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Abstract 

Titel: ”The right for all kids to have music” – an investigation of music from a preschool 

teatcher´s view.  
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The purpose of this study was to investigate how much music that appeared for kids in 

preschool and how music was used.  

 

We wanted to find the determining factors how much music is offered in preschool, and we 

also wanted to see if we could find an essence in it.   

 

We chose to have a theoretical perspective with a phenomenological basis in our study, where 

we wanted to look at preschool teachers´ experience of music in their lives and their 

experience of music in preschool.   

 

In our study we have interviewed six preschool teachers. The result of our study shows that 

music has a place in preschool, but it varies between different preschools. They use music but 

primarily as a method to learn other subjects than music.  

 

In our study we can find that education, environment and management are facts that affect the 

importance of music in preschool. If you are not interested in teaching music in preschool 

then you will not be comfortable with it either. The most important factors are: the teacher´s 

own interest, self-confidence and competence.    
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Förord 

  

Vi vill tacka våra familjer och vänner för ert stöd & tålamod. Ett speciellt tack vill vi även 

rikta till Birgitta Claesson & Cecilia Nordqvist för all hjälp vi fått under vår studietid. 

 

Tack även till de förskollärare som medverkat i vår studie. 

  

Hälsningar Jennie & Linda   
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1.  Inledning 

 

 

Vi har arbetat många år i förskolan, och sång har alltid varit ett naturligt inslag på ett eller 

annat sätt i våra verksamheter. I höstas hade vi en kurs i estetiska läroprocesser, där vi valde 

musik som tillval. Vi kände, att det var väldigt roligt med en fördjupning av ämnet. Under 

kursens gång fick vi lära oss hur vi kan använda musik på olika sätt i förskolan. Vi fick även 

ta del av en mängd olika studier, som visar vad musik kan göra med barn. Framför allt fick vi 

upp ögonen för att musik är så mycket mer än bara sång. Det här väckte många tankar hos 

oss, och vi insåg hur viktig musik är för barns utveckling. Samtidigt hittade vi en artikel som 

handlade om rytmikläraren Lotta Törngren-Franzén. Hon menar, att det handlar om att våga 

för att det ska bli någonting av musiken i förskolan. Det blir problem när barn vill ha musik 

men inte personalgruppen, fortsätter hon. Törngren-Franzén menar även, att det är en 

ledningsfråga och att pedagogerna behöver fortbildning. En viktig aspekt som hon väljer att 

lyfta är, att alla i arbetslaget bör ta ansvar för musiken. Alla behöver inte vara drivande men 

åtminstone vara med att planera den. Utrymmet för musiken vid förskolor, grundskolor och 

lärarutbildningar har under flera år minskat. Det här påståendet kom från tolv lärarutbildare 

till regeringen 2007. I mars 2009 skickas ett brev till utbildningsdepartementet från 

lärarutbildare i musik. Där kan man bland annat läsa följande: “Vi är allvarligt oroade över 

risken att musikverksamheten i förskola och skola försvinner helt för yngre barn” (Cervin, 

2010).  

 

Det här gjorde, att vi blev nyfikna på hur det egentligen såg ut i verksamheterna. I Lpfö 

(98/2016) finns det tydliga mål, där musik ska ingå i alla verksamheter, samt att barn ska ha 

rätt att uttrycka sig genom den. Vi upplever att det finns en allmän uppfattning, om att de 

musikaliska aktiviteterna i förskolorna är för få. För att ta reda på hur det egentligen ligger till 

har vi valt att skriva om musik i förskolan ur förskollärarens perspektiv. 
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2. Bakgrund 

 

Bengt Olof Engström (2007, s.20 ff.), musikadministratör och musikpedagog menar, att det 

nyfödda barnet redan är en blivande sångare. Barn har ett behov av sång som ett 

uttrycksmedel, och genom den skapas nya känsloupplevelser. För att man ska kunna utveckla 

sångens kraft, räcker det inte bara att lyssna på musik, man behöver även sjunga själv. Vidare 

tar Engström upp, att under hans barndom på 1930-talet, kunde barn bli borttagna från 

musiklektionen på grund av, att de inte kunde sjunga. De ansågs ha ett så kallat bristande 

tonöra. Han menar att [...] “för att något så viktigt som sjungande människor ska kunna 

skapas, måste grunden läggas hos barnen, så tidigt som möjligt, så bra som möjligt” 

(Engström 2007, s. 22).   

  

2.1 Läroplanen 

Vårt främsta styrdokument i förskolan är läroplanen, som kom 1998 och reviderades senast 

2016. I den presenteras en mängd olika mål, som förskolan ska sträva efter att uppnå. Där kan 

man bland annat läsa  

 

att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga 

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

rörelse, sång och musik, dans och drama (Skolverket 2010 rev 2016, s. 10). 

  

Det betonas även i förskolans uppdrag 

           

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

drama, rytmik, dans och rörelse [...] och att det [...] utgör både innehåll och metod i förskolans 

strävan att främja barns utveckling och lärande (Skolverket 2010 rev 2016, s.7).  

     

Det här är de enda två strävansmål man kan finna som innehåller musik i läroplanen.  
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När vi söker efter ordet musik i den elektroniska läroplanen, får vi endast två träffar. Söker vi 

däremot på ordet matematik får vi nio träffar. För att undersöka detta ytterligare, gjordes även 

en sökning på ordet rytm som ingår i musikbegreppet, och fick tre träffar till. Med det här vill 

vi poängtera, att musiken har en väldigt liten del i läroplanen. Det är även viktigt att förstå att 

begreppet musik innefattar flera delar. Kan detta vara en orsak till varför musiken inte är så 

synlig i verksamheten, eller handlar det om andra faktorer?   

  

Anna Ehrlin (2012), filosofie doktor i musikvetenskap, har skrivit en avhandling vid namn Att 

lära av varandra. I den bekräftas vår uppfattning om, att musiken inte är en självklarhet i 

förskolan. Hennes studie fokuserar på musikens plats och funktion i densamma. I studien 

ingår flera personalgrupper, och utifrån den visar det sig, att det finns en osäkerhet hos 

personalen kring deras erfarenheter, och huruvida de kommer att vara tillräckliga för att klara 

förskolläraruppdraget (s. 15). 

 

Vi anser, att det kan leda till problem, om det finns pedagoger, som anser att de inte kan 

uppfylla förskolans uppdrag. Det är viktigt att lyfta de viktiga styrdokument som faktiskt är 

vår utgångspunkt i förskolan.  

  

  

 

2.2 Barns musikaliska utveckling 

Enligt Bertil Sundin (1995), pionjär inom svensk musikpedagogisk forskning, finns det 

mycket som tyder på att barn utvecklar en grundläggande orientering för musik under sina två 

första levnadsår. Det är då det visar sig med vilka känslor musiken ska förknippas (s. 47). Vi 

kommer nu att redogöra för hur barns utveckling och musik binds samman redan från 

fostertiden upp till den yngre förskoleåldern. 

  

Fostertiden 

Ett barn hör mammans hjärt- och magljud inifrån, men för att ta reda på vilka ljud fostret hör 

utifrån, har man enligt Sundin (1995) tillåtits placera in en mikrofon i livmodern. Det visade 

sig, att ljudet utifrån lät som genom en dåligt isolerad vägg. Dock vet man inte, om ljudet 
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upplevts auditivt eller taktilt. De sista fostermånaderna kommunicerar barnet och mamman 

ljudmässigt med varandra. Mycket tyder på att barnet har minnen från fostertiden, därför 

sjunger och spelar många blivande föräldrar för sina barn redan innan de fötts. Sundin (1995) 

betraktar fostertiden som en särskild utvecklingsfas, som han benämner den prenatala fasen. 

Enligt honom har den stor betydelse för den senare rytmiska utvecklingen. Genom att 

mammans hjärtslag och andningsfrekvens varierar i tempo och regelbundenhet, bidrar det till 

vårt grundläggande rytmmönster och sinne (Sundin 1995, s. 47). 

  

Musikforskaren Henny Hammershøj (1997) har en mycket lång erfarenhet av barn och musik. 

Hon har i Musikalisk utveckling i förskoleåldern stämt av den mot Erik H. Eriksons teori om 

barns emotionella utveckling. Hon har delat upp den i olika faser, som vi nu kommer att gå in 

lite närmare på.  

  

2.2.1 Fas 1, spädbarnet 0-ca 1,5 år 

Enligt Eriksons teori ska barnet utveckla en grundläggande trygghet och tillit till andra 

människor. Det är den första känslomässiga konflikt som barnet är med om. Under de första 

18 månaderna ska ett spädbarn gå från att ligga på rygg och vara hjälplös, till att runt 1,5 år gå 

själv. Det är ingen liten uppgift som väntar. Barnet ska lära sig att rulla, krypa, kravla, och 

träna sig i att gripa saker. Det lär sig med kroppen och munnen. Allt detta hör till barnets rytm 

och rörelse. Barnet börjar även att utveckla grundslagskänslan under den här perioden. Små 

barn använder ofta skedar eller leksaker för att slå i golvet med. Slagen börjar med några få 

slag för att ganska snart utvecklas till 20–25 regelbundna slag. Grundslagskänslan är 

motorkraften i våra kroppar och lika självklar som förmågan att andas (Hammershøj 1997, 

s.11 ff.). 

  

2.2.2 Fas 2, småbarnet ca 1,5 - 3 år 

Till skillnad mot fas 1, då barnet är passivt och sökande är det nu utforskande och 

uppsökande. Barnet bestämmer mer själv över vad det vill utforska. De motoriska 

färdigheterna är mer utvecklade, och rytmen blir mycket viktigare för barnet än tidigare. 

