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Syftet med denna studie är att synliggöra på vilka sätt förskollärare arbetar med musik mot 

yngre barn i åldrarna 1–3 år samt hur förskollärarna ser på musikalitet i arbetet med barnen. 

De frågeställningarna som vi har besvarat för att uppnå syftet är: På vilka sätt arbetar 

förskollärarna mot de yngre åldrarna (1–3 år) med musik? Och hur beskriver förskollärarna 

betydelsen av att vara musikalisk i användandet av musik? 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer. Förskollärarna valdes ur ett 

bekvämlighetsurval där någon av oss haft kontakt med deltagaren tidigare. Datainsamlingen 

är analyserad ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på redskap och den proximala 

utvecklingszonen. 

Resultatet visar att förskollärarna använder musiken på många sätt i utbildningen, de 

använder den bland annat spontant men även i planerade situationer i undervisningen. I det 

sociokulturella perspektivet talas det om redskap, förskollärarna använder sig av instrument, 

sång och rörelse och de förklarar att dessa kan vara redskap för bland annat språkutveckling 

och utvecklingen av barnens motorik. Förskollärarnas syn på musikalitet i arbetet med barnen 

är att man inte behöver vara musikalisk, så länge glädje visas inför att utöva musik 

tillsammans med barnen.  
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1.Inledning 
“...det är roligt med musik vi får inte glömma bort musik för det är glädje...” (Karin, 

förskollärare) 

  

Pythagoras, som är geometrins och harmonilärans fader, beskrev redan för 2 500 år sedan med 

hjälp av musikaliska termer att människan är i behov av balans. Han menade att genom att 

människans musik och sfärens musik är i harmoni med varandra skapar det förutsättningar för 

en frisk människa i en sund värld (Jederlund, 2011). 

Musik har alltid varit en stor del av våra liv som ett generellt intresse och vi har sjungit både 

solo och körsång. De erfarenheter vi författare har av musik är glädje, det ska vara roligt att 

använda musik. Holmberg (2014) skriver att det finns många föreställningar om vad musik kan 

vara, bland annat glädje och gemenskap, hon menar dock att det kan vara så mycket mer. Det 

är inte bara glädje och gemenskap utan musik kan även användas som ett didaktiskt redskap i 

utbildningen i förskolan. Enligt oss borde musiken få minst lika stor plats i förskolans 

utbildning som andra ämnen eftersom det finns så mycket att utforska. Bjørkvold (2005) anser 

även han att musiken bör få större plats i förskolan. En förskollärare som medverkat i denna 

studie uttrycker: “Det är som jag säger att det är ett jättebra verktyg och använda i förskolan, 

musik, i alla tillfällen liksom.”. Musiken finns även med i läroplanen för förskolan den bör 

därför finnas med i uppdraget. Läroplanen säger att förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att utveckla och kommunicera sina upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer genom bland annat musik och sång (Skolverket, 2018). 

Enligt Jederlund (2011) finns det många som anser att de inte är musikaliska och väljer därför 

att inte använda sig av musik eller sjunga tillsammans med barnen. Vi ansåg därför att det 

skulle vara intressant att undersöka hur förskollärare ser på, att vara musikaliska, i användandet 

av musik i förskolan. Ser vi till hur förskollärare arbetar med musik i förskolans utbildning 

riktat mot de yngsta barnen finns det inte mycket forskning om hur de arbetar med musik med 

åldrarna 1–3 år, utan forskningen är mer riktad till förskolan i allmänhet. Wassrin (2013) 

däremot har gjort en studie som riktar sig mot instrumentspel med barnen i åldrarna 1–3 år. Vi 

vill därför undersöka på vilka sätt förskollärarna använder musik i allmänhet i förskolans 

utbildning riktat mot de yngsta barnen. Vi har studerat sex förskollärares förhållningssätt till 

att vara musikalisk i användandet av musik i förskolan och på vilka sätt de arbetar med musik 

i utbildningen med de yngsta barnen. 
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2.Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare arbetar med musik mot barn i 

åldrarna 1–3 år samt hur förskollärarna ser på musikalitet i arbetet med barnen.  

2.1 Frågeställningar 

• På vilka sätt arbetar förskollärarna mot barn i åldrarna 1–3 år med musik?  

• Hur beskriver förskollärarna betydelsen av att vara musikalisk i användandet av musik? 
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3.Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras först De tidiga erfarenheterna kring musik, sedan Musiken i 

läroplanen. Vidare beskrivs Musikalitet, och sist i detta avsnitt kommer Musikpedagogik och 

de olika delar som musikpedagogik kan innebära.  

3.1 De tidiga erfarenheterna kring musik 

Redan innan människan föds samlar den på sig erfarenheter som uppfattningar av ljud, rörelser 

och rytmer (Riddersporre, 2012). Barnet i magen kan redan i sjätte–sjunde månaden urskilja 

talet från bland annat sång och musik och det märker även av när tystnad infinner sig, vid detta 

stadie är hörseln fullt utvecklad. Att prata och sjunga för sitt ofödda barn har många föräldrar 

erfarenheter av, detta har en positiv mening för barnets förutsättningar när det föds så att de 

kan känna igen föräldrarnas röster, olika ljud, rytmer och melodier. Det kan även ge trygghet 

och lugn till barnet för att komma till ro (Riddersporre, 2012; Bjørkvold, 2005). Spädbarnens 

joller, gråt och olika ljud i tidig ålder kan enligt Riddersporre (2012) ses som att de “leker” 

med sin röst, vilket är främjande för barnets musikutveckling samt språkutveckling. 

Spädbarnens stämband utvecklas och de börjar få mer kontroll på sina röster mellan fyra och 

sju månaders ålder. Senare när barnet är ungefär sju månader utvecklar det grundslagkänslan, 

vilket barnet sedan kan koppla ihop med rytm. Hammershøj (1997) menar att det utvecklas 

genom att barnen testar att slå med olika föremål i exempelvis golvet. Han menar att rytmen 

finns i vår andning och detta blir tydligare hos barn i 1,5–3 års åldern då de exempelvis pratar 

på utandningen, vilket kan jämföras med oss vuxna som pratar på inandningen eller kan hålla 

andan på ett annat sätt när vi talar. Barn i 1–2 års åldern är känsliga kring hur vi vuxna talar 

det vill säga våra toner, de lyssnar mycket hur våra röster låter i olika tonfall om vi låter glada, 

ledsna, upprörda, arga och så vidare, detta kallar han för det expressiva uttrycket. När barnet 

sedan är i tre års åldern uppskattar barnet en musikstund som då kan innehålla musikens alla 

delar(Hammarshøj,1997).     

 

3.2 Musiken i Läroplanen 
Innan Läroplanen för förskolan skrevs fram fanns det andra publikationer gällande förskolan 

som även de skrev om musikens betydelse, bland annat när Sverige hade Barnträdgårdar som 

då kallades för Pedagogiska anvisningar. Dessutom fanns Barnstugeutredningen 1972 och 

Pedagogiskt program på 1980-talet (Regeringen, 1998).  

I Barnstugeutredningen (1972) beskrevs musikens betydelse som stor då det ansågs att 
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musikstunder bör finnas med i den dagliga verksamheten. Barnens deltagande var frivilligt och 

de kunde närsomhelst välja att inte längre lyssna eller medverka. Enklare rytm och 

melodiinstrument sågs som nödvändigt i barnens musikutveckling. Barnen skulle ha tillgång 

till att spela in sina ljud på band likaväl som att förskolan skulle ha en bred samling av kassetter 

och skivor. Gemenskap vara ytterst viktigt, där påpekades att barn skulle få sina egna 

uppfattningar av ljud och rörelser.  Statens offentliga utredningar (SOU) ansåg att vi 

förskollärare inte bör visa på vad som är rätt eller fel (s.211–213). I det Pedagogiska 

programmet (1987) kopplade de sång och musik som en viktig del av barnens utveckling. 

