bibehålla ett didaktiskt fokus. 

Förskolläraren anses behöva påminna sig själv om vad, hur och varför musikundervisningen 

ska ske, det anses även nödvändigt att genomföra reflektion och utvärdering efter varje 

genomfört undervisningstillfälle.  

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras resultat av tidigare forskning som berör musik med fokus på 

förskollärares förhållningssätt angående musikundervisning för barns utveckling och lärande i 

förskolan. Tidigare forskning om musikdidaktik och förskollärares förhållningssätt lyfter vi 

även fram här.   

I våra sökningar av tidigare forskning har vi använt följande sökmotorer, Summon, Google 

Scholar, och Libris, där sökorden har varit musik, didaktik, förskola, kvalité, undervisning och 

lärare. De avgränsningar vi använt oss av har varit forskning på svenska, fulltext, avhandlingar 

och artiklar. Vi har valt ut forskning som vi anser är relevant för vår studie som handlar om 

musik i förskolan.  

3.1 Musikens didaktiska och undervisande utrymme i förskolan 

Utifrån beskrivningen att undervisning ska vara processinriktad och rikta sig mot läroplanens 

mål menar Williams och Sheridan (2018, 139) i artikeln, Förskollärarkompetens - 

skärningspunkt i undervisningens kvalitet, att musikundervisning sällan förekommer i den 

svenska förskolan. Den musikundervisning som framträder anses hålla en låg kvalité och musik 

beskrivs som något som nästan uteslutande representeras av kortare övergångsaktiviteter. Det 

beskrivs hur musikinstrument sällan finns tillgängliga för barns spontana musikskapande eller 
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i den vuxenstyrda musikundervisningen. Lagerlöf och Wallerstedt (2018, 74) visar i sin artikel, 

Förskollärares perspektiv på musikundervisningens utmaningar för de yngsta barnen i 

förskolan, hur förskollärare uttrycker en osäkerhet kopplat till ämneskunskaper inom musik. 

Det framkommer att förskollärare generellt sett saknar kunskap i att använda ett musikinriktat 

språk och förmågan att kunna se möjligheter i musik utifrån barns spontana ageranden.  

Holmberg (2014, 14) tar dock upp i sin avhandling, musikskap - musikstundens didaktik i 

förskolepraktiker, att musiken i förskolan varierar beroende på vilken utbildning och vilka 

erfarenheter som den vuxne har inom musik. I motsättning till Williams och Sheridan (2018) 

påvisar Wassrin (2013, 110) i sin licentiatuppsats, musicking - kreativ improvisation i förskolan, 
att barnen i studien har tillgång till olika redskap inom musik och att de har möjlighet att ta 

fram och använda dessa själva. Det bör tilläggas att Wassrin (2013) enbart har en medverkande 

förskola med en uttalad musikprofil i sin studie medan Williams och Sheridan (2018) bygger 

sin studie på 153 förskolor med ett presenterat resultat som ligger närmare i tiden. Jämförelsen 

mellan studierna visar dock på att förhållningssätten som ligger till grund för undervisningen i 

musik skiftar mellan olika förskolor. 

 

Musikens användningsområde i förskolan beskrivs av Holmberg (2014, 221) främst ha en 

funktionell uppgift där det handlar om att lära med musik vilket gör musiken till ett medel som 

riktar sig mot lärandeutveckling i andra ämnesområden som till exempel språk, matematik och 

sociala färdigheter. Holmberg (2014, 204) visar att när musik används som medel ligger fokuset 

på barnet och inte de kunskaper som barnet ska lära sig. Målet som finns med musikaktiviteter 

i förskolan beskrivs i första hand inte rikta sig mot skapande, uttryck och kommunikation med 

musik utan snarare mot andra ämnen vilket stödjer Williams och Sheridans (2018) syn på att 

undervisning riktat mot musikinnehåll sällan förekommer i förskolan. Även Wallerstedt och 

Pramling (2010, 35 - 40) visar i sin artikel, Att lära och undervisa i musik – mot nya didaktiska 

utmaningar, hur förskollärare tenderar att rikta innehållet i musikaktiviteter mot andra 

målområden än musik. Anledningen till att innehållet i undervisningen har ett bristande fokus 

på musik beskrivs ha sin grund i att pedagoger är ovana att arbeta med musikinnehåll samt att 

det kan brista i deras ambitioner kopplat till ämnesområdet. Holmberg (2014, 221) visar att 

musikrelaterat lärande främst sker i och med musik och att görandet av musik är mer centralt 

än att lära om och genom musik, där lärandet anses ha ett tydligare didaktiskt fokus. När lärandet 

sker i musik visar Holmberg (2014, 75) i studien hur pedagoger riktar musikens innehåll mot 

att barnen ska få erfara musikens grundelement. Lärande om musik förekommer enligt 
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Holmberg (2014, 83) när pedagogen med hjälp av språket pratar om musik riktat mot musikens 

grundelement genom att till exempel diskutera olika stilar av musik med barnen eller genom 

samtal om noter och om musikinstrumentens namn. Lärande genom musik beskrivs ske när 

pedagoger använder ett problemlösande arbetssätt där barn ges möjlighet att utforska och göra 

upptäckter genom musik (Holmberg 2014, 98).  Det centrala i arbetet med musik beskrivs riktas 

mot att barn får uppleva musik och dess grundelement snarare än att det medvetet skapas 

diskussion och reflektion kring musikens olika beståndsdelar (Holmberg 2014, 221).  

 

Att musik i förskolan riktas mot olika fokus är något som Lagerlöf och Wallerstedt (2018) i 

likhet med Holmberg (2014) lyfter fram. Lagerlöf och Wallerstedt (2018, 59) visar att musiken 

i förskolan kan ses utifrån indelningen musik som känsla och musik som ämne. Att förskollärare 

arbetar utifrån musik som känsla beskrivs grunda sig i att de använder sig av musik som ett 

medel för att skapa olika känslor hos barnen med syftet att påverka barns beteende. Musiken 

som känsla kräver enligt Lagerlöf och Wallerstedt (2018, 69) inga yttre redskap utan där 

används musiken för att få en direkt kontakt med människor för att skapa en sinnesstämning. 

När musikundervisningen däremot behandlas som ämne framhåller Lagerlöf och Wallerstedt 

(2018, 68 - 71) hur förskollärarens sätt att arbeta med musik förändras i jämförelse med hur de 

arbetar med musiken som känsla. Musik som ämne förklaras som att förskolläraren planerar 

musiken utifrån musikrelaterade mål och att kommunikationen till barn riktas mot deras lärande 

och språket riktas mot begrepp inom musik. Studien belyser hur förskollärare känner att det inte 

fått tillgång till de begrepp som krävs för att kunna rikta undervisningen mot ett innehåll i 

musik.  När musik som känsla uppstår kan det kopplas till egna erfarenheter, att det ses 

stämningsfullt exempelvis, medan musik som ämne kan kopplas till utveckling, med tanke på 

den didaktiska idén. Fokuset på musik beskrivs påverka vilka arbetsuppgifter som tillskrivs 

förskolläraren.  När förskollärare utgår från musik som känsla beskrivs det hur fokuset läggs på 

de upplevelser som barnet får av musik medan musik som ämne fokuserar på lärande kopplat 

till musikens innehåll. För att barn ska kunna utveckla sitt musikaliska lärande och uttryck samt 

skapa sig en helhetlig bild av musik framhåller Wallerstedt och Pramling (2010, 39) att 

musikundervisningens lärandeobjekt behöver rikta sitt fokus mot musikens olika 

innehållsmässiga delar.   

Förskollärare och barn väljer enligt Holmbergs (2014, 226 - 227) studie oftast olika typer av 

musik när de har möjlighet att välja fritt, arbetslaget strävar mot en mer traditionell och klassisk 

musik medan barnen ofta väljer barn- och populärmusik. Holmberg (2014, 144) visar att 
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musiken i förskolan oftast kretsar kring att reproducera sånger och att det finns en tydlig 

repertoar som återkommer i de olika förskolorna där den traditionella synen på musikinnehåll 

anses kunna hindra att ny musik introduceras. Wassrin (2013, 110 - 111) visar att det är viktigt 

för barn ur ett delaktighetsperspektiv att ha en gemensam repertoar som de känner till och kan 

uttrycka sig genom men att den behöver utgå från barns erfarenheter och intressen. I motsats 

till reproduktion av musik visar Holmberg (2014, 222) på att barns produktion av egen musik i 

förskolan främst handlar om att skapa med instrument och med hjälp av rörelse.  

3.2 Utvecklingsmöjligheter inom musik i förskolan  

För att undervisningen ska kunna hålla god kvalité behöver förskollärare enligt Williams och 

Sheridan (2018, 142) bli bättre på att få barn delaktiga och inkluderade i undervisningen, genom 

att ge dem inflytande. För att kunna bedriva undervisning framhålls det att förskollärarna 

behöver utvecklas i sina didaktiska- och ämnesrelaterade kunskaper. Att förskollärare har 

tillgång till begrepp inom ett ämnesrelaterat språk anses av Lagerlöf och Wallerstedt (2018, 59) 

vara betydelsefullt för att kunna uppnå förskolans undervisande uppdrag. 

Förskollärarutbildningen anses ha en stor betydelse för vilka ämneskunskaper i musik som 

förskollärarna får tillgång till. Williams och Sheridan (2018, 138) menar att förskollärares 

arbete med att stödja barns kommunikativa förmågor är väsentligt för undervisningen i samtliga 

målområden då det främjar barns förmåga att uttrycka sig vilket beskrivs öka deras eget 

inflytande över undervisningen.  

Wassrin (2013, 110 - 112) som fokuserar på barn som aktörer i musik visar att barns möjligheter 

till att ta egna initiativ samt utveckla en kompetens inom musik är beroende av vilka 

förutsättningar de erbjuds och vilket förhållningssätt som finns i förskolans utbildning. Studien 

visar att det behöver finnas ett synsätt som ser på barn som kompetenta aktörer för att barnen 

ska kunna ta egna initiativ till musik. Pedagoger behöver kunna uppmärksamma och stödja 

barns spontana musikskapande genom samspel och genom att ge dem resurser och 

förutsättningar i miljön. Wassrin (2013, 109 - 113) visar i sin studie att barn lyssnar på 

pedagogers initiativ till musik men att de även tar egna initiativ om det finns tillgängligt 

material och ett förhållningssätt som är tillåtande. Om barn inte har något att uttrycka sig med, 

till exempel olika verktyg för musikskapande, får de svårt att vara aktörer i musiksituationerna 

menar Wassrin (2013). Förskollärarens roll framhålls viktig för att barn ska kunna delta i 

musikundervisningen där material behöver finnas tillgängligt och att de pedagogiska ramarna 

behöver vara utformade på ett gynnande sätt för barnens aktörskap kopplat till musik. Att 
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förskolläraren kan uppfatta barns signaler framhålls som en viktig förmåga för den 

musikdidaktiska verksamheten samt att de vuxna behöver se barns ageranden som betydande. 

Holmberg (2014, 217, 234) för i sin studie fram begreppet musikskap som fokuserar på mötet 

mellan aktörerna i musikstunden där musik i sig själv ses som en aktör. Holmberg (2014) menar 

att musik som aktör skapar ett behov av en didaktisk medvetenhet i arbetslaget kring vilka val 

de gör inför musikstunden. 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen visar hur undervisning riktad mot läroplansmål inom musik sällan förekommer 

och att undervisningen överlag håller en låg kvalité. Bristen beskrivs grunda sig i att förskolans 

personal saknar kompetens knuten till ämneskunskaper i musik och att barnen inte får 

tillräckliga förutsättningar för att använda musik i sin vardag. Utifrån den tidigare forskningen 

framträder det hur musikinnehållet och kvalitén på undervisningen varierar kraftigt mellan olika 

förskolor då den är nära sammankopplad med förskollärarens musikkunskaper och 

förhållningssätt. Forskningen visar att det didaktiska tänket kring musik i regel är underordnat 

görandet vilket skapar en bild av att musik sällan har ett planerat syfte. Musik i förskolan anses 

främst ha en funktionell uppgift där den oftast verkar som ett redskap för att påverka barnens 

beteende och som medel för att rikta undervisning mot kunskapsutveckling i andra målområden 

än musik. Förskollärarutbildningen anses vara betydande för vilka kunskaper som 

förskollärarna utvecklar inom musik och beskrivs påverka deras förmåga att rikta 

undervisningen mot musik som ämne. Den tidigare forskningen lägger fokus på att förskollärare 

behöver ha kunskaper i musik men den fokuserar inte på hur förskollärarna ska tillägna sig 

dessa kunskaper samt vilka förutsättningar och möjligheter som förskollärarna behöver för att 

kunna fortsätta att utveckla och använda de musikkunskaper som de redan besitter.   

4 Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt presenteras den teori som studiens analys bygger på. Inledningsvis följer en 

kortare beskrivning av teorin och varför den är relevant för studien samt en genomgång av de 

teoretiska begrepp som är relevanta för studien. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

I bakgrunden till denna studie lyfts Sæther (2014) fram som visar att musik är något som 

grundar sig i människans upplevelser, identitet, känslor och kultur samt att den skapas i sociala 

sammanhang. Williams och Sheridan (2018) framhåller musiken som kommunikativ och menar 
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att den i undervisningen kan användas som en interaktionsform för att närma sig barnens 

perspektiv. Även Jederlund (2011) påvisar hur vuxnas förhållningssätt och sociala ageranden 

till barn och musik är avgörande för hur undervisningen blir utformad. Anledningen till att 

denna studie använder sig av ett sociokulturellt perspektiv är för att förskollärares undervisning 

och förhållningssätt bygger på interaktion i sociala och kulturella sammanhang. Det 

sociokulturella perspektivet tillhandahåller olika teoretiska begrepp och verktyg som kan 

användas för att synliggöra den sociala praktik som musikundervisningen i förskolan är kopplad 

till. Begreppen som kommer att användas för studien är mediering och medierande artefakter, 

appropiering, scaffolding samt fantasi och kreativitet. Mediering och medierande artefakter 

kommer användas för att synliggöra vilka språkliga och fysiska redskap som förskolläraren 

använder i musikundervisningen. Genom begreppet appropiering kommer fokuset riktas mot 

vilka kunskaper som barn ges möjlighet att tillägna sig. Med begreppet scaffolding riktas 

analysen av materialet mot hur förskollärare stödjer barns lärande och utveckling i musik 

genom samspel. Genom fantasi och kreativitet riktas fokus mot vilka möjligheter till 

erfarenheter barn får inom musik och om förskolläraren arbetar med att bredda barnens 

erfarenheter för att de utifrån dessa ska kunna uttrycka sig själva genom musik.  