Barnet börjar röra sig allt mer till musik och blir bättre på att behärska sina rörelser. Barnet 

fortsätter att träna sina slagserier, och man ser, att de blir längre och längre. Det stärker sin 

grundslagskänsla genom att krypa, gå, springa och hoppa. Det kan ännu inte hoppa i takt med 
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musikens grundslag. Det syns dock tydligt, att barnet har större kroppsmedvetenhet i 

förhållande till musikens rytmiska element (Hammershøj 1997, s. 25 ff.). När barnet är runt 

två år, börjar det spontant att nynna och sjunga några enstaka ord som ett uttryck för den 

musik barnet tagit del av i sitt korta liv. När barnet är inne på sitt tredje levnadsår, kan det 

sätta in egna ord i sånger, om de är tillräckligt enkla (Hammershøj 1997, s. 38 ff.). 

 

2.2.3 Fas 3, det yngre förskolebarnet ca 3 - 4 år 

Under den här fasen lär sig barnet att behärska sina nya motoriska färdigheter. Man kan säga, 

att dessa nu är helt automatiserade. Barnet har nu utvecklat ett nytt socialt intresse som visar 

sig i rollekar så väl som inom det musikaliska området. Det finns nu ett stort intresse för att 

spela, sjunga, hoppa och dansa tillsammans. Barnet kan fortfarande inte hoppa till musikens 

grundrytm, däremot kan de tillämpa sin egen. Först runt fyra års ålder kan barnet få 

grundrytmen i sina rörelser att stämma överens med musikens. Att följas åt i samma 

grundrytm, det vill säga att ha samma grundslag, innebär en synkronisering av röst och 

rörelser. Vid fyra till fem års ålder har barnet de neurologiska förutsättningarna för att 

behärska det här (Hammershøj 1997, s. 50ff). 

 
 

  

3. Tidigare forskning 

  

Enligt Johan Söderman (2012), filosofie doktor i musikpedagogik, finns det ett starkt 

medvetande inom området “barn och skolforskning” om, att musik är viktigt för barns 

utveckling. Det finns gott om amerikansk forskning som stödjer detta. Trots det är det ofta de 

estetiska inslagen som skjuts åt sidan, när de ska prioriteras inom pedagogiska verksamheter 

(s.40 f). 

  

När det kommer till musikens plats i förskolan har vi gjort en rad olika eftersökningar på 

tidigare forskning inom området. Genom detta har vi i forskningsläget funnit tre områden som 

vi anser dominerar, nämligen brister i utbildning, ledarskap och miljö. Vi kommer nu att titta 

lite närmare på de olika områdena samt att gå in lite på tidigare forskning kring musikens 
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positiva effekter. 

  

3.1 Utbildning 

Anna Ehrlin, filosofie doktor i musikvetenskap & Cecilia Wallerstedt, docent i pedagogik 

(2015) påpekar i sin studie Preschool teachers´ skills in teaching music: two steps forward 

one step back att inom utbildningspolitiken över hela världen tar man ständigt upp vikten av 

att barn ska lära sig naturvetenskap, språk och matematik. De estetiska ämnena, som till 

exempel musik, får dessvärre allt mindre utrymme, trots att forskningen visar, att musik har 

många fördelar för barns utveckling, samt främjar inlärning av både språk- och matematik. 

Det här återspeglas både i förskollärarutbildningar och i läroplaner. Den här studien pekar på 

att många pedagoger inte ser på sig själva som tillräckligt musikaliska eller kompetenta nog 

att utföra musikaliska aktiviteter tillsammans med barnen. Ehrlin & Wallerstedt (2015) lägger 

även över ansvaret på utbildningen, där musiken ges allt mindre utrymme, och de betonar att 

förskollärare bör vidareutbildas inom musik (s. 2 ff.). Ehrlin & Hans-Olof Gustavsson (2015), 

universitetslektor fortsätter att problematisera utbildningen i sin avhandling The Importance 

of Music in Preschool Teacher Education. I Lpfö (98/2010) tar man upp att förskolan ska 

sträva efter att varje barn ska “utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

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

musik, dans och drama” (Skolverket 2010, s. 9). Trots detta tilldelas estetiska ämnen bara ett 

fåtal poäng i högskoleutbildningen, och det fokuseras mest på teoretisk förståelse istället för 

praktisk (Ehrlin & Gustavsson 2015, s. 33). 

  

3.2 Ledarskap 

Ehrlin (2015) skriver i Swedish preschool leadership - supportive of music or not att det tar 

tid att bli bekväm inom ämnet musik. Vidare menar hon, att man även behöver bli bekväm i 

att undervisa det. Förskolorna behöver säkerställa att förskollärarna har de grundläggande 

kunskaperna i ämnet (s. 173). Även Ingrid Pramling Samuelsson (2009), professor i 

pedagogik, tar upp vikten av ledarskapet i artikeln The art of teaching children the arts: 

music, dance and poetry with children age 2 - 8 old. Enligt henne behöver barnen bli ledda 

och utmanade av en lärare. Hon menar, att en analys av lärarrollen är viktig för att utveckla 
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lärandet. Även konsten är viktig för barns utveckling och är en stor del av kulturlivet, 

fortsätter hon (Ibid.,). 

  

Ehrlin (2012) påpekar genom sin avhandling Att lära av och med varandra, att 

kommunikation genom musik kan skapa delaktighet. Dock menar hon, att ledare och 

medarbetare behöver samarbeta. Alla kan utöva musik, men pedagogerna bör ha någon 

kompetens i att sjunga samt att ha lite förståelse för barns röstutveckling. Vidare menar hon i 

sin avhandling, att det handlar mycket om chefernas intresse för musik. Ledningens 

inställning leder till att klimatet i förskolan blir lugnare, och att pedagogerna känner sig 

säkrare på det de gör inom musik. I avhandlingen visar det sig även, att det är viktigt att alla i 

personalgruppen får känna sig kompetenta för sitt uppdrag. Ehrlin påpekar att tidigare 

forskning har visat att pedagoger känner, att de inte har tillräckligt med kompetens att leda 

barn i spel och sång. Hon menar, att musik är ett sådant ämne som ganska enkelt utesluts i 

verksamheter på grund av det. Hon avslutar sin diskussion med att belysa vikten av att 

pedagoger både litar på och har kompetens att utföra musikaliska aktiviteter. Det kommer att 

ha stor betydelse för musikens del i den dagliga verksamheten (Ehrlin 2012). 

  

3.3 Miljö 

Johanna Still (2011), musikpedagog, tar upp i sin avhandling Musikalisk lärandemiljö - 

planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem, att en musikaliskt stimulerande miljö 

betyder mycket för vilka möjligheter den ger för utveckling och lärande hos barn. Vidare 

menar hon att barns musikaliska värld är mest styrd av vuxenvärlden. Det handlar om att vara 

en aktiv pedagog, som har kunskaper om det viktiga kring hur barn utvecklas musikaliskt. 

Pedagogerna ska ha kunskaper om hur de ska planera aktiviteterna i förskolan utifrån barnens 

behov. Still menar, att en musikalisk lärandemiljö handlar om att barnen ska få positiva 

upplevelser av musik. I sin avhandling tar hon upp att inlärningsmiljön bör vara mångsidig. 

Detta för att den ska väcka barns intresse och lust till att våga experimentera, leka, röra sig 

samt förhålla sig nyfiket till olika saker inom musiken (s. 8 ff.). En god lärandemiljö bör även 

kännetecknas av pedagoger som är aktiva både psykiskt och fysiskt (Ibid., s. 243). Studien 

visar tydligt att den tillrättalagda instrumentaliska miljön är viktig. Den aktiverar barnen, så 

att de självständigt går in och experimenterar samt spelar på instrumenten.     
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3.4 Musikens positiva effekter 

Maria Calissendorff (2012) universitetslektor i musikpedagogik menar, att det finns mycket 

forskning som stödjer de positiva effekter musik anses ha på bland annat barns kognitiva 

utveckling. Det finns även stöd för, att de barn som får musikundervisning tidigt i livet 

utvecklar sina hjärnor annorlunda, än de som inte får det. De kommer att svara snabbare på 

musikaliska uppgifter och ha starkare och snabbare hjärnrespons som vuxna. Hon menar, att 

det blir bara mer och mer tydligt att alla människor är biologiskt utrustade med musikalitet. 

Fördelar med tidig musikundervisning inkluderar även utveckling och förbättring av: fin- och 

grovmotoriken, språket, kognitiva färdigheter, sociala och känslomässiga interaktioner, 

minne, självkänsla, självförtroende, fantasi och kreativitet, förmåga att lösa problem, 

koordination samt förmåga att lyssna (s. 113).  

  

4. Syfte och frågeställning 

 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärarna uppfattar musiken i 

förskolan. Vi vill även utifrån förskollärarens perspektiv undersöka vilka faktorer som avgör, 

om musikstunderna blir av eller inte. Forskningen lyfter fram, att ämnet musik bör få en mer 

framträdande roll i förskollärarutbildningen. En annan uppfattning är att det finns för lite 

musik i förskolans miljö. Vi är intresserade av att undersöka, om det finns andra faktorer som 

påverkar musikstundens möjligheter, samt om studien har någon unik essens.   

 

Våra frågeställningar är: 

- Hur upplever förskollärare musik i förskolan? 

- Hur använder sig förskollärare av musik i förskolans verksamhet? 

- Vilka är de avgörande faktorerna för hur mycket musik vi erbjuder i förskolan? Finns det 

några gemensamma nämnare? 