Socialstyrelsen tryckte på glädjen i att skapa och lyssna på musik i och tillsammans med sin 

omgivning. Traditioner men även olika kulturer spelade en stor roll i de erfarenheter barnen 

fick med sig i sin “sångskatt” som de benämnde det. De skrev dessutom att den personal som 

kunde spela instrument bör ses som en tillgång och att barnen bör få tillgång till enklare 

rytminstrument och musikinstrument (s.34–35).  

I Läroplanen 2016 finns detta läroplansmål som uttrycker:  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga att 

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

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

Och i Läroplanen 2018 står det att:	

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt 

förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika 

uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Skolverket, 

2018, s.14).  	

Enligt Skolverket (2018) handlar undervisning om de målstyrda processerna som förskollärare 

eller andra lärare håller i. Undervisningen ska genomsyra hela utbildningen vilket även gäller 

musiken, undervisningen kan med de planerade musikstunderna tänkas vara ett målstyrt 

moment i en målstyrd process. Skollagen (SFS 2010:800) definierar undervisning 

i förskolan som ”målstyrda processer som under ledning av förskollärare syftar till utveckling 

och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.” 

3.3 Musikalitet 
Enligt Angelo (2014A) finns det olika synsätt om vad musikalitet är inom olika teorier och 

vem som är musikalisk eller ej. Ur den sociologiska teorin beskriver Angelo att musikalitet 
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handlar om de sociala och kulturella uppfattningarna och musikalitet är något som konstrueras 

i grupp. Nilsson (2002) menar att musikalitet kan ses som något man jämför genom olika 

prestationer, detta kan bidra till att det ofta nämns att några har musikaliska egenskaper och 

några inte. Han menar att man istället borde se till barns olika utvecklingsprocesser och att det 

vore inkorrekt att kalla någon omusikalisk han anser därför att en bättre definition kan vara 

nybörjare. Still (2011) å andra sidan anser att musiken inte bara tillhör några få som är 

begåvade, utan att alla kan utveckla färdigheter i musik. Ehrlin (2012) skriver att musikalitet 

är något barn utvecklar genom rytm och rörelse detta är något som utvecklas steg för steg i 

samspel med förskollärarna. Jederlund (2011) skriver att det finns många vuxna som har en 

föreställning om att de inte kan sjunga och vill därför inte leda musikstunder på förskolan. Han 

menar dock att så länge man uttrycker glädje och närvaro när man sjunger älskar barnen sången 

och de skulle aldrig värdera den. 

 

3.4 Musikpedagogik i förskolan 
Musikpedagogik handlar om förhållningssätt till pedagogiska principer för en 

musikpedagogisk miljö (Jederlund, 2011). Enligt Zimmerman Nilsson (2009) har den 

musikpedagogiska forskningen handlat om musikundervisning i både skolan och samhället. 

Hon menar att musikpedagogik innefattar alla former av musikaliskt lärande, erfarande och 

upplevande. Musikdidaktik är beteckningen på den del av musikpedagogiken som betecknar 

det avsiktliga lärandet i musikpedagogisk verksamhet (Zimmerman Nilsson, 2009). 

Musikdidaktisk kompetens beskrivs som de tre grundpelare som är nödvändiga för att skapa 

förutsättningar för barns musikaliska kommunikation, de pelare som behövs är pedagogisk, 

didaktisk och musikalisk kompetens. De här tre pelarna innehåller i sin tur praktiska, teoretiska 

och filosofiska perspektiv. Det är viktigt att kunna handla musikdidaktiskt, men även att kunna 

relatera till teorier som beskriver vad dessa handlingar kan innebära (Ferm Thorgersen, 2012). 

Författaren beskriver vidare att den musikaliska handlingskompetensen inte enbart handlar om 

att kunna sjunga och spela, det handlar även om att besitta erfarenhet av olika typer av musik, 

hur musiken kan vara uppbyggd, men även olika funktioner som musiken har. För att kunna 

skapa musikaliska erfarenheter behöver man möta musiken och bli bekant med den. Den 

musikaliska och pedagogiska kompetensen beskrivs även av Still (2011) som nödvändiga för 

att utmana barn i deras lärande. Den pedagogiska kompetensen innebär att man har en god 

kunskap om hur barn lär sig saker medan den musikaliska kompetensen innebär att man besitter 

stor kunskap om det ämne man lär ut. Still lyfter även fram ytterligare en kompetens som viktig: 
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den allmänmänskliga kompetensen, förmågan att kommunicera med barn, vara engagerad och 

lyhörd. Hon belyser även vikten av att vi ska få barnen att känna sig trygga.   

3.4.1 Puls, rytm och takt 

Enligt Jederlund (2011) är puls och rytm något som finns med redan från att barnet ligger i 

mammans mage där ett av det första sinnesintrycket som barnet möter kan vara vibrationerna 

från hjärtslaget på mamman. Vidare förklarar han att pulserande rytmiska rörelser hela tiden 

finns med i kroppen, bland annat genom andningspulsen, benrörelser, armrörelser och 

huvudrörelser. Jederlund menar att allt detta sker i rytm, det är ett flöde som är kontinuerligt 

och upprepande alla individer har sin egen puls. I ett tidigare stycke nämns hur Ehrlin (2012) 

beskriver musikalisk i relation till att det är något barnen utvecklar steg för steg genom rytm 

och rörelse. Ehrlin förklarar att arbetet med språkutveckling är ett steg för steg lärande med 

musik och språk som förenas genom rytm. Vidare skriver hon att språkrytm har betydelse för 

förmågan att tala och genom rytm och rörelse får de redskap att “göra språket” och känna 

språkets rytm. Saether (2014) skriver att barnen i 2–3 års åldern bemästrar att klappa 

melodirytmen innan de bemästrar pulsen. De skulle exempelvis kanske känna igen om 

förskolläraren klappade “lille katt”. En rytmorkester skulle kunna skapas tillsammans med 

barnen. Om man tar ett stycke ur en text, genom att upprepa det med tal samtidigt som man 

klappar skulle man efterhand kunna spela den på trummor eller andra rytminstrument. Saether 

(2014) förklarar att genom leken med rim och ramsor kan barnen få in rytmen i kroppen. När 

ett barn exempelvis ligger på skötbordet kan man göra ramsor där barnet involveras kroppsligt 

och på det sättet får barnet in känslan för rytm i kroppen. Abrahamsson (2014) beskriver olika 

motoriska rörelselekar. Under en lek ska barnen klappa i olika takter, som fjärdedels och 

åttondelstakt på sina knän och med sina händer. Först på ett sätt och sedan får barnen välja 

själva hur rytmen ska gå. Holmberg (2014) skriver om hur en barngrupp som hon observerat 

rör sig till sånger/visor med små olika rörelser exempelvis till sången ”i ett hus vid skogens 

slut” de flesta sånger/visor i svenska förskolor har någon sorts rörelse till. Vidare beskriver 

Holmberg hur en annan barngrupp arbetar med inspelat ljud och musik på CD-skivor, ett 

material som kallas för “röris” där barnen framförallt övar på motoriska rörelser. Hon skriver 

även att de kan använda vanlig modern musik för att barnen ska få dansa och röra på sig. Barnen 

får i Holmbergs (2014) studie lyssna in och röra sig fritt till musiken, för att känna efter känslan 

som musiken ger i kroppen. Hon beskriver det som att “vara musiken”.  
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3.4.2 Användandet av instrument 

Still (2011) har i sin avhandling undersökt hur förskollärare arbetar med musik i förskolan 

och undersökt hur de arbetar med instrument. Still menar att förskollärarna är försiktiga när 

de presenterar de rytmiska instrumenten för barnen, de vill gärna att barnen ska få vissa 

erfarenheter som exempelvis vad instrumenten kallas och hur de fungerar. Samtidigt låter de 

inte barnen få utforska instrumenten som de vill, de fick inte slå för hårt eller spela för högt. 