Säljö (2015, 90) beskriver hur det sociokulturella perspektivet grundar sig i den ryska 

utvecklingspsykologin med psykologen Lev Semjonovitj Vygotskij som en av de centrala 

formgivarna för det teoretiska perspektivet. Det sociokulturella perspektivet på lärande lägger 

vikten både vid vilka medfödda förutsättningar en människa har men även vid den sociala och 

den kulturella kontexten och individens olika erfarenheter. Säljö (2015, 101) redogör för hur 

det sociokulturella perspektivet ser på utveckling och lärande som något som hela tiden 

utvecklas och omformas. Lärande beskrivs ha sin utgångspunkt i de olika sammanhang där 

människan kan tillägna sig kunskap och redskap för sitt tänkande (Säljö 2005, 71). Kulturer 

formas och växer fram i sociala sammanhang betonar Säljö (2000, 29) och de kan ses som en 

sammanvävning av omgivningens olika verktyg, kunskaper och sätt att tänka. Kultur beskrivs 

ur det sociokulturella perspektivet som både “materiell och immateriell” (Säljö 2000, 29) då de 

fysiska verktyg och tänkande idéer som återfinns inom en kultur är beroende av varandra. I det 

sociokulturella perspektivet betonas det hur lärande sker genom samspel i sociala sammanhang. 

4.1.1 Mediering och medierande resurser 

Mediering som begrepp syftar till hur individer interagerar och förhåller sig till världen genom 

att använda och hantera språk och redskap i omgivningen (Säljö 2005, 43 - 44). Mediering 
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beskriver hur människan behöver använda olika redskap i kommunikation med omvärlden och 

att dessa tillägnas och utvecklas i sociala sammanhang. Människans sätt att tänka formas av 

omvärlden och medieras genom kommunikation. Säljö (2000, 82) menar att mediering sker 

genom olika tekniker och redskap där språket ses som en av människans mest centrala 

medierande tillgångar. Språket beskrivs bestå av olika kategorier som utvecklas och anpassas i 

kommunikationen med andra för att förmedla tankar och kunskaper. Hur människan uppfattar 

sig själv, minns och agerar sker genom mediering.  

Mediering genom redskap är avgörande för hur vi tänker förklarar Säljö (2005, 24). Genom 

olika redskap kan människan utföra uppgifter som hen annars inte skulle kunna utföra. 

Medierande redskap förmedlar det mänskliga tänkandet utåt och Säljö (2005, 26 - 29) visar hur 

människans tänkande sker genom de redskap som finns kulturellt tillgängliga och som hen lärt 

sig att hantera genom sin omvärld. Människan har tillgång till olika redskap, både tänkande 

artefakter som begrepp och fysiska artefakter som människan skapat. Redskap och mediering 

hänger därav ihop och människan beskrivs uppleva världen genom de artefakter som hen kan 

hantera. Säljö (2000, 184) menar att fysiska och språkliga artefakter samspelar, genom att de 

fysiska artefakterna kan bli en förlängning av tänkandet. Människans utveckling i relation till 

sin omvärld anses vara beroende av vilka artefakter som finns tillgängliga och hur de används. 

Ett exempel på hur utveckling och artefakter hänger ihop är att det är lättare att återskapa musik 

om det finns tillgång till den fysiska artefakten noter som är en förlängning av det 

bakomliggande intellektuella tankesystemet som notsystemet bygger på. Språkliga begrepp och 

termer är artefakter som Säljö (2005, 45) framhåller finns tillgängliga i olika kulturer som vuxit 

fram över tid och som omskapats och tolkats när de övertagits av nya individer. Det beskrivs 

hur det finns flera olika språkliga kategorier med tillhörande begrepp och att det kan ta tid att 

lära sig använda dem som tänkande redskap. 

4.1.2 Sociokulturella lärandebegrepp 

Appropiering är kopplat till människan och dess utveckling och lärande. Säljö (2000, 119 - 120) 

lyfter fram hur begreppet syftar till att människan lär i sociala sammanhang där appropiering 

innebär att ta till sig kunskap, förändra befintlig kunskap och lära av andra. Den sociokulturella 

synen på utveckling är att den ständigt förändras. Appropiering av intellektuella och fysiska 

artefakter beskrivs ske genom människans tidigare erfarenheter och befintliga verktyg, alltså 

kan nya kunskaper och tankesätt skapas genom tidigare erfarenheter.  
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Scaffolding beskriver den stöttning som sker när kunskap medieras från en individ som har 

kompetens inom ett givet kunskapsområde till en annan. Genom stöd kan människor lära 

varandra och få tillgång till intellektuella verktyg (Säljö 2000, 123). Stöttning sker via 

kommunikation där den stöttande individen uppmärksammar samt riktar fokus på en startpunkt 

inom kunskapen som ska utvecklas. Genom stöttning skapas ett gemensamt agerande och 

tänkande mellan den som ger och den som tar emot lärandestöd vilket anses ge en god inblick 

i det berörda utvecklingsområdet. Genom stöttning vägleder individen med befintlig kompetens 

den andre i hur tänkandet inom kunskapsområdet kan ske, för att denna ska kunna tillägna sig 

berörd kunskap.  

Fantasi och kreativitet är begrepp som Vygotskij (1995, 11 - 22) framhåller som viktiga för 

människans utveckling. Att människan kan fantisera beskrivs vara grunden till kreativitet och 

skapande verksamhet. Fantasi beskrivs grunda sig i erfarenheter, eftersom vi inte kan tänka om 

något som vi inte vet något om. Genom att ge barn erfarenheter menar Vygotskij (1995) att 

barn får tillgång till en rikare fantasi. Fantasi och erfarenheter beskrivs som nära 

sammanbundna. Genom fantasi går det att producera nya erfarenheter utifrån de som redan 

finns och berättelser om andras erfarenheter kan användas i fantasin utan att de varit 

självupplevda. Fantasi blir på så sätt ett medel för utveckling och lärande. 

5 Metod 
I detta avsnitt presenteras information om studiens metod. Metoden är indelad i 

underrubrikerna, val av metod som presenterar vår metod för datainsamling, urval som 

presenterar studiens informanter, tillvägagångssätt och genomförande som presenterar hur vi 

har gått tillväga och hur utförandet har gått till, bearbetning av data som presenterar det vi gjort 

för att analysera materialet och till sist, forskningsetiska aspekter som presenterar hur vi har 

beaktat de forskningsetiska kraven. 

5.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod som enligt Yin (2013, 20) verkar 

för att lyfta fram de medverkandes tankar och uppfattningar vilket kan ses som den kvalitativa 

studiens primära avsikt. Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod har avsikten varit att 

beskriva och tolka informantens tankar och uppfattning utifrån befintliga begrepp. De begrepp 

som vi i denna studie använt oss av är hämtade från det sociokulturella perspektivet där 

exempelvis begreppen fantasi och kreativitet (Vygotskij 1995, 11 - 22) framträder.  En 
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kvalitativ forskning söker att samla empiri för att sedan skapa en redovisning av 

datainsamlingen (Yin 2013, 22).  

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats och använder intervju som insamlande 

metod, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014, 17 - 18) och Alvehus (2019, 84 - 85) innebär 

att lyfta fram informantens erfarenheter och tankar kring ett specifikt område. Kvalitativ 

forskningsintervju innehåller en dialog mellan intervjuare och informant där kunskap skapas i 

samspel (Kvale och Brinkmann 2014, 18). Inom den kvalitativa forskningsintervjun har vi 

använt oss av en halvstrukturerad, även kallad semistrukturerad intervjuform, som Kvale och 

Brinkmann (2014, 43 - 45) och Alvehus (2019, 87) menar har fokus på ett specifikt område där 

synliggörandet av informantens perspektiv blir möjligt genom öppna frågor och utvecklande 

följdfrågor. Hjalmarsson (2014, 159) förklarar hur öppna frågor kan ses positivt eftersom 

informanterna ges tid till att reflektera och svara på frågorna med egna ord vilket är relevant för 

vår studie där vi vill synliggöra förskollärarnas förhållningssätt. Vi har konstruerat följdfrågor 

som vi ställt vid behov under intervjuerna ifall informanterna inte skulle kunna svara på eller 

förstå frågan, detta med anledning till att vi ville få relevanta svar på intervjufrågorna som riktat 

sig mot musik i förskolan. Alvehus (2019, 87 - 88) framhåller hur det är viktigt att vara 

uppmärksam och aktivt lyssna på informanterna under intervjun för att kunna få utvecklade 

svar genom att ställa passande följdfrågor, något som vi beaktat under intervjuerna. Intervjuer 

beskrivs som den mest förekommande forskningsmetoden när undersökningen syftar till att bli 

medveten om hur andra tänker, uppfattar och uppträder i olika situationer (Alvehus 2019, 84 - 

85). Vår valda metod syftar till att samla information om hur sex förskollärare kan förhålla sig 

till musikundervisning för barns utveckling och lärande där vi ämnar lyfta fram centrala faktorer 

utifrån studiens syfte. Vi vill att förskollärare ska delge erfarenheter och tankar om hur de 

förhåller sig till musikundervisning för barns utveckling och lärande och därför har vi valt att 

använda oss av kvalitativ forskningsstudie med intervju som metod. 

5.2 Urval 

Vi har avgränsat oss till förskollärare som informanter i studien eftersom syftet med studien har 

varit att diskutera hur sex förskollärare kan förhålla sig till musikundervisning för barns 

utveckling och lärande i förskolan som enligt förskolans läroplan ska planeras och utformas av 

förskollärare. Eftersom vi valt att endast intervjua förskollärare för att underlätta 

sammanställningen av materialet blir det ett homogent urval (Alvehus 2019, 73). Informanterna 

har varit förskollärare som vi enkelt kunnat nå vilket Björkdahl Ordell (2007, 86) och Alvehus 
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(2019, 72 - 73) förklarar som ett bekvämlighetsurval. I urvalet av informanter finns det en 

representation av förskollärare som vi har en tidigare bekantskap med.  

Urvalet av informanter för studien består av sex förskollärare från sex olika förskolor, både 

privata och kommunala, i tre skilda kommuner inom två olika län i mellansverige. Vi har av 

förutbestämda skäl sökt informanter från olika förskolor för att få spridning på materialet. De 

utvalda förskolorna som medverkat i studien har inte haft någon uttalad musikpedagogisk 

inriktning i utbildningen, då vi anser att det redan finns flera studier, bland annat Holmberg 

(2014) och Wassrin (2013), som riktar sig mot förskolor med musikprofil. Vi har ämnat att 

skildra hur förskollärares förhållningssätt till musikundervisning för barns utveckling och 

lärande framträder på en förskola utan musikpedagogisk inriktning då det är något som de flesta 

förskolor inte har, vilket vi anser bidrar till studiens relevans.   

De intervjuade förskollärarna benämns i denna studie med bokstäver för att de inte ska kunna 

bli identifierade. Förskollärare A utbildade sig för 25 - 26 år sedan och har sedan dess arbetat 

som förskollärare. Förskollärare A har arbetat på den nuvarande förskolan i cirka 10 - 12 år och 

barnen på avdelningen är 3 - 5 år. Förskollärare B utbildade sig för 9 år sedan och har sedan 

dess arbetat som förskollärare. Förskollärare B har arbetat på den nuvarande förskolan i snart 

två år och barnen på förskolan är 1 - 5 år. Förskollärare C utbildade sig för 6 år sedan och har 

sedan dess arbetat som förskollärare. Förskollärare C har arbetat på den nuvarande förskolan i 

fyra år och barnen på avdelningen är 1 - 3 år. Förskollärare D utbildade sig för 37 år sedan och 

har sedan dess arbetat som förskollärare. Förskollärare D har arbetat på den nuvarande 

förskolan i 19 år och barnen på avdelningen är 3 - 5 år. Förskollärare E utbildade sig för 31 år 

sedan och har arbetat som förskollärare i 17 år. Förskollärare E har arbetat på den nuvarande 

förskolan i cirka 1,5 år och barnen på avdelningen är 1 - 5 år. Förskollärare F utbildade sig för 

40 år sedan och har sedan dess arbetat som förskollärare. Förskollärare F har arbetat på den 

nuvarande förskolan i 17 år och barnen på avdelningen är 1 - 3 år.  

5.3 Tillvägagångssätt och genomförande 

De utvalda förskolorna har kontaktats via mejl som i första hand har riktats till förskolornas 

rektorer, i vissa fall direkt till förskollärarna, där vi förklarade studiens syfte och förfrågan om 

medverkan. Intervjuerna har genomförts genom fysiska möten där vår utgångspunkt har varit 

att vi båda skulle medverka under intervjuerna i egenskap av intervjuare. Att genomföra 

intervjuerna via internet har vi sett som ett alternativ för studiens genomförande men med tanke 

på att teknik kan ställa till med problem och utifrån en osäkerhet kring hur de forskningsetiska 
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kraven ställer sig till internetsäkerhet valde vi att ordna fysiska möten med förskollärarna 

istället. Kihlström (2007, 232) anser att tillförlitligheten ökar om intervjuerna sker med två 

intervjuare istället för endast en intervjuare. De flesta intervjuer har dock genomförts enskilt på 

grund av att avstånd och sjukdom begränsat den andre att delta fysiskt. Att vi valde att 

genomföra intervjuerna genom fysiska möten har grundat sig i att det skulle vara bekvämt och 

underlätta för oss som intervjuare men även för informantens intervjuupplevelse där vi ville 

skapa en känsla av dialog snarare än ett förhör. Intervjufrågorna har skapats med bakgrunden 

och den tidigare forskningen i åtanke eftersom vi ville ha intervjufrågor som riktade sig mot 

studiens fokusområde. Vi skapade även öppna intervjufrågor vilket Hjalmarsson (2014, 159) 

anser är positivt då det bidrar till att informanterna får utrymme att tänka innan de svarar.  