  

Vi anser, att vår studie behövs eftersom den allmänna uppfattningen är, att det finns för lite 

musik i förskolan. Vi upplever, att den musik som förskolan många gånger erbjuder, ofta är 
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en oreflekterad stund utan en genomtänkt idé av vad som egentligen ska leda till ett lärande 

hos barnen. Förhoppningsvis kan vår forskning bidra till att lyfta musikaliska aktiviteter i 

förskolan.  

  

 
 
 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter samt motivera valet av 

dem. Vi kommer även att lyfta fram några teoretiska begrepp, som vi valt att fokusera på i 

undersökningens analys. 

5.1 Fenomenologiskt perspektiv 

 
Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi & Svend Brinkmann, psykologiprofessor 

(2009) menar, att fenomenologer är intresserade av att kartlägga hur människor upplever 

livsvärldsfenomen (s. 30). Fenomenologin innebär, att man genom systematisk reflektion når 

fram till de allmänna och oförfalskade mönster som finns i människors uppfattning av 

världen. Den gör människors upplevelser till fokus (Patel & Davidson 2011, s. 32). 

 
Vi anser, att det fenomenologiska perspektivet passar vår forskning, eftersom vi vill 

undersöka musiken ur förskollärarnas perspektiv. Vi vill fånga och beskriva förskollärarnas 

livsvärld utifrån fenomenet musik i förskolan. Vi är intresserade av hur deras upplevelser av 

fenomenet påverkar hur mycket musik de erbjuder, och om vi kan se några avgörande 

faktorer. Det innebär att vi kommer att försöka förstå förskollärarna ur deras livsvärldar, och 

utifrån det ta reda på hur det påverkar dem som förskollärare inom ämnet. Fenomenologin 

passar vår frågeställning, eftersom alla människor bär på olika uppfattningar om omvärlden 

utifrån sina livsvärldar. Vi finner det högst intressant att undersöka vilka olika skillnader eller 

likheter som uppstår. Vi undersöker även huruvida vi kan registrera några gemensamma 

mönster kring hur förskollärarna ser på musiken i förskolan. 

  

Inom fenomenologin finns det huvudsakligen tre olika teoretiska begrepp som vi valt att 
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fokusera på. Det är livsvärldsteorin, intentionalitetsteorin och essensen. Den förstnämnda 

lanserades av Edmund Husserl (1859-1938), som var en tysk filosof, och genomsyrar 

fenomenologin. Teorin innebär, att vi inte kan fånga en beskrivning av verkligheten och det 

objektiva, utan bara människans upplevelse. Livsvärlden är världen som människan uppfattar 

den och består av en rad olika saker som till exempel minne, vår vardagsvärld och hur vi 

upplever den dagliga oreflekterade vardagen (Gunnarson, 2010). Enligt Jan Patocka (2013), 

filosof och student till Husserl, handlar även livsvärldsbegreppet om hur saker kan visa sig för 

oss och hur jag kan bli tydlig för mig själv. Husserl fokuserar på det inre framträdandet av 

fenomenen (s. 214). Husserl står även bakom lanseringen av intentionalitetsteorin, som går ut 

på att människor försöker ge allt en mening och betydelse. Delvis är den här teorin en del av 

livsvärldsteorin. Meningen och betydelsen av en situation bildas av hur en individ upplever 

den. Det här kallas den intentionala akten, det vill säga den meningsskapande. Människors 

agerande kan förstås genom livsvärldsperspektivet (Gunnarson, 2010). Vidare menar Patocka 

(2013) att man i den intentionala akten kan urskilja: 1) föremålet, 2) föremålet i intentional 

betydelse, 3) föremålet i dess tetiska karraktärer, 4) föremålet i dess givenhetskaraktärer (s. 

82). Den intentionala strukturen, som inte varierar mellan olika individer kallas essens. Om 

man lyckas hitta den sanna essensen, kan man se att det finns olika varianter av den. Om alla 

intentionala strukturer skulle passa in på essensen, riskerar beskrivningen att bli färglös. 

Ibland går det inte att hitta någon essens i en studie. Det kan bero på att det inte finns någon, 

eller så är det en dålig studie (Gunnarson, 2010). Vi tolkar essensen som kärnan i det som 

studeras.  

 

 

5.2. Fenomenografi  

Vi har även valt att se vår studie ur ett fenomenografiskt perspektiv. Professor Tomas 

Kroksmark (2011) menar, att fenomenografin handlar om att beskriva uppfattningar av 

världen omkring oss. Ferens Marton född 1939 i Ungern, professor i pedagogik, är skaparen 

av denna metod. För att komma åt olika kvalitativa skillnader i hur vi uppfattar samma objekt, 

uppkom fenomenografin. Denna forskningsmetod erbjuder möjligheten att studera och 

beskriva hur människor uppfattar saker och ting i sin omvärld (s. 587 ff.). Till skillnad mot 

fenomenologin, som vill fånga upplevelsen av ett fenomen, innebär fenomenografin att man 
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fokuserar på relationen mellan människan och omvärlden. Marton & Booth (2000) menar att 

fenomenografin är en ansats som ofta används i pedagogiska och didaktiska inriktningar för 

att identifiera hur människor uppfattar olika fenomen (s.146 f). Vi vill urskilja variationen av 

pedagogers uppfattningar kring musiken i förskolan. Själva objektet i fenomenografin är 

människors olika uppfattningar. Inom den fokuserar man på att hitta variationer i hur olika 

individer definierar ett fenomen utifrån de olika situationer som uppstår (Marton & Booth 

2000, s. 152 f). Ordet ”Uppfattning” är det centrala begreppet som man arbetar med inom 

fenomenografin.  

5.3 Teoretisk diskussion 

Vi har valt att se vår studie ur både ett fenomenologiskt och fenomenografiskt perspektiv. Vi 

anser, att båda dessa ansatser passar vår forskning och våra frågeställningar, eftersom vi 

huvudsakligen vill fånga förskollärarnas livsvärldar och upplevelser av fenomenet musik, 

samtidigt som vi vill studera förskollärarnas relation till omvärlden. Marton & Both (2000) 

menar, att fenomenografin fokuserar på, att det finns olika sätt att erfara fenomen. Den har ett 

annat syfte än fenomenologin, som menar att man ska finna den unika essensen. 

Fenomenografin betonar variationer som definierar fenomenet (s. 153). Vidare menar de, att 

fenomenologin och fenomenografin delar forskningsobjekt, eftersom båda vill avslöja 

erfarandet av människan, naturen och medvetenheten (Ibid,. 153 f). Vi har valt att ta med 

båda perspektiven för att få en bredare förståelse för förskollärarnas livsvärldar och 

uppfattningar. 

 

6. Metod 

 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva den metod som vi har valt att använda oss av i vår 

forskning. Vi kommer även att beskriva genomförande av intervjuerna samt urvalsförfarande 

och insamling av data. Avslutningsvis redogör vi för den forskningsetiska problematiken. 
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6.1 Genomförande av intervjuer 

Som metod valde vi kvalitativa intervjuer. Vi ansåg, att det var det som lämpade sig bäst för 

att få så god förståelse som möjligt för de intervjuades livsvärld och upplevelser av fenomenet 

musik.  

 

Vi har använt oss av en halvstrukturerad livsvärldsintervju, som vi även spelat in. Enligt 

Kvale & Brinkman (2009) syftar en sådan intervju till att förstå teman i den levda 

vardagsvärlden ur intervjupersonernas egna perspektiv. Vidare menar de, att man i en sådan 

intervju tar emot beskrivningar av intervjupersonens erfarenhetsvärld utifrån en tolkning av 

innebörden hos de beskrivna fenomenen. Det påminner om ett vardagssamtal, men eftersom 

det är en professionell intervju har den ett syfte och en teknik. Den är halvstrukturerad vilket 

innebär, att det varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Intervjun 

utförs i enlighet med en intervjuguide, där man fokuserar på ett visst tema. Slutligen 

transkriberas intervjun efter bandinspelningen och blir material till den kommande analysen 

(s. 43). 

 

Vi ansåg, att intervjuer lämpade sig bäst som metod för vår studie, eftersom vi ville ta del av 

olika förskollärares livsvärld och perspektiv på fenomenet musik. Vi ställde nio olika frågor 

till pedagogerna (se bilaga 1, s. 39). Varje intervju spelades in och transkriberades direkt efter 

genomförandet. Efter transkriberingen gick vi vidare med att påbörja analysen. Utifrån varje 

fråga valde vi att analysera svaren genom att försöka förstå de olika förskollärarnas 

erfarenhetsvärld och relation till fenomenet musik. Därefter har vi letat efter mönster i svaren 

för att kunna komma fram till vad musik i förskolan handlar om. Jan Trost (2010), sociolog 

skriver att i en kvalitativ forskning handlar det om att vara kreativ. Det handlar om ett 

omfattande kodning- och analyseringsarbete. Han menar, att analys och tolkning bör ske 

under avslappnade former (Trost 2010, s. 148 f). Under ett par dagar valde vi därför att sitta 

tillsammans och bara fokusera på att försöka tolka våra intervjusvar samt identifiera likheter 

och skillnader. 
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6.2 Förförståelse, reliabilitet och validitet   

Vi har många års arbete i förskolan bakom oss, och våra egna upplevelser stämmer överens 

med den allmänna uppfattningen om, att det finns för lite musik i förskolan. Musiken ligger 

oss varmt om hjärtat, och vi känner, att vi besitter en relativt stor kunskap inom ämnet. En av 

oss är även aktiv körsångare. Vi har därför varit noga med att försöka parantessätta vår 

förförståelse för att låta informanternas livsvärld bli synlig. Vi är annars medvetna om, att 

vårt eget intresse kan ha påverkat vår undersökning. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) handlar reliabilitet i en studie om tillförlitlighet. Har man 

valt intervjuer som metod, ställer man sig frågande till om intervjupersonerna kan komma att 

förändra sina svar, alternativt lämna olika svar beroende på vem som intervjuar (s. 263). Patel 

& Davidson menar, att en erfaren intervjuare är förutsättningen för en god reliabilitet (s. 104). 

