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1 Inledning 

 

I förskolans styrdokument (Skolverket, 2016) framgår det att barn ska ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att skapa och utveckla sin potential att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i bland annat sång och musik. Holmberg (2014) beskriver att det finns många olika 

synsätt och definitioner av vad musik egentligen är och hur det påverkar oss människor samt att 

det kan vara problematiskt att identifiera en generell definition av begreppet. Då musik framhålls 

som ett strävansmål i läroplanen är det väsentligt att lyfta fram begreppet musik eftersom det i 

förskolepraktiker synliggörs utifrån olika aspekter (a.a). 

En vanlig definition av musik i förskolan är när musik ses som ett verktyg för att lära och 

utveckla andra ämnesdidaktiska läranden, så som bland annat matematiska eller språkliga 

förmågor och kunskaper (Eriksson, 2013). Eriksson (2013) liksom Ehrlin (2012) menar att då 

musiken framhävs som ett medel för andra ämnesdidaktiska läranden försvagas musikens 

egenvärde. Andra definitioner av musik i förskolan lyfter istället fram musikens egenvärde. 

Sæther (2014) beskriver att musikaliska dialoger kan ske som en form av ickeverbal 

kommunikation. Musiken är en form av uttryckssätt som hjälper barn att uttrycka sina känslor i 

ensamhet eller förmedla budskap i kommunikation med andra (a.a; Angelo & Sæther, 2014; 

Eriksson, 2013). Vidare beskriver Wallerstedt (2015) musikens egenvärde genom att hävda att 

synliggörandet av musik som bland annat takt och rytm i förskolan inte behöver vara så 

komplicerat eftersom alla människor har musikaliteten inom sig. Ovanstående definitioner som 

belyser musikens egenvärde är de som studien kommer benämna som musik som eget lärande. 

I tidigare forskning framkommer det att musik är viktigt för barns lärande och utveckling men att 

förskollärares osäkra förhållningssätt till musik ger konsekvenser för det musikaliska utrymmet i 

förskolan (Ehrlin, 2012b; Ehrlin & Tivenius, 2017; Söderman, 2012). Under verksamhetsförlagda 

utbildningar har förskollärare beskrivit sin osäkerhet kring deras kompetens att leda barn i musik. 

De har även uttryckt att det musikaliska utrymmet i förskolan är bristande och bör få större plats. 

Dessa erfarenheter har bidragit till intresset att undersöka hur förskollärare definierar musik som 

eget lärande och på vilka sätt de synliggör det i verksamheten. I studien ställs musik som ett eget 

lärande emot musik som ett redskap för andra ämnesdidaktiska läranden. 

Det har länge klargjorts i forskning att musik är betydelsefull för barns lärande och utveckling då 

det påverkar barns emotionella, sociala, kommunikativa och kognitiva utveckling. Samtidigt 

stimulerar det lycka och skapar samhörighet mellan de som deltar i musikaliska sammanhang 

(Eriksson, 2013; Holmberg, 2014; Söderman, 2012). Dessutom framhåller förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) musik som ett strävansmål där barn ska ges möjlighet att förmedla känslor och 

budskap genom bland annat sång och musik. Dock visar förskollärare en osäkerhet till sin egen 

förmåga att spela, sjunga och leda förskolebarn i musik, vilket kan medföra att det musikaliska 

utrymmet i förskolan minskar (Bolduc & Evrard, 2017; Ehrlin, 2012a; Ehrlin & Tivenius, 2017). 

Förskollärarnas osäkerhet som framkommit i både forskning och litteratur har även synliggjorts 

för oss i praktiken. Baserat på tidigare forskning, läroplanens redogörelser av musik samt våra 

egna erfarenheter av musik i förskolan anser vi att det valda undersökningsområdet är relevant. 
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2 Bakgrund 

 

Följande avsnitt beskriver musikens historia i förskolan och därefter musikens plats i förskolans 

läroplan idag. Fortsättningsvis beskrivs musik som eget lärande genom de olika underrubrikerna; 

Musik som uttryckssätt och kommunikation samt Musik, takt och rytm. Avsnittet avslutas med att 

beskriva förskollärares förhållningssätt till musik och musik som ett redskap för andra 

ämnesdidaktiska läranden. 

 

2.1 Musikens historia i förskolan 

  

Den första småbarnsskolan i Sverige startade år 1836. Under denna tid hade musiken inte någon 

stor pedagogisk plats i barnomsorgen utan användes i syfte att fostra barn. Vanligt var att barn 

uppträdde med sång och musik för föräldrarna enligt lärarens riktlinjer och instruktioner av vad 

som ansågs vara musikaliskt korrekt. På så vis skedde det en fostran genom sång och musik 

(Holmberg, 2012; Øivind, 1996). I slutet av 1800 - talet startade den första Kindergarten, eller 

som det enligt det svenska språket kallades för; Barnträdgården. Under denna tid förändrades den 

svenska förskoleverksamheten mycket på grund av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782–

1852) (Ehrlin, 2012a; Holmberg, 2014). Fröbel inspirerades av Jean-Jacques Rousseaus (1712–

1778), Friedrich Schillers (1759-1805) och Johann Heinrich Pestalozzis (1746-1827) syn på barn. 

Det som var utmärkande för deras barnsyn var att barn ska ha rätt till frihet och 

självbestämmande samt att barnuppfostran ska ske i estetiska sammanhang såsom drama, bild, 

musik, rörelse och språk (Lundgren, 2014; Holgersen, 2012; Dahlbeck & Persson, 2010). Fröbel 

hävdade att barns erfarenheter och sinnesupplevelser ska ligga till grund för både verksamheten 

och barnens lärande (Dahlbeck & Persson, 2010). Musiken var betydelsefull för Fröbel, då han 

ansåg att sången förenar kropp, ande och själ (Holmberg, 2014). Enskilt och tillsammans med 

barnen utvecklade Fröbel sånger och sånglekar med pedagogiskt innehåll. Sångerna innehöll 

bland annat musikaliska strukturer och texter som även handlade om vardagsstrukturer och 

sociala och moraliska normer. Syftet med sånglekarna var alltså inte enbart att låta barnen känna 

glädje, de användes även som uppfostringsmedel (Holgersen, 2012; Holmberg, 2014). 

  

Dahlbeck och Persson (2010) skriver att barns estetiska uttryck och skapande har haft en självklar 

plats i styrdokument under förskolans historia. År 1968 kom barnstugeutredningen vilket 

medförde att barnomsorgen fick sin första läroplan. Med grund i denna utredning utformades 

styrdokumentet Pedagogiskt program för förskolan, utgiven 1987, vilken innehöll ett tydligare 

pedagogiskt syfte (Pramling Samuelsson, 2014). I det pedagogiska programmet för förskolan 

framträdde musik som något barn upplever där deras spontana uttryck skulle utgöra grunden för 

musikarbetet (Holmberg, 2014). Däremot hävdar Holmberg att musiken fortfarande saknade 

estetisk prägel, vilket innebar att framställningen av musik hade större betydelse än de känslor 

och upplevelser som barnen erfar i den. 
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1996 integrerades förskolan och skolan för första gången då Skolverket tog över barnomsorgen 

från Socialstyrelsen. Därefter utarbetades ett måldokument som riksdagen kom att godkänna, 

 

Lpfö (1998) Läroplanen för förskolan, med syftet att nå en större integration mellan förskola och 

skola. Det fastslogs att barn i förskolan skulle ges möjlighet att kommunicera och skapa genom 

olika uttryckssätt, däribland musik (Skolverket, 2016; Pramling Samuelsson, 2014). Nu kom 

därmed musiken att framträda som ett uttryckssätt där de traditionella begreppen sång, musik och 

dans användes tillsammans. År 2010 reviderades förskolans läroplan där flertal delar berikades 

med flera punkter, bland annat utökades matematik till fem punkter. Musik, sång och rörelse fick 

ingen utökad betydelse utan finns fortfarande sammanflätad i delen som berör flera estetiska 

uttrycksformer. Revideringen kan ge en missvisande bild av att exempelvis matematik anses vara 

viktigare för barns utveckling och lärande än musik, eftersom matematik utvecklades till fler 

punkter och musik förblev oförändrat berört i samma punkt (Holmberg, 2014). 

  

2.2 Vad säger förskolans läroplan idag? 

 

I läroplanen nämns musik inte som ett eget ämnesdidaktiskt lärande utan förekommer 

tillsammans med andra estetiska uttrycksformer såsom dans och sång. Exempel på 

ämnesdidaktiska läranden är bland annat matematik och naturvetenskap vilka beskrivs i egna 

punkter i läroplanen. Exempelvis redogör förskolans läroplan för att förskolan ska arbeta för att 

varje barn ska utveckla sin förmåga “att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,” (Skolverket, 2016, s. 10). 