Vi har valt att inte skicka intervjufrågorna till informanterna i förväg eftersom vi ville få 

uppriktiga och verklighetstrogna svar. Vi vet utifrån tidigare erfarenhet att om frågorna skickas 

ut i förväg hinner informanterna reflektera och förbereda svar utifrån vad de tror att vi vill höra, 

vilket inte är fallet, intervjufrågorna skapades trots allt utifrån studiens syfte för att på bästa sätt 

få fram trovärdiga och relevanta data. Däremot tänker vi att om vi hade mejlat förskollärarna 

intervjufrågorna i förväg och de fått chans att reflekterat över svaren innan intervjun hade 

kanske intervjuerna tagit kortare tid och genererat mer innehållsfokuserade svar. För att lätta på 

stämningen inleddes varje intervju med fyra allmänna inledningsfrågor (se bilaga 2) vilket 

Alvehus (2019, 88) förklarar som ett bra sätt att starta ett samtal på. Efter de inledande frågorna 

fortsatte vi med huvudfrågorna som har utformats för att belysa vilka centrala bakomliggande 

faktorer som framträder för hur sex förskollärare kan förhålla sig till musikundervisning för 

barns utveckling och lärande, vilket grundar sig i studiens syfte och forskningsfråga. 

Intervjuerna har varit korta och tematiskt inriktade med ett tidsspann på ungefär 30 - 60 minuter, 

intervjuerna spelades in efter att medgivande givits av förskollärarna. Information om de 

forskningsetiska aspekterna kopplat till deltagarnas rättigheter gavs skriftligt i 

informationsbrevet (se bilaga 1) via mejl som alla förskollärare tog del av innan intervjun. 

Intervjuerna ägde rum enskilt på informanternas förskolor i ett rum där vi kunde sitta ostört och 

genomfördes någon gång under hösten utifrån syftet att endast intervjua förskollärare om deras 

förhållningssätt angående musikundervisning för barns utveckling och lärande.  
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För att kunna samla in data från intervjutillfällena har vi använt ljudinspelning, något som Kvale 

och Brinkmann (2014, 218 - 219) anser är en lämplig metod, dels för att vi ska kunna fokusera 

på samtalet och ämnet i intervjun, dels för att kunna analysera det inspelade materialet i 

efterhand.  Intervjuerna är inspelade med våra privata smartphones där vi använt en diktafon-

applikation för att spela in ljud. Telefonerna har inte varit uppkopplade mot internet under 

intervjuerna och materialet har i anslutning med avslutad intervju flyttats över till våra 

lösenordskyddade datorer.  

I resultatavsnittet har datainsamlingen jämförts och tolkats med stöd av vald teori. Anledningen 

till att relevanta delar av materialet presenteras i studien har varit för att synliggöra vad våra 

tankar och tolkningar grundat sig i (Alvehus 2019, 110). I resultatavsnittet tolkas resultatet 

utifrån förskollärarnas intervjusvar, det är inte förskollärarna som har granskats utan deras 

resonemang.  Resultatet tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv som grundar sig i de 

teoretiska begrepp vi presenterat i teoriavsnittet.  

5.4 Bearbetning av data 

Det finns olika tillvägagångssätt för att transkribera och hur man väljer att göra beror på den 

analys som ska genomföras. Att utveckla informanternas svar från talspråk till skriftspråk anser 

Alvehus (2019, 89) är bra eftersom det underlättar läsningen genom att skapa en enhetlig text 

och ett enhetligt språk. För att lättare kunna jämföra de inspelade intervjuerna med varandra 

har vi utifrån Kvale och Brinkmann (2014, 221) genomfört all transkribering på samma sätt, 

vilket vi tror underlättade analysarbetet. 

Vi har inför analysen av samtliga intervjuer transkriberat intervjuerna ordagrant för att lättare 

kunna hitta mönster och göra tolkningar. Alvehus (2019, 89) beskriver att transkribering är 

något bland det första som görs i analysen där informantens talade ord blir till skrift. Dovemark 

(2007, 148) förklarar transkribering som ett sätt där man ordagrant skriver ut intervjun utifrån 

informantens svar där skratt, pauser, harklingar, hostningar och upprepningar ingår men att 

dessa avlägsnas när datainsamlingen framställs i resultatavsnittet eftersom det inte är relevant 

för studien, det är innehållet vi vill åt. Allt detta för att få en korrekt språklig text och för att 

undvika identifiering av informanten.  

Efter transkriberingen läste vi igenom all datainsamling för att kunna sortera och dela in det i 

olika kategorier vilket Alvehus (2019, 115) beskriver som tematisering och detta är första steget 

av tre grundläggande arbetsformer i analysprocessen. För att hitta och skapa kategorier har vi 
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utgått från nyckelord som sedan använts för att söka mönster i intervjusvaren. I nästa steg har 

vi tagit stöd av Alvehus (2019, 115) och Ahrne och Svensson (2015, 228) som menar att det är 

viktigt att reducera datainsamlingen då det är näst intill omöjligt att redogöra allt eftersom det 

är det mest väsentliga man vill skriva fram. I resultatet har förskollärarnas intervjusvar skrivits 

fram genom citat där vissa uttalanden har skrivits ihop för att lyfta fram meningsinnehållet 

utifrån de olika kategorierna som resultatet bygger på, detta har utförts eftersom 

meningsinnehållet sträcker sig över flera av förskollärarnas svar. Uttalanden som liknar 

varandra har även presenterats i resultatet för att stärka de olika resonemang som lyfts fram 

under kategorierna.  Till sist har vi det tredje och sista steget vilket innehåller argumentering 

där tolkningarna av datainsamlingen presenteras och kopplas till det insamlade materialet 

(Alvehus 2019, 115). 

5.5 Forskningsetiska aspekter 

Denna studie har genomförts i enlighet med svenska regler och riktlinjer för forskningsetik och 

eftersom studien innehåller intervjuer med andra människor är det viktigt att det går rätt till och 

att det sker utifrån de forskningsetiska aspekterna. De forskningsetiska aspekterna som beaktats 

under intervjuerna och studiens gång består av fyra grundläggande forskningsetiska principer 

som Vetenskapsrådet (2017, 7) förklarar är utformade som ett individskydd för studiens 

informanter. Informationskravet och samtyckeskravet innebär att informanterna ska delges 

information om studiens syfte och upplägg och att informanterna därefter ska få möjlighet att 

besluta om de vill medverka i studien och ge sitt samtycke eftersom deltagandet måste var 

frivilligt (Vetenskapsrådet 2017, 13 - 14). Det är viktigt att informanterna är informerade om 

vad materialet kommer användas till. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär att 

datainsamlingen behöver förvaras utan att någon obehörig kan komma åt det, att materialet inte 

innehåller några uppgifter som kan avslöja identitet samt information om att materialet endast 

kommer att behandlas i studien (Vetenskapsrådet 2017, 40). Vi har beaktat informationskravet 

genom att informanterna har tagit del av ett informationsbrev (se bilaga 1) där studiens syfte 

förklarats, att deltagandet är frivilligt samt att informanterna har rätt att avbryta deras 

deltagande när som helst, utan någon förklaring. Vi får inte påverka det beslutet i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2017, 19 – 24) vilket förskollärarna blivit informerade om. 

Informationsbrevet (se bilaga 1) förklarade även att vi har tystnadsplikt och att information som 

namn och plats kommer vara anonymt för att inte bryta mot konfidentialitetskravet. Eftersom 

datainsamlingen endast är till för studien och dess syfte gav vi i informationsbrevet information 

om att all datainsamling enbart kommer att hanteras av oss samt att vi kommer använda en 
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lösenordskyddad dator där all datainsamling förvaras för att ingen obehörig ska få åtkomst till 

materialet vilket hör till konfidentialitetskravet. Förskollärarna har även tagit del av var studien 

kommer att presenteras och att all datainsamling kommer att raderas när studien väl är godkänd. 

I informationsbrevet har informanterna tagit del av hur deras personuppgifter kommer att 

hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Inför varje enskild intervju frågade 

vi informanterna om de tagit del av informationsbrevet för att försäkra oss om att de förstått 

studiens utformning och deras rättigheter som informanter. 

6 Resultat  
I detta avsnitt kommer studiens resultat om hur sex förskollärare kan förhålla sig till 

musikundervisning för barns utveckling och lärande att presenteras. Resultatet redovisas utifrån 

de kategorier som vi fått fram genom tematisering av intervjumaterialet. Resultatet och 

analysen presenteras utifrån följande kategorier. Förskollärares erfarenheter och kompetens i 

musik, musikens syfte och barns lärande i musik som har sin utgångspunkt i att lyfta fram 

centrala bakomliggande faktorer för hur förskollärare förhåller sig till musikundervisning för 

barns utveckling och lärande. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultatet. 

6.1 Förskollärares erfarenheter och kompetens i musik 

I intervjuerna framgår det att kompetens och ämneskunskaper i musik krävs för att 

förskollärarna ska kunna genomföra musikundervisning där barn ges förutsättningar att 

utvecklas inom ämnesområdet. Förskollärarna i studien har olika erfarenheter och kunskaper i 

musik. Det finns en representation av förskollärare som känner att de saknar kompetens i musik 

och de uttrycker att detta påverkar deras möjligheter att undervisa barngruppen i musikinnehåll.  

Vi har lite för lite kunskaper i musik för att själva klara av att göra det på ett bra sätt. Det är det 

jag menar, att vi måste ha mer utbildning i det för att bli bra på det, det lackar lite i vår kunskap 

och sen önskar jag att man kunde få fortbildning i musik. Jag skulle vilja spela gitarr bättre. Man 

fick en sådan där kurs som ni säkert också fick genom högskolan men man skulle vilja ha mer. 

Det är för lite fortbildning inom musiken tycker jag. Det prioriteras inte uppifrån, det läggs ju 

på andra saker istället, tyvärr. Visst finns musiken där men det är andra områden som prioriteras 

före idag. Kvalitetsmässigt skulle musiken kunna få bättre utrymme, jag menar om vi kunde 

spela och hade mer detaljkunskaper, för att utveckla barnen på ett annat sätt inom musiken 

(Förskollärare A).  

Just själva ämnet musik kan jag liksom inte så mycket om. Jag tänker att jag inte har så mycket 

kunskap. Det är lite svårt område tycker jag. Just att lära ut, jag kan ju inte så mycket själv om 



 

19 
  

det. Där skulle jag väl egentligen önska mig lite mer kunskap om musik i sig. Just det här med 

takt och ton och sådant där. Jag känner mig jätteosäker i musikämnet. Man behöver lite i bagaget 

kanske för att kunna reflektera kring ämnet på ett annat sätt. Det är väl en utmaning för mig i 

sådana fall, och även på hela förskolan Vi använder musiken på det sätt vi behärskar 

(Förskollärare C).  

Jag tycker att det pratas väldigt lite om musik. Det har varit fokus på teknik, språk, matematik, 

det har det varit i många år. Jag tror att det finns en rädsla för musik om man inte är van vid det 

(Förskollärare D).  

Förskollärarna påtalar att en av faktorerna som påverkar deras arbete med musik är att de saknar 

ämnesrelaterade kunskaper och att de inte har lärt sig att hantera och undervisa genom 

musikrelaterade artefakter som språkliga begrepp och instrument. Tillgången till 

kompetensutveckling saknas enligt flera av förskollärarna och detta kan ses som en faktor till 

att de tycker att det är svårt att undervisa i musik. Förskollärarna upplever sig sakna erfarenheter 

för att själva använda musikrelaterade artefakter och förmågan att mediera musikkunskap 

vidare till barnen genom dessa. Uttalandet “just att lära ut, jag kan ju inte så mycket om det 

själv” tolkas utifrån scaffolding som att förskolläraren inte vet hur hen ska stödja barnen i att 

utveckla musikkunskaper och hur stödet ska riktas och utformas. Förskollärarna uttrycker att 

de önskar appropriera kunskap i språkliga och fysiska artefakter inom ämnesområdet musik 

för att kunna använda sig av dessa i undervisningen. Musiken beskrivs som ett område som har 

gett vika för andra målområden och att det inte prioriteras av de som beslutar om fortbildning 

för förskolan. 

De förskollärare som framhåller att musik prioriteras beskriver hur de har fått tillgång till 

kompetensutveckling internt.  

Vi har ju nätverksträffar och då brukar det vara ibland att det är några som håller på med musik, 

musikpedagoger och dramapedagoger så som kommer och då har vi workshops så då får man 

ju lite utbildning där (Förskollärare B).  

En annan förskollärare inom rektorsområdet har haft lite workshops inom musik och dans men 

jag har inte varit på dem så jag vet inte vad de handlar om (Förskollärare C). 

De enskilda förskolorna har i ovanstående exempel själva beslutat om fortbildning. På en av 

förskolorna är det en förskollärare kopplad till rektorsområdet som ansvarar för fortbildningen 

i musik. Utifrån scaffolding tolkas förskollärarens fortbildningsansvar som att hen stödjer de 
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andra förskollärarna i att tillägna sig nya kunskaper i musik. Vilket stöd som de medverkande 

förskollärarna blev erbjudna framgår inte då förskollärare C inte kunnat medverka på 

fortbildningen.   

Flera av förskollärarna som uppger att de har erfarenheter och kunskaper i musik känner sig 

trygga inom området. Det framgår att förskollärarna har hållit på med musik under en längre 

tid både privat och i deras profession.  