Vi hade inte någon kunskap om intervjuer sedan innan, vilket kan ha påverkat reliabiliteten i 

vår studie. Däremot kan vår arbetslivserfarenhet inom förskolan ha hjälpt oss, genom att vi 

lättare kunnat ställa relevanta följdfrågor för utförligare svar under intervjuerna. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar, att med ledande frågor kan intervjuaren pröva tillförlitligheten men 

även verifiera sina tolkningar av svaren (s. 188). Vi spelade in våra intervjuer, vilket gjorde 

det lättare för oss att senare kunna sitta tillsammans i lugn och ro, analysera, gå tillbaka och 

lyssna på intervjusvaren för att få en sådan tillförlitlig och sanningsenlig analys som möjligt. 

För att påverka reliabiliteten hade vi kunnat samla in data på flera sätt, till exempel genom 

observationer eller barnintervjuer. På grund av den bristande tidsramen valde vi att utföra 

endast sex intervjuer.  

 

Enligt Patel & Davidson (2011) innebär validitet en god kvalitet på forskningsprocessens alla 

delar. Det kan visa sig genom forskarens förförståelse för hela processen. I datainsamlingen 

innebär validiteten på vilket sätt forskaren skaffar underlag för att tolka intervjupersonens 

livsvärld (s. 106). Vi använde oss av en kvalitativ halvstrukturerad livsvärldsintervju, där vi 

även tillämpade en intervjuguide för att få en så god validitet som möjligt. Vidare ansåg vi att 

vår validitet ökade genom den praktiska visdom vi redan har kring förskolan, eftersom det 

ökade vår förståelse.   
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6.3 Urval 

I vår undersökning valde vi att samla in data genom intervjuer. Vi valde ut sex förskolor och 

tog telefonkontakt med dem. Vi skickade även information via mail. Därefter bokade vi in 

datum och tid för intervjuerna efter vad som passade förskollärarna. För att få en så fyllig bild 

som möjligt av förskollärarnas livs- och erfarenhetsvärldar, tyckte vi att de sex förskolorna 

skulle finnas på olika orter. Tre av dessa finns i Stockholm i ett övre medelklassområde och 

tre ligger i södra Norrland, där invånarna mestadels tillhör vanlig arbetarklass. En av dessa 

förskolor har en musikprofil. Vi ville se, om det fanns några skillnader mellan en sådan 

förskola och den vanliga. Vi tänkte först genomföra alla sex intervjuerna tillsammans, men 

insåg ganska snart att det geografiska avståndet mellan oss försvårade det. Därför delade vi 

upp förskolorna mellan oss. Anledningen till att vi valde att endast göra sex intervjuer var, att 

vi upplevde, att det var ungefär vad vi skulle hinna med utifrån den tidsram vi hade till 

förfogande. I resultat- och analyskapitlet kommer en kort presentation av pedagogerna. 

  

  

6.4 Forskningsetisk problematik  

Vetenskapsrådet (2016) har utformat fyra etiska huvudkrav, som forskare ska följa under sin 

forskning. Dessa är som följer: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. 

  

Informationskravet innebär, att vi som forskare ska informera deltagarna om vårt syfte med 

studien, samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det ska även informeras om, att 

deras deltagande är frivilligt, och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 

Samtyckeskravet innebär, att forskaren måste vara noga med att få ett samtycke från 

deltagarna för att utföra studien. Konfidentialitetskravet syftar till behandlingen av etiskt 

känsliga uppgifter om deltagarna. Nyttjandekravet innebär, att uppgifterna bara får användas i 

vår forskning och inte lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(s.6 ff.).       

  

På grund av detta har vi varit noga med att klargöra för de berörda parterna, hur vi kommer att 
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använda svaren samt att informera dem om, att intervjuerna spelas in. Under intervjuerna tog 

vi stor hänsyn till intervjupersonernas integritet och värdighet. De fick även information i 

mallen för samtycke (se bilaga 2, s. 40), där vi noga informerade om att genomförandet av 

uppsatsen är reglerad av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Vi har 

givetvis sett till att förskollärarna och förskolorna i vår studie är och förblir anonyma, samt att 

de inte går att spåra, eftersom känslig information förekommer. 

  

 

 

 

 7. Analys och resultat 

  

I detta avsnitt kommer vår analys och resultatdel. Utifrån våra intervjusvar försökte vi se 

tydliga mönster kring musiken i förskolan. Vi identifierade även sex olika rubriker och 

underrubriker, som vi utgick från. Först kommer en presentation av förskollärarna som deltar 

i studien. Därefter följer de olika underrubrikerna, som har kategoriserats upp under analysen. 

Från intervjupersonerna använde vi oss av utdrag i form av citat. Varje huvudrubrik har sin 

egen analys- och resultatdel. Syftet med intervjuerna var att undersöka förskollärarnas 

livsvärldar och uppfattningar utifrån fenomenet musik. 

  

 

7.1 Presentation av förskollärarna 

För att ge en tydligare bild av intervjupersonerna följer nu en kort presentation, där vi får veta 

när de gick ut sin utbildning, hur länge de har arbetat i förskolan, samt vad musik betyder för 

dem. Samtliga namn är fingerade. 

  

Moa avslutade sin förskollärarutbildning 1993. Musiken spelade en viktig roll genom hela 

hennes utbildning. Hon har arbetat inom barnomsorgen i 24 år och arbetar idag i en privat 

förskola. I verksamheten använder hon sig gärna av färdiginspelat material i form av Cd-

skivor. 
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Anna avslutade också sin förskollärarutbildning 1993. Hon har arbetat 20 år inom förskolan 

och arbetar idag i en privat sådan. Hon ser sig själv som ganska tonsäker, och har sjungit 

sporadiskt i olika körsammanhang.   

  

Lena avslutade förskollärarutbildningen 1996. Hon har arbetat i förskola i 20 år. På fritiden är 

hon aktiv i en kör men sjunger även en hel del solo på till exempel bröllop eller begravningar. 

Hon spelar gitarr. När hon var liten spelade hon även piano. 

  

Annika avslutade sin utbildning 2013 och har sedan dess arbetat i förskola i fyra år. I hennes 

utbildning ingick ingen musik. Hon arbetar kommunalt. Hon tycker inte, att hon är duktig på 

att sjunga, men lyssnar gärna på musik. 

  

Agnes avslutade sin utbildning 1984 och har arbetat inom förskolan i 27 år. Idag arbetar hon i 

en privat sådan med en musikprofil. Hon sjunger och spelar instrument och har varit 

musikaliskt aktiv ända sedan hon var barn. Hon känner sig trygg och säker inom musiken.  

  

Lotta avslutade sin förskollärarutbildning 2015 och har arbetat i förskola i 25 år. Musik 

betyder mycket för henne. I förskolan sjunger hon gärna med barnen, både inomhus och ute i 

naturen. Hon spelar gitarr, och är den som håller i sångstunderna i förskolan. 

   

 

 

7.2 Tankar om fenomenet musik utifrån förskollärarnas 

livsvärldar 

 Vi bad förskollärarna att beskriva vad de tänker på, när det handlar om musik i förskolan. Det 

gick fort att konstatera att frågan genererade många olika svar, vilket inte är konstigt eftersom 

alla människor har sin egen definition av begreppet musik. Vi kommer nu att redogöra för 

svaren för att ge en bättre bild av hur olika det kan se ut. 

  

Annika beskriver att för henne handlar mest om att sjunga medan Agnes, som arbetar med 
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musikprofil, beskriver att det handlar om att planera för stora sångsamlingar, där alla sjunger 

och spelar instrument tillsammans. Hon vill att barnen ska få med sig viktiga delar som puls 

och rytmik. 

  

Något som alla verkade rörande överens om var, att musik är en bra metod för annat lärande, 

och att det är utvecklande för barnen. Det visade sig tydligt genom följande svar. “Det är ett 

bra verktyg att närma sig olika ämnen och olika saker i förskolan. Jag anser att det är en väldigt bra 

metod” (Moa). Sedan säger hon att musik i förskolan är ett mål i sig, eftersom det är väldigt 

utvecklande på många sätt.   

  

Mitt syfte är att barnen ska ha möjlighet att möta annan sorts musik än den som de hör på 

radion hemma. Det bidrar till ett annat sorts lärande, och jag tänker även att det bidrar till att 

väcka barnens intresse för musik (Agnes). 

  

Under intervjun kom det även upp andra tankar kring gemenskap och musik som 

uttrycksmedel. Tankarna kunde knytas till olika pedagogers kompetens inom musik. 

  

Lotta tänker på gemenskap och glädje. Hon vill att barnen ska få uttrycka sig, låta och höras. 

Anna säger, att hon gillar att man som förskollärare och pedagog har lyxen att kunna använda 

sig av det man är bra på och brinner för i yrket. ”Vi är ju ett team och ett arbetslag” säger hon 

och syftar på, att alla är bra på olika saker. Anna avslutar med att säga: ”Jag tänker mycket 

flow och flöde när det handlar om musik. Jag använder mig inte av trianglar och pinnar, det 

kan jag inte”. När Lena tänker på musik utifrån sin yrkesroll anser hon, att de överlag har för 

lite musik i verksamheten. Hon menar, att de skulle kunna få in den mycket mer i förskolan. 