Läroplanen redovisar att barn ska ges möjlighet att kommunicera och att skapa med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, musik och sång, rytmik, drama, rörelse och dans samt med hjälp av 

skrift- och talspråk. Detta visar både metod och innehåll i förskolans strävan om att främja barns 

lärande och utveckling (Skolverket, 2016). Arbetslaget ska även sträva efter att hjälpa barn att 

utveckla sin förmåga att dokumentera, kommunicera och förmedla erfarenheter, upplevelser, 

idéer och tankegångar. Detta ska ske med hjälp av konkret material, ord och bild samt genom 

estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2016). Eriksson (2013) ställer sig kritisk till att de estetiska 

ämnena har samlats ihop till samma mål samt att de har ett mindre utrymme än andra 

ämnesdidaktiska läranden i läroplanen. Vidare ifrågasätter författaren huruvida Skolverket 

fokuserar för mycket på teoretiska kunskaper och glömmer bort upplevelserna som barn tillägnar 

sig genom estetiska ämnen. 

 

2.3 Musik som eget lärande 

  

Det har sedan länge klargjorts i forskning att musik är av stor vikt för barns utveckling och 

lärande (Söderman, 2012). Kunskapen om att musik har en betydande roll för barns emotionella, 

sociala, kommunikativa och kognitiva utveckling kan vara en anledning till att musik ses som 

betydelsefull för barns lärande och utveckling. En annan anledning till att musik är viktig för 
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barns lärande kan vara att musik dessutom framkallar lycka och bildar samhörighet mellan de 

aktörer som deltar i musikaliska sammanhang (Eriksson, 2013; Holmberg, 2012). Läroplanen 

skriver att förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik, vilka också är förutsättningar 

för att barn ska lära och utvecklas (Skolverket, 2016). Att tillvarata barns musikalitet och ge dem 

möjlighet att vistas i en musikaliskt stimulerande miljö är därför betydande för barns utveckling 

och lärande (Ehrlin, 2012a; Ehrlin, 2012b; Still, 2011). 

Still (2011) skriver i sin studie att trots att forskning om begreppet musikalitet har pågått i 

århundraden så är det ännu svårdefinierat. Det finns en tradition som menar att en människa 

enbart är musikalisk om hen kan läsa noter och sjunga rent. Forskaren hävdar att musikaliska 

aktiviteter som att lyssna och dansa till musik eller att spontant sjunga och spela instrument är en 

del av den totala musikaliteten. Synen på att barns musikalitet är av högre värde om hen kan 

producera musik på ett korrekt sätt är inte aktuell i denna studie. Musik som eget lärande 

definieras i denna studie som att musik och musikaliska aktiviteter inte behöver vara 

komplicerade för att det ska påverka barns lärande och utveckling positivt. 

Nedan följer och beskrivs olika definitioner av musik som eget lärande genom de olika 

underrubrikerna; Musik som uttryckssätt och kommunikation och Musik, takt och rytm. 

 

2.3.1 Musik som uttryckssätt och kommunikation 

  

Läroplanen framför att barn ska stimuleras och utvecklas i deras kommunikationsutveckling. Som 

tidigare nämnts i studien ska barn även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förmedla 

upplevelser och tankar genom olika uttryckssätt så som bland annat musik (Skolverket, 2016). 

Still (2011) skriver att det ställs höga krav på barns kommunikativa och sociala kompetens på 

grund av det medie - och kommunikationssamhälle som råder idag. Forskaren framför att barn av 

den anledningen behöver ges förutsättningar att utveckla sin kommunikativa förmåga samt att 

reflektera och samarbeta genom olika uttrycksformer. Still menar att barns förmåga att reflektera 

och förstå sin omvärld är grundläggande för deras lärande. Därför bör barn i förskolan ges 

förutsättningar att uppleva sin omvärld så att de därmed erfar förmågan att uppfatta den (a.a). 

Musik inspirerar till socialt samspel och kommunikation då musikupplevelser ger möjlighet att 

uttrycka känslor. Barn väljer att uttrycka sina känslor och impulser genom olika uttryckssätt, 

ibland blir musiken det medel som passar bäst till den känsla barnet upplever. När barn använder 

musik som uttrycksmedel kommer deras känslor i rörelse samt att deras sinnesupplevelser och 

förnimmelser uttrycks. Barns musikaliska uttryck kan antingen ske i ensamhet eller i 

kommunikation med andra (Nivbrant Wedin, 2013; Saether, 2014). Sæther (2014) menar att det 

krävs att något utvecklas gemensamt för att något ska kunna kommuniceras, som att exempelvis 

föra en talad dialog. Det kan också kommuniceras ickeverbala dialoger där något som berör 

kroppens olika sinnen delas och uppfattas tillsammans med någon annan. Då musik stimulerar 

kroppens sinnen, kan en musikalisk dialog ske när en musikupplevelse delas tillsammans med 

någon annan (a.a; Holmberg, 2014). Dessa musikaliska dialoger gör att musik kan ses som ett 

universellt språk som hjälper människor att uttrycka och förmedla känslor samt budskap oavsett 

om de talar samma språk eller inte (Ehrlin, 2012a; Vesterlund, 2011).  
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2.3.2 Musik, takt och rytm 

 

Grundstenar inom musik såsom takt och rytm är medfödda och hjälper människan att förstå 

exempelvis rytmiska mönster. Barn erfar några av sina första mönsterupplevelser redan som 

spädbarn genom sinnen som bland annat hörseln och känseln (Geist, Geist & Kuznik, 2012). 

 Geist, Geist och Kuzniks (2012) studie visar att barn uppvisar ett större engagemang för 

exempelvis instruktioner när de hör rytmiska slag. Geist et. al. menar därför att det är 

betydelsefullt för barns lärande och utveckling att utöva musik i takt och rytm eftersom barn då 

uppvisar större engagemang och lugn, vilka är förutsättningar för lärande. 

Wallerstedt (2015) beskriver att hela kroppen involveras i musiken och att den koordineras 

därefter. Av den anledningen behöver synliggörandet av musikrytmik i förskolan inte vara så 

komplicerad. Det kan exempelvis visa sig mönster inom musik när barn gungar i takt tillsammans 

i ring under en sång, eller presenterar olika tempon genom att klappa händer eller slå i takt på 

trummor liksom under vilan, när förskolläraren stryker handen över ryggen eller magen fram och 

tillbaka i rytmiska rörelser (Geist, Geist & Kuzniks, 2012; Wallerstedt, 2015). 

  

2.4 Förskollärares förhållningssätt till musik 

 

Många förskollärare uppvisar en tvekan till sin egen förmåga att undervisa förskolebarn i musik. 

Flera förskollärare upplever att de inte är tillräckligt kvalificerade att sjunga och spela tillsammans 

med barn. Förskollärares osäkra förhållande till den egna musikaliska förmågan kan medföra att 

det musikaliska utrymmet i förskolan minskar. Således kan den traditionella synen på att en 

människa enbart är musikalisk om hen kan sjunga rent och spela ett eller flera instrument grunda 

sig i det otrygga förhållande förskollärare uppvisar till den egna musikaliska förmågan (Bolduc & 

Evrard, 2017; Ehrlin, 2012a; Ehrlin & Tivenius, 2017). 

  

Eriksson (2013) liksom Ehrlin (2012a) framför att det finns olika aspekter som förskollärare bör 

beakta för att det musikaliska utrymmet i förskolan inte ska minska. Aspekterna som lyfts fram 

är; kompetensutveckling, tillåtande klimat i arbetslaget samt delaktighet i musikstunder. Ehrlin 

och Tivenius (2017) beskriver i sin studie att förskollärare är medvetna om musiken som eget 

lärande och dess betydelse för barn. Däremot uppvisade de svårigheter att implementera det i 

praktiken. Vidare uppger de att den musik som erbjuds för barnen i förskolan bestäms av 

förskollärarnas individuella syn på musik. Av den anledningen bör förskollärare få fortlöpande 

utbildning och inspiration i musik utanför den egna verksamheten, som exempelvis 

kompetensutvecklingar eller musikkurser vilka erbjuds på bland annat högskolor (a.a; Ehrlin, 

2012a). Eriksson (2013) beskriver att en aspekt handlar om att ha ett öppet och tillåtande klimat i 

arbetslaget, och att förskollärarnas olika förmågor att leda barn i musik krävs. Följaktligen kan det 

leda till att förskollärare känner tillit till sin egen förmåga och kan med trygghet leda musikstunder 

(a.a). 
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Eftersom det är förskollärare som genom sina insikter skapar förutsättningar för barnen att lära, 

undersöka, utvecklas och erövra kunskaper uppmärksammas ytterligare en aspekt om 

förskollärares förhållningssätt. Holmberg (2014) belyser barns delaktighet och hur viktigt det är 

att förskollärare utgår från barns erfarenheter och intressen i såväl musikaktiviteter som i alla 

aktiviteter på förskolan. Abrahamsson och Wennberg (2014) menar att musik är en 

kontaktskapande aktivitet och att barns möjlighet till delaktighet ökar om de får vistas i en 

verksamhet som erbjuder dessa där utgångspunkten för dem är barns erfarenheter och intressen. 

Om barns intressen och erfarenheter ligger till grund för musikstunder blir även de musikaliska 

interaktionerna och upplevelserna för barnen positiva. Dessutom ökar barns självförtroende när 

de får bekräftelse på att de kan påverka verksamheten (Ferm Thorgersen, 2012) 

Således har musik en stor betydelse för barns delaktighet i förskolan (Ehrlin, 2012a; Ehrlin & 

Gustavsson, 2015). 