Jag har hållit på med musik, aldrig professionellt, men jag har alltid sjungit i kör och spelat fiol, 

som varit mitt huvudinstrument där jag har varit med i spelmanslaget i många år, och gitarr, där 

jag är självlärd då jag inte har fått någon utbildning. På högskolan fick vi ju spela gitarr. Jag 

känner mig ändå ganska nöjd med den musik barnen får här. Jag tänker inte att det behöver vara 

mer än det på förskolenivå (Förskollärare D).  

Jag kan sjunga och jag kan spela gitarr skapligt, 3 ackord kommer man en bit med. Jag har 

kunskap i musik som jag skulle kunna använda om jag tog för mig mer. Jag känner att det har 

varit mycket som har blivit betungande med tanke på att jag är rätt ensam och inte har övriga 

kollegor med på samma tänk inom musik och att detta gör att planeringen tyvärr har prioriterats 

bort. Musik prioriteras väldigt dåligt på den här förskolan (Förskollärare E).  

Jag har spelat lite piano som ung när jag gick i skolan själv sen fick jag en gitarr när jag var 18 

år. Jag har bara lärt mig 3 ackord och de använder jag dagligen sen har jag gått lite kurser, 

fortbildningar inom jobbet, som jag har önskat att få gå, olika vanliga kurser, men jag har inget 

annat. Mina år gör ju att jag känner trygghet och en erfarenhet som gör att jag kan plocka från 

min ryggsäck spontant när jag sitter med dem och känner ändå att jag får fram det jag vill. Jag 

anser att musik prioriteras (Förskollärare F). 

Förskollärarna beskriver i de ovanstående citaten hur de övertagit kunskaper och lärt sig att 

hantera musikrelaterade artefakter genom olika sociala- och kulturella sammanhang. 

Förskollärare D anser att barn får ta del av den musik som förekommer på förskolan och att 

musiken har tillräckligt utrymme i utbildningen. Förskollärare F har under sin yrkesroll tagit 

del av musikrelaterade kurser vid önskemål. Genom de erfarenheter och kunskaper som 

förskollärare F tillägnat sig i dessa kurser har det skapats trygghet till hur ämnesområdet musik 

kan användas i samspel med barnen. En faktor som framkommer är att personalen behöver få 

tillgång till kunskaper inom musik för att känna sig trygg i musik som ämnesområde. Genom 

uttrycket “mina år gör ju att jag känner trygghet” tyder på att förskollärare F upplever sig ha 

verktyg för att kunna mediera sina kunskaper i musik vidare till barnen. Förskollärare E 
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upplever att hen har den kunskap som förväntas men att kunskapen inte utnyttjas eftersom hen 

är den enda i arbetslaget som har fokus på musik, vilket framhåll som betungande då planering 

i musik inte prioriterats.  

Två av förskollärarna förklarar att de har kunskap i att spela piano men att de inte kan använda 

sig av dessa kunskaper på förskolan.  

Piano spelar jag men det spelar man ju inte här, gitarr kan jag tyvärr inte och vi har nog ingen 

som kan spela gitarr nu (Förskollärare B).  

Allra helst hade jag velat haft ett el-piano (Förskollärare E).  

En faktor till hur förskollärarna undervisar i musik kan ses som att de besitter kunskap men att 

den artefakt som de kan mediera denna kunskap genom saknas på förskolan, i form av ett piano. 

Utan ett piano kan de inte uttrycka och använda den kunskap de besitter.  

Resultatet visar att om förskollärarna inte fortsätter att använda de kunskaper de en gång 

tillägnat sig får de svårt att utveckla nya kunskaper i musik.   

Jag gick i den kommunala musikskolan när jag var barn och spelade blockflöjt och fiol och 

klinkade lite piano det var lite allt möjligt men det fastnade aldrig riktigt någonstans 

(Förskollärare A).  

Jag har ju kunnat spela lite gitarr och så där, tycker det är väldigt kul. Jag tycker att det ger ju 

mycket, man märker att barnen blir väldigt fångade av det när man använder instrument. Nu har 

det inte blivit så mycket på senaste, jag har tappat det lite (Förskollärare C).  

Jag märker att de som jag gick utbildningen med och har kontakt med som inte hade spelat 

innan, de spelar inte idag. Det är svårt att få den tryggheten, att man törs spela (Förskollärare 

D).  

Både förskollärare A och D menar att musik är något som behöver underhållas för att 

kunskaperna inte ska försvinna. Att tillägna sig nya kunskaper sker via appropiering till 

befintliga erfarenheter och kunskaper. Vår tolkning är att en bakomliggande faktor till 

förskollärarnas ovana inför musikundervisning kan bero på att de inte underhåller och fortsätter 

att utveckla och anpassa nya kunskaper till deras befintliga. Att förskollärare får möjligheter till 

att fortsätta utveckla och använda sina kunskaper i musik framhålls nödvändigt för att de ska 

kunna bibehålla kunskaper i musik.   
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Hur det undervisande uppdraget i musik är fördelat i arbetslaget varierar utifrån materialet 

mellan de olika förskolorna. I intervjuerna framkommer det hur kompetens och erfarenhet styr 

hur det undervisande uppdraget fördelas.  

I vårt arbetslag har vi olika områden som vi är bra på och det är ju bra att ta vara på det. Man 

har olika styrkor, kollega tycker ju mycket om att sjunga och spela och kollega har ju världens 

pipa och jag har ingenting men jag är ganska bra på att lyssna in barnen var de är intresserade 

av för låtar (Förskollärare A).  

Hos oss är inte musikundervisningen fördelad i arbetslaget. Det har väl också att göra mycket 

med vad man har för intresse och vad man har kunskaper i. Det blir ju lätt så att det man brinner 

för själv blir ju det man lägger mycket fokus på och då har vi inte någon på förskolan som är 

musikkunnig (Förskollärare C).  

Vi är två här på förskolan som har musiken med oss sedan förut, som spelar gitarr och sjunger 

mycket. Det är mest jag och kollega som håller på med musik (Förskollärare D). 

Att barn utvecklar kunskaper i musik känner jag är mitt ansvar inne hos oss. Först som 

förskollärare och sen för att jag tycker att det är väldigt roligt (Förskollärare F).  

Förskollärare F som har ett intresse i musik förklarar att ansvaret att stödja barnen i utveckling 

av kunskaper i musik inte är fördelat i arbetslaget utan att hen har det huvudsakliga ansvaret. 

Att fördelningen ser ut som den gör beskrivs vara för att det finns ett personligt intresse knutet 

till ämnesområdet. Förskollärare D förklarar att hen och en kollega har kompetens i musik och 

att de har det huvudsakliga ansvaret i att mediera kunskaper i musik vidare till barnen på 

förskolan. Att de som besitter kunskaper är de som för det huvudsakliga ansvaret beskrivs även 

av förskollärare C men hen beskriver hur det inte finns någon som har ett specialintresse för 

musik på förskolan vilket gör att uppdraget fördelas i arbetslaget. Förskollärare A visar också 

på en ansvarsfördelning utifrån kunskaper och erfarenheter i musik men att de delas upp inom 

ämnesområdet där förskollärarens kollega ansvarar för den planerade musiken medan 

förskollärare A ansvarar för att ta vara på barns spontana musikskapande.  

6.2 Musik som medel och musik som ämne 

Utifrån intervjuerna har två tydliga fokusområden framträtt i hur förskollärarna arbetar och 

tänker kring musikundervisning och hur de anser att det kan stödja barns utveckling och 

lärande. De områden som framträder är, musik som medel för annat lärande och musik som 

ämne. De olika fokusområdena skiljer sig åt i sitt syfte och kan tolkas som betydelsefulla 
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faktorer till förskollärares olika sätt att arbeta med musik. Resultatet har visat på att musik 

används på olika sätt med olika intentioner. 

6.2.1 Musik som medel för annat lärande 

Utifrån intervjuerna framträder det att en faktor för hur undervisning i musik sker är att 

förskollärarna använder musik för att rikta lärandet mot andra områden än musik, musiken kan 

ses som ett medel för att uppnå kunskaper utanför ämnesområdet musik. Förskollärarna i 

studien menar att musikens användningsområden är många och att det genom musik går att lära 

sig flera olika kunskaper.  

Just att man kan få in så mycket lärande just med rim, ramsor, ljud, siffror, färger och rytm kan 

man ju också få in om man sjunger på lite olika sätt, just att man kan få in rörelse och träna 

matematik och motoriken och sådär också. Man kan få in mycket i musiken och det är lätt att få 

med barnen också när man håller på med musik, när man sjunger. Man får dom delaktiga och 

man kan visa dom via gester hur dom ska göra som till exempel Indiansången, där man ska 

räkna då visar man på med fingrarna, en och två och tre indianer, det blir ju liksom ett lärande 

(Förskollärare B). 

Jag tror och upplever att syftet med musik är språk, motorik, och det sociala. Vi använder ju 

musik mycket för att lära annat, kan man säga. Musik går att använda på många olika sätt. Vi 

använder musik mycket i vår verksamhet, till exempel på morgonen så kan vi sätta på musik i 

syfte att hamna i en stämning hos barnen. Vi märker att det är många som gläds av musik, det 

blir en gemenskap. Vi brukar sätta på annan typ av musik, om det är väldigt ledsamt till exempel, 

bryta ledsen känsla. Man kan benämna kroppsdelarna och röra sig till musik (Förskollärare C). 

Musik är något som bara finns med. Vi lyssnar och använder musiken som stämningsskapare 

också. Då kan man ha lugn musik i bakgrunden när barnen kommer på morgonen eller när de 

ska göra någonting, för att få ett lugn. Att lära sig att lyssna på musiken, att röra sig till det. Det 

här att ha rumsuppfattning, man ska inte krocka. Det här med att vänta på sin tur. Att barnen 

själva får lösa problem när barnen står på led till exempel. Vi ser ju här också att det finns en 

otrolig glädje med det här med musik. Musiken är inte målet i sig utan det är ett medel för annat 

lärande. Vi kombinerar musik med andra undervisningsområden (Förskollärare D). 

Musiken används som ett verktyg. Om man går till de allra minsta så är det att få dem att sova. 

Kan vara lugnande musik. Kan vara skönt. Kan vara avledande, ett barn som är ledset, vi lyssnar 

eller sjunger en rolig sång. Sanningen är väl att musiken är ett tidsfördriv innan vi går och sätter 

oss och äter, tyvärr. När vi går vi till skogen kan vi också sjunga för att se hur många sånger vi 

hinner sjunga. Man kan räkna hur många sånger och hur många verser det är på den. Musiken 
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används för att nå mål i typ normer och värden, hur är vi mot varandra, hur pratar vi med 

varandra, hur är man en bra kompis (Förskollärare E). 

Syftet med musik är att vi känner samhörighet och glädje och vi undervisar i musik för att vi 

ska känna gemenskap och glädje. Musiken och sången hjälper ju även de barn som har svårt 

med språket. Man tränar ju turtagning. Vi får ju in jättemycket i sång och musiken, språket, 

motoriken, rörelsen och matematiken (Förskollärare F). 

Flera av förskollärarna betonar att de först och främst anser hur syftet med musik är att det ska 

vara roligt och lättsamt. Förskollärarna beskriver att musik ska vara positivt och att barnen inte 

ska känna att det ska vara kravfyllt och påtvingat. Förskollärarna framhåller att de vill att barnen 

ska känna sig delaktiga och inkluderade samt att de ska uppleva att de har ett inflytande i 

musikundervisningen, för att skapa en social gemenskap och samhörighet i barngruppen. Att 

musik ses som stämningsskapande är det flera förskollärare som uttrycker där förskollärare C 

och E bland annat ser musik som distraherande för att få ett barn som gråter att bli glad, likaså 

att få tiden att gå. Musik i sig blir inte det huvudsakliga syftet utan det blir ett medel för att 

skapa en känsla hos barnen. Förskollärarna framhåller hur musik används för att barn ska ges 

möjlighet att appropriera kunskap knutna till andra ämnesområden än musik. De framträdande 

områdena som förskollärarna riktar musikundervisningen mot beskrivs vara bland annat språk, 

matematik, motorik, känslor, normer och värden samt demokrati. Förskollärare E beskriver till 

exempel hur musik används för att barnen ska räkna när det är ute i skogen och förskollärare C 

förklarar hur musiken används för att stödja barn i att lära sig vad de olika kroppsdelarna sitter 

och heter. Centralt för förskollärarnas undervisning är att fokus inte ligger på att utveckla de 

musikrelaterade artefakterna i sig, utan att musiken blir ett redskap där annan kunskap 

medieras. Utifrån intervjuerna framträder det hur förskollärarna använder sånger som till 

exempel Indiansången för att rikta innehållet mot matematik men att barnen samtidigt kan ses 

få fler upplevelser av musik och en utökad repertoar. Att barn får utökade erfarenheter av hur 

musik kan användas kan ses bidra till att de får en ökad fantasi samt att det ökar barnens 

möjligheter att med sin kreativitet skapa egna sätt att använda musik, där nya musikupplevelser 

kan skapas utifrån de som de redan besitter.  

I undervisningen med musik framträder tradition som ett av målen för vilka sånger och vilket 

fokus musik får i förskolan utifrån förskollärarnas svar.  
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Det är ju snart lucia och då kör vi luciasånger och vad sjunger man får sånger på lucia och sen 

har vi höstsånger och vintersånger så att man sjunger sånger, ramsor och rim och sådär och leker 

lekar och sådant efter årstiderna (Förskollärare B). 

Sen nu när vi närmar oss jul så är det många traditionsbundna visor, nu är det ju dags för, hej 

tomtegubbar och alla snöbitar, snösånger. Till sommaren är det ju dags för Idas sommarvisa 

(Förskollärare E). 

Idag var det en grupp som bakade pepparkakor, då lyssnade de på julmusik (Förskollärare D). 

Att man delger barnen de där julsångerna också, likaså dans- och ringlekar, det känns kul 

(Förskollärare F). 