Hon tror, att man kanske ibland fastnar i att musik är en sångsamling, men att vi använder den 

mer än vad vi tror. ”Det är ett mysterium varför vi inte har musik mer än vad vi har”. Hon 

anser, att det är viktigt att ta vara på de olika pedagogernas kompetenser. 

  

7.3 Ledarskap 

I den tidigare forskningen menar Ehrlin (2015), att det tar tid att bli bekväm inom ämnet 

musik och att förskolorna behöver säkerställa, att förskollärarna har grundläggande kunskaper 

i ämnet. Pramling Samuelsson (2009) menar, att barnen behöver bli ledda och utmanade i 
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musik eftersom hon anser att konsten är viktig för barns utveckling samt kulturlivet. Vi ville 

därför ta reda på vad förskollärarna gör i förskolan inom musik och bad dem beskriva vilka 

musikaliska aktiviteter de håller i. Genom den här frågan ville vi undersöka vilken typ av 

musikdidaktik som erbjuds och vad förskolorna lär ut. Frågan ledde oss in på många olika 

spår, som vi nu kommer att relatera till med hjälp av olika underrubriker. 

  

Samling 

Ordet sångsamling var något återkommande i intervjuerna. Vi upplevde det som något som 

alla förskollärarna verkade bekanta med utifrån deras livsvärldar. Det verkar vara ett av de 

vanligaste sätten att lära ut musik på i förskolan. Alla verkade ha eller ha haft någon form av 

sångsamling i sin verksamhet. 

  

Anna berättar, att hon främst använder musik i samlingarna, och att hon använder sig själv 

som instrument. Hon tillämpar även en hel del rim och ramsor samt sjunger mycket i syfte att 

skapa lärande. Hon nämner även att de haft “storsångsamling”, där hela förskolan samlas och 

sjunger tillsammans. De insåg dock att deras syfte inte riktigt täckte upp för det som de ville 

förmedla och tog därför bort den. Lena berättar att sångsamlingar är något givet i deras 

verksamhet och att de oftast är något som sker i en större grupp. Pedagogerna brukar ibland ta 

med instrument så att barnen kan lära sig vad instrumenten heter och hur de låter. Annika 

berättar att de inte har så mycket musik i förskolan för tillfället förutom sångsamling. Ibland 

tar de fram maracas och trummor för att lättare få med barnen under sångsamlingar. Lotta 

berättar att de varje vecka har sångsamling med alla barn i hela förskolan. 

  

 

Rytmik, rörelse och dans 

Det verkar även vanligt att använda sig av musik till rörelse och gymnastik, vilket bekräftas 

av Moa och Lena. Moa svarar att de har musik, när de har gympa, samt att de sjunger i 

samlingarna. Hon berättar, att de ibland använder musik när barnen suttit stilla en längre 

stund. ”Då tar vi en busig sång så alla kan vara med ” säger hon glatt. Även Lena påtalar att 

de har mycket rörelse till musik.  

  

Agnes påpekar att de har musik med i verksamheten varje dag. ”Jag har kanske lite mer 

musik, men alla som arbetar här använder sig av musik i verksamheten”. Vidare berättar hon 
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att det kan vara sång, rytmik, dans, rytmikinstrument, lyssna på en viss sorts musik, måla till 

musik för att uttrycka sig genom den. 

 

Klassisk musik 

I förskolorna i Stockholmsområdet svarar flera förskollärare att de använder klassisk musik i 

verksamheten till skillnad mot förskolorna i södra Norrland. Där nämner ingen klassisk 

musik.  

  

Moa berättar att de ibland har en konsert, då de hyr in någon musikföreställning. Ibland spelar 

de klassisk musik för att barnen ska få öva sig i avslappning samt för att lugna barngruppen. 

De upplever, att den sortens musik har en lugnande effekt. ”Jag tror att musiken är väldigt 

viktig. Genom den kan du ändra stämningen i ett rum. Om vi spelar klassisk musik är det 

svårt att inte vara berörd av den”. Lena berättar, att de använder sig av klassisk musik när de 

exempelvis målar. Hon tänker efter en liten stund innan hon utbrister ”Det är ju en viss genre 

av musik som funkar bättre än andra, som till exempel klassisk musik”. 

  

De här svaren visade på en tydlig skillnad mellan södra Norrland och Stockholm. Vi undrar 

om det kan vara så, att det finns olika socioekonomiska faktorer som styr valet av musik. 

Förskolorna i Stockholm ligger i ett välbärgat område, där de flesta invånarna tillhör den övre 

medelklassen. Flera av förskolorna är privata istället för kommunala. Är klassisk musik 

vanligare i dessa områden, eller är svaren vi fick slumpartade?     

 

Musikaliska begrepp 

Något som både Agnes och Moa beskrev var vikten av att använda sig av musikaliska 

begrepp i verksamheten. ”Det handlar om att använda korrekta termer inom musiken 

tillsammans med barnen” (Moa). De menar att benämna dem korrekt leder till lärande. Agnes 

förklarade att när barnen sjunger i moll är det viktigt att benämna just det ordet för att de ska 

lära sig.  

  

Utifrån svaren som förskollärarna lämnat, kan vi som vi tidigare nämnt se, att det ser väldigt 

olika ut i förskolorna. Vissa använder sig enbart av sångsamling, medan andra använder mera 

avancerade former av musik.  

 



 

 23 

  

7.4 Miljö 

Vi ville ta reda på hur förskollärarna ser på lärandet inom musik, och bad dem därför beskriva 

på vilket sätt den visar sig i verksamheten. 

  

I förskolan syns det ofta tydligt att det pågår ett lärande när det kommer till språk och 

matematik. Det sitter ofta ett alfabet och stora synliga siffror på väggarna. Det räknas på 

samlingar och man pratar ofta om bokstäver. När det kommer till det estetiska ämnet bild ser 

man både penslar, färg samt teckningar på väggarna, men hur syns musiken i förskolan? Still 

(2011) menar att en musikaliskt stimulerande miljö är betydande för barns utveckling och 

lärande. Trots detta uppfattar vi musiken som förhållandevis osynlig. Flera av de 

förskollärare, vilka ingår i studien, bekräftar detta. Det är vanligt att det finns instrument, men 

de är ofta otillgängliga för barnen. Nedan följer några citat som stödjer den allmänna 

uppfattningen.  

 

”Ja, jag har ju min gitarr hängandes på väggen och en CD-spelare som står där” (Lena) 

skrattar hon och visar.  

 

”Vi har maracasägg men dem tar vi endast fram vid olika tillfällen”(Annika) 

  

Lotta berättar, att de har några ukulele på väggen: ”Men det är svårt, jag skulle vilja ha flera 

musikinstrument synliga i verksamheten”.  

  

”Instrument och sånt har vi i ett förråd någonstans. De kan inte vara synliga för då lever de 

inte länge” (Moa). 

  

Anna pratade om hur mycket musiken egentligen syns i verksamheten. Hon menade att den 

inte är lika synlig som språket eller matematiken. “Det kan även vara så, att vi inte har 

reflekterat över musiken så mycket”.   

  

Hos Agnes, som arbetar i förskolan med musikprofil, kunde vi se att lärandet fanns levande 
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på flera sätt. Hon visade, att de har instrument på hyllor och väggar och barnen planerar själva 

för vad de vill göra. ”De har musiken närvarande hela tiden, och man hör ofta barnen säga 

saker som, efter mellanmålet ska jag spela på den blå ukulelen”. Barnen brukar göra egna 

shower, som de uppträder med och visar för varandra. De får använda instrumenten i princip 

när de vill. Det finns även speciella rum, där de kan spela hur högt de vill utan att störa de 

andra. 

  

7.5 Avgörande faktorer  

Ehrlin (2012) påpekar i den tidigare forskningen att pedagoger känner, att de inte har 

tillräckligt med kompetens att leda barn i spel och sång. Samtidigt menar Söderman (2012) att 

det ofta är de estetiska inslagen som skjuts åt sidan. Vi har därför ställt oss frågande till om 

det finns några speciella faktorer som är betydelsefulla för utförandet av en musikstund. 

Utifrån svaren vi fick har planering, gott samarbete i arbetslaget och sammansättningen av 

barngruppen visat sig vara betydande, men den mest avgörande faktorn av dem alla var 

förskollärarnas intresse, självförtroende och kompetens. Faktum är att vi anser detta vara 

studiens essens.  

  

Planering 

Moa beskrev att det krävs planering av en musikstund, vem som ska hålla i den, vilka barn 

som ska vara med, samt vem som ska ta hand om de andra barnen. Det behövs även planeras 

för när den ska äga rum.  

 

Anna och Agnes betonar vikten av att vara förberedd, samt att de saker som ska användas 

under musikstunden finns lättillgängliga. Annika planerar däremot inte så mycket, för hon vill 

att barnen ska vara med. ”Vi har sångkort som barnen får välja, och så sjunger vi utifrån 

dem. På det viset får barnen vara med i planeringen”. Hon menar, att hon utgår från barnens 

intresse och anser även att en viktig faktor är, att man måste ha ett intresse själv för att leda en 

musikstund. 

  

Barngruppen 

Anna menar, att det är viktigt att ta hänsyn till de barn som ska vara med i sångstunden, deras 
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förutsättningar och dagsform. Hon påpekar att det också kan vara svårt att genomföra en 

musikstund om någon pedagog är sjuk. Det är viktigt att ha konstellationen av barn i åtanke 

när man planerar menar både Anna och Lena. 