  

2.5 Musik som redskap för andra ämnesdidaktiska 

läranden 

 

Ehrlin (2012a) och Holmberg (2014) har båda genomfört en etnografisk studie i förskolan. Syftet 

med Ehrlins (2012a) studie var att undersöka vilken funktion och plats musiken har i några 

förskolors pedagogiska verksamhet. Holmbergs (2014) syfte var att i sin studie beskriva och 

analysera musikstunders didaktik i förskolepraktiker. Precis som det framkommit i Ehrlins 

(2012a) studie har det i Holmbergs (2014) studie visat sig att musikstunder vanligen används i 

syfte att lära något annat än enbart musik. Likaså presenterar Still (2011) resultatet i sin studie 

vilken visar att musikstunder ofta används i syfte att bland annat utveckla barns språkliga och 

matematiska förmågor, framför barns musikaliska potential. Ehrlin (2012a) hävdar därmed att 

musikens egenvärde sjunker. 

Holmberg (2014) visar i sin studie att musiken ofta synliggörs som ett lära med- perspektiv. Lära 

med- perspektivet handlar om att det musikaliska framträdandet hamnar i bakgrunden av att 

musiken istället ska gestalta något annat än sitt egenvärde. Om syftet exempelvis är att främja 

barns matematiska kunskaper kan en sångtext om antal sjungas som undervisningsmetod. För att 

vidare förstärka budskapet i sångtexten kan rörelser och gestaltning av antal tilläggas, såsom att 

barnen låtsas att de är elefanter som balanserar på en tråd och hämtar fler elefanter, eller i denna 

liknelse, barn, för att de tyckte att det var intressant. I sådana sammanhang uppträder musiken 

som ett medel snarare än som ett enskilt mål (a.a). Sångtexter kan även sjungas av anledningar 

som att berika barns språk, öka deras ordförråd och förståelse för begrepp. Genom att sjunga tar 

barn också till sig meningsbyggnad, språkljud och språkrytm. Efter ett tag kommer all den 

kunskap om begrepp och meningsbyggnad de erövrat genom musiken visa sig i deras talade språk 

(Ehrlin, 2015). 

 

2.6 Teoretisk grund 
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För att få svar på studiens forskningsfråga kommer datamaterialet studeras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv (Christoffersen & Johannessen, 2018). Utgångspunkten för det 

sociokulturella perspektivet är Lev S. Vygotskijs (1894 - 1934) teorier om att förutsättningen för 

lärande och utveckling är i gemenskap med andra människor. Vygotskij menade vidare att 

redskap, som exempelvis redskapet språk, kontinuerligt utvecklas hos människan och att det sker 

inom kulturella gemenskaper. Detta för att en del redskap inte finns naturligt hos människan, 

som exempelvis traditioner som förs vidare från generation till generation. Det sociala samspelet i 

kommunikation med andra är en betydelsefull aspekt inom perspektivet och är det som formar 

människan till en tänkande varelse (Säljö, 2014). Vidare är det även det som utvecklar förmågan 

vi använder för att kunna uttrycka oss estetiskt (a.a; Ehrlin & Gustavsson, 2015). Det 

sociokulturella perspektivet passar därför väl i studien då den fokuserar på vikten av 

kommunikation och samspel i bland annat musik som ett eget lärande (Angelo & Sæther, 2014; 

Eriksson, 2013). 

En annan essentiell del inom det sociokulturella perspektivet är tillämpningen av kulturella 

redskap, vilka hör ihop med de centrala begreppen artefakter, appropriation och mediering. Redskapen 

kallas för artefakter och appliceras i samspel med andra människor (Hundeide, 2006; Säljö, 2014). 

Artefakter har skapats i interaktion mellan människor och därför kan dessa vara antingen 

intellektuella eller materiella vilka påverkar människans intellekt och handlingar (Jakobsson, 

2012). Vidare beskrivs artefakter kunna utvecklas genom att människan lägger till nya 

uppfinningar och använder dem på nya sätt. De intellektuella artefakterna kan även kallas 

språkliga, och innefattar bland annat bokstäver, symboler, begrepp och siffror, vilka genom 

mänsklig interaktion har utvecklats till språk och räknesystem. Dessa intellektuella och språkliga 

artefakter används för att utveckla människans mentala och tänkande funktioner (a.a; Säljö, 2014). 

Materiella artefakter, eller fysiska artefakter innefattar föremål som bland annat papper och 

penna, böcker eller köksredskap. Utvecklandet av dessa artefakter kan exempelvis vara att vässa 

en penna eller att slipa en kniv (Jakobsson, 2012). Jakobsson, 2012 beskriver appropriation som 

människans möjlighet att i sociala praktiker använda artefakter. När kunskaper och förmågor om 

artefakten har tillägnats kan människan använda artefakterna på en högre nivå, som att hen 

exempelvis kan behärska skriftspråket efter att hen lärt sig alfabetet (a.a). Med andra ord 

beskriver Säljö (2014) att appropriering betyder att erövra förmågan att använda ett abstrakt 

innehåll hos en artefakt och sedan sammankoppla det till situationer och föremål i olika miljöer 

på ett avancerat sätt. Mediering sker när människan använder sina redan kända artefakter till att 

analysera och förstå omvärlden (Säljö, 2014). Eftersom begreppet mediering beskriver sambandet 

mellan artefakter och människans tänkande och handlande, är mediering ett väsentligt begrepp 

inom det sociokulturella perspektivet. Vidare kan mediering beskrivas som att artefakter aktiverar 

och driver människans tänkande och handlande framåt (Jakobsson, 2012). Säljö (2014) 

exemplifierar mediering genom att beskriva hur en kirurg behöver behärska anatomi och annan 

forskning om människans kropp för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Integrationen 

mellan de tillgängliga artefakterna påverkar och driver människans lärprocesser framåt 

(Jakobsson, 2012).  

  

Musik kan ses som en kulturell artefakt eftersom musik är ett estetiskt uttryckssätt som är nära 

sammankopplat med samspel. I musikstunder ges människor möjlighet att tillämpa och använda 
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artefakter. Med andra ord finns möjligheten att i en social musikstund appropriera och mediera 

kulturella artefakter. Ett teoretiskt perspektiv har som funktion att granska ett fenomen ur en 

specifik synvinkel (Christoffersen & Johannessen, 2018). De sätt datamaterial analyseras genom 

är sammanflätade med den teori och de begrepp studien utgår från (Christoffersen & 

Johannessen, 2018; Rennstam & Wästerfors, 2015). 
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3 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare definierar musik som eget lärande i 

förskolan och i så fall på vilket eller vilka sätt det synliggörs i verksamheten. 

  

3.1 Frågeställningar 

 

●    Hur definierar förskollärare musik som eget lärande i förskolan och i så fall på vilket eller 

vilka sätt? 

●    Synliggör förskollärare musik i förskolan som ett eget lärande och i så fall på vilket eller 

vilka sätt? 
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras valet av metod, urval av respondenter samt en presentation av deras 

ålder och arbetslivserfarenhet. Vidare beskrivs de etiska aspekter som beaktats. Avslutningsvis 

presenteras studiens tillförlitlighet och genomförande av semistrukturerade intervjuer samt 

databearbetning och analys. 

  

4.1 Metodval 

  

Studiens metodval är kvalitativt och baseras på semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa metoder 

uppkom som en motpol till kvantitativ metod (Svensson & Ahrne, 2015). I kvantitativ metod 

används mätbara data där frågeställningar besvaras genom statistik (a.a; Christoffersen & 

Johannessen, 2018). Kvalitativa metoder används istället för att tolka syftet och uppfatta budskap 

och meningar hos det undersökta objektet, precis som denna studie ämnar göra. Studiens syfte 

och frågeställningar besvaras genom semistrukturerade intervjuer och förespråkas i den 

kvalitativa metoden. Genom intervjuer kan ansvarig forskare ta del av berättelser och skildringar 

från respondenternas erfarna arbetsliv (Svensson & Ahrne, 2015). Christoffersen och 

Johannessen (2018) skriver att en huvudsaklig skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod är 

utrymmet för flexibilitet. Ett avgörande kriterium för kvalitativ metod är att forskaren ska lägga 

vikt på en öppen och flertydig empiri. Tillåtelsen för spontanitet i samverkan mellan forskare och 

deltagare är större vid en kvalitativ metod och ger möjlighet att skapa ett så tillåtande klimat för 

respondenterna som möjligt (Christoffersen & Johannessen, 2018; Alvesson & Sköldberg, 2008). 

  

4.2 Urval 

 

Studiens respondenter innefattar fyra förskollärare från samma kommun. Urvalet var 

kriteriebaserat vilket innebär att respondenterna behöver uppfylla vissa särskilda kriterier för att 

kunna svara på studiens frågeställningar (Christoffersen & Johannessen, 2018). Kriterierna 

respondenterna uppfyllde i studien var dels, att de är legitimerade förskollärare och att de är 

verksamma i förskolan. Valet att intervjua en homogen målgrupp på fyra förskollärare gjordes då 

ett kännetecken för kvalitativ metod är att få en stor mängd data från en mindre mängd 

respondenter vilken följaktligen ska analyseras på djupet (Reinecker & Jörgensen, 2014). Trots att 

det vid kvalitativ metod är lämpligt att intervjua sex till åtta respondenter kan det i en homogen 

målgrupp räcka med färre respondenter vilket det i studien gjorde eftersom en mättnadskänsla 

upplevdes efter intervjuerna då upprepade mönster kunde identifieras. Fler intervjuer hade 

troligen inte givit ytterligare kunskap (Christoffersen & Johannessen 2018; Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011). Författarna menar att datainsamling inte behöver tas längre när forskarna 

upplever mättnad inför den insamlade empirin. 