Utifrån dessa tre förskollärare framgår det hur musiken används för att mediera kunskap om 

olika traditioner. Genom förskolans musikaktiviteter kan det ses som att förskollärarna är med 

och formar barnens kultur genom sina val av musikinnehåll.  

6.2.2 Musik som ämne  

I intervjuerna framträder det att en faktor för musikundervisning i förskolan kan vara hur   

förskollärare riktar undervisningen mot musikens innehåll istället för mot andra målområden. 

Förskollärarna i studien beskriver hur musik är något som de mest bara gör och att planerad 

undervisning i musik som ämnesinnehåll sällan förekommer.  

Vi har musik i vardagen men det är inte så mycket planerat kring det. Vi reflekterar inte så 

mycket kring musik som ämne (Förskollärare C).  

Musik, det är någonting som vi sällan diskuterar när det är planering och reflektion. Jag har inte 

funderat på undervisningsbegreppet inom musik. Att arbeta med ämneskunskaper inom musik, 

det tycker jag inte förekommer (Förskollärare D). 

Musiken är så lättsam att man bara kan ta till den, men att man inte vet varför. Varför sjunger 

jag, jo jag är ju glad. Vi har inte det undervisande begreppet, att jag planerar att det ska finnas 

de här sångerna utifrån ett syfte. Om vi skulle ha det nedstolplat, att det är det här vi ska jobba 

med inom musik, då skulle det mer kännas tvunget (Förskollärare E).  

Det jag försökt att planera har varit inför instrumenten. Just nu håller jag och barnen på att göra 

instrument. Vi gör maracas, nu har vi 3 olika innehåll, nu tänkte jag att de skulle få lyssna på 

hur de kan låta så de kan välja vad de vill ha i sin maracas. Sen ska vi kanske fortsätta att göra 

instrument det kan ju vara roligt för dem att göra och ta hem tänker jag. Vi satt och pratade förut 
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och jag frågade barnen om vad de trodde det var inne i maracasen. Barnen trodde att det var 

bönor i den så vi satt och lyssnade på den. Det var ett barn som sa att man kanske kan göra 

sådana, ja sa jag och så ordnade jag så att barnen fick göra sina egna maracaser men att de får 

ta hem dem senare. Vi har köpt in instrument här på förskolan som vi spelar mycket med också. 

Jag tänker att barnen behöver lära sig vad instrumenten heter så att barnen kan ge uttryck för 

vad de vill ha så de inte bara kallar allt för instrument (Förskollärare F). 

Att musikundervisning planeras med utgångspunkten i att ge barn möjligheter att utveckla 

kunskaper i musik är något som sällan sker medvetet enligt förskollärarna i studien. Utifrån 

förskollärarnas resonemang framträder en bild av en förskolekultur där musik inte ses som 

något planerat utan att det ska göras spontant i utbildningen. En av anledningarna till att musik 

inte planeras framgår utifrån förskollärare E vara att det inte framgår tydligt i styrdokumenten 

vilka kunskaper som ska medieras inom musiken. Viss planering av musik som ämne kan ändå 

ses förekomma i förskolan. Förskollärare F förklarar att hen planerar för hur barnen ska ges 

förutsättningar för att skapa, använda och utforska musikinstrumentet maracas. Förskollärare F 

riktar i sin planering fokus mot musikens grundelement genom att uppmärksamma barnen på 

att olika maracas låter på olika sätt. Genom att förskolläraren uppmärksammar barnen på 

maracasens olika sätt att låta kan de ses tillägna sig erfarenheter av den språkliga artefakten 

klang vilket tyder på att undervisningen riktas mot musik som ämne. Undervisningen riktas 

även mot instrumenten som fysiska artefakter där syftet beskrivs vara att barnen ska få tillägna 

sig instrumentens olika namn. Tanken beskrivs vara att barn ska ges möjlighet att appropriera 

begrepp för musikinstrument för att de själva ska kunna använda begreppen för att kunna ge 

uttryck för när de vill använda sig av musikinstrument i vardagen.  

Att undervisningen i regel inte planeras mot musik som ämne behöver utifrån materialet inte 

betyda att det inte förekommer. I intervjuerna framkommer det att förskollärarna talar om hur 

de i den spontana undervisningen och i de vuxenstyrda aktiviteterna riktar innehållet mot musik 

som låter barnen utvecklas i användandet av musikrelaterade artefakter samt en strävan mot att 

utöka barns musikaliska erfarenheter.  

Ett barn kommer ofta och säger, kan vi inte skriva en låt tillsammans? Vi har skrivit en låt 

tillsammans med fler verser och lite nytt innehåll. Man lär sig mycket inom musiken också 

såklart, rytm, takt, det finns ju mycket som man kan få en upplevelse av som ryms inom det här 

med musik (Förskollärare A). 
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Vi har haft gruppaktiviteter där vi har haft specifikt sång, musik och rytmik. Då har jag haft en 

skiva som jag har gjort själv förut där det är lite blandade låtar, både lugna och snabba och låtar 

från andra länder som man inte lyssnar på så ofta. För att få lite olika. Det huvudsakliga målet 

med musikundervisningen har varit takt och känsla (Förskollärare C). 

Det här att röra sig i ett rum på olika sätt, genom att spela lugn och spela snabb musik, hur kan 

man röra sig till det här, hur rör man sig då och hur blir det när man gör tvärtom? Just det här 

att spela på rytminstrument, hur gör man då? Det är inte bara att ta fram en låda, så att de sitter 

och slår. Vi har en tanke med det, vad man kan träna på. Klappa rytmer, det brukar vi också 

göra. Vi klappar också stavelser och jämför, barnen får undersöka och jämföra med varandra 

(Förskollärare D). 

Jag brukar säga ”nu får vi lyssna om vi ska sjunga lite tyst eller om vi ska sjunga högt” och med 

gitarren kan du ändra och göra det rockigt och sakta. Tänk vad mycket vi kan använda rösten 

för att göra det spännande också. Indirekt så arbetar vi med musik som ämne hela tiden. Jag tar 

gärna fram maracas. Det kan vara äggmaracas, sen har vi andra maracas. Då brukar jag ta 

tillfället i akt att låta barnen jämföra de olika ljuden mot varandra, och uppmärksamma barnen 

på skillnaderna. Då får de in att träna koncentration och lyssna för de låter ju olika (Förskollärare 

F). 

Trots att förskollärarna uppger att de inte planerar utifrån musik som ämne kan deras uttalanden 

tolkas som att de medierar ämneskunskaper i musik genom både vuxenstyrda och spontana 

musikaktiviteter med barnen. Exempel på förskollärares mediering av musikinnehåll är när 

förskollärare A, C, D och F riktar sina aktiviteter mot ett innehåll där barnen får erfara musikens 

grundelement. Förskollärare A som skapar musik med barnen medierar sina kunskaper om 

musikens form som artefakt när hen uppmärksammar barnet på att musik består av olika verser. 

Förskolläraren stödjer barnets spontana initiativ och tillsammans skapar de med hjälp av sin 

kreativitet och befintliga erfarenheter ett nytt musikinnehåll. Förskollärare C förklarar hur hen 

uppmärksammar barnen på musikens takt, tempo och rytmik som artefakt i rörelse till musik. 

Förskollärare D lägger även fokus på tempo och rytmik i musik med barnen där de får 

undersöka hur det känns att röra sig till snabb och långsam musik vilket kan ses skapa tillfällen 

där barn får reflektera och lära genom musik. Genom att rikta barnens fokus på hur de upplever 

musik framträder det hur förskolläraren stödjer barnen i sin appropriering av språkliga 

artefakter kopplat till musik och hur de kan användas. När det gäller de fysiska artefakterna 

musikinstrument framträder det utifrån scaffolding hur fokus riktas mot att förskolläraren visar 

och stödjer barnen i hur de olika instrumenten ska användas och att de genom detta stöd kan 
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utvecklas och nå vidare i hur de använder musikinstrument. Både förskollärare D och F 

beskriver hur de i arbetet med musikinstrument uppmärksammar barnen på likheter och 

skillnader genom användandet av språkliga artefakter i form av begrepp kopplade till musik.  

I intervjuerna framträder det hur barn behöver få erfarenheter av musik för att kunna utveckla 

egna sätt att använda musik. Förskollärarna i studien presenterar olika innehåll för barnen och 

det går att anta att bredden av det presenterade musikinnehållet och hur förskollärarna 

uppmärksammar och presenterar musik påverkar barnens egen förmåga att använda sig av 

musik i vardagen.  

Vi har försökt att leta sånger som barnen är intresserade av, och breddat den vanliga repertoaren. 

Jag är ganska bra på att lyssna in barnen vad de är intresserade av för låtar, som i morse så 

nynnade ett barn på en låt och då sökte vi på den och hittade den. Jag försöker i vardagen att ta 

vara på barns spontana sång. Barnen är främst konsument av musik, man önskar ju att det vore 

mer producenter, med det menar jag att de skapar egen musik (Förskollärare A). 

Vi vill att barnen ska få uppleva musik på många olika sätt. Att dels lyssna, dels få prova på att 

spela och det är ju mest rytminstrument. Jag tycker att jag har ett ansvar att de ska få uppleva 

olika sorters musik och vad man kan ha musiken till. När babblarna blev så populära så sjöng 

vi babblarsånger och gjorde lite egna babblarsånger. På sångsamlingen sjunger vi inte bara 

barnvisor utan vi kan sjunga gamla schlagers. Det är barn som vill sjunga sånger som de har 

hört. Ibland vet vi inte riktigt vilka sånger det är som de tänker på men vi försöker ta reda på 

vad det är. Vi har också en gång i veckan önskesångsamling, då får barnen önska sånger 

(Förskollärare D). 

Det är de här klassiska barnvisorna som vi sjunger. Det är oftast jag som väljer sånger som jag 

tycker är roliga. Det är inte ofta man hör vad barnen vill sjunga. Jag hör till exempel aldrig att 

det är någon som vill ha musik på. Som jag upplever är det ytterst sällan jag hör att barnen lär 

varandra en sång som är ny som inte jag kan (Förskollärare E). 

Jag vill ge barnen både vanliga sånger, traditionella sånger, jag vill att vi ska dansa, att vi kan 

göra instrument. Att det blir en helhet av det som jag tycker är musik. Idag sker musik mycket 

i vardagen. Det blir utifrån barnen. Jag lyssnar in vad dom vill att vi ska sjunga och så smiter 

jag in med något nytt däremellan (Förskollärare F). 

En faktor för hur förskollärarna arbetar med musikundervisning kan ses vara att de i spontana 

och planerade situationer har som utgångspunkt att bredda barnens erfarenheter av musik på 

olika sätt. Förskollärare A menar att hen försöker bredda barnens sångrepertoar utifrån syftet 
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att barnen ska få uppleva musik på olika sätt, vilket även är något som förskollärare D och F 

beskriver i sina uttalanden. Förskollärarna anser att de utgår både från barnens spontana uttryck 

och initiativ kring musik men att de även själva planerar för att bredda musikens innehåll. 

Genom att barnen får tillföra musik som de själva har erfarenheter av medieras deras kunskap 

vidare till de andra barnen och kan ses bidra till en breddad repertoar och utökade 

musikerfarenheter. Genom att barnen får tillgång till fler erfarenheter i musik och hur olika 

musikrelaterade artefakter kan användas kan tolkas som att barnens egen förmåga att använda 

musik ökar. Förskollärare E beskriver att musikens innehåll på förskolan till största del är 

vuxenstyrd och att innehållet mest består av traditionella sånger där barnen sällan tar egna 

initiativ eller skapar egen musik. Utifrån förskollärare E går det att se att barn behöver ha 

erfarenheter och en bred kunskap i hur musik kan användas för att de själva ska kunna använda 

sina erfarenheter och med sin fantasi och kreativitet producera egen musik. Förskolorna där det 

finns en mer uttalad tanke kring att ge barnen stöd i att utöka sina erfarenheter av musik och 

dess användningsområden framträder som de förskolor där barnen tar egna initiativ spontant 

till musik och där de producerar egen musik. I intervjuerna går det att se att innehållet i musiken 

kan handla om att återskapa och reproducera musik som redan finns snarare än att barnen får 

producera musik.  

Barns tillgång till musikrelaterade artefakter kan utifrån intervjuerna ses som en förutsättning 

för att de ska kunna ta eget initiativ till musik. I intervjuerna beskrivs det att i barnens miljö 

saknas tillgängliga musikrelaterade artefakter som de har möjlighet att använda för att på eget 

initiativ i samspel med andra barn och vuxna utveckla sin kunskap i musik. 

Om barnen vill spela musikinstrument så tar vi fram dem men vi har inte instrumenten framme 

i miljön. Det har att göra med att de är skapligt dyra och så går de åt om man har dem framme 

för mycket. Sen är det också det med ljudnivån som vi måste tänka på. En kollega har gjort 

jullåtar på sådana här QR-koder så att barnen ska kunna plocka fram när det blir jul och söka 

upp och sjunga själva så att de kan göra sådana samlingar och sångstunder som de vill själva 

(Förskollärare A). 

Sen har vi ju lite instrument som vi tar fram ibland också, men det är liksom ingenting som vi 

har framme så satt dom kan gå och börja spela när dom vill, så har vi inte, utan då tar vi fram så 

de får prova och spela på trumma och maracas och lite sådana grejer (Förskollärare B). 

Musikinstrumenten ligger i en låda på en hylla, de plockar vi ner när vi känner för det i en liten 

grupp. I dagsläget så finns det inte tillgängligt i miljön hela tiden (Förskollärare C). 
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Vi har köpt in mikrofoner så att de barn som vill kan ställa sig på en scen, vilket vi har flera 

barn som gör. De sjunger och vill ha lite publik. Nu är ju trenden att allt material ska finnas 

tillgängligt för barnen, dit har vi inte kommit med instrumenten. När det har funnits så har det 

blivit mycket, det låter mycket och det blir stökigt. Vi har förmånen att ha ett stort rum och 

lekhall, annars är ju det lite svårt om man bara har små rum med tanke på att just nu är vi 19 

(Förskollärare D). 