  

Samarbete 

Agnes beskriver, att hon gärna vill ha hjälp från de andra pedagogerna. Hon betonar vikten av 

ett bra samarbete och att de andra vet vilka sånger som ska sjungas. De kan även hjälpa till att 

göra rörelser eller dylikt. ”Det har jag märkt är jätteviktigt, speciellt om jag ska spela något 

instrument samtidigt. Jag tycker det är roligt att använda gitarren och det är viktigt att jag 

planerat så alla instrument räcker till alla barn”. Lotta menar, att det spelar stor roll vilken 

hjälp hon får från de andra pedagogerna. ”Har jag pedagoger med mig som är alerta och 

rycker in, går det fint. Det kan hända att man måste plocka bort något barn för att det inte 

funkar”. 

 

 

Intresse, självförtroende och kompetens 

Något som vi uppmärksammar och som flera av förskollärarna verkar överens om är, att de 

anser att det behövs ett eget intresse eller en speciell kompetens när det handlar om att leda 

musikstunder i förskolan. I verksamheten vill de gärna ha någon som tar kommando. 

  

Lena tror, att hur mycket musik man har i förskolan, har mycket att göra med personliga 

inställningar. Hon tror att många tänker: ”Kan man inte sjunga, så kan man inte hålla i en 

sångsamling”. 

  

Annika berättade, att när hon började arbeta i förskolan, hade de en förskollärare som var 

väldigt bra på att sjunga och spela. Den musikaliskt kompetenta förskolläraren hade allt i 

huvudet, både sånger och noter. Annika kände därför, att hon inte hade så mycket att komma 

med. ”Vi förlitade oss helt på henne, och när hon slutade kände vi bara vad gör vi nu”? Hon 

menade, att ha någon i förskolan som kan spela gitarr är en guldgruva. ”Brinner någon för ett 

ämne så tar den tag i det, men finns det ingen som brinner för musik så blir det inte av”. 

  

Lotta har själv en speciell kompetens när det kommer till musik, och hon berättar att hon har 

jobbat mycket med det. Hon har lett grupper med instrumentspel samt undervisat i ukulele. 
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Då hade hon alla barn på förskolan i olika grupper en gång varannan vecka. De hade rytmik, 

spelade olika sånger, där de fick välja olika slaginstrument. Nu blir det inte av, eftersom hon 

har en grupp som vistas utomhus hela dagarna. Är hon borta från förskolan blir det heller 

ingen musikstund en gång i veckan, eftersom det inte finns någon annan att tillgå. 

  

Den här uppfattningen stöds av Calissendorff (2012) som menar, att trenden pekar mot att det 

måste vara en expert som undervisar barn i musik. Följden av det här har lett till att 

förskollärare inte erbjuder särskilt många musikaliska aktiviteter för barnen, eftersom de inte 

känner sig tillräckligt kunniga. Forskning har visat, att pedagogerna skulle erbjuda musik i 

högre utsträckning, om de litade mer på sin kompetens, samt om de fick stöd i sina 

eftersträvningar (s. 107). Söderman (2012) menar, att enligt professorn i musikpedagogik, 

Bertil Sundin (1995) är en öppen attityd till musik det viktigaste för en förskollärare. Denne 

behöver våga och bjuda på sig själv för att kunna skapa ett så bra musikaliskt klimat som 

möjligt (s. 38).   

  

 

 7.6 Musiken i förskolan 

I den tidigare forskningen menar Ehrlin & Wallerstedt (2015), att musik får för lite utrymme i 

dagens förskola, trots att det finns gott om forskning som stödjer de positiva effekterna av 

ämnet och att det stärker barns utveckling. Vi ville ta reda på förskollärarnas tankar kring 

varför musiken borde vara en del i förskolan som ett naturligt inslag i den dagliga 

verksamheten. 

  

Inkludering  

Enligt Ehrlin (2012) skapar kommunikation genom musik en delaktighet. I resultatet kan vi 

urskilja att mycket handlar om gemenskap. Musiken ger mycket glädje samt en ”vi-känsla”. 

Förskollärarna beskriver, att det är lättare att nå barnen genom musik, speciellt för dem som 

är i behov av särskilt stöd. Inkludering är en viktig del i förskolan och med musikens hjälp 

beskriver förskollärarna, att det är lätt att få med alla barn. Anna säger: ”Det är ett fantastiskt 

sätt att få ihop en grupp, att ha en gemenskap, skapa en vi-känsla, lära sig att ha kul och 

slappna av”. 

  

Agnes beskriver, hur viktigt hon tycker det är för gemenskapen. Hon berättar att det brukar 
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vara väldigt gynnsamt under inskolningarna, då de sätter sig och har sångsamling. Hon menar 

att föräldern och barnet då får möta en stark “vi-känsla”. Gemenskapen innefattar också att få 

se varandra och att alla vågar vara med. Det är stärkande för självkänslan. 

  

Lotta tycker att musiken bör finnas med hela tiden i allt de gör, dels för gemenskapen, men 

även för att man enklare når barn i behov av särskilt stöd. Det kan vara lättare att lära genom 

musik.  

 

 

Uttrycksmedel 

Moa menar, att musiken är ett väldigt bra och viktigt uttrycksmedel. Det är lätt att få kontakt 

med barn genom den. Hon berättar vidare, att när det handlar om de yngsta barnen, kan man 

sjunga om det man vill förmedla till dem. Uppfattningen är att barnen lättare tar till sig det 

som sägs genom musiken. 

  

Med anledning av allt som musiken tillför är det självklart att den ska vara en del av förskolan 

menar Lena. Genom den kan man uttrycka och förmedla olika känslor. Hon menar även att 

musiken är ett sätt att röra på sig, sjunga och få prova att spela på olika instrument. ”Den ger 

glädje överlag, jag tycker att musiken är ett måste i förskolan”. 

   

7.7 Musik, en metod för annat lärande 

Vår uppfattning utifrån intervjuerna är, att musikstunderna även har ett syfte att inkludera 

andra ämnen än just musik. Den används ofta i samlingar, där de leker med språket eller 

sjunger om siffror för att lära sig matematik. Inom ämnet natur sjunger de sånger, där de 

plockar ut begrepp och diskuterar innebörden av dessa.  

    

Språk 

Flera av förskollärarna menar att musik har en god inverkan på barns språkutveckling och 

motorik. Moa berättar att de brukar leka med ord, och inom ämnet natur brukar de sjunga en 

sång om årstiderna. De sjunger och dansar till den sången och pratar sedan om olika begrepp 

som sången behandlar. Musiken blir i det här fallet en metod för att lära sig årstiderna. Även 
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Agnes och Annika menar, att musiken ger annat lärande i väldigt stor grad. De tycker att barn 

använder ett större ordförråd när de sjunger. De tränar språk, rim samt att uttrycka sig. I äldre 

låtar kan det vara konstiga ord som förskollärarna måste förklara för barnen och även det 

bidrar till ett större ordförråd. Lotta menar, “Språkligt är det ju superbra. De barn som har 

det svårt språkligt kan oftast ändå sjunga orden även om de inte kan prata”. Hon tycker att 

musiken också ger ett lärande i drama. Det går ju att agera samtidigt till den som till exempel 

i Bockarna Bruse. 

  

 

Puls, rytm och motorik 

Lotta beskriver att puls är viktigt, och att man får in den genom musiken. ”Pulsen har även 

med matematik att göra som till exempel stopp och start. Barnen lär sig att veta början och 

slutet. De byter puls, känner ny takt och deras grundslagskänsla stärks”. Annika påpekar 

också att rytm och motorik är en del av annat lärande. 

  

Anna berättar, att det inte blir så att hon har en organiserad musikstund för att barnen ska lära 

sig något, utan musiken blir invävd i lärande med andra ämnen. ”Musik är ett språk och när 

jag inte når fram till barnen, så kan jag göra det med musik, sång, ramsor och klappar och 

sådant” säger hon. Hon berättar, att den mesta musiken de har i förskolan ofta mynnar ut i 

någonting. Det kan vara ett luciatåg, en sommaravslutning eller en konsert där föräldrar kan ta 

del av det barnen har lärt sig. Mycket av lärandet visar sig ofta hemma genom att de sjunger 

sångerna efter förskolan. Föräldrarna kommer sedan till förskolan och vill veta vilka sånger 

de sjunger, så att de kan sjunga med sina barn hemma. 

  

7.7.3 Sammanfattning av resultat och analys med teoretisk utgångspunkt  

I resultatet och analysen kunde vi utifrån Husserls (1859-1938) livsvärldsteori se, att musiken 

upplevs väldigt olika av förskollärarna. Vissa ansåg, att den bara handlade om att sjunga, 

medan andra tog upp och relaterade till flertalet olika musikaliska begrepp. Det fanns även 

tydliga skillnader i den intentionala akten. Det vill säga att förskollärarna fann musiken 

meningsskapande på olika sätt. Flertalet använde musiken till annat lärande än just musik. 

Agerandet varierade utifrån förskollärarnas egna upplevelser, minnen och det dagliga 

oreflekterade vardagslivet i förskolorna.  
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Vi anser, att vi hittat en essens, det vill säga en intentional struktur som inte varierar mellan 

de olika förskollärarna. Essensen är förskollärarnas intresse, självförtroende och kompetens. 

Den spelar stor roll för musiken i förskolan. Resultatet kunde vi urskilja ur intervjuerna, där 

alla förskollärare benämnde detta på ett eller annat sätt. Vikten av de tre olika perspektiven 

varierade mellan dem. Vi kunde se ett klart mönster i analysen. Utan essensen blir det 

ingenting med musiken.  