  



11 
 

4.2.1 Respondenter   

 

Nedan presenteras de förskollärare som deltagit i studien. Namnen är fiktiva men inte deras ålder 

eller arbetslivserfarenhet. Studenterna hade redan innan en relation till två av förskollärarna och 

därmed skedde ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurval som att 

respondenterna i studien är personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren under det 

specifika tillfället. Han förmedlar vidare vikten av att forskaren då inte ska dra några allmänna 

slutsatser. Något annat som har beaktats är att två av respondenterna, Ulrika och Jennifer arbetar 

i samma arbetslag, därmed har även eventuella slutsatser här granskats och kritiserats för att inte 

påverka. 

  

1. Elina är 32 år och har arbetat som förskollärare i tio år. 

2. Fatima är 43 år och har arbetat som förskollärare i 16 år. 

3. Ulrika är 56 år och har arbetat som förskollärare i 29 år. 

4. Jennifer är 22 år, hon är nyutexaminerad och har arbetat som förskollärare i tre och en halv 

månad.   

  

4.3 Etiska aspekter 

  

Under forskningsprocessen har de fyra huvudkraven enligt Vetenskapsrådet (2002) beaktats. 

Huvudkraven är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Vid 

intervjutillfällena uppfylldes informations- och samtyckeskravet. Respondenterna undertecknade 

en samtyckesblankett (bilaga 1) som förklarade vad intervjun kom att innebära, deltagandets 

frivillighet till studien samt information om möjligheten att de när som helst kan avbryta 

deltagandet. Enligt konfidentialitetskravet har fiktiva namn på respondenterna använts. Utifrån 

nyttjandekravet har empirin i studien enbart nyttjats av oss och endast använts i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska aspekter är avgörande för studiens tillförlitlighet (Löfdahl, 

2015). 

  

4.4 Tillförlitlighet 

  

En väsentlig del i all forskning är hur tillförlitliga data är (Christoffersen & Johannessen, 2018). 

De fyra delkriterierna; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering har beaktats för 

att öka studiens tillförlitlighet. 

Trovärdighet innebär att forskaren utför studien i överensstämmelse med de regler som finns. 

Överförbarhet förklaras genom att synliggöra hur pass överförbara resultaten är gentemot en 

annan miljö. Pålitlighet handlar om att alla moment i forskningsprocessen ska redovisas samt att 
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dessa ska bedömas kollegialt. Med konfirmering innebär det att forskaren inte avsiktligt låtit egna 

värderingar påverka studiens resultat (Bryman, 2011). 

I denna studie har en strävan efter en så hög trovärdighet som möjligt gjorts i enlighet med de 

regler och krav utifrån metodlitteratur och Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska aspekter. 

För att stärka pålitligheten i studien beskrivs alla moment i forskningsprocessen detaljerat i 

texten, bland annat i urval och analys. Beskrivningen av forskningsprocessen har som 

utgångspunkt att det ska vara möjligt för en annan forskare att genomföra samma studie och få 

ett oförändrat resultat. Pålitligheten stärks ytterligare då korrigering av text har gjorts under 

forskningsprocessen utefter kollegiala bedömningar av både handledare och kurskamrater. 

Medvetenheten om att studiens resultat kan påverkas av egna värderingar har funnits med, 

däremot har syftet varit att förebygga det i största möjliga mån även om Bryman (2011) menar att 

fullständig objektivitet inte är möjlig. Studiens tillvägagångssätt och resultat är beskrivet och 

bilaga av intervjuguiden finns redovisad, alltså skulle samma studie kunna överföras till en annan 

miljö. 

  

4.5 Genomförande 

 

Nedan beskrivs genomförandet av semistrukturerade intervjuer samt hur databearbetning och 

tematisk analys har implementerats. 

  

4.5.1 Semistrukturerade intervjuer 

 

Intervjuerna i denna studie är semistrukturerade. De semistrukturerade intervjuerna är en form av 

kvalitativa intervjuer där en intervjuguide används för att få fram empiri (Bryman, 2011; 

Christoffersen & Johannessen, 2018). Intervjuguiden (bilaga 2) för studien innehöll frågor och 

följdfrågor. Frågorna ställdes i olika ordning anpassat efter det aktuella sammanhang student och 

respondent befann sig i, precis som det i en semistrukturerad intervju ger utrymme för (Bryman, 

2011). Följdfrågorna hade som funktion att ställas vid de tillfällen där ytterligare eller tydligare 

svar från respondenterna önskades av forskarna. 

Respondenterna kontaktades antingen via mejl eller telefonsamtal där syfte och frågeställningar 

presenterades samt där dag och tid för intervjun bestämdes. Intervjufrågorna gavs inte ut till 

förskollärarna i förväg för att inte riskera att svaren skulle bli konstruerade (Eriksson- Zetterquist 

& Ahrne, 2015). För att visa respekt för respondenterna lämnades ansvaret att bestämma tid och 

plats för intervjun över till dem vilka alla genomfördes i varje förskolas respektive personalrum. 

A.a menar att det finns många faktorer som spelar in och påverkar förhållandet mellan 

respondent och forskare och att det därför är av stor vikt att mötas på ett likvärdigt plan där 

respondenten känner sig trygg. Utförs intervjun exempelvis i hemmiljö kan svaren från 

respondenten komma påverkas av det då särskilda känslor kan väckas. Båda forskarna 

medverkade under intervjuerna vilka spelades in på diktafonfunktionen på forskarnas 

mobiltelefoner. Diktafonfunktionerna testades innan varje intervju ägde rum för att säkerställa att 
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inget tekniskt fel skulle störa samtalen Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) belyser vikten av 

att vara väl förberedd inför intervjusamtalen. Vid intervjuerna fördes stödanteckningar av ena 

studenterna medan den andre tog rollen att ställa majoriteten av intervjufrågorna. A.a menar att 

anteckningar är lämpligt att föra om tekniken mot förmodan skulle sluta fungera. Intervjuerna 

varade mellan 20 till 30 minuter. 

  

4.5.2 Databearbetning och tematisk analys 

   

Intervjuerna transkriberades samma eller nästkommande dag från det att intervjun ägt rum, för 

att ha den så färskt i minnet som möjligt. Öberg (2015) belyser betydelsen av att transkribera 

materialet inom en snar framtid, av den anledningen att intrycken från intervjun är högst aktuell. 

Sedan gjordes en tematisk analys, en form utav temasökning för att hjälpa till att tolka materialet. 

Respondenterna informerades också om möjligheten att få ta del av transkriberingen från sin 

egen intervju. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) belyser att detta är en aspekt som kan ge 

fördelaktiga tillskott i studien där deltagarna kan meddela om de känner igen det som skrivits 

fram eller om de vill tillägga något som kan stärka studiens trovärdighet. Dock önskade ingen av 

respondenterna att ta del av sin transkribering. 

Tematisk analys innebär att forskarna läser transkriptionerna noggrant ett flertal gånger för att 

kunna identifiera teman (Bryman, 2011; Rennstam & Wästerfors, 2015). Teman är sådant som 

repeteras och återkommer upprepade gånger i intervjuerna (Bryman, 2011). För att sortera och 

synliggöra återkommande material i intervjuerna markerades temana med överstrykningspennor 

och klisterlappar med olika färger. Sedan skrevs respektive tema in i varsitt dokument på datorn. 

När citatutdrag skulle skrivas ut i resultatet kunde dessa klippas ut ur dokumenten och skapa 

relevanta teman som gav svar på frågeställningarna. Temana som skapades utifrån det upprepade 

materialet var; Musik och uttryckssätt, Glädje, Kommunikation och samspel, Musik som redskap 

för språk samt Förskollärares förhållningssätt till musik. De citat som valts ut till resultatet är de 

som är relevanta för studiens frågeställningar. Utifrån varje temas citat presenteras en 

sammanfattning och analys utifrån den valda teorin. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att 

det kan vara nödvändigt att redigera citat som har sådant talspråk att det blir svårt att förstå 

sammanhanget. Citat där exempelvis “mm” eller “aa” upprepas flera gånger har tagits bort för att 

underlätta för läsaren. Dessa upprepningar av ord som valts bort anser vi, inte påverkar svarets 

budskap. 
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5 Resultat 

 

Nedan presenteras resultatet i form av citatutdrag från intervjuerna med förskollärarna. Teman 

som framkommit av analysen är Musik och uttryckssätt, Glädje, samspel och kommunikation, 

Musik, takt och rytm, Musik som redskap för språket samt Förskollärares förhållningssätt till 

musik. Vidare har empirinära sammanfattningar av citaten gjorts. För att göra det tydligt för 

läsaren vad som är citat och sammanfattning, är citaten indragna och sammanfattningarna är det 

inte. I citaten har tecken skrivits ut där (...) betyder paus, klammer [ ] skrivs ut där delar av citatet 

inte står med eftersom det berört andra områden och stjärnor som omger ett ord *vinka*, 

förklarar kroppsspråk. 