Det finns maracas men de ligger högt upp på en hylla, de tar man fram vid väl valda tillfällen 

(Förskollärare E). 

Tillgängligheten till att sjunga måste ju finnas. Vi har låtsasgitarrer framme men vi har inga 

instrument framme att hämta. Dem får man be om. Det tycker jag är viktigt när man jobbar med 

de yngre barnen, att de ska ha tillgång till ett rum utan möbler, där de kan röra sig, springa runt. 

Jag såg vår yngsta nu på morgonen till exempel. Vi har en oval matta där inne, barnet sprang 

runt på den och försökte sjunga bä bä vita lamm, det tomma rummet inspirerar till det 

(Förskollärare F). 

En anledning till att musikinstrumenten inte är fritt tillgängliga för barnen beskrivs vara att de 

låter för mycket. Istället för att lära barnen att hantera musikinstrumenten på ett sätt som är 

anpassat för miljön läggs de istället undan. Att barnen har tillgång till musikinstrument i sin 

vardag kan ses bidra till ökad användning av musikrelaterade artefakter samt barnens 

möjligheter att själva skapa spontan musik. Tillgängligheten av musikrelaterade artefakter kan 

ses bidra till att skapa musiktillfällen där förskollärarna genom scaffolding får möjlighet att 

stödja och rikta musikundervisningen mot olika sätt att använda musikrelaterade artefakter. 

Förskollärare A och D beskriver hur andra musikrelaterade artefakter förutom musikinstrument 

finns tillgängliga för barnen och att de använder dessa i sin vardag. Förskollärare A tar upp hur 

barn får tillgång till olika sånger i miljön och Förskollärare D beskriver att förskolan har en 

scen som barnen använder till att uppträda med sång vilket kan ses bidra till att barn ges 

möjlighet att mediera sina kunskaper i musik. Utifrån förskollärarnas beskrivning framgår det 

att musikinstrumenten inte går att använda på samma sätt som andra artefakter och att de blir 

beroende av att barnen kan uttrycka vad de vill ha, att de vet att musikinstrumenten finns och 

att förskollärarna kan uppmärksamma barnens behov.  

6.3 Barns lärande i musik 

En faktor för hur förskollärare kan förhålla sig till musikundervisning kan utifrån intervjuerna 

handla om vilken syn de har kring barns utveckling och lärande. Synen på barns lärande kan 
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ses påverka innehållet och genomförandet av musik i förskolan. Utifrån förskollärarnas 

resonemang framkommer två tydliga spår kring barns utveckling och lärande som kretsar kring 

lärande som en åldersbetingad subjektiv process och från synen på lärande som en kollektiv 

process där lärande sker i samspel och grundar sig i utbyte av erfarenheter. De olika mönstren 

i synen på barns lärande beskrivs inte som statiska utan de framträder parallellt med varandra.  

Ett framträdande synsätt är att lärandet planeras utifrån ett innehåll som barnen förväntas kunna 

ta till sig utifrån ålder där utvecklingen kan ses som en progression som bygger på att barn 

behöver lära sig olika saker i olika steg för att kunna utvecklas inom musik.  

Det ska vara en röd tråd från de här minsta och så att man ser en utveckling. Det handlar om att 

se progressionen från det lilla barnet som kanske bara sitter och blinkar med händerna till att 

vara med och sjunga jag vill ha blommig falukorv, det ska vara en utveckling. När man börjar 

med de små barnen. De har ju ingen riktig uppfattning från början, där måste man starta med att 

sätta frön. Sen får man ju utgå från det och bygga på det sen, så när de kommer in på den 

mellersta avdelningen då kanske det är baslåtar och kanske lite till och sen kommer de in till oss 

på den äldsta avdelningen och så går vi vidare (Förskollärare A). 

Med de yngre barnen då får man ju tänka på vad man ska sjunga med dom så man får in lite 

ramsor och rörelser och så medan med de äldre tar de lite mer avancerade sånger (Förskollärare 

B). 

Från början är det ju många rörelsesånger för de här yngsta (Förskollärare F). 

Förskollärare A beskriver hur det finns en tanke med att musikinnehållet ska vara anpassat efter 

barnens tidigare kunskaper och att nya kunskaper kan tillägnas genom att anpassas till de 

befintliga. Desto mer ett barn kan, desto mer utmaning behövs enligt förskollärare B. Det 

framträder en bild där förskollärarna tänker att barn behöver kunna vissa saker innan de kan 

appropriera nya kunskaper och att det därför blir förskollärarens ansvar att välja ett innehåll 

som de anser är anpassat för barnen. Förskollärare F framhåller hur rörelsesånger anses vara ett 

innehåll som passar yngre barn vilket beskriver hur förskollärares syn på lärande påverkar 

innehållet. Utifrån förskollärarnas uttalanden framgår det hur de förväntar sig att barnen ska 

kunna olika saker vid olika åldrar. Förskollärarnas redogörelse kan utifrån scaffolding tolkas 

som att stödet för lärande och musikinnehållet anpassas efter barnets förväntade kunskap 

snarare än att de utgår från barnens olika erfarenheter och faktiska kunskaper.  
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Det andra synsättet som framträder kopplat till barns lärande och utveckling grundar sig i att 

förskollärarna utgår från gruppen som en tillgång för lärande när de genomför musikaktiviteter 

med barnen.  

Vi blandar ju som sagt oftast när vi har grupper och gruppaktiviteter åldrarna på barnen, vi 

tänker inte liksom att ett och tvååringarna ska vara för sig. Vi bjuder även in barnen från den 

äldre avdelningen. Vi tänker att man inspireras och kan utmana varandra. Jobba med intressen 

och inte ålder på det sättet. Stötta varandra, lära andra (Förskollärare C). 

Vi har nu ett barn som inte ska sova längre så hon är med oss på dansen. Där har vi börjat med 

en dans nu som hon som är 3 år lär oss, vilket hon har lärt sig från sin gymnastik (Förskollärare 

D). 

Vi kan också dela upp våra barn. Treåringarna kan ju betydligt mer men jag upplever att de lär 

de yngre barnen som är ett år. Ettåringarna sitter och iakttar och lyssnar och ett tu tre så kommer 

det något från dem också. De yngre lär sig av de äldre. Ja, sen lär jag mig utav barnen också 

(Förskollärare F). 

Utifrån förskollärarnas resonemang framträder ett synsätt som ser barns olika erfarenheter och 

intressen som värdefulla. Förskollärare C menar att barn lär av varandra genom att de inspirerar 

och utmanar varandra utifrån sina olika erfarenheter och intressen. Att barn utmanar och lär av 

varandra framkommer även av förskollärare F som menar att de yngre barnen tittar på de äldre 

och gör på samma sätt som dem. Utifrån scaffolding kan barnen ses som stödjande till varandras 

lärandeprocesser genom att de visar varandra hur musik kan genomföras på olika sätt när deras 

erfarenheter behandlas som unika istället för åldersbetingade. I intervjuerna framkommer ett 

ålderstänk där förskollärarna anser att yngre barn lär av de äldre men i och med att de får delta 

i samma sammanhang för lärande kan kunskaperna snarare ses som kulturellt betingade för 

förskolan än för avdelningen. En syn på det kollektiva lärandet kan tolkas som att fokus på 

lärande flyttas från förskolläraren till alla som medverkar i musikaktiviteterna. Förskollärare D 

beskriver hur ett annat barn har lärt hela gruppen en dans till musik och förskollärare F förklarar 

hur hen lär sig musik av barnen. Exemplen visar hur lärande sker i kulturella sammanhang och 

när förskollärarna grundar sin undervisning i detta synsätt kan det ses bidra till att barns enskilda 

erfarenheter och kunskap ses som en tillgång.  
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6.4 Sammanfattning 

Resultatet av studien lyfter fram flera olika centrala faktorer för hur förskollärare förhåller sig 

till musikundervisning. En faktor för hur förskollärare undervisar i musik framhålls vara vilken 

kompetens de har i ämnet musik. För att medvetet kunna rikta undervisningen mot innehåll i 

musik behöver förskollärarna kunna hantera språkliga artefakter som begrepp knutna till musik 

och veta hur fysiska artefakter som musikinstrument kan användas för att medvetet kunna 

mediera kunskaper. Kompetens i musik beskrivs vara en förutsättning för att förskollärarna 

genom scaffolding ska kunna stödja barnen i sitt tillägnande av musik. Det framgår av resultatet 

att brist på kompetens i musikinnehållsrelaterade kunskaper kan leda till en osäkerhet gentemot 

det undervisande uppdraget i musik då förskollärarna inte vet hur de genom scaffolding ska 

stödja barnen i tillägnandet av musikinnehåll. En faktor till att förskollärarna upplever att de 

brister i sin kompetens beskrivs vara att kunskaper i musik som ämnesområde inte prioriteras 

från de som bestämmer vilken fortbildning som förskollärarna ska få tillgång till. Förskollärare 

som upplever att de ger barnen tillräcklig musikundervisning beskriver också att de har 

kompetens inom ämnesområdet. Musikundervisningen i förskolan framhålls i studien vara 

knuten till de som har kompetens inom området. För att barn och vuxna ska kunna använda sina 

musikkunskaper i utbildningen visar resultatet hur det krävs att de musikrelaterade artefakter 

som barnen och de vuxna redan kan använda och uttrycka sig genom finns tillgängliga på 

förskolan.   

Resultatet visar att en central faktor för hur musikundervisningen är utformad har att göra med 

vilket bakomliggande syfte som finns med musiken. I resultatet framkommer två tydliga 

fokusområden i förskollärares musikundervisning. Det ena är när förskollärare använder sig av 

undervisning med musik vilket innebär att undervisningen inte främst riktar sig mot att utveckla 

musikrelaterade artefakter utan att de snarare använder musiken som medel för att nå andra 

mål. Resultatet visar hur förskollärarna medierar kunskap riktat mot förskolans läroplansmål 

inom till exempel språk och matematik genom musik samt att de använder musik för att skapa 

olika typer av sinnesstämningar för att inverka på barns beteenden. 

Det andra fokusområdet som framträder är när musik används som ämne och berör 

innehållskunskaper i musik på olika sätt. Resultatet visar att förskollärarna inte upplever att de 

undervisar mot läroplansmål i musik, inte ens de som känner sig säkra inom området. Resultatet 

tyder på att förskollärare medierar innehållskunskaper i musik både genom vuxen- och 

barninitierade aktiviteter mer eller mindre omedvetet genom sitt agerande. Förskollärarna kan 
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ses arbeta med att ge barnen upplevelser i musik som ämne genom att låta dem spela 

musikinstrument, rikta fokus mot musikrelaterade begrepp samt utöka deras musikrepertoar. 

Att förskollärare riktar innehållet mot musik som ämne kan ses som något som sker spontant 

och att det snarare utgår från förskollärarnas erfarenheter istället för ett i förväg planerat 

innehåll. I intervjuerna framträder det att förskollärarna kan föra samtal med barnen om 

musikrelaterade begrepp men att det också finns ett fokus på barnens upplevelser av 

musikinnehåll som inte är av samma reflekterande karaktär. I intervjuerna framkommer det att 

barnen får lära genom musik då innehållet riktas mot musikens grundelement som artefakt där 

förskollärarna genom scaffolding stödjer barnen i sitt lärande och appropriering av dessa 

kunskaper när de låter dem tillsammans undersöka, diskutera och jämföra musikrelaterade 

begrepp. 

Tillgängligheten för att barnen själva ska kunna använda musikinstrument i utbildningen 

beskrivs vara frånvarande på förskolorna. Det framkommer att barnen behöver be de vuxna om 

att ta fram musikinstrument vilket kan ses begränsa deras möjligheter att uttrycka sig med 

musikinstrument som fysiska artefakter i vardagen. En central faktor som framkommer för 

musikundervisningen kan ses vara vilket musikinnehåll förskollärarna medierar. De förskolor 

där det finns en tanke med ett brett musikinnehåll som kommer både från vuxna och barn kan 

även ses som de förskolor där barnen själva tar initiativ till musik och att producera egen musik, 

detta tyder på att erfarenheter i musik breddar barnens egen förmåga att själva använda musik. 

I intervjuerna framträder det att ju fler olika erfarenheter och kunskaper barnen får i musik desto 

större förmåga får det att använda dessa kunskaper själva. Resultatet visar att undervisning 

riktat mot ämneskunskaper i musik till största del sker utan tanke på läroplansmålen och att 

ämneskunskaperna som medieras ofta sker utan någon planering.  

Resultatet visar att förskollärares syn på lärande påverkar hur barn får möta musikinnehåll. 

Förskollärarna i studien framhåller hur de behöver utmana barn utifrån deras kunskaper för att 

främja utveckling och lärande. Resultatet visar att förskollärarna utgår från barnens faktiska 

erfarenheter men det visar även hur förskollärarna har förväntningar på barns kunskap utifrån 

deras ålder. Resultatet visar att förskollärarna kan ses mediera olika musikinnehåll till barnen 

beroende på vilken syn de har på barns lärande i musik. När förskollärare utgår från barns 

förväntade kunskap kan innehållet ses som vuxenstyrt medan ett erfarenhetsbaserat synsätt kan 

ses bidra till att både barn och vuxna blir delaktiga i musik där de utifrån scaffolding kan stödja 

varandra i sitt lärande.   
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7 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras metoddiskussionen som består av en diskussion av bland annat vår 

metod samt risker och farhågor kopplade till studien och hur vi har hanterat dessa. Under 

resultatdiskussionen kommer vi att diskutera och förstå studiens resultat utifrån tidigare 

forskning och vår valda teori kopplat till studiens syfte och forskningsfråga. 