 

I intervjusvaren kunde vi utifrån det fenomenografiska perspektivet tydligt urskilja olika 

variationer över hur förskollärarna uppfattar fenomenet musik. Uppfattningar kan förstås som 

en typ av kunskap krig ämnet utifrån deras erfarenheter.    

 

 

8. Diskussion 

 

I vår studie utgår vi från ett fenomenologiskt och fenomenografiskt perspektiv. För att nå 

fram till resultatet har vi försökt fånga vår upplevelse av förskollärarnas livsvärldar och deras 

uppfattningar av fenomenet musik. Genom intervjuerna fick vi ta del av förskollärarnas 

livsvärldar och tankar. Utifrån deras sätt att berätta om fenomenet musik, fick vi en förståelse 

för hur de tänker. Vi hoppas, att detta kan leda till att vi tillsammans kan lyfta musiken i 

förskolan. 

 

I följande avsnitt har vi lagt fokus på att diskutera och reflektera kring våra analyser, och det 

resultat som kommit fram i vår studie. Vi återknyter även till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi kommer att gå in på vad det är som vi vet nu, men som vi inte visste 

innan, samt utifrån litteraturen diskutera hur man kan gå vidare med musik i förskolan.  

 

Vår första frågeställning handlar om hur förskollärare upplever musiken i förskolan. 

Som vi tidigare nämnt, ser musiken i förskolan väldigt olika ut utifrån deras livsvärldar. Den 

existerar, men i väldigt många olika former. Vi undrar, om det kan ha att göra med den 

tolkningsfrihet som förskolans läroplan lämnar utrymme för. Den är ett av våra styrdokument 
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som leder oss i verksamheten. Vi upplever, att den i stor utsträckning är väldigt tolkningsbar, 

och att alla pedagoger tolkar den på sitt eget sätt. Om så är fallet kan det få sina konsekvenser, 

eftersom det kan sluta med, att en del förskolor inte alls erbjuder musik. Lpfö (98/2016) 

benämner på sidan 10 ord som utvecklar och många uttrycksformer. Med ordet utvecklar, 

känns det utifrån vår tolkning som om man förutsätter, att barnen redan har en viss kunskap. 

Med ordet många uttrycksformer kanske man tänker, att om man redan har rörelse, bild och 

lek i verksamheten, finns det tillräckligt med olika uttrycksformer och musiken blir därför 

överflödig.  

 

Vi undrar även om det kan vara så, att det finns olika tolkningar av begreppet musik och vad 

det handlar om? Sven-Erik Holgersen (2012), filosofie doktor i musikpedagogik, menar att 

musik kan ses som ett “flerdimensionellt meningsbegrepp”. Enligt honom är det viktigt att 

veta, vad man menar med musik och utifrån vilket musikbegrepp man utgår ifrån. Han har en 

beskrivning på musikaliskt meningsbegrepp, där han menar, att det har två olika dimensioner. 

Det ena är innehållsdimensionen, där det handlar om vilket innehåll man erbjuder inom musik 

och det andra är handlingsdimensionen, där det handlar om hur man erbjuder musik (s. 94). 

Att begreppet musik kunde upplevas på så många olika sätt, var inget vi tidigare hade tänkt 

på. Det blev en “aha-upplevelse” och för oss något nytt att reflektera över. Det är något som 

vi tycker bör lyftas i förskolorna för att säkerställa, att vi strävar mot samma mål enligt 

läroplanen.  

 

Utifrån vår andra frågeställning hur förskollärare använder sig av musik i förskolans 

verksamhet, kunde vi ur resultatet urskilja, att man använder sig av en hel del musik trots allt. 

Däremot kunde vi se, att det många gånger var som vi befarat, att musiken inte lärdes ut med 

syfte att lära just musik utan den användes till annat lärande. Det är givetvis mycket bra att 

man kan nå andra ämnen genom musiken, men musiken i sig förtjänar även sin egna plats, då 

den fyller en viktig funktion för barns kognitiva utveckling, sociala och känslomässiga 

interaktioner, minne, självkänsla, självförtroende, fantasi och kreativitet etc.   

 

Tredje och sista frågeställningen handlar om vilka de avgörande faktorerna är för hur mycket 

musik vi erbjuder i förskolan, samt om vi kan registrera några gemensamma mönster. Genom 

denna frågeställning fann vi studiens essens. Den allra största gemensamma faktorn för hur 

mycket musik som erbjuds i förskolan handlar om självförtroende, självkänsla och 
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kompetens. Under intervjuerna återkom dessa faktorer väldigt många gånger. Vi upplevde, att 

det var viktigt för förskollärarna, att det skulle finnas någon i verksamheten som kände sig 

kompetent nog för uppdraget att utföra en musikstund för att den skulle bli av. Hade man inte 

självförtroende och inte kunde spela något instrument, upplevde man att man inte kunde 

tillföra något. Utifrån ett fenomenologiskt sätt att tänka kanske det inte är så konstigt, att 

musiken inte blir av, om det inte finns någon som drar igång de andra. Människan är trots allt 

bunden till de människor som denne är omgiven av, och lärandet sker i interaktion med dem.  

 

Under musikkursen, vi hade som tillval i vår utbildning, insåg vi ganska snart, att det inte 

behövdes någon särskild musikalisk kompetens för att utföra musikstunder i förskolan. 

Tycker man inte att man kan sjunga, kan man till exempel använda sig av rytmikinstrument 

eller klappa på kroppen i takt till musiken. Det viktigaste är att ha roligt tillsammans. Det här 

stöds av Marie Eriksson (2013), författare och förskollärare, som menar att det inte behövs en 

musiklärare eller musikpedagog för att barnen ska få sjunga, leka och röra på sig. Det handlar 

om tilltro till den egna förmågan och om att våga. Hon anser att förskollärare kan detta, det 

enda som behövs är att de bjuder lite på oss själva och vågar släppa loss (s. 15).      

 

Vi blev därför förvånade över hur stor betydelse den här faktorn faktiskt hade.  

8.1 Miljö  

I resultatet och analysen av intervjuerna kom det fram, precis som den tidigare forskningen 

visat, att det fanns brister i förskolans instrumentaliska miljön. Förskollärarna uttryckte flera 

gånger att musiken borde finnas mer lättillgänglig. Det är något som vi själva tidigare inte lagt 

märke till, men som vi nu börjat reflektera över.  

 

På väggarna i förskolornas miljö kan man ofta hitta riktlinjer kring värdegrunden för att den 

ska hållas levande i verksamheten. När det kommer till musik finns det oftast ingenting.  

 

 

Nedan följer en modell som Eriksson (2013, s 79) har framställt med tankar om vad hon anser 

att musik handlar om i förskolan. Genom att ha denna text synlig i verksamheten tror vi, att 

det skulle underlätta för pedagoger att hålla musiken levande och ha den i bakhuvudet i 

arbetet.  
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Som nyblivna förskollärare kommer vi att lyfta detta i verksamheterna.  

 

8.2 Ledarskap och utbildning 

I den tidigare forskningen ansåg man, att det fanns brister i både ledarskap och utbildning. 

Hur såg det ut med ledarskapet i förskolorna? Med undantag för den förskola som erhöll en 

musikprofil, framkom inget under intervjuerna som visade på en motiverad ledning. Enligt 

vår tolkning ser man inte heller till, att pedagoger får den utbildning de skulle behöva inom 

musik. Eriksson (2013) refererar till Ehrlins studie musik i förskolan, där chefernas intresse 

och engagemang har stor betydelse (s. 22). Vi tror likt henne, att det handlar mycket om 

ledningens egna intresse för musik. Vi vill även uppmärksamma, att ett ledarskap kan handla 

om förskollärares egna ledarskap. Det var något som den tidigare forskningen också betonade, 

nämligen vikten av att vara en god ledare som förskollärare i musikaliska sammanhang. 

Cecilia Ferm Thorgersen (2012), filosofie doktor i musikpedagogik menar; Genom att gå in i 

barnens värld och möta dem där de är, blir det lättare att kunna genomföra en 

musikverksamhet. Det handlar om att göra nya musikaliska erfarenheter tillsammans med 

barnen. Enligt henne handlar det om att barnen ska få använda så många sinnen som möjligt, 

och att de får en känsla av att “jag kan “. Då krävs det en ledare som bör vara närvarande och 

lyssna in barnens fantasi. En förutsättning är dock att skapa en grupp, där detta blir möjligt (s. 
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79). För att kunna utföra det som Ferm Thorgersen beskriver, tror vi i allra högsta grad, att det 

behövs ett eget intresse för att utföra musikaktiviteter.  

 

Inkludering 

Slutligen väljer vi att lyfta musikens möjlighet till inkludering. I våra intervjuer betonade flera 

av förskollärarna, att en musiksamling för dem handlade om att få en “vi-känsla”. Många 

musikstunder utgick från barnen. Genom att de själva fick välja sånger eller instrument kände 

de sig delaktiga och inkluderade. Det här är viktiga beståndsdelar som vi arbetar med i 

förskolan. Statens skolverk (2016) menar, att ”skolan ska kännetecknas av demokratisk 

gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och 

lära sig att olikheter är en tillgång”. Vidare tar de upp, att Sverige skrivit på internationella 

styrdokument, där vi förpliktar oss att arbeta för att främja utvecklingen av en inkluderande 

skola.  