Pedagogerna beskrivs som försiktiga i denna avhandling. Vidare skriver hon om skillnaden 

med att arbeta med egentillverkade instrument och hur pedagogerna då är mer tillåtande och 

mindre försiktiga (Still, 2011). Däremot beskriver Holmberg (2012) en pedagog som har ett 

mer tillåtande tillvägagångssätt där barnen få pröva på och spela hur de vill. Där själva 

melodin eller takten inte var lika viktig utan snarare själva utforskandet av instrumenten. 

Holmberg (2012) skriver vidare om hur en pedagogs “okunskap” kan vara en fördel då andra 

delar ur musikundervisningen kan ta plats som exempelvis dynamik och olika tempon. 

Wassrin (2013) har undersökt de yngsta barnens samspel under instrumentstunder, och har då 

kommit fram till att barnen som hon kallar det, jammar vilket är en slags improvisation. Att 

barn jammar tillsammans med olika instrument som exempelvis xylofoner och ukuleles är ett 

spontant lärande inom musiken, det är en meningsskapande process de gör tillsammans. 

Vidare beskriver Wassrin (2013) hur en förskola arbetar med att utforska instrument och ljud 

med hjälp av olika program i Ipads och med traditionella instrument som trummor, maracas 

och piano. De lade exempelvis olika material på instrumenten och provade att spela med 

olika sorters redskap för att höra skillnaden i ljudens klang och toner. Alerby och Ferm 

(2005) beskriver instrument som en förlängning av kroppen, att vi genom att spela med 

instrument kan få uttryck för våra känslor och skapande, de menar alltså att kroppen är en del 

av lärandet.      

 

3.4.3 Sång i förskolan 

Fryklund och Wennberg (2014) belyser vikten av att lyssna till barnens tonart när man har 

sångsamling på förskolan. De nämner en studie skriven av Jillefors och Schein (1999) där 

barnens röster jämfördes med de vuxnas röster. I denna studie började förskolläraren sjunga 

efter sitt eget röstläge och det som hände var att barnen inte kunde sjunga med då de naturligt 

har högre ton i sitt röstläge. Detta resulterade i att barnen och förskolläraren sjöng i olika 

tonarter då barnen inte hade möjlighet att nå de låga tonarterna. Som en påföljd av detta kan 

barnen få svårt att följa med i sången. 
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Sæther (2014B) menar att sången inte enbart ska få plats under samlingen, det finns möjligheter 

att skapa en kultur av blomstrande spontansång i förskolan, men lika lätt som förskollärare har 

att skapa dessa möjligheter kan de även hämma möjligheterna. Det är viktigt att tänka igenom 

hur utbildningen ska ge barnen tillfällen till både spontansång och planerade musiksamlingar. 

I förskolan skapas mycket musik bara man lyssnar. Sæther förklarar att barnen skapar musik 

bland annat när de sitter i sandlådan, när de ritar och när de klär på sig. Enligt henne är 

skötbordet ett exempel på en situation som kan locka till spontansång på en småbarnsavdelning, 

medans man byter på barnen kan man sjunga sånger, rim och ramsor. Även under de planerade 

musiksamlingarna anser hon att de spontana uttrycken behöver få ta plats. Genom att tillåta 

barnen att vara spontana under de planerade musikstunderna kan deras kreativitet stimuleras 

och utvecklas. Sæther belyser att det är viktigt att vi lyssnar på barnen i deras lek då musiken i 

leken lätt kan misstas för att vara oväsen, så vi inte hämmar barnen i deras skaparglädje.  

  

3.4.4 Musik som metod för annat lärande 

Holmberg (2014) skriver att musiken som lärandeobjekt kan ses där musiken används i andra 

områden i förskolan. Det kan vara socialisation, matematik och språk. Holmberg exemplifierar 

med att sånger för räknande kan användas inom matematiken. Sæther (2014A) förklarar att 

genom leken kommer ett lärande, då leken innehåller både ljud och rörelse kan den ses som 

lärande genom musik. Barnen imiterar ljud från omvärlden som de känner till i leken, de kan 

exempelvis åstadkomma ljud som låter som en ambulans, en bil eller en galopperande häst. 

Han menar att ljuden kan användas som förstärkare i en lek. Vidare skriver han att sången kan 

användas som kommunikation i leken då barnen kan ge kommandon eller frågar och svarar 

genom sången. Jederlund (2011) beskriver att små barn har musiken som sitt första språk. Han 

beskriver att de kommunicerar genom röstljud och andra ljud som bank och rasp. Jederlund 

skriver vidare att sången för många är den mest naturliga mötesplatsen för musik och talspråk. 

Han anser att det ska sjungas mycket och ofta i både lek och vardag. Sången kan gärna ta plats 

på samlingen, då detta stärker sångtraditionerna och det är ett enkelt sätt att arbeta 

språkstimulerande. Det är även en stor hjälp i språkutvecklingen hos barn att använda sig av 

musik och leka med ljuden. En fonologisk medvetenhet i arbetet gör stor skillnad hos barn med 

språk- och skrivsvårigheter (Jederlund, 2011). Fryklund och Wennberg (2014) beskriver att 

genom spontansången sker mycket av barnens röstutveckling. Ehrlin (2012) nämner i hennes 

avhandling att språkpedagogen som arbetar på förskolan där studien genomförs aktivt arbetar 

med musik som redskap för språkutveckling. Vidare skriver hon att de pedagoger som 
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medverkar i hennes studie beskriver sången som glädjefylld och att de sångstunder de har ska 

vara främjande för barnens språkutveckling och att de ska känna ett lustfyllt lärande. Jederlund 

(2011) tar upp att använda musik i undervisningen visar på en ökad effekt för inlärning hos 

barnen, eftersom de lär sig bättre när de aktivt får utöva musik och de inte endast lyssnar på 

musik. Han tar upp ett exempel med matematiken där barnen som aktivt utövat musik fick 

bättre resultat än de som endast lyssnat på musik. Även Angelo och Sæther (2014) skriver om 

barns musikaliska utveckling får rätt stöd och stimulans kan detta hjälpa barnets utveckling i 

flera områden så som kommunikation och motorik.  

  

3.5 Teoretisk utgångspunkt 
I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska utgångspunkt det Sociokulturella perspektivet 

och mer specifikt Mediering och redskap och sist Den proximala utvecklingszonen. 

 

3.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ordet sociokulturell bygger på de två orden socio och kultur. Socio kan kopplas till ordet social 

och ordet kultur betyder enligt Nationalencyklopedin (u.å) “odling”. Kultur kan ses som något 

vi skapar, “odlar” tillsammans. Säljö (2011) skriver att det är i sociala och kulturella 

erfarenheter som människor tillsammans med andra formas som tänkande, kännande och 

kommunicerande varelser. Ett exempel på det kan vara begreppet musikalisk socialisation, där 

Still (2011) beskriver att barnen blir socialiserade av de musikaliska erfarenheterna de får. 