 

5.1 Förskollärarnas definitioner av musik som eget 

lärande 

 

I resultatet framkom det att förskollärarna definierar musik som eget lärande på olika sätt, dessa 

presenteras nedan. 

  

5.1.1 Musik och uttryckssätt 

 

Elina: Jaa, barn är ju väldigt… Dom kan ju börja sjunga när som och hitta på… Jag 

tänker att det är ett utlopp för dom att få ut sina känslor och tankar fast dom går 

och sjunger om och hittar på egna texter [...]. [...] jag tycker det är roligt att veta vad 

det är de sjunger om och frågar… hur dom tänker när dom sjunger och lite så men 

det är väl inget jag kanske mer spontant... än att prata med barnet. Sedan är det ju 

en del dans och rörelse och det kan ju vara en del som bara ställer sig och dansar 

lite, även om det inte är någon musik på. Och då kan jag fråga, ska vi sätta på lite 

musik? Alltså jag kan ju uppmuntra det så men jag kanske inte gör mer än så. 

Elina pratar om musik i samband med uttryckssätt och förespråkar att musiken är ett uttryckssätt 

som kan gestaltas dels genom barns spontana sång men också genom spontan dans. Hon 

beskriver att barn ibland kan ställa sig upp och dansa även om det inte alltid finns någon musik 

som spelas. Elina menar att barn genom sång och dans uttrycker känslor och tankar. Hon belyser 

glädjen hon ser hos barnen när de bland annat uttrycker sig genom egenförfattade texter. 

Fortsättningsvis berättar hon att hon försöker ta vara på, och uppmuntra barns spontana 

musikstunder men att hon inte nödvändigtvis utmanar barnen så mycket. 
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Student: Ser du några spontana musikuttryck hos barnen och i så fall hur tar du tillvara på 

dem? 

Jennifer: Mm. men aa det är ju det typ som jag sa, att står någon och slår på något så… 

det kan vara när någon är arg också [...] “aha trummar du?” eller så, och då brukar det 

ofta bli att man kanske går ifrån en negativ situation och lägger in musik för att göra 

någonting positivt. 

Jennifer beskriver i citatet ovan att uttryckssätt inom musik kan synliggöras när barn ger utlopp 

för sina känslor eller sin frustration. Genom att visa intresse för det barnet förmedlar beskriver 

hon att musik kan fungera som en språngbräda där något negativt, exempelvis när ett barn är 

argt, kan omvändas till något positivt. Jennifer beskriver att barnets slående kan bli positivt, som 

ett slags trummande istället. 

  

5.1.2 Glädje, samspel och kommunikation 

  

Elina: Mm, jag tänker ju ändå att musik är en glädje och ett tillfälle att samspela med 

andra [...]. Jaa… Och det är ju ofta som man sätter på musik och barnen börjar dansa. De 

dansar ju med varandra. Jaa egentligen så är det nog samspel och glädje. Särskilt för barn! 

[...]. 

Elina menar att musiken framkallar glädje då det attraherar samspel hos barnen när de gärna 

dansar med varandra. 

  

Ulrika: Jaa det är glädje! Gemenskap, eh tillsammans, sammanhållningen [...]. [...] Alltså 

det       skulle vara ännu mer musik! Mycket mer för man vet själv, alltså 

musik och glädje [...]. 

Ulrika betonar glädjen som framkommer genom musik. Hon kopplar musiken till gemenskap och 

sammanhållning samt att musik är något som görs tillsammans. Vidare relaterar hon själv till 

musiken och understryker att det är något som gör henne glad samtidigt som hon antyder att alla 

människor finner glädje inom musik genom att säga “man vet ju själv”.    

  

Jennifer: För gruppkänsla och också ja men få igång lärprocesser i huvudet eller i 

kroppen och allting. [...] för jag känner ändå att det är ett så positivt ämne och att det 

är… alltså, vad säger man ähm lustfyllt ämne som har med glädje att göra [...]. 

Även Jennifer understryker glädjen i musik och att det påverkar gruppkänslan. Hon talar vidare 

om att musik skapar ett positivt och lustfyllt lärande. Jennifer menar även att musiken startar 

lärprocesser både i hjärnan och i kroppen. 

  

Fatima: [...] och jag tror att de kan tillföra lite till leken också, det kanske blir lugn i 

leken eller glädje i rummet oavsett eller beroende på vilken musik man har. [...] Är 

det något som fångar barnen så är det ju musik [...]. 

 

Av citatet framkommer det att musik påverkar känslor och stämningar. Tillförandet av musik i 

leken kan påverka stämningar och känslor beroende på vilken sorts musik som tillförs. Fatima 
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berättar att glad och livlig musik kan berika barns lek med glädje och att lugn musik kan göra en 

livlig barngrupp mer stillsam. 

  

5.1.3 Musik, takt och rytm 

 

Förskollärarna lyfter nedan både situationer där de själva initierar takt och rytm samt när barnen 

gör det. 

  

Ulrika: Det här med rytmerna och takten [...]. [...] annars så är det ju det där, slammer med 

bestick. Det är ju också rytmer och ganska kul egentligen [...]. 

  

Jennifer: Men det har ju blivit mer och mer att man ser det… asså typ ute på gården när 

någon står och bankar på typ en bänk. Också att man kan få in om man kommer in själv 

och gör nånting, asså att man… det blir musik när man ser musik och takt och sånt där. 

Ulrika och Jennifer talar om rytmer och takter i relation till musik. De beskriver att musik kan ske 

i flera olika spontana sammanhang och inte enbart i organiserade musikstunder. Ulrika berättar 

att musik exempelvis kan förekomma vid matsituationer om slammer med bestick kan ses som 

något att göra takter med och känna rytmer genom. Jennifer uttrycker att musik även kan äga 

rum utomhus och menar att bankande på en bänk kan vara en möjlighet att tydliggöra takter 

tillsammans med barnen. Jennifer menar att beroende på vilket förhållningssätt som råder så kan 

vilken handling och händelse som helst omvandlas till musik. 

  

Fatima: Jag brukar ju trumma barnens namn och det är ju många som inte kan det [...]. 

Då blir det ju den här taktkänslan [...]. 

 

Ovan talar Fatima om en organiserad musiksituation som innefattar takt och taktkänsla. Fatima berättar 

att taktkänslan tränas om barnen ges möjlighet att trumma deras namn. De trummar då på 

vokalerna som finns i namnet. Hon menar dock att det är många barn som inte besitter den 

förmågan ännu men att de, med förtydligande och upprepning tränar den.   

  

  

5.1.4 Musik som redskap för språket 

  

Samtliga respondenter talar om musik som ett redskap för att stimulera barns språkutveckling. 

  

Elina: [...] Vi använder mycket för lärandet. Det kan ju vara, jaa men mycket musik 

och ramsor där man ska lära sig nya ord eller begrepp eller. Aa..! Haha. 
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Ulrika: Jaa, om jag leder den så… Musik ser ju jag även som att klappa stavelser 

och såhär va *slår ihop händerna*, jag ser ju, man kan säga att det är musik ju, hur 

många? pAtrIcIA *klappar i namnet fyra gånger på vokalerna* mOA *klappar i 

namnet två gånger på vokalerna*. Liksom, det är ju en känsla för, en känsla för 

språket [...]. 

  

Jennifer: Oftast är det ju språkutveckling och stötta dem i det äähm, jaa [..]. 

  

Fatima: Takten hur man betonar ljud och det har man ju [...] med språket och, ähm, 

och sen musik kan vi flika in kanske lite mer medvetet om man har barn som 

kanske har uttalssvårigheter, då kanske man också kan få in att de kan lättare 

sjunga. 

 

Elina uppmärksammar att ramsor kan vara ett verktyg som kan användas för att lära barn nya ord 

och begrepp. 

Ulrika och Fatima nämner att takten och betoningen av ljud ger en känsla för språket. Fatima 

belyser också att musiken kan användas som ett redskap för att utveckla språket hos barn med 

språksvårigheter. Hon menar att det är lättare för dessa barn att uttala och uttrycka ord i sång än i 

talat språk då sång är lättare att få fram än särskilda ord. Det innebär alltså att barnen utmanas av 

Fatima att ta till sig ny kunskap och nya förmågor genom att använda musiken som ett verktyg 

för det. 

Även Jennifer berättar att ett av de syften hon har med musikstunderna tillsammans med barnen 

är att de ska stöttas och utvecklas i sitt talade språk. 

  

5.2 Förskollärares förhållningssätt till musik 

  

Två förskollärare förmedlar svar som indikerar ett osäkert förhållningssätt till musik och den egna 

musikaliska kompetensen. En annan förskollärares svar tyder på ett uttråkat förhållningssätt till 

musik. 

  

Ulrika: Jaa men det är ju det som är lite tråkigt för ofta så är du ju ganska ensam när du 

kommer ut sen och då blir det gärna “jaa men du kan spela, då får du spela”. Jaa och jag 

spelar ju gitarr till och jag tycker, det är ju kul men sen kan man bli lite blasé med, lite 

trött på att jaha nu ska jag sitta här och spela. Det blir lite tjatigt liksom… 

 

Ulrika är den enda i sitt arbetslag på hennes avdelning som spelar gitarr. Hon förklarar att även 

om det är roligt att spela kan det bli ensamt och tröttsamt då hon ofta blir den som får leda 

musikstunderna. 