7.1 Metoddiskussion 

Inför studien fick förskollärarna ta del av informationsbrevet (se bilaga 1) om vad studien skulle 

beröra i förberedande syfte. Att förskollärarna fick information i förväg anser vi har bidragit till 

att de utifrån vetskapen om studiens syfte kunnat tagit ett beslut om medverkan. Vi ser hur 

informationsbrevet kan ha påverkat förskollärarnas beslut om medverkan eftersom de fick tid 

att reflektera kring sitt deltagande. Vi har haft en informant som hoppat av studien innan 

intervjustadiet. Anledningen beskrevs vara att hen inte kände sig bekväm i ämnesområdet 

musik, något som vi inte frågade om utan som förskolläraren själv delgav. Vi anser att avhoppet 

kan förstärka den bild som presenteras i inledningen om att förskollärare känner sig ovana att 

arbeta med musik. Avhoppet bidrog till en ökad tidspress då vi var tvungna att få ihop 

tillräckligt med informanter för studien och skapade en oro för att fler skulle följa samma 

exempel. Studiens syfte och forskningsfråga har förändrats från det som inledningsvis 

presenterades för informanterna i informationsbrevet. Förändringen har grundat sig i det 

material och de kategorier vi tagit fram utifrån materialet. Vi anser att studien fortfarande berör 

samma område då förändringen har gjorts från syftet att öka kunskapen om förskollärares 

resonemang angående didaktiska val i ämnesområdet musik i relation till pedagogiskt 

förhållningssätt till syftet att diskutera hur sex förskollärare kan förhålla sig till 

musikundervisning för barns utveckling och lärande, vilket vi anser är en godtagbar förändring 

i relation till de forskningsetiska kraven.  

Vi har upplevt svårigheter att komma i kontakt med förskolornas rektorer som vi inledningsvis 

mejlade för att få kontakt med förskollärarna. Vi tror att det hade varit fördelaktigt om vi endast 

kontaktat förskollärarna men det var enklare att hitta information om rektorerna vilket gjorde 

att vi mejlade dem först. Det tog tid innan vi fick svar av rektorerna och av vissa fick vi inte 

alls svar vilket bidrog till att vi blev stressade och valde därför att kontakta två förskollärare 

direkt utan rektorerna som mellanhand. Vi frångick vårt val att inte använda informanter som 

vi redan var bekanta med eftersom vi tänkte att vi inte skulle hitta några informanter till studien 

annars.  
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Avsikten var inledningsvis att vi skulle genomföra intervjuerna tillsammans för att det skulle 

underlätta sammanställningen av resultatet om vi båda deltagit under intervjuerna. På grund av 

sjukdom och reseavstånd genomfördes bara en intervju där vi deltog som intervjuare båda två. 

I likhet med de föraningar vi hade ledde detta till en fördelad kunskap kring förförståelsen för 

materialet vilket troligtvis har påverkat sammanställningen och tolkningen i resultatet. När vi 

genomförde intervjuerna tänkte vi även på att det skulle ske på en plats där vi inte skulle bli 

störda. Med hänsyn till informanterna genomfördes intervjuerna på deras respektive förskolor 

i ett rum där vi kunde sitta ostört. Det hände några gånger att vi blev avbrutna ändå, vilket 

skapar funderingar kring hur intervjuerna skulle ha blivit om vi inte haft en tanke med att få 

sitta ostört.  

Vi upplever att urvalet av förskollärarna påverkade studiens resultat då musikintresset bland 

förskollärarna var varierat, vilket bidrog till att vi senare kunde se stora skillnader i 

intervjusvaren, något som vi fann intressant. Förskollärarna som deltog i studien var av olika 

åldrar, hade utbildat sig vid olika tidpunkter och hade arbetat olika lång tid vilket givit dem 

olika erfarenheter inom yrket. Vi anser att informanternas skilda erfarenheter av 

förskolläraryrket kan ses som en bidragande faktor till att svaren skiljer sig åt och att 

intervjufrågorna tolkats på olika sätt. Tre av förskollärarna var bekanta med någon av oss sedan 

tidigare vilket också kan ha påverkat studiens resultat beroende på hur professionellt 

intervjuerna genomfördes. Under intervjuerna med förskollärarna där vi redan hade en 

personlig relation uppkom svar som återkopplade till vår tidigare relation, detta ser vi som en 

möjlig påverkansfaktor för materialets utformning.  

En fördel med att vi fick tillåtelse av alla förskollärare att spela in intervjuerna ser vi som att vi 

inte behövde anteckna samtidigt som vi intervjuade, något vi tror underlättat intervjuerna då 

det skulle ha förflyttat fokuset från informanterna till metoden. Alvehus (2019, 88) betonar hur 

betydelsefullt det är att vara lyhörd under intervjun, likaså att vara uppmärksam vid analysen 

av materialet för att vårt personliga intresse för musik inte ska bilda teman utifrån materialet 

som vi önskar ska finnas men som inte återspeglar den verklighetsbild informanten faktiskt 

förmedlar. Vi valde att inleda varje intervju med inledande frågor vilket Alvehus (2019, 88) 

menar är ett bra sätt att starta en dialog på, vilket också var vårt syfte med dessa frågor. Vi 

upplevde att de inledande frågorna var ett bra sätt att mjuka upp och lätta på stämningen mellan 

oss och informanterna.  
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Vi upplevde det svårt att tolka och hitta mönster i materialet till en början vilket inte 

underlättade arbetets gång eftersom det tog tid. Likaså upplevde vi att vi hade mycket material 

eftersom vi hade många frågor och många deltagare på kort tid vilket gjorde det svårt att ta ut 

det som var mest relevant för studien. Efter att ha transkriberat klart insåg vi att vissa 

intervjufrågor var mer eller mindre relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställning. 

Vi anser inte att det har varit nödvändigt att presentera alla förskollärares svar i resultatet, de 

svar som vi inte ansett har varit relevanta för studien har vi valt bort.  

För att studien ska kunna användas som en kunskapskälla behöver den tolkas och uppfattas 

utifrån de förhållanden som beskrivits i ovanstående avsnitt.  

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att diskutera hur sex förskollärare kan förhålla sig till 

musikundervisning för barns utveckling och lärande utifrån forskningsfrågan, vad framträder 

som de centrala bakomliggande faktorerna för hur förskollärare förhåller sig till 

musikundervisning för barns utveckling och lärande?  

Resultatet visar att de bakomliggande faktorerna för hur sex förskollärare kan förhålla sig till 

musikundervisning framträder som vilket syfte förskollärarna anser att musik har i förskolan, 

vilken ämneskompetens förskollärarna har inom musik samt vilken syn förskollärarna har på 

barns lärande i musik.  

De syften som framträder utifrån resultatet är att musik används som medel för annat lärande 

och att musikundervisningen riktas mot lärande i musik som ämne. Studien visar att musik i 

förskolan utgår från olika syften vilket samstämmer med Holmberg (2014) som i sin studie 

visar att musikaktiviteter i förskolan utgår från olika lärandefokus. De lärandefokus som 

figurerar i förskolans musikaktiviteter beskrivs påverka musikens genomförande och innehåll 

där musik både används för att rikta lärande mot olika sätt att arbeta med ämneskunskaper i 

musik men även för att rikta lärandet mot kunskaper mot annat innehåll än musik. Även 

Lagerlöf och Wallerstedt (2018) visar att musikens syfte påverkar hur arbetet med musik i 

förskolan genomförs och att musikaktiviteter kan ses som utformade på olika sätt beroende på 

vilket syfte förskolläraren har med musik.    

För att lyfta fram förskollärarnas syfte med musik har analysen av materialet gjorts utifrån det 

sociokulturella begreppet mediering som syftar till hur människan möter världen genom olika 
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tänkande och fysiska artefakter (Säljö, 2005). Begreppet mediering har använts för att 

synliggöra vilka kunskaper som förmedlas till barnen utifrån förskollärarnas resonemang. 

Begreppet artefakt är sammankopplat med mediering och har använts för att visa hur kunskap 

i musik medieras genom språkliga och fysiska artefakter som till exempel begrepp kopplat till 

musikens grundelement samt kunskap om hur musikinstrument används. 

Holmbergs (2014) studie visar hur ett framträdande lärandefokus i förskolan är lärande med 

musik som syftar till hur musik främst används för att mediera kunskaper knutna till artefakter 

som inte har musik som primärt användningsområde vilket hänger ihop med Lagerlöf och 

Wallerstedts (2018) studie där utgångspunkten musik som känsla visar hur musik används för 

att påverka barns beteenden. I vår studie synliggörs exempel kopplat till lärande med musik där 

förskollärare till exempel sjunger tillsammans med barnen och riktar lärandet mot artefakten 

fingerräkning där resonemang kring hur barn ska få utveckla sitt tänkande i matematik 

framträder som det primära syftet med undervisningen. Musik som känsla framträder utifrån 

Lagerlöf och Wallerstedts (2018) beskrivning som ett sätt att använda musiken som medel och 

i vår studie framkommer exempel där förskollärarna beskriver hur de använder musik för att 

skapa känslor och påverka barnens beteenden genom att till exempel lyssna på glad musik när 

barn gråter. Vår studie visar i likhet med den tidigare forskningen att musik kan rikta sig mot 

syften som inte har som huvudsakligt lärandefokus att mediera ämneskunskaper i musik. 

Lagerlöf och Wallerstedt (2018) tar i sin studie upp att när förskollärare arbetar med musik som 

ämne riktar de fokus mot ämneskunskaper i musik och använder ett ämnesrelaterat språk. 

Holmberg (2014) visar att när musik figurerar som ämne kan det ske utifrån olika lärandefokus. 

Att lära i musik beskrivs som att förskollärarna arbetar med musik utifrån intentionen att de vill 

utöka barns erfarenheter genom att de ska få olika upplevelser i musik. Lärande genom musik 

beskrivs utgå från att förskollärarna reflekterar och undersöker ett musikinnehåll tillsammans 

med barnen på ett didaktiskt och vägledande sätt. Begreppet appropiering syftar till hur nya 

kunskaper tillägnas till de som individen redan besitter (Säljö 2000) och har i analysen av 

materialet använts för att synliggöra vilka kunskaper kopplade till musikrelaterade artefakter 

som barnen utifrån förskollärarnas resonemang beskrivs ges förutsättningar att tillägna sig. 

Förskollärarna i studien beskriver hur de sällan planerar musik men ur deras resonemang 

framträder det hur de riktar lärande mot ämneskunskaper i musik genom vardagsaktiviteter 

tillsammans med barnen. I intervjuerna beskriver förskollärarna hur de utgår från att utöka barns 

erfarenheter i musik, i likhet med det lärandefokus som Holmberg (2014) beskriver som lärande 
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i musik. Att undervisningen behandlar musik som ämne framgår då förskollärarna för 

resonemang om hur de skapar tillfällen där barn ges möjlighet att uppleva musikens 

grundelement vilket Wallerstedt och Pramling (2010) visar är ett lärandeobjekt som stödjer 

barns utveckling i musik. I likhet med den tidigare forskningen framträder det hur förskollärarna 

riktar undervisningen mot ämneskunskaper i musik med utgångspunkt i att barn ska få utökade 

erfarenheter och upplevelser där undervisningen beskrivs ske spontant utan ett i förväg planerat 

riktat innehåll.  

Scaffolding syftar till när kunskap medieras från någon med kompetens till en annan individ på 

ett riktat sätt som stödjer denne i att tillägna sig nya kunskaper (Säljö, 2005) och har använts 

för att synliggöra hur och om förskollärare stödjer barn i sin appropriering av 

musikinnehåll. Lärande genom musik där förskollärare undersöker och upptäcker 

musikinnehåll tillsammans med barnen utifrån ett didaktiskt fokus framträder utifrån resultatet 

då förskollärare uppmärksammar barn på egenskaper hos musikrelaterade begrepp genom 

språket och att de stödjer barn i hur olika musikrelaterade artefakter används. I likhet med 

forskningen framträder det hur förskollärare kan rikta undervisningen mot musik som 

ämnesområde genom ett arbetssätt som utgår från ett lärande genom musik.  I ett lärande genom 

musik framträder det hur förskollärarna har en tanke med vad de vill att barnen ska lära sig i 

likhet med den didaktiska bakgrund som studien lyfter fram och att undervisningen då kan ses 

bygga på att förskollärarna stödjer och utmanar barns lärande i musik utifrån deras befintliga 

kunskaper i musikrelaterade artefakter.  

Resultatet lyfter fram hur kompetens inom musik kan ses som en faktor för hur förskollärarna 

förhåller sig till musikundervisning. Resultatet belyser hur flera av förskollärarna upplever att 

de saknar kunskaper och erfarenheter i att använda språkliga och fysiska artefakter kopplat till 

musik vilket gör att de uppger att de har svårigheter att veta hur de ska stödja barns utveckling 

och lärande i musik. Utifrån begreppet scaffolding framträder det hur förskollärare behöver ha 

kunskap i musik för att kunna lära barn nya sätt att använda musikrelaterade artefakter. Lagerlöf 

och Wallerstedt (2018) visar i likhet med studiens resultat att det finns en osäkerhet bland 

förskollärare i att rikta undervisningen mot musik som ämne då det inte fått tillgång till ett 

ämnesrelaterat språk med tillhörande begrepp, detta är dock något som varierar i vår studie som 

visar att det finns förskollärare som upplever att de har erfarenhet och kompetens i att arbeta 

med musik i förskolan. Resultatet visar i likhet med Wallerstedt och Pramlings (2010) forskning 

att en anledning till att förskollärarna inte arbetar med musikinnehåll kan vara för att de är ovana 
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med det, vilket studien visar kan bero på att musikuppdraget tilldelas de som redan har 

kompetens i musik.  

I förskolans läroplan skrivs det fram hur undervisningen ska rikta sig mot läroplanens mål. 