Vidare skriver hon att allmän socialisation även sker inom musiken, exempelvis i Afrika där 

man ofta använder sig av sång, musik och dans för att lära ut önskvärda förhållningssätt, 

historia och lagar till barn. Musikaktivitet kan fånga alla trots olika kulturella och sociala 

bakgrunder (Angelo, 2014B). 

 

3.5.2 Mediering och redskap  

Mediering innebär i ett sociokulturellt perspektiv att människor är redskapsanvändande och 

redskapsutvecklande varelser. Genom den sociokulturella utvecklingen har människor skapat 

hjälpmedel till vardagen (Säljö, 2011). Säljö (2011) beskriver att det finns två redskap att 

använda sig av, det fysiska redskapet och det psykologiska redskapet. Ett fysiskt redskap, en 

artefakt, är ett föremål som är tillverkat av människan, exempelvis en trumma, en gitarr eller 

ett piano. Dessa redskap är skapade för att ha vissa egenskaper och kunna användas i olika 
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sammanhang. Säljö skriver vidare att psykologiska redskap är de redskap som används för att 

tänka och kommunicera så som siffersystem och alfabetet. Genom sången kan man komma att 

utveckla de psykologiska redskapen. Sånger som handlar om alfabetet eller räknesånger kan 

hjälpa till i utvecklingen av de psykologiska redskapen. Säljö belyser att det behövs redskap 

för att kunna tänka och kommunicera. Han menar att det behövs på samma sätt som fysiska 

redskap behövs för att utöva en sport eller spela musik. Det går att jämföra med att använda 

trummor för att hitta takten eller gitarr och piano för att spela en melodi.  

  

 

3.5.3 Den proximala utvecklingszonen  

Den proximala utvecklingszonen innebär att vi lär genom att skapa erfarenheter (Säljö, 2015). 

Människan är under ständig utveckling och förändras hela tiden genom att få erfarenheter. 

Genom att få hjälp av någon med det man inte kan lär man sig, så att man sedan kan klara att 

göra det själv. För att vi ska lära oss spela instrument eller texten på en sång, måste vi få hjälp 

av någon som kan spela just det instrumentet eller kan den sången.     
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5.Metod 
Under detta avsnitt presenteras rubrikerna Val av metod och Urval för att beskriva vårt val av 

metod, samt vilka deltagande personer som finns i studien. Nästa rubrik är Genomförande, 

sedan följer Etiska aspekter. Sist presenteras Databearbetning och analys. 

 

5.1 Val av metod  
Eftersom syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare arbetar med musik mot yngre 

barn i åldrarna 1–3 år samt hur förskollärarna ser på musikalitet i arbetet med barnen har studien 

utgått från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Christofferssen och 

Johannessen (2012) jämför kvalitativ och kvantitativ studie och menar att man kan se en 

betydande skillnad på flexibiliteten mellan de olika typerna av studier. En kvalitativ studie är 

mer flexibel än en kvantitativ, eftersom frågorna är öppnare och kan anpassas efter deltagarnas 

intresse, svaren kan därmed vara fylligare. 

Inför intervjuerna skrevs en intervjuguide (bilaga 9.1) där huvudfrågorna var i fokus. 

Christoffersen och Johannessen skriver om semistrukturerad intervju som intervjuform de 

beskriver att semistrukturerad intervju bygger på en intervjuguide som är utgångspunkt för 

intervjun, där några frågor kan vara förutbestämda. Semistrukturerade intervjuer valdes då det 

finns utrymme att ställa frågor som inte står med i intervjuguiden, samtidigt som man kan vara 

flexibel att följa deltagarnas intresse. För att samla in empirin har ljudupptagning använts.  

Christoffersen och Johannessen (2012) skriver att människors erfarenheter och uppfattningar 

kommer fram bäst när de själva får vara med att bestämma sina svar i intervjun.  

 

5.2 Urval  
Urvalen i denna studie bygger på ett bekvämlighetsurval eftersom vi valt förskollärare som 

någon av oss varit i kontakt med tidigare (Christoffersen & Johannessen, 2012). Intervjuerna 

har utförts på tre förskolor med sex olika förskollärare som har varierande erfarenheter kring 

musik. De förskollärare som besöktes arbetar på kommunala förskolor utan profilering. Sex 

olika deltagare valdes för att öka trovärdigheten i vår studie, med färre medverkande riskerar 

resultatet att bli beroende av ett visst innehåll ur en intervju (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 

2015). I resultatet presenteras de sex förskollärarna med de fiktiva namnen: Anna, Lotta, 

Klara, Lisa, Karin och Eva. Intervjuerna genomfördes med förskollärare som arbetar med 
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barn som är 1–3 år av den anledningen att en av våra forskningsfrågor riktar sig till denna 

ålder, och vi vände oss till förskollärare eftersom det är inom det området vi studerar och vill 

få mer kunskap. Alla förskollärare i denna studie arbetar inom en kommun i södra Sverige, 

men i olika delar. Svensson och Ahrne (2015) skriver om miljöns betydelse, så vi valde 

därför att besöka förskollärarna på de olika förskolorna för att få en bredd av miljöer. Det kan 

exempelvis råda olika förutsättningar på de olika arbetsplatserna till att arbeta med vissa 

ämnen i detta fall musik som är av vårat intresse.  

 

5.3 Genomförande 
Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev (bilaga 9.2) ut där information om vad studien 

har för syfte, hur intervjun skulle gå tillväga samt att intervjun spelas in genom ljudupptagning 

för att sedan transkriberas. Ljudupptagning av intervjun hjälpte oss att vara närvarande i 

intervjun eftersom vi inte samtidigt behövde anteckna allt som sades. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) skriver att även om en intervju spelas in är papper och penna ett redskap som bör 

vara med för att bland annat anteckna frågor som ska ställas senare eller anteckna deltagarens 

kroppsspråk som inte är synligt i ljudupptagningen.  

 

Dahlin-Ivanoff (2015) poängterar att det är viktigt med en tillåtande miljö för att deltagarna 

ska känna trygghet att dela med sig av sina erfarenheter kring ämnet som är i fokus, och 

därigenom få ut så mycket tankar och idéer som möjligt. Vi valde därför att hålla intervjuerna 

på deras egna arbetsplatser för att de skulle känna sig bekväma att vara i sin yrkesroll. Tiden 

vi besökte dem var anpassad efter när de kunde ta emot oss. 

 

Eftersom båda deltog vid varje intervju delade vi upp så en av oss antecknade och den andra 

ställde frågorna. Deltagarna upplystes om att all inspelad empiri raderas efter godkänt resultat 

i kursen. Vi informerade om att de kan få tillgång till transkriberingen och läsa den för att få 

fram ett rättvist resultat för både respondenterna och oss samt att de kan höra av sig om de vill 

göra något tillägg till intervjun. De ombads även att läsa och skriva på samtyckesblanketten 

(bilaga 9.3) som hade lämnats ut.  
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5.4 Etiska aspekter 
Innan vår undersökning genomfördes skrev vi ihop ett informationsbrev till de tilltänka 

deltagarna för att informera dem om att det finns olika etiska forskningsprinciper vi förhåller 

oss till.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla berörda om vilket syfte forskningen 

har (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade alla som undersökningen berörde för att få deras 

samtycke till att delta. Vi ville även ha ett påskrivet skriftligt samtycke. Nästa krav är 

samtyckeskravet och det menas att den som deltar i en undersökning har rätten att själv 

bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade deltagarna i vår studie 

om att det är helt frivilligt att delta och att de fick avsluta eller välja att inte svara på en fråga 

om och när de vill. Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet och detta krav innebär att 

uppgifter om berörda deltagare ska ges största konfidentialitet och alla uppgifter och 

information förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

informerade deltagarna om att vi avidentifierar undersökningen så deras namn kommer inte stå 

med någonstans. Namnen som nämns på deltagarna i denna studie är fiktiva. Vi förklarade 

även att konfidentialitet inte är samma sak som anonymisering, utan att dessa skiljer sig åt. 