Fatima: Mm. Jag tror att det är en kunskaps, ää, just det där med ja, jag jobbar ju, varje 

gång jag har jobbat med någon som kan spela musik eller gitarr eller nått instrument så då 

självklart tillför man ju det, det är en självklarhet. [...]. Det… och egentligen, barnen 
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kräver ju inte att man kan. Dom älskar ju när man tar fram någonting fast man kanske 

inte gör det så bra, haha… 

Citatet visar att Fatima uppvisar en större osäkerhet till sin egen musikaliska förmåga att leda barn 

i sång och musik när det finns kollegor som kan spela instrument. Vidare kan det av citatet 

utläsas ett synsätt som tyder på att musik inte behöver vara så komplicerat. Fatima uttrycker att 

musiken betyder lika mycket för barnen oavsett om en förskollärare kan spela instrument eller 

inte.   

 

Jennifer: [...] Det har blivit mer enkelt, att musik inte behöver vara så krångligt [...] i 

förskolan så är det ju mer det enkla då som är musik [...] så då försöker vi få in det för jag 

tror att det är väldigt lätt med musik för man plockar lite och vi hade ett barn från 

Mongoliet så vi sökte på mongolisk låt på Youtube och de har ju sån där strupmusik, jag 

kan inte härma haha men det låter jättehäftigt! [...] då satte vi på en sån låt och det barnet 

blev jätteglad, och det är så lätt att få fram nu för tiden, om man söker på Ipad, mobil och 

så vidare. Så det är kul att man får ta del av varandra och höra vad man lyssnar på hemma 

och så. 

Jennifer styrker det Fatima uttrycker då hon också menar att musik inte behöver vara så krångligt. 

Jennifers citat visar att hon tar tillvara på barnens tidigare erfarenheter genom att med hjälp av 

internet ta reda på hur en specifik kulturs musik låter samt att spela upp den för barngruppen, för 

att visa att det är intressant att lära om och med varandra 

  

Student: Skulle du kunna leda en musikstund? 

Elina: Jaa, joo men det skulle jag nog kunna, om väldigt enkelt. Sen är ju jag sådär 

att kan jag det inte, så läser jag mig till det. Så joo jag skulle nog kunna leda det [...]. 

  

Jennifer: Precis... äähm, [...] det är ju mer såna enkla initiativ och kanske sitta och 

om någon slår på någonting så kan jag börja… typ slå i en annan takt eller att man 

kommer in i samma takt och att vi gör en ny takt och lite så. [...] just jag kanske inte 

tar initiativ till ää, att hålla på med någon musikaktivitet så… och det känner jag väl 

att det är för att man borde kanske spela gitarr då eller ää känna att man gärna vill 

sjunga 

  

Elina förmedlar att hon känner sig kompetent nog att leda en musikstund som innefattar 

instrument och takt förutsatt att det inte blir så svårt. Hon beskriver också att hon är så pass 

engagerad att hon gärna erövrar ny kunskap för att förmedla musik när hon känner att behovet 

finns. Citatet visar att Elina har ett tryggt förhållningssätt till musik samt att hon 

kompetensutvecklar sina kunskaper för att på ett självsäkert sätt använda musik med barnen.   

Jennifer berättar att förskollärarna tillsammans med barnen har konstruerat egna rytminstrument 

av toalettrullar som fyllts med makaroner eller ris. I oplanerade och spontana tillfällen arbetar 

Jennifer med takt tillsammans med barnen både med hjälp av de egenkonstruerade 

rytminstrumenten och med händerna i trummande situationer. Jennifer berättar dock att hon inte 

tar något märkbart initiativ när det handlar om att styra musikstunder då hon menar att det av 

förskolläraren krävs att antingen kunna spela ett instrument eller att ha viljan att sjunga. Jennifers 

citat visar att hon tar tillvara på spontana musikupplevelser. Ett förhållningssätt som tyder på 
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osäkerheten kring den egna musikaliska kompetensen finns av den anledningen att hon inte kan 

spela ett instrument eller själv anser att hon inte sjunger rent och därför gärna låter bli. 

6 Diskussion 

 

I det avslutande avsnittet behandlas de tre delarna: resultatdiskussion, metoddiskussion och förslag till 

vidare forskning. Utgångspunkt för detta avsnitt är att utifrån studiens syfte och frågeställningar 

diskutera resultatet samt analysera det utifrån det sociokulturella perspektivet. 

  

6.1 Resultatdiskussion 

 

I följande avsnitt diskuteras resultatet under rubrikerna; “Hur definierar förskollärare musik som 

eget lärande i förskolan och i så fall på vilket eller vilka sätt?” samt “Synliggör förskollärare musik 

i förskolan som ett eget lärande och i så fall på vilket eller vilka sätt?” 

  

6.1.1 Hur definierar förskollärare musik som eget lärande i förskolan och i så 

fall på vilket eller vilka sätt? 

  

I resultatet framgår det att när förskollärarna inte pratar om musik som ett redskap för andra 

ämnesdidaktiska läranden, så definierar de musik som glädje, rörelse, samspel, takt och rytm samt 

som ett uttryckssätt. Samtliga respondenter i studien talar om samspel i relation till musik och 

hävdar att det framkallar glädje och lycka och bildar samhörighet i barngruppen. Sång och musik 

påverkar människors känslor och energi och framkallar lycka samt bildar samhörighet mellan de 

som deltar i musikstunden (Eriksson, 2013; Holmberg, 2012). Det är därför möjligt att förstå det 

förskollärare ger uttryck för ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom de poängterar att musiken 

är betydelsefull då det ger glädje och bildar samhörighet i barngruppen. Inom det sociokulturella 

perspektivet är samspelet med andra människor förutsättningen för lärande, språk och utveckling 

(Säljö, 2014). Förskollärarna lyfter även musikstunder som en social praktik där barn får möjlighet 

att samspela med varandra, vilket även ger oss möjlighet att förstå det förskollärarna berättar 

utifrån de sociokulturella begreppen artefakt, appropriering och mediering. Jakobsson (2012) 

beskriver appropriation som människans möjlighet att i sociala praktiker använda artefakter. 

Mediering beskrivs som att artefakter aktiverar och driver människans tänkande och handlande 

framåt (a.a). När barnen samspelar i musikstunder ges de möjlighet att i samspel med andra erfara 

nya redskap samt använda sig av artefakter de redan har vilket driver deras tänkande och 

handlande framåt. Ytterligare uttrycker en förskollärare att musik startar lärprocesser i barnets 

kropp och sinne. Det förskolläraren berättar förstår vi utifrån det sociokulturella begreppet 

mediering, som Jakobsson (2012) beskriver är integrationen mellan de tillgängliga artefakterna 

som påverkar och driver människans lärprocesser framåt. Därmed tolkar vi det som 
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förskollärarna ger uttryck för, att musikstunder kan vara en artefakt där appropriation och 

mediering av nya kunskaper och redskap sker (Säljö, 2014). 

 

Resultatet visar att enbart två förskollärare talar om musik som ett uttryckssätt, trots att det 

framgår i läroplanen att barn ska ges förutsättningar att förmedla känslor och budskap genom 

olika uttrycksformer såsom bland annat musik (Skolverket, 2016). Sæther (2014) och Nivbrant 

Wedin (2013) förklarar att barn väljer att uttrycka sina känslor och impulser genom olika 

uttryckssätt. När barn använder musik som uttrycksmedel kommer deras känslor i rörelse samt 

att deras sinnesupplevelser och förnimmelser uttrycks. Dessa musikaliska uttryck kan antingen 

ske i ensamhet eller i kommunikation med andra (a.a). Still (2011) skriver att det ställs höga krav 

på barns kommunikativa och sociala kompetens på grund av det medie - och 

kommunikationssamhälle som råder idag och menar att det är en aspekt som förskollärare bör ta 

hänsyn till i förskolan. Vi ställer oss undrande till om det lilla utrymme musik har i förskolans 

läroplan är en av anledningarna till att det enbart var två förskollärare som talade om musik som 

ett uttryckssätt. Eriksson (2013) liksom vi, uttrycker en kritisk uppfattning angående musikens 

plats i läroplanen. Eriksson hävdar att Skolverket (2016) fokuserar mer på de teoretiska 

kunskaperna, som exempelvis matematik, och glömmer bort musikens betydelse för barns 

utveckling och lärande. Vi reflekterar över om den ena förskolläraren hade talat djupare om 

musik som ett eget lärande om musik hade tilldelats en större plats i läroplanen. 