 

Mallo Vesterlund (2015), pedagogisk ledare, menar att det är viktigt att barn i behov av 

särskilt stöd inkluderas i barngrupperna. Det kan man bland annat göra genom att upprepa 

samma musikaliska aktiviteter för att få barnen att känna trygghet och våga (s. 54). Vidare 

betonar hon det här med “vi-känsla” genom att påpeka, att musiken är ett språk som 

sammanför människor från olika etniska grupper och kulturer. Det bidrar till ett interkulturellt 

perspektiv. Det handlar om att förmedla budskap och känslor samt att kunna kommunicera 

med varandra utifrån rytmer, egna toner och rörelser (s. 8).   

 

Holgersen (2012) menar att en viktig didaktisk poäng med musikaliska aktiviteter med barn, 

är att de skapar ett uppmärksamhetsfokus på samma gång som de utvecklas till en 

inkluderande gemenskap. Vidare menar han, att genom att vara delaktig med att spela en 

rytm, så blir man även delaktig i en gemenskap (s. 96). Det här visar, hur musik även fungerar 

främjande för delaktigheten i förskolan. En annan som betonar musik som inkluderande 

pedagogik är Ferm Thorgersen (2012). Enligt henne kan man planera musikstunderna i 

förskolan utifrån inklusion, där man även tar tillvara på demokratiska värden. Under 

planeringen av en musikstund går det lätt att skapa situationer, där alla har möjlighet att delta 

på samma villkor och även upplägget erbjuder alla att kunna vara med. ”Det handlar om att 

känna sig delaktig i det sociala sammanhanget och i det kulturella, samt i sitt eget 

musiklärande” (s. 79). Vi valde att belysa detta, eftersom vi tycker det är ett utmärkt sätt att 
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arbeta på även utifrån ett interkulturellt perspektiv, vilket även genomsyrar hela vår 

utbildning.    

 

Med detta anser vi, att vi fått svar på våra frågeställningar och uppfyllt studiens syfte.  

 

8.3 Metoddiskussion  

Som metod valde vi att göra kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. De liknade mer 

ett öppet vardagssamtal än ett slutet frågeformulär. Utförandet av intervjuerna gick bra och 

förskollärarna gav oss utförliga svar. Skulle vi haft möjlighet att göra något annorlunda i vår 

studie, skulle vi ha valt att strukturera upp intervjufrågorna utifrån olika ämnesområden samt 

utformat frågorna efter dessa. Då skulle vi lättare kunnat analysera resultatet. Vi skulle även 

kunnat använda oss av observationer och gjort studien mer omfattande, men på grund av att 

den var tidsbegränsad, valde vi kvalitet framför kvantitet. 

 

Förslag på vidare forskning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka musiken i förskolan ur förskollärarens 

perspektiv. Vi ville även ta reda på hur de upplevde och använde sig av den, samt vilka de 

avgörande faktorerna var för musikstunderna. Vidare skulle det vara intressant att undersöka 

barns upplevelser av musiken, förslagsvis genom barnintervjuer. Vi skulle även vilja göra 

observationer av musikstunder ur ett sociokulturellt perspektiv, gärna under en längre period 

för att se utvecklingen och vad barnen lär sig i samspel med förskollärarna.  
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9. Slutsats 

 

Denna studies syfte var att undersöka hur mycket musik som bedrevs i förskolan samt hur den 

tillämpades. Vi ville även undersöka vilka de avgörande faktorerna var för att musikstunder 

skulle genomföras. Det här har vi försökt ta reda på genom kvalitativa intervjuer med sex 

olika förskollärare.  

 

Resultatet visar, att musik finns i verksamheterna i många olika former. Den används ofta, 

dock främst som en metod för annat lärande än just musik. Utbildning, miljö och ledning 

påverkar musikens plats i förskolan, men ingen faktor är lika stark som förskollärarnas egna 

intresse tillsammans med självförtroende, och kompetens. Har man inte ett eget intresse av att 

hålla i musikstunder, känner man sig inte heller bekväm i det. Musik i sig verkar vara ett 

ämne som handlar om prestige. De måste låta bra för att man ska vilja sjunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 

10. Referenslista 

 

Calissendorff, M (2012). ”Förskolebarn och instrumentalspel”. I: Riddersporre, Bim och Söderman, 

Johan (red). Musikvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Cervin, E. (2010) Här är det våga som gäller. Ingår i temat: Musik för barnens 

skull>http://forskolan.se/har-ar-det-vaga-som-galler/≤ [2017-04-12] 

 

Engström, B- O. (2007). “Sången - livets uttryck”. I: Fagius, Gunnel (red). Barn och sång. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Eriksson, M. (2013). Musik i förskolan - inspiration och lärande i sagans värld. Stockholm: 

Lärarförbundets förlag.   

 

Ehrlin, A. (2012). ” Att lära av och med varandra” 

>http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:552453/FULLTEXT03.pdf≤ [2017-04-04] 

 

 

Ehrlin, A. (2015). Swedish preschool leadership-supportive or not? 

British Journal of Music Education, 2015, Vol.32(2), s.163–175.  

>https://doi.org/10.1017/S0265051714000308≤ [2017-03-06] 

 

Ehrlin, A. & Gustavsson, H-O (2015). The Importance of Music in Preschool Teacher Education. 

Australian Journal of Teacher Education, 2015, Vol.40(7) 

>http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1069531.pdf ≤[2017-03-07] 

 

Ehrlin, A. & Wallerstedt, C. (2015). Preschool teachers´ skills in teaching music: two steps forward 

one step back. Early Child Development and Care, 21 February 2014, s.1–12. 

>http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2014.884086≤  [2017- 03-07] 

  

Ferm Thorgersen, C. (2012). ”Musikdidaktiskt arbete med förskolebarn”. I: Riddersporre, B. och 

Söderman, J. (red). Musikvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Gunnarson R. Ansvar och copyright [Dept of Prim Health Care Göteborg University - Research 

methodology web site]. May 8, 2010. Available at:> http://infovoice.se/fou.≤ Accessed May 10, 2010. 

http://forskolan.se/har-ar-det-vaga-som-galler/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:552453/FULLTEXT03.pdf
https://doi.org/10.1017/S0265051714000308
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1069531.pdf
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1080/03004430.2014.884086
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1080/03004430.2014.884086
http://infovoice.se/fou
http://infovoice.se/fou


 

 37 

[2017-04-11] 

 

Hammershøj, H. (1997). Musikalisk utveckling i förskoleåldern. Lund: Studentlitteratur AB. 

  

Holgersen, S-E. (2012). “Musik som fast hållpunkt”.  I: Riddersporre, B. och Söderman, J. (red). 

Musikvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur 

  

Kroksmark, T. (red) (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur AB 

  

Kvale, S & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB 

  

Marton, F & Booth, S. (2002) Om lärande. Lund: Studentlitteratur   

 

Patel, R. och Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Patocka, J. (2013) Inledning till fenomenologisk filosofi. Stockholm: Elanders 

 

Skolverket (rev 2016). Läroplan för förskolan. Stockholm: Edita 

 

Statens skolverk (2016) Inkluderande skola - för rätten till meningsfull skolgång.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/inkluderande-skola-1.173803 

[2017-04-09]  

Samuelsson, Ingrid Pramling; Carlsson, M. Asplund; Olsson, B.; Pramling, N.; Wallerstedt, C. (2009).  

“The art of teaching children the arts: music, dance and poetry with children age 2–8 old”. 

International Journal of Early Years Education, 01 June 2009, Vol.17(2), s.119–135. 

>http://dx.doi.org/10.1080/09669760902982323≤ [2017-03-13] 

 

Still, J. (2011). ”Musikalisk lärandemiljö - planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem” [2017-

03-13] 

>http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72436/still_johanna.pdf?sequence=2≤ 

 

 

Sundin, B. (1995). Barns musikaliska utveckling. Stockholm: Liber förlag. 

  

Söderman, J. (2012). “Barnmusik eller musik för barn”. I: Riddersporre, B. och Söderman, J. (red). 

http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1080/09669760902982323
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72436/still_johanna.pdf?sequence=2


 

 38 

Musikvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur 

  

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (5:e upplagan) Lund: Studentlitteratur 

  

Vesterlund, M. (2015). Musikspråka i förskolan. Stockholm: Liber AB 

  

Wallerstedt, C. (2015). Musikdidaktik i förskolan - att utveckla barns skapande förmåga. Stockholm: 

Gothia Fortbildning 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2016). 

Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Tillgänglig på internet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 39 

 

Bilaga 1. 

  

Intervjufrågor: 

Vilken utbildning har du? När gick du din utbildning? 

  

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

  

Beskriv vad du tänker när det handlar om musik i förskolan utifrån din yrkesroll. 

  

Beskriv vad det är ni gör i förskolan inom musik. 

  

Vad betyder musik för dig? 

  

 På vilket sätt visar du på barns lärande inom musik? 

  

Föreställ dig en vanlig dag då du tänkt ha en musikstund. Vilka faktorer är det som påverkar för att du ska kunna 

utföra det du tänkt? Beskriv! 

  

På vilket sätt anser du att musiken bör vara en del i förskolan? Ge exempel! 

  

Kan du se att musiken ger annat lärande? 
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Bilaga 2 

 

Mall informerat samtycke  

 

Hej förskollärare på xxxxx. 

 Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet med interkulturell profil vid Södertörns 

högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla 

om musik i förskolan. Hur ser ni förskollärare på musiken och vilka faktorer är det som styr över hur mycket 

musik som erbjuds i verksamheten? 

  

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er och intervjua en förskollärare med hjälp av 

ljudupptagning. Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att er och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet 

avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas 

i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i studien är frivillig och 

kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information. 

  

Vänliga hälsningar.                           

 Jennie Fagerhov                               Linda Soini 

XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX 

jennie_c83@hotmail.com  Soini.linda@gmail.com 
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