Sista kravet vi informerar om är Nyttjandekravet och det avser att alla uppgifter som är 

insamlade om enskilda personer endast får användas i forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi informerade deltagarna om att det de delat med sig av till oss endast kommer att 

användas i denna undersökning och inte till något annat. All insamlad empiri kommer att 

raderas efter att vi fått ett godkänt resultat.   

 

5.5 Databearbetning och Analys 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades det inspelade materialet. När transkriberingen 

var gjord analyserades materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv, det delades sedan in i 

kategorier för att synliggöra viktiga delar från intervjuerna. Rennstam och Wästerfors (2015) 

belyser tre grundläggande arbetssätt för att skapa analyser: sortera, reducera och argumentera. 

Att sortera innebär att skapa ordning i empirin för att lära känna den. Ett tillvägagångssätt för 

att skapa ordning kan vara kodning, det vill säga att forskaren genom att läsa transkriptionerna 
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flertalet gånger och markerar ut detaljer. När återkommande detaljer lyfts fram kan kodningen 

synliggöra mönster i transkriberingarna. Efter vad mönstren visar kan kategorier skapas. Detta 

gjorde vi genom att koda materialet i olika färger för att förtydliga kategorierna. De teman som 

vi fann var sång, instrument, musikalitet, rörelse, språk, takt och rytm, dessa teman blev 

grunden till rubrikerna i resultatet. Vidare skriver Rennstam och Wästerfors att reducering av 

empirin menas att forskaren sållar bort det materialet som inte är relevant för studien för att 

skapa en tydlighet i materialet. Utifrån studiens syfte har vi gjort val i reduceringen av vårat 

material för att kunna fokusera på vårat ämne. Nästa steg som Rennstam och Wästerfors 

beskriver är argumentera och detta innebär att empirin kopplas till tidigare forskning och 

litteratur.     
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6.Resultat 

I detta avsnitt skrivs resultatet av denna intervjustudie fram, vi har utgått från det 

sociokulturella perspektivet när vi analyserat materialet. Rubrikerna har framkommit genom 

kodning och benämns som: instrument som verktyg, musik som språkutveckling, sång som 

redskap, rörelse och dans som uttryck och betydelsen av att vara musikalisk.  

Förtydligande av transkriberingar: [förklaring] och … = mindre paus eller annat urklipp. 

6.1 Instrument som verktyg  
I den insamlade empirin framkommer att användandet av instrument på förskolan förekommer 

men i olika utsträckning. Lotta nämner att användandet av instrument kan skilja sig från en 

avdelning med de mindre barnen mot en avdelning med de äldre barnen, “...man kanske börjar 

med lite färre instrument på småbarn för att de ska bekanta sig med det för att sen kunna öka 

med fler på syskon.”. Även om de använder instrument på en avdelning med de yngre barnen 

så är det inte i lika stor utsträckning som på en avdelning med de äldre. Klara beskriver att de 

har en instrumentlåda som de använder ibland där de utforskar instrumenten med barnen.  

Klara: “Ibland så har vi fram lite instrument eller så, såna här instrumentlåda, har 

såna här triangel och gurka heter det som man drar på, pinnar, maracas lite såna 

saker.” 

Lotta talar om hur de arbetar för att utveckla motoriken i bland annat händerna hos barnen 

genom att använda sig av instrumentet ägg som redskap, “Och då har vi använt ägg dels för att 

försöka få in den här [visar med handen] rörelsen med tanke på framtida skriv, att de ska få in 

och påverka eller utveckla det bättre.”. Hon menar att det kan hjälpa barnen i deras utveckling 

av skrivandet. Lotta talar även om användandet av andra sorters instrument, som inom det 

sociokulturella perspektivet kan ses som redskap för att lära sig takt och rytm. Lotta och Lisa 

beskriver även hur de utforskar olika ljud med barnen. De menar att barnen är nyfikna på olika 

ljud och de har utforskat dessa tillsammans, Lotta beskriver detta genom att de bland annat 

använt sig av olika pinnar som slås mot varandra för att lyssna om de låter olika.  

Lotta: “Sen har barnen varit mycket intresserade av pinnar, mycket ljud, det handlar 

också om musik. Toner, eller hur saker och ting låter när man spelar med en pinne 

på en stam. Hur låter det på trädet, hur låter det när man spelar tillsammans. Olika 

pinnar låter olika beroende på hur torra de är. Vi har haft pinnar inomhus och spelat 

med, jämfört ljud med äggen och pinnarna.”  
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De har undersökt om pinnarna låter annorlunda om de är torra eller fuktiga, om de är stora eller 

små men även om de låter olika beroende på vad man slår de mot. Lotta berättar om att de 

jämför ljuden från pinnarna med andra saker, bland annat “Vi har haft pinnar inomhus och 

spelat med, jämfört ljud med äggen och pinnarna.” Lisa talar om att de gått på ljudpromenader 

med barnen för att leta efter olika ljud i deras omgivning efter att de sett ett intresse hos barnen 

att utforska ljud, “dom som gick och slog på grejer så här och sa ”kom vi går och lyssnar lite 

hur låter det här?” nu går vi på en ljud-promenad.”. Situationerna som förskollärarna talar om 

när de utforskar tillsammans kan ses ur det sociokulturella perspektivet som den proximala 

utvecklingszonen. I dessa situationer lär vi oss av och med varandra. Efter att vi analyserat det 

insamlade materialet ser vi att förskollärarna använder sig av instrument på en avdelning med 

barn som är i åldrarna 1–3 år. Även om det är i olika utsträckning så ser vi ändå ett mönster av 

att de använder sig av instrument som redskap för att barnen ska få känna takt och rytm men 

också för att utveckla deras motorik. Lotta förklarar att det oftast är vid planerade samlingar 

som de har rytmiska instrument. 

  

6.2 Musik som språkutveckling  
Språk och språkutveckling är något som förskollärarna belyser när de talar om musik och sång 

i förskolan. De menar att sången kan gynna barnens språkande genom att de lär känna 

melodierna eller rörelser/tecken först och sedan allt eftersom fyller på med fler ord. Enligt Lotta 

finns det en medveten tanke om att det är språkutvecklande, “Men samtidigt har man ju en 

medveten tanke i att det är språkutvecklande.” och att de får in takt och rytm menar hon att det 

också är bra för språket att få känna det i hela kroppen, “Och få in takt och rytm, det är också 

för språket och känna det i hela kroppen.”. Flera av förskollärarna talar om hur de gärna arbetar 

med upprepning och har en medveten tanke kring språkutveckling då vissa barn kan behöva 

lite extra språkundervisning av olika anledningar. Lisa talar om detta i intervjun och berättar 

då om barn som är sena med språket att där “behövs det ju också att man upprepar sig och har 

bilder och liksom förstärker.”. Lisa talar även hon om hur hon tidigare arbetat med barn med 

annat modersmål och då arbetat med att förstärka språket med olika hjälpmedel som 

exempelvis bildstöd eller dockor/figurer. Anna talar om att de har ett barn som har annat 

modersmål än svenska och hur viktig sången kan bli i dessa sammanhang, då sången kan hjälpa 

barnen att “hitta sitt språk”. Hon talar om hjälpmedel som kan förstärka och att de använder 

“tecken som stöd”. Hon säger även att hon tycker “att det är så viktigt också att sjunga då vid 

eller det är ju väldigt språkutvecklande det är ju många barn som inte har språket än då...”. Det 
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här kan även kopplas till de sociokulturella redskapen det fysiska redskapet och det 

psykologiska redskapet. Bildstöd kan vara ett exempel på ett fysiskt redskap och tecken som 

stöd kan vara exempel på ett psykologiskt redskap. Under intervjuerna märker vi hur 

förskollärarna kommer in på språkutveckling i samband med att de talar om musik. Någon av 

förskollärarna kommer in på att de har barn som inte har språket än av olika anledningar, vilket 

kan vara vanligt på avdelningar för barn som är 1–3 år. De beskriver hur de använder sig av 

bildstöd och tecken som redskap för att utveckla språket hos barnen. De arbetar mycket med 

upprepning för att barnen ska bekanta sig med exempelvis en ramsa och då främja det språkliga 

lärandet.    