Det kunde utläsas av resultatet att Elina tar tillvara på barns uttryckssätt. När barnen sjunger eller 

dansar på egna initiativ visar hon intresse för det de uttrycker genom att fråga vad de sjunger. I 

vissa situationer lägger hon även till något nytt om så önskas av barnet, för att utveckla stunden 

och utmana barnet. Vi tolkar det som att förskolläraren tar tillvara på barns spontana 

musikuttryck och utvecklar det vidare genom att lägga till olika redskap, såsom inspelad musik. Vi 

associerar det Elina ger uttryck för till det sociokulturella begreppet artefakt. Utifrån Elinas 

berättelse förstår vi, barns spontana och verbala musikuttryck som en intellektuell artefakt medan 

den inspelade musiken är en materiell artefakt. Jakobsson (2012) beskriver att de intellektuella 

artefakterna även kallas språkliga, vilka har utvecklats i interaktion med andra människor, såsom 

exempelvis språk. Materiella eller fysiska artefakter är föremål, som i detta sammanhang är cd-

spelaren med den inspelade musiken. Vidare beskriver Jakobsson (2012) att artefakter kan 

utvecklas genom att människan lägger till nya uppfinningar och använder dem på nya sätt. Elina 

utmanar barnen vidare i sina uttryckssätt genom att utveckla deras intellektuella artefakter genom 

att lägga till en materiell artefakt, cd-spelaren. Samtidigt är det möjligt att förstå det Elina berättar 

utifrån det sociokulturella perspektivets teorier om att förutsättningen för lärande och utveckling 

är i kontakt och uttryck med andra människor (Säljö, 2014). Barnen ges i Elinas berättelse, 

möjlighet att uttrycka sig genom musiken i kontakt med andra barn och vuxna. 

 

Vidare reflekterar vi över resultatet där förskollärares osäkra förhållningssätt till musik kunde 

identifieras från två förskollärare. Den ena av två respondenter i samma arbetslag menade att det 

kan kännas tråkigt att alltid vara den som leder musikstunderna. Den andra respondenten från 

samma arbetslag förmedlade däremot att den osäkerhet kring sin egna musikaliska förmåga och 

bristen på initiativtagande till musikaktiviteter berodde på att hon inte kan spela något 

instrument. Denna situation kan vi ana, får en konsekvens för musikens plats på förskolan. Precis 

som Bolduc och Evrard (2017), Ehrlin (2012a) och Ehrlin och Tivenius (2017) skriver kan 

musikens utrymme i förskolan minska om förskollärare uppvisar osäkerhet till den egna 
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musikaliska förmågan. Eriksson (2013) menar att en viktig aspekt är att känna tillit till sin egen 

och övriga i arbetslagets musikaliska förmågor. Förskollärarna behöver enligt oss, samtala och 

utmana varandras förmågor att leda barn i musik så att utrymmet för musiken inte riskerar att 

minska desto mer. Dessutom kan kompetensutvecklingar utanför den egna verksamheten 

utveckla arbetslagets kunskaper kring musik samt inspirera dem till nya arbetssätt med musik, 

precis som Ehrlin (2012a) samt Ehrlin och Tivenius (2017) lyfter som betydelsefullt. Vi ställer oss 

undrande till vad förskollärarnas osäkerhet kan bero på. Ett antagande är att det kan bero på att 

de innehar den traditionella synen på musikalitet som Still (2012) förklarar, handlar om att en 

människa enbart är musikalisk om hen kan sjunga rent och spela ett eller flera instrument. 

En förskollärare uppvisar däremot ett, enligt oss, annorlunda förhållningssätt som tyder på en 

säkerhet kring att leda barn i musik. Vidare uttryckte förskolläraren att kompetensutveckling är en 

central del för henne och i hennes förhållningssätt. Det framkommer även i resultatet att Jennifer 

använder musiken för att visa intresse för ett barns kultur genom att spela upp musik från 

Mongoliet, vilket medförde att barnet visade glädje. Detta menar vi, synliggör barns delaktighet 

eftersom Jennifer utgick ifrån barnets tidigare erfarenheter vilket medförde att hon uppfattade att 

barnet upplevde en positiv musikalisk erfarenhet (Ferm Thorgersen, 2012; Holmberg, 2014). 

Således har musik en stor betydelse för barns delaktighet i förskolan (Ehrlin, 2012a; Ehrlin & 

Gustavsson, 2015). 

  

6.1.2 Synliggör förskollärare musik i förskolan som ett eget lärande och i så 

fall på vilket eller vilka sätt? 

 

Det framkommer i resultatet att förskollärarna både synliggör musik som ett eget lärande men 

också som ett redskap för barns språkliga utveckling. Två av förskollärarna talar om att det är 

utvecklande för bland annat barns språk, att sjunga ramsor och klappa stavelser. I sång tar barn 

till sig meningsbyggnad, språkljud och språkrytm som efter ett tag kommer visa sig i deras talade 

språk (Ehrlin, 2015; Ehrlin, 2012a; Ehrlin & Gustavsson, 2015). Det förskollärarna ger uttryck 

för här, gör det möjligt för oss att förstå det ur de sociokulturella begreppen artefakt och 

appropriation. Jakobsson, 2012 beskriver bland annat att språk är en artefakt. Vidare beskriver 

forskaren att appropriation är människans möjlighet att i sociala praktiker använda artefakter. I 

förskollärarnas uttryck kan vi utläsa att musiken används som en artefakt att appropriera språket. 

  

 

Ovanstående aspekter där musik ses som ett redskap innehar stor vikt i förskolans verksamhet, vi 

anser dock att detta synsätt på musik som ett redskap, sedermera kan resultera i att musikens 

egna lärande osynliggörs. Fortsättningsvis talade förskollärarna under intervjuerna om hur de 

synliggör musik som eget lärande. Synliggörandet av musik som eget lärande förklarades som att 

med hjälp av bland annat i kroppsrörelser framhäva spontant eller strukturerat trummande. 

Vidare talar de om att eget lärande synliggörs genom instrumentspelande i samband med takt och 

rytm, vid implementering av musik i barns lek samt när förskollärarna visar intresse för barns 

spontana musikuttryck. Eriksson (2013), Holmberg (2015) och Still (2011) redogör för att musik 

inte behöver vara så komplext eller invecklat utan att tillvaratagandet av exempelvis barns 

spontana sång eller dans är tillräckligt, de talar om vikten av att vara närvarande i nuet. 
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I resultatet varvid Elina talar om barns spontana dans och att de söker kontakt att vilja dansa med 

varandra, utläser vi att det sker en slags ickeverbal kommunikation mellan barnen. Det gör det 

även möjligt för oss att förstå det som Elina ger uttryck för ur det sociokulturella perspektivet, 

eftersom hon förespråkar om en ickeverbal kommunikation och menar att det framför ett socialt 

samspel mellan barn. En central aspekt inom det sociokulturella perspektivet är 

kommunikationen med andra människor. Verbal eller icke verbal och kommunikationen är högst 

betydande för att hjälpa forma människan till en analyserande och tänkande individ (Säljö, 2014). 

 

Jennifer beskriver under ett tillfälle i intervjun att hon gärna strävar efter att vara delaktig i barns 

lek när hon ser att det är möjligt att synliggöra musik. Hon har upptäckt att det är enklare att 

synliggöra musik i samspel med barn. Sæther (2014), Nivbrant Wedin (2013) och Hundeide 

(2006) hävdar att samspel med barn ska tas tillvara för att verksamheten ska utvecklas. 

Författarna liksom Skolverket (2016) styrker vikten av att barn i förskolan ska få känna att de är 

delaktiga och får vara med att utveckla verksamheten tillsammans med förskollärarna. Vidare 

beskriver Jennifer att hon tar tillvara på barns musikaliska uttryck genom att låta dem samspela 

med både henne och tillsammans med andra barn. Genom exempelvis takt och rytm synliggör 

hon detta med hjälp av kroppen eller instrument. Bohlin (2014) belyser att rytmik har ett sinnligt 

uttryck vilket här kan liknas med rytm- och taktupplevelsen från instrumenten Jennifer talar om. 

Vidare beskriver Bohlin (2014) att rytmik är en utgångspunkt för skapande, vilken Jennifer talar 

om när hon beskriver att hon och barnen skapar musik med hjälp av kroppen. Det sker genom 

att känna takten med kroppen genom att gunga fram och tillbaka, trumma på en trumma eller 

skaka med ett rytminstrument. Skolverket (2016) och Säljö (2014) beskriver också att skapande 

lek har betydelse för barns möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser och känslor. Vår 

slutsats blir därmed att musik som eget lärande inte behöver vara krångligt, att härma takt på 

exempelvis en trumma eller att implementera musik i barns lek för att förhöja upplevelsen i leken 

är mer än tillräckligt. Vi förstår även det Jennifer ger uttryck för utifrån det sociokulturella 

perspektivets begrepp mediering. Hon bemöter barnen i deras musikaliska uttryck för att sedan ta 

dem tillvara och utveckla dem tillsammans med barnen med hjälp av materiella artefakter som att 

exempelvis trumma på ett instrument. Mediering beskriver sambandet mellan artefakter och 

människans tänkande och handlande samt att det är det som aktiverar och driver tänkandet och 

handlandet vidare (Jakobsson, 2012). I detta sammanhang förstår vi det som att Jennifers 

tänkande och handlande drevs framåt av redan kända artefakter samtidigt som hon gav barnen 

den erfarenheten. 