Förskolans läroplan kan ses som tolkningsbar vilket framkommer av resultatet där det återfinns 

åsikter om att målen i musik är otydliga innehållsmässigt. Förskolans läroplansmål för musik 

beskriver hur barn ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera och 

uttrycka sig i musik men det beskrivs inte vilket specifikt innehåll undervisningen ska utgå i 

från. I studien framträder en delad mening om huruvida förskollärarna undervisar i musik. En 

del av förskollärarna anser att de inte har tillräckligt med ämneskunskaper i musik och att de 

inte planerar musik utifrån en didaktisk tanke, något som Williams och Sheridan (2018) visar 

är vanligt förkommande i svenska förskolor och som indikerar på att musikundervisningen 

håller en låg kvalité. Studiens bakgrund och forskning visar att barn behöver stödjas i att 

utveckla musikrelaterade ämneskunskaper för att de ska få möjlighet att själva kunna uttrycka 

sig i musik vilket visar att undervisningen utifrån förskolans läroplansmål behöver rikta sig mot 

att barn ska ges möjlighet att utveckla ämneskunskaper i musik. William och Sheridan (2018) 

visar i sin studie hur förskollärare behöver utveckla sina didaktiska kunskaper för att kunna 

planera och genomföra musikundervisning riktat mot ett specifikt musikinnehåll vilket 

resultatet visar är något som ofta saknas då förskollärarna beskriver hur de sällan planerar 

musikundervisning utifrån den didaktiska bakgrund som studien lägger fram. 

Lagerlöf och Wallerstedt (2018) visar att avsaknaden av kompetens i musik har att göra med 

vilka kunskaper som förskollärarna får med sig från förskollärarutbildningen. Att de 

förskollärare som upplever att de saknar kompetens och erfarenheter i musik inte tillägnat sig 

ett ämnesrelaterat språk i musik framgår genom studien men resultatet visar även att 

lärarutbildningen inte är den enda anledningen till att förskollärare saknar ämneskunskaper i 

musik. En kompletterande beskrivning som skiljer sig mot den presenterade forskningen, att 

förskollärare saknar ämneskunskaper i musik, kan ses bero på att musik inte prioriteras som 

fortbildningsområde samt att förskollärarens uppdrag innehåller många olika delar vilket kan 

ses bidra till att musik inte prioriteras i utbildningen. 

Williams och Sheridan (2018) framhåller att förskolor ofta saknar musikinstrument som barnen 

får möjlighet att använda och att det kan ses som en bidragande faktor till att 

musikundervisningen håller låg kvalité. Wassrin (2013) visar i sin studie hur barn behöver få 

tillgång till musikinstrument för att de ska kunna utrycka musik i vardagen. I resultatet framgår 
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det att musikinstrument används i den vuxeninitierade undervisningen men att de i regel är 

otillgängliga för barnen i övrigt utifrån synsättet att barn inte klarar av att hantera 

musikinstrument på egen hand. Wassrin (2013) visar hur barn som får möjlighet att ta fram 

musikinstrument på egen hand själva kan skapa musiktillfällen i vardagen. Genom att barn får 

möjlighet att själva inleda musikaktiviteter framträder det hur fler tillfällen skulle kunna skapas 

där förskollärarna ges möjlighet att stödja barn i sitt tillägnade av ämneskunskaper i musik.   

Synen på hur förskollärare ser på barns lärande i musik framträder som en faktor för hur de kan 

förhålla sig till musikundervisning i förskolan. Synen på lärande kan ses påverka vilket 

musikinnehåll barnen möter samt vilka möjligheter de får till inflytande och delaktighet. 

Studien lyfter fram två mönster i hur förskollärare ser på barns lärande i musik. Det ena mönstret 

riktar sig mot hur förskollärarna utgår från barngruppen som en helhet där innehållet i musik 

styrs mot det barnen förväntas kunna ta till sig utifrån ålder och förväntad kunskap. Det andra 

mönstret bygger på en syn på lärande som grundar sig i barns individuella erfarenheter och 

intressen. Resultatet visar att förskollärare som planerar ett generellt innehåll för att utveckla 

barns kunskaper styr mycket av det innehåll som presenteras för barnen medan en syn på 

lärande där barn anses lära av varandra skapar ett förhållningssätt som uppmärksammar och tar 

till vara på barns olika spontana initiativ till musik. Studien visar i likhet med Holmberg (2014) 

att förskollärare och barn förmedlar olika typer av musikinnehåll. När förskollärare enbart 

planerar utifrån vad de tror passar barnen och inte tar vara på de erfarenheter som finns i 

barngruppen kan studien visa hur det kan finnas en risk i att barn inte får möta ett varierat 

musikinnehåll. Att barn behöver få olika erfarenheter i musik har genom Vygotskij (1995) 

kopplats till fantasi och kreativitet som utgår från att ökade upplevelser utökar den egna 

förmågan att skapa nya erfarenheter vilket i studien har används för att synliggöra hur barns 

erfarenheter påverkar deras egen förmåga att skapa musik. I studien framgår det av analysen att 

en lärandesyn som utgår från barns erfarenheter kan ses som en bidragande faktor till att barn 

får utökade erfarenheter i musik där de genom sin fantasi och kreativitet kan skapa egen musik 

utifrån de upplevelser de redan har, detta är något som skiljer sig mot den tidigare forskningen.  

Utifrån studien går det att diskutera om det behövs en tydligare framskrivning av målen kopplat 

till musik i förskolans läroplan. För att musikundervisning ska vara just undervisning riktat mot 

musikinnehåll visar studien på att den behöver vara målstyrd. Det framhålls en osäkerhet bland 

förskollärarna i vad undervisningen ska rikta sig mot och om förskolans läroplan skulle 

förtydliga vad målen innebär i praktiken skulle det kunna bidra till ett ökat undervisande fokus 

för musik som ämne. Att förtydliga förskolans läroplansmål kopplat till musik kan dock ses 
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riskera att de olika användningsområden som studien visar har sin grund i en variation av 

musikens syfte skulle kunna begränsa den mångfald av musikinnehåll och erfarenheter som 

barn får möta i den utbildning som studien presenterar. Att förskolans läroplan kan ses som 

tolkningsbar anser vi kan bidra till att barn får flera olika erfarenheter av musik men att ett 

förtydligande av läroplanen kopplat till musikinnehåll skulle kunna bidra till att musikens 

undervisande fokus blir tydligare vilket kan ses öka barns möjligheter att utrycka sig i musik.  

Förhoppningen är att denna studie ska kunna vara till nytta för förskollärare genom att 

synliggöra och medvetandegöra olika aspekter för hur olika sätt att förhålla sig till musik 

påverkar musikundervisningen.  

7.3 Slutsats 

Resultatet kan i stora drag ses som samstämmigt med den tidigare forskningen som visar att 

musikundervisning i förskolan utgår från flera olika syften och att kompetens i musik kan ses 

som en förutsättning för att förskollärare ska kunna genomföra musikundervisning. Det som 

studien lyfter fram som inte framkommer av den tidigare forskningen är vikten av att 

förskollärare får tillgång till fortbildning och tid att planera undervisning riktat mot musik som 

ämnesinnehåll samt att förskollärarnas syn på barns lärande i musik påverkar vilket 

genomförande och musikinnehåll barn möter i förskolan. Studiens utgångspunkt har varit att 

ringa in och diskutera olika faktorer för hur förskollärare förhåller sig till musikundervisning. 

De slutsatser som går att dra utifrån diskussionen är att musikundervisning skiljer sig åt mellan 

de olika förskolorna och att musiken framträder utifrån flera syften som påverkar det innehåll 

och genomförande barn möter i musik. Kompetens och erfarenhet kan utifrån studien ses som 

en nödvändighet för att förskollärarna ska kunna undervisa i musik.  Det framkommer att 

förskollärare på ett eller annat sätt riktar undervisningen mot musik i spontana och oplanerade 

musiksituationer vilket leder till slutsatsen att de faktiskt har kunskaper i musik men att de 

aktivt behöver använda och utveckla dessa för att på ett mer planerat sätt kunna genomföra 

musikundervisning. Hur förskollärare ser på barns lärande i musik framträder som en 

påverkande faktor för vilka möjligheter och vilket musikinnehåll barn möter i förskolan, där en 

lärandesyn som utgår från barns erfarenheter i musik kan ses bidra till att öka barns delaktighet 

och inflytande över musikundervisningen vilket leder till slutsatsen att musik är något som kan 

förena hela förskolan.   
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7.4 Fortsatt forskning 

Denna studie har besvarat vår frågeställning men har också bidragit till nya frågor och 

funderingar. En fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna vara att undersöka om 

förskollärarnas intervjusvar utifrån de faktorer vi lyft fram stämmer överens med förskolans 

praktik. Eftersom vi i denna studie använt oss av intervju som metod tänker vi att den fortsatta 

forskningen skulle kunna ske via observationer som kan styrka eller motbevisa denna studies 

resultat. Ytterligare en fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur det ser ut i 

förskoleklass, både genom intervjuer och observationer med tanke på att det då går att jämföra 

intervjusvaren med observationer från praktiken. En fortsatt forskning skulle kunna vara att 

undersöka förskolor med olika pedagogisk inriktning för att se om och hur resultaten skiljer sig 

åt. Det kan göras både genom intervjuer och observationer eftersom observationerna skulle 

kunna styrka eller motbevisa hur intervjusvaren stämmer överens med praktiken. En fortsatt 

forskning skulle kunna vara att undersöka barnskötare istället för endast förskollärare eller att 

båda professionerna undersöks och jämförs med varandra inom området. Till sist skulle en 

fortsatt forskning kunna vara att undersöka förskollärare och barnskötare på samma förskola 

för att synliggöra hur svaren skulle förhålla sig till varandra då det även skulle kunna säga något 

om vilken spridning det finns i synen på musikundervisning på en och samma förskola.  
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

Informerat samtycke 

Till förskollärare vid X förskola. 

Information om undersökning angående förskollärares musikdidaktiska val och 

förhållningssätt 

Hej, 

Under den avslutande kursen på förskollärarprogrammet skriver vi, Johanna Gustafsson och 

Ola Fransson ett examensarbete med inriktning på området musikdidaktik i förskolan. Syftet 

med studien är att öka kunskapen om förskollärares resonemang angående didaktiska val i 

ämnesområdet musik i relation till pedagogiskt förhållningssätt. Du tillfrågas härmed om 

deltagande i denna undersökning. 

I vår undersökning har vi planerat att genomföra intervjuer med minst sex förskollärare där 

intervjuerna beräknas ta cirka 60 minuter. För att underlätta efterarbetet önskar vi att få använda 

ljudinspelning som hjälpmedel som vi sedan ska transkribera, samt möjligheten att få 

återkomma om det förekommer oklarheter kring det insamlade materialet. Intervjuerna kan 

komma att genomföras av oss tillsammans, skulle detta av någon anledning kännas obekvämt 

vill vi gärna att ni meddelar oss tidigt så vi kan genomföra intervjun utifrån det. 

Materialet som samlas in kommer enbart att hanteras av oss ansvariga studenter samt förvaras 

på en lösenordskyddad dator så att ingen obehörig får åtkomst till materialet. Materialet som 

samlas in genom undersökningen kommer enbart att användas för den presenterade studien och 

dess syfte. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Du kommer att vara anonym i studien vilket betyder att 

ingen information kommer att kunna härledas till dig, namn på personer och platser kommer i 

undersökningen att bytas ut för att säkerhetsställa anonymitet. Vi som genomför studien har 

tystnadsplikt vilket är en säkerhet för att konfidentialitetskravet ska uppfyllas.  
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Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också 

rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Vid 

önskemål kan den färdiga uppsatsen skickas till din förskola. När uppsatsen är godkänd kommer 

allt material som använts att raderas. Vi förstår att du avsätter din tid för delta i vår 

undersökning, vi känner tacksamhet till din eventuella medverkan.  

Ja, jag vill delta i undersökningen: _______________________________________________ 

Nej, jag vill inte delta i undersökningen: __________________________________________ 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Student, Högskolan Dalarna      Student Högskolan Dalarna    Handledare, Högskolan Dalarna 

Falun/191112                          Borlänge/191112                   Falun/191112 

____________________           ___________________           ____________________ 

Ola Fransson                               Johanna Gustafsson                Maryam Bourbour 

(Adress och telefonnummer)     (Adress och telefonnummer)  (Adress och telefonnummer) 

E-post: h16olfra@du.se           E-post: h16jogus@du.se         E-post: mabo@du.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Bilaga 2 
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Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. När utbildade du dig? 

3. Vilken ålder har barnen på din avdelning? 

4. Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Huvudfrågor: 

1. Hur ser du som förskollärare på ämnesområdet musik?  Följdfråga: I jämförelse med andra 

ämnesområden? 

2. Vad har du för kunskap inom musik? 

3. Hur ser du på din roll som förskollärare när det gäller att utveckla barns kunskaper i musik? 

Följdfråga: Vad tillför undervisningsbegreppet? Är musikundervisningen fördelad i 

arbetslaget? Hur? Finns det tillgång till stöd och kompetensutveckling inom musik?  

4. Vilket utrymme anser du att musikundervisningen får i förskolan? Följdfråga: Varför? Är 

det tillräckligt? 

5. Hur ser du på barns utveckling och lärande inom musik? Följdfråga: Vad grundar sig ditt 

förhållningssätt i?  

6. Vilka syften finns med musik i förskolan?  

7. Hur används musik och vilket innehåll är framträdande i undervisningen?  

8. Vad tänker du är centralt i planeringen av musik i förskolan? 

9. Hur deltar barnen i musikundervisningen? Följdfråga: Är det frivilligt eller obligatoriskt? Är 

det vuxnas eller barns initiativ? 

10. Hur tror du att barnen upplever ämnesområdet musik i förskolan? Följdfråga: Vad tror du 

det beror på? Kan du ge exempel? 
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11. Hur sker dokumentation och uppföljning av barns utveckling och lärande i musik? 

12. Hur arbetar förskolan med att skapa förutsättningar för barns musikutveckling? Följdfråga: 

Hur anpassas undervisningen utifrån barnen? Hur ser tillgängligheten ut för barns egna 

musikskapande? 

13. Vilka utmaningar tror du kan förekomma i musikundervisning? 

Avslutande frågor: 

1. Känner du att det är något du vill tillägga eller förtydliga? 

2. Kan vi återkomma om vi stöter på några oklarheter när vi analyserar materialet?  
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