  

6.3 Sång som redskap 
Förskollärare i denna studien talar om hur de arbetar med sången och i vilka situationer barnen 

kan komma i kontakt med den i utbildningen. Några av dem talar om hur de använder sången 

spontant i verksamheten och som hjälpmedel vid olika situationer.  

Anna: “...jag upplevde inte att man sjöng så spontant liksom då utan mer med de 

äldre var det ju mer att man hade samling som man sjöng. Men nu kan vi ju ta och 

sjunga när som mitt i leken sätter vi ju oss och sjunger med barnen eller gör någon 

ramsa eller nånting sånt” 

Lisa berättar att hon tagit till sången när ett barn som var 16 månader och nyinskolad var ledsen, 

hon menar att “i alla situationer kan man ta till sång. Om någon blir ledsen vi har nu haft en 

liten 16 månaders som vi har skolat in och han blir ju lugn när man sjunger.” Hon använde 

sången som hjälpmedel för att lugna någon som är ledsen, även Klara berättar att hon använder 

sången mycket som redskap för att trösta barnen. Sången kan här ses som ett psykologiskt 

redskap inom det sociokulturella perspektivet. Både Anna och Klara berättade om hur de 

använder sång, rim och ramsor vid blöjbyte. Klara beskrev det som att “det kan vara vid 

blöjbyte också att man sjunger lite där att det ska blir lite roligare”. Anna anser att det är viktigt 

att sjunga och hon påpekar att det är språkutvecklande, hon beskriver att de barn som inte har 

språket hela tiden får nya ord genom sången. Vidare förklarar hon också att barnen oftast inte 

sjunger med när förskollärarna sjunger, men de kan sjunga själva i andra situationer som i leken 

eller när de ska vila. Lisa berättar att de använder sången i vardagliga situationer, som när de 

borstar tänderna sjunger de en sång, när de tvättar händerna eller ska städa. Hon anser att det 

gör det roligare för barnen att göra sakerna som annars kan anses tråkiga.  
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Lisa: “när vi tvättar oss har vi en tvättsång, den tar vi inte alltid men vi har den 

uppsatt så man kan sjunga den. Den kommer från en hygienutbildning som jag gick 

[skratt]. Där de finns en som går på Blinka lilla stjärna ”tvätta, tvätta liten hand” och 

så [visar med händerna] ”ovan och under”.” 

Flera av förskollärarna talade om att sjunga om saker man möter i sin omvärld, när de såg en 

buss så sjöng de “hjulen på bussen”, och när de är i skogen och ser exempelvis en mask sjunger 

de om den. Lotta och Karin berättar båda två om skogen och hur de kan sjunga för att lära ut 

naturkunskap. Lotta använde snigeln som exempel och Karin masken. Lotta berättade att “man 

hittar sånger som knyter ihop temat som man håller på med sen kan det ju bli mycket ute i 

naturen och så sjunger om den där masken när man ser den”. Sången kan enligt förskollärarna 

användas som redskap i olika bemärkelser, någon använder det som lärande och någon 

använder det för att förtydliga vad som sker och även för att göra de mindre roliga sakerna mer 

attraktiva. En situation som Lisa beskriver är att vissa förskollärare sjunger i för låg tonart och 

menar på att vi måste lyssna på barnens röster: “Det är lite svårt ibland för många då när man 

jobbat med kollegor ”nä men det går ju för högt”, ”Ja fast barnen lyssna på hur dom sjunger, 

tryck inte ner dom för då får dom en talkör”. Enligt Lisa är detta något som alla förskollärare 

bör tänka på när de sjunger med barn.  

 

6.4 Rörelse och dans som uttryck  
Förskollärarna talar i denna studie om rörelse och vilka sätt de använder det på bland annat 

rörelseskivor. Klara, Lisa och Anna nämner alla tre ett material som är väldigt vanligt i 

förskolans utbildning som kallas för “röris” eller “miniröris”. Detta material bygger på att 

barnen lyssnar och följer instruktioner på skivan, det kan exempelvis vara att barnen ska hoppa 

runt som hästar eller krypa som hundar. Anna berättar exempelvis att “Miniröris ute är ju också 

en musikstund som vi har.” och Klara nämner även hon detta, “ute också har vi ju sån här 

miniröris då är det ju musik där också.”. Lisa talar också om röris och att de “har röris och...det 

finns många olika såna rörelseskivor som vi har.”. Det finns även andra likande skivor som 

förskollärarna nämner Lisa benämnde det som “Rörelseskivor”. Flera av förskollärarna talar 

om rörelsesånger där de sjunger sånger som förstärks med hjälp av rörelser, exempelvis räknar 

de på fingrarna eller som till “imse-vimse spindel” där det och kopplar även detta till den 

proximala utvecklingszonen då hon menar att vi måste hitta barnens nivåer men även utmana 

dem till att vilja kunna mer.  
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Lotta: “Både man har musik och sång eller rörelseskivor... Man får in mycket i 

musiken...Och mer avancerade rörelser och danser liksom, eller man bygger ju på 

det nått ord eller göra någon rörelse... Ja, så man ska ju hela tiden ligga lite över 

deras förmåga, den här proximala zonen.” 

 Karin, Anna och Lisa å andra sidan talar om dans som ett uttryckssätt för glädje, som barnen 

frågar om själva eller som kan uppstå spontant både utomhus och inomhus, Karin uttrycker: 

“Vi sätter på lite musik och vi dansar loss och sådär.” Förskollärarna talar om att de använder 

sig av rörelseskivor av olika slag, både spontana som planerade situationer. De kanske sätter 

på en skiva när barnen leker för de tycker om att lyssna på musiken och de får en spontan stund 

där de fritt får röra på sig. De kan även ha dessa skivor till planerade aktiviteter, vilket ofta 

brukar vara en stående punkt en dag i veckan på många förskolor. Eller så kan de använda sig 

av skivorna när de är ute för att barnen ska hålla sig varma under den kallare tiden på året. Det 

kan även vara så att de använder sig av skivorna för att locka barnen till att vilja vara ute en 

stund till enligt Karin, speciellt på en avdelning med barn i åldern 1–3 där kan tålamodet i vissa 

fall vara lite kort. 