  

Resultatet visar att samtliga förskollärare talar om och synliggör musik som ett verktyg för barns 

språkutveckling. Fatima liksom Ulrika berättar att de använder rytm och takt till att betona ljud 

och tydliggöra stavelser i namn, genom att klappa händer eller trumma på instrument. Elina 

förklarar att ramsor är bra för att lära barn nya ord och begrepp. Medan Jennifer framför att ett 

av hennes syften att använda musik med barn är för att utveckla deras språk. Vi tolkar samtliga 

förskollärares synliggörande av musik som ett redskap för barns språkutveckling, till de 

sociokulturella perspektivets begrepp artefakt, appropriering och mediering. Enligt oss framträder 

musiken som en artefakt för att appropriera och mediera språket vilket ses som den största 

artefakten inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). Tidigare forskning framför att 

musikens egenvärde, vilken vi definierar som musik som eget lärande, hamnar i skymundan när 
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musik används som ett redskap för något annat, som exempelvis barns språkutveckling (Ehrlin, 

2012a; Ehrlin & Gustavsson, 2015; Ehrlin & Tivenius, 2017). Likaså presenterar Still (2011) i 

resultatet av sin studie att musikstunder ofta används i syfte att bland annat utveckla barns 

språkliga förmågor framför barns musikaliska potential. 

Förskollärarnas beskrivningar av musiken som ett redskap i vår studie kan liknas vid det 

Holmberg (2014) beskriver som ett lära med - perspektiv. Lära med- perspektivet handlar om att 

det musikaliska framträdandet hamnar i bakgrunden av att musiken istället ska gestalta något 

annat än det egna lärandet. Vi kan utläsa av samtliga förskollärares förklaringar att de synliggör 

musiken ur ett lära med - perspektiv eftersom syftet med musikanvändandet är något annat än att 

enbart synliggöra musik som eget lärande. Syftet blir istället att utveckla barns språk. 

  

6.2 Metoddiskussion 

  

Vi anser att valet av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer lämpade sig väl för studien. 

Beslutet om att intervjua förskollärare som inte arbetar på en förskola med särskild musikprofil 

gjordes för att majoriteten av svenska förskolor inte erbjuder en särskild musikprofil. Aspekten 

bakom vårt ovannämnda val var att på så sätt få fram svar vilka vi antar att en majoritet av 

förskollärare i Sverige skulle förmedlat. Studien ämnar ta reda på hur förskollärare definierar och 

synliggör musik som eget lärande i förskolan. Därmed var intervjuer en passande metod att 

använda eftersom fokus låg på att ta del av förskollärarnas tankar och erfarenheter. Vid enstaka 

tillfällen besvarades intervjufrågorna på ett otydligt sätt, vilket medförde att följdfrågor fick ställas 

och till viss del omformuleras för att få fram ett tydligare svar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) menar att vid ett sådant tillfälle bör frågan omformuleras så att respondenten får 

betänketid och möjlighet att uttrycka sig en gång till. Resultatet visade därigenom att 

intervjufrågorna gav svar på frågeställningarna. Intervjufrågorna gavs inte ut i förväg till 

förskollärarna då vi anar att svaren hade blivit styrda och därmed det slutgiltiga resultatet något 

annat. Förmodligen hade intervjuerna inte varit lika öppna och diskuterande om intervjufrågorna 

lämnats ut i förväg (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Den tematiska analysmetoden var 

enligt oss lämplig för att finna gemensamma teman mellan respondenternas svar. Temana 

strukturerade sammanställningen av resultatet och överensstämde med den tidigare forskning 

som berörts i studien. Vi anser att om inte den tematiska analysen hade genomförts hade det varit 

komplicerat att sortera datainsamlingen. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

  

Resultatet har visat att förskollärare i vissa lägen synliggör musik som ett eget lärande, främst 

omedvetet. Vi har kommit fram till att det kan vara osäkerheten kring deras musikaliska 

kompetens som står i vägen för att arbeta med musik tillsammans med barnen. En upprepad tes 

är att det beror på att förskollärarna inte spelar något instrument. Dock har det varit tydligt att 



24 
 

förskollärarna kommit till insikt om att musik egentligen inte behöver vara så komplicerat 

(Wallerstedt, 2015). Barns spontana sång sker varje dag och det är inte så komplicerat att stanna 

upp i stunden, lyssna, ta tillvara på det och använda det i verksamheten (Eriksson, 2013). 

Resultatet kan av den anledningen användas till att förespråka förskollärare att utmana sig själva 

att använda musik med barn samt att det inte måste vara så komplext. Vi upplevde brist på 

tydliga och målinriktade svar angående hur förskollärarna i studien synliggör musik som eget 

lärande i förskolan. Vi anser samtidigt att förskolans läroplan framhåller en otillräcklig 

formulering på hur förskollärare bör arbeta med musik i förskolan. Andra ämnesdidaktiska 

läranden, som exempelvis matematik och naturvetenskap, i läroplanen beskrivs mer konkret i 

form av mål samt exempel på hur de kan användas i verksamheten. Söderman (2012) menar att 

musik ofta prioriteras bort när verksamheter behöver ändra eller förbättra något i den, istället för 

att ta tillvara på musikens egna värde och lärande. Förslag till vidare forskning kan således vara att 

undersöka varför musik berörs så lite i läroplanen för förskolan samt om förskollärares arbete 

med musik påverkas av det, enligt oss, otillräckliga utrymmet i den. 
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8 Bilagor 

  

8.1 Bilaga 1 

 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18 

 

Patricia Johansson och Moa Wreland genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. 

Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande 

förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att från förskollärare, få 

definitioner om vad musik som eget lärande i förskolan innebär samt hur förskollärarna beskriver 

att de synliggör det i förskolan.   

Patricia och Moa genomför denna studie i syfte att bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet. 

  

Om du accepterar att medverka i studien kommer Du att vara involverad i följande 

forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

Samtal med studentforskarna i en informell individuell intervju. 

  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att Du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras, förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t.ex. genom stöld. 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och 

av vilken orsak som helst. 

  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se). 
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Om du accepterar din medverkan, vänligen skriv under nedan. 

  

Datum ________________________________ 

  

Deltagarens telefon och/eller email 

__________________________________________________________ 

 

Deltagarens signatur______________________________________________ 

  

Deltagarens namnförtydligande_____________________________________ 

  

  

Första studentens signatur _________________________________________ 

  

Första studentens namnförtydligande ________________________________ 

  

Andra studentens signatur _________________________________________ 

  

Andra studentens namnförtydligande _________________________________ 
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8.2 Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare definierar musik som eget lärande i 

förskolan och i så fall på vilket eller vilka sätt det synliggörs i verksamheten.             

Våra frågeställningar i studien: 

●    Definierar förskollärare musik som eget lärande i förskolan och i så fall på vilket eller 

vilka sätt? 

●    Synliggör förskollärare musik i förskolan som ett eget lärande och i så fall på vilket eller 

vilka sätt? 

  

Hur vi ska gå till väga: 

●    Vi beskriver vårt syfte med studien och intervjun. Vi kommer berätta att vi är intresserade 

av att undersöka musik i förskolan. 

●    Vi kommer informera om att intervjun kommer dokumenteras genom ljudinspelning 

samt att anteckningar kommer föras på det som sägs under intervjuns gång. Ett 

samtyckeskontrakt kommer att lämnas till deltagarna som de får skriva under och de kan 

när som helst avbryta studien. 

●    Det finns möjlighet att ta del av transkriberingarna från ljudinspelningarna om intresset 

hos deltagarna finns. 

●    Vi kommer informera om att vi med våra intervjufrågor vill öppna upp för samtal kring 

ämnet. Vårt intresse är att ta del av förskollärarnas tankar, resonemang och reflektioner. 

●    I vår studie återkommer vi och funderar mycket kring ett av läroplanens strävansmål som 

lyder: 

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

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer [...] sång och musik, [...]” (Skolverket, 

2016, s. 12). 

  

Intervjufrågor: 

  

●    Vad innebär musik för dig? 

  

●     Hur ser du på musik i förskolan? 

  

●    Hur ser du på musik som ett eget lärande i förskolan? (tydligare förklaring: att inte använda 

musik som ett verktyg för att undervisa i andra ämnen, utan låta musiken bara vara musik - som ett eget 

lärande). 

  

●    Hur ofta arbetar du med/använder du musik i förskolan tillsammans med barnen? 

(eventuell följdfråga: Varför tror du att musik används för lite i förskolan? Handlar det om okunskap? Vad 

vill du lära dig mer av för att lättare undervisa musik i förskolan?). 
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●    Vad är ditt syfte när du använder musik tillsammans med barnen? 

(Eventuella följdfrågor: Så du använder musik som ett verktyg att undervisa i andra ämnen? Så du ser musik 

som ett eget lärande? Du ser alltså musik som ett verktyg för sammanhållningen/stämningen i 

barngruppen?). 

  

●     När du musicerar med barnen - hur ser musiksituationen ut? (Eventuella följdfrågor: Så ni 

gör det tillsammans? Är det en särskild person som leder musiken?). 

  

●    Ser du några spontana musikuttryck från barnen och i så fall tar/hur tar du tillvara på 

det? (Exempel på tydligare förklaring: Som när de sjunger vid påklädning, trummar med klossar i leken 

eller rimmar med sina vänner på förskolan?). 

  

●    Hur ser du på musikens betydelse i förskolan? (Eventuella följdfrågor: Det är av betydelse för 

barns kognitiva utveckling? Sociala förmågor? Sammanhållning/gemenskap? Språkutveckling? Att använda 

som ett verktyg för att utveckla kunskaper inom andra ämnen som exempelvis matematik?). 

  

●    Finns det något mer du tycker är viktigt och vill berätta om i relation till musik i 

förskolan? 

 