 

6.5 Betydelsen av att vara musikalisk  
I relation till att vara musikalisk anser Lotta, Klara och Anna att det kan innebära att man kan 

spela ett instrument. Lotta beskriver dock vidare att hon inte bara ser musikalisk som att kunna 

spela ett instrument utan hon anser att man även kan vara det om man har lite känsla för musik, 

“...kanske jag ändå tänker om man är musikalisk då har man lite gehör och man kanske spelar 

något. Eller har lite rytm, men att man ändå har lite i sig.”.  Anna förklarar i sin tur vidare att 

när hon “benar ner” begreppet musikalisk anser hon att man inte behöver vara musikalisk för 

att kunna sjunga. Hon menar att man kan sjunga ändå och barnen lägger ingen vikt vid hur man 

sjunger, “Så jag kan tycka att vi alla är musikaliska även om vi, bara sjunger sen behöver det 

inte vara det finaste du kan.”. Klara förklarar att hon “tänker ju musikalisk att man kan spela 

nåt instrument eller att man sjunger bra eller så där.”. Karin däremot anser att musikalisk inte 

handlar om att kunna spela något instrument, hon tänker istället på musikalisk i relation till att 

höra rytm eller klappa i takt till musik. Hon förklarar att “när man ska klappa i takt eller om de 

bara trummar på. Redan där kan du se i kroppen i rörelsen hur det är. Då är man också 

musikalisk för då du har det i dig på nått sätt.”. Hon berättar att hon mer ser att man är 

musikalisk med kroppen, hur man följer musiken med kroppen. Alla förskollärare som 

intervjuats i studien är enade i sina åsikter kring att man inte behöver vara musikalisk för att 
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använda sig av musik i undervisningen. De förmodar att barnen inte lägger någon vikt vid hur 

bra man är på att sjunga så länge glädje visas när man sjunger tillsammans med barnen. Klara 

och Eva nämnde flertalet gånger under intervjuerna att de inte anser sig vara musikaliska, Eva 

beskriver det istället som att hon “sjunger hellre än bra”. De förklarade dock att de inte har 

något emot att leda musiksamlingarna i förskolan. Klara förklarar att hon själv inte tycker att 

hon är musikalisk, “Jag tycker inte att jag själv är musikalisk men jag tycker att det är roligt, 

man ska inte vara rädd för att använda för att man inte själv kan”. De båda menar att barnen 

inte bryr sig om hur förskollärarna sjunger, utan ser det som en upplevelse och tycker det är 

roligt med samlingarna bara förskollärarna uttrycker glädje. Det sociokulturella perspektivet 

ser på det sociala samspelet som något mycket viktigt då vi lär i situationer när vi gör saker 

tillsammans. Det är därför viktigt som förskollärare att våga även fast de beskriver sig själva 

som icke musikaliska. Förskollärarna som berättat att de kan spela något instrument upplever 

att deras kollegor vid några tillfällen kan lämna över ansvaret för musiksamlingarna till dem 

för att de kan spela ett instrument. Det är dock inte så de vill att det ska vara eller något som 

de upplever händer hela tiden. Lotta förklarar att hon upplever att det kan vara hämmande för 

förskollärare som inte kan spela instrument att leda en samling när det finns någon som kan 

spela. Lotta berättar vidare att hon inte vill lära barnen att “finns det någon som är bättre än dig 

så behöver du inte göra det”. Förskollärarna förklarar att de inte anser att det har någon 

betydelse för om man är musikalisk eller inte i användandet av musik i förskolan, dock så kan 

någon av de se att det är en fördel om man kan spela gitarr då den ofta används. De förskollärare 

som själva ser sig som mindre musikaliska beskriver att de trots det inte har något emot att leda 

musiksamlingarna. Flertalet av förskollärarna talar om att så länge glädje visas har det ingen 

betydelse för hur sången låter.  
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7.Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en resultatdiskussion med en avslutande diskussion som kopplas till 

tidigare forskning. Sedan presenteras en metoddiskussion och förslag på vidare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från våra frågeställningar och syfte. Syftet med denna studie är att 

synliggöra hur förskollärare arbetar med musik mot yngre barn i åldrarna 1–3 år samt hur 

förskollärarna ser på musikalitet i arbetet med barnen. Vi använder våra frågeställningar som 

rubriker för att lättare kunna diskutera resultatet i relation till tidigare forskning.   

7.1.1 På vilka sätt arbetar förskollärarna mot de yngre åldrarna (1–3 år) med musik? 

Resultatet visar att förskollärarna kopplar musik i förskolan till ljud, instrument, rörelse/dans, 

sång och att de alla ser musiken som språkutvecklande för barnen. Skolverket (2018) säger att 

förskollärare ska arbeta med att barn ska få uttrycka sig via olika medel i utbildningen. 

Förskollärarna i denna studie använder musik dagligen med eller utan syfte och beroende på 

förskollärarens kompetenser kan undervisningen se olika ut. Still (2011) beskriver 

förskollärarna som försiktiga och de vill gärna låta barnen få erfarenheter men att de inte låter 

barnen utforska precis som de vill, de fick exempelvis inte slå för hårt när de spelade på 

instrumenten. Samtidigt som Holmberg (2012) tar upp ett exempel med förskollärare som inte 

har ett lika försiktigt förhållningssätt utan låter barnen få prova på och göra hur de vill för att 

få ett utforskade. Vi upplever de medverkande förskollärarna som utforskande och utmanande 

i deras sätt att prata om instrument, alltså arbetar de mer som Holmberg beskriver förskollärare.    

 

Wassrin (2013) skriver om barns jammande och det är något vi kan koppla ihop med hur 

förskollärarna beskriver att de arbetar med instrumentspel med barnen. De låter barnen få lära 

känna instrumenten och spela tillsammans i olika tillfällen och dessa tillfällen kan kopplas till 

det sociokulturella då vi lär tillsammans. Någon använder mer klassiska instrument så som 

gitarr, trummor och trianglar medan andra utforskar med pinnar och tonrör. Att använda 

instrument ser Alerby och Ferm (2005) som en förlängning av kroppen och genom att spela 

med kroppen lär vi oss lättare då det blir en kroppslig erfarenhet. Förskollärare som medverkat 

i denna studie har alla varit väldigt positivt inställda till instrumentspelande, men de har även 

beskrivit att gitarren kan vara i vägen och att barnen gärna pillar på den vilket kan försvåra och 

ta fokus från momentet. De har även diskuterat om vissa förskollärare som kan spela instrument 



   
 

  22 
 

får ta hand om mer musikundervisning än andra, men de kom alla fram till att så länge man 

försöker och har roligt så kan alla hålla i musikundervisningen det krävs inte en viss kunskap 

för det bara engagemang. Ett annat sätt förskollärarna beskriver arbetet med musik är genom 

sång i alla dess former. De sjunger exempelvis när de byter blöja, när de har musiksamling och 

när de ska städa, detta är något som Sæther (2014B) beskriver som en otrolig möjlighet inom 

förskolans utbildning, att kunna vara spontan. Förskolläraren Anna, i vår studie beskriver att 

barnen inte sjunger med på samlingarna utan att de istället sjunger på eget bevåg vid andra 

tillfällen i utbildningen. Fyrklund och Wennberg (2014) beskriver hur en del förskollärare 

sjunger i för låg tonart när de sjunger med barnen och detta är även något en annan förskollärare 

Lisa i vår studie nämner i hennes intervju med oss. Våra tankar är om barnen medvetet inte 

sjunger på grund av att det blir svårt för dem att sjunga i förskollärarens tonart, barnen verkar 

ändå kunna sångerna då de sjunger på deras egna initiativ. Sången kan även användas som en 

kommunikation i leken, Sæther (2014A) förklarar att det kan vara ett hjälpmedel för barnen att 

använda sig av. Vi kan koppla det med vad Anna talar om att barnen sjunger på eget bevåg i 

olika situationer och att det kan vara ett sätt för barnen att kommunicera i leken.   

 

Språkutveckling var något som vi inte hade tänkt så mycket på inför vår studie, men som skulle 

visa sig bli en stor del på grund av förskollärarnas svar i intervjuerna. Förskollärarna kopplar 

precis som Jederlund (2011) och Ehrlin (2012) sången som ett redskap för språkutveckling. 

Jederlund menar vidare att sången är oerhört viktig för barns röst och talförmågor men även 

för att arbeta språkstimulerande. Det är precis så förskollärarna beskriver deras syfte med 

musiken att det är språkutvecklande och sprider en massa glädje. Förskollärarna talar om att de 

förstärker sångerna med olika rörelser och två förskollärare nämner att de tecknar till vissa 

sånger i deras undervisning. Dessa rörelser hjälper barnen att hänga med i sångerna och kan 

ses som psykologiska redskap. Vi har reflekterat över att många barn som inte har språket och 

inte sjunger hänger med på dessa tecken och rörelser, alltså måste det ha en viss effekt på 

inlärningen. Enligt Jederlund (2011) visar det på en ökad effekt vid inlärning hos barnen om 

musik används i undervisningen, han tar upp ett exempel med matematik där barnen fått bättre 

resultat av att aktivt utöva musik. Även Lotta tar upp i sin intervju att det går att få in andra 

ämnen i musiken, som matematik när de gör rörelser till sånger då måste barnen ha förståelse 

för rumsuppfattning för att inte krocka med en vägg eller en kompis.  
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Holmberg (2014) har precis som vissa förskollärare i denna studie upptäckt materialet “röris” 

eller “miniröris”. Hon menar att dessa rörelser mest utgår ifrån att träna på motoriken vilket 

förskollärarna i vår studie håller med om, men det är även ett glädjefyllt moment som barnen 

verkligen uppskattar. Dans som rörelse skriver Holmberg är ett sätt för barnen att “vara 

musiken” och att känna hur musiken känns i kroppen. Detta menar även förskollärarna är en 

viktig och rolig del av rörelse i förskolan. Att använda dans som uttryckssätt för att släppa loss 

är enligt oss viktigt för barn, då de ska orka med att koncentrera sig och lyssna vid flera olika 

moment i undervisningen. Att aktivt blanda olika delar av musik och rörelse är därför givande 

för barnen, barn lär sig bäst när de har roligt (Jederlund, 2011). Abrahamsson (2014) beskriver 

olika musiklekar där rörelse ingår som vi anser är väldigt användbara tips för 

musikundervisning.   

 

Redan under intervjuernas gång har vi kunnat se kopplingar i förskollärarnas svar till det 

sociokulturella perspektivet. Lotta nämner exempelvis i sin intervju den proximala 

utvecklingszonen. Att sedan koppla teorin till den insamlade empirin fann vi inga svårigheter 

med. De pratar om hur de utforskar och upptäcker bland annat ljud och instrument tillsammans 

och den proximala utvecklingszonen bygger på att vi lär tillsammans. Alla förskollärare vi 

intervjuat talar om situationer där barnen stöter på musik i utbildningen och hur de tillsammans 

med barnen möter dessa situationer. Precis som Still (2011) beskriver att musikalisk 

socialisation kan hjälpa barnen att bli socialiserade genom de musikaliska erfarenheter de får, 

så anser vi att när vi tillsammans med barnen utforskar musikens olika delar så delar vi våra 

erfarenheter med barnen och de skapar nya. Även hur förskollärarna talar om bland annat 

instrument och bildstöd som redskap i undervisningen. Att de använder instrumentet ägg för 

att hjälpa barnens motorik i handen eller att de använder bildstöd som redskap för att 

kommunicera när det finns barn som inte har språket. Säljö (2011) menar att det behövs redskap 

för att kunna tänka och kommunicera.            

 

7.1.2 Hur beskriver förskollärarna betydelsen av att vara musikalisk i användandet av musik? 

Enligt Jederlund (2011) finns det vuxna som har en föreställning om att de inte kan sjunga och 

därför inte vill hålla i musiksamlingarna på förskolan. Nilsson (2002) beskriver att musikalitet 

kan vara en jämförelse genom olika prestationer, precis som några av förskollärarna har 

förklarat att de kan uppleva det i arbetslaget. Lotta berättar att hon ibland upplever att de 
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förskollärare som inte kan spela något instrument kan känna sig hämmade att hålla i en 

musiksamling, då de anser att Lotta har mer kunskap för att hon kan spela gitarr. Hon förklarar 

även att hon tycker det är synd för hon anser att alla kan hålla en musiksamling, det kanske inte 

behöver vara med en gitarr i handen men på något sätt kan alla göra det. Hon belyser även att 

hon inte vill lära barnen att man inte behöver göra saker för att någon annan som är bättre än 

dig kan göra det istället. Jederlund (2011) skriver att så länge glädje och närvaro uttrycks när 

man sjunger så älskar barnen sången. Vidare skriver han som vi tidigare nämnt att det finns 

många vuxna som har en föreställning om att de inte kan sjunga och de vill därför inte leda 

musikstunderna på förskolan och det är något som alla förskollärare som vi intervjuat inte 

håller med om. 

 

Enligt Angelo (2014A) så finns det olika synpunkter på vad musikalitet är och hon tar upp vad 

den sociologiska teorin anser att det är. Hon förklarar att de anser att musikalitet handlar om 

sociala och kulturella uppfattningar och trots att det finns kulturella olikheter finns det ändå 

något gemensamt. I resultatet framkommer även att några av förskollärarna anser att man inte 

behöver kunna sjunga vackert för att sjunga tillsammans med barnen, de menar att barnen inte 

bryr sig utan de tycker att det är en upplevelse att få sjunga tillsammans. En av förskollärarna 

beskriver sin egen musikalitet som att hon “sjunger hellre än bra”. Vi anser att det är rätt 

inställning att ha gentemot att vara musikalisk och för oss handlar det inte om att bara de som 

kan spela något instrument eller kan sjunga vackert ska hålla i musiksamlingarna utan det ska 

vem som helst kunna göra. Ferm Thorgersen (2012) skriver att musikaliska 

handlingskompetenser inte bara handlar om att kunna sjunga och spela utan det handlar om att 

besitta erfarenheter av olika typer av musik. Så precis som Lotta anser behöver man inte kunna 

sjunga och spela för att ha kunskapen av att hålla i en musiksamling. Sett till det sociokulturella 

perspektivet så lär vi oss tillsammans och det är i de sociala situationerna som vi lär oss. Ehrlin 

(2012) beskriver precis som en av de förskollärare vi intervjuat att musikalitet kan handla om 

att barnen utvecklar rytm och rörelse och att det utvecklas i samspel med förskollärarna. 

Förskolläraren som nämnde detta anser att man är musikalisk med kroppen och att det handlar 

om hur vi känner musiken med kroppen mer än om hur vi sjunger. Även om förskollärarna har 

olika åsikter om vad de anser att musikalisk är, så är de ändå överens om att man inte behöver 

vara musikalisk för att använda sig av musik i förskolans undervisning. Precis som Still (2011) 

beskriver den allmänmänskliga kompetensen och betydelsen av att förskollärarna är 

engagerade, så anser förskollärarna i denna studie att bara man försöker och har roligt så kan 
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alla hålla i musikundervisningen och det krävs ingen speciell kunskap, bara de är just 

engagerade.  

 

7.1.3 Avslutande diskussion 

Sången är den del av musikundervisningen som framkommit vara det “stora” inom förskolans 

musikundervisning och som oftast finns med i den dagliga undervisningen enligt denna studies 

resultat. Det är intressant hur musiken genom åren fått ta olika plats och prioriterats olika. 

Barnstugeutredningen (1972) antyder att det skulle finnas musikstunder varje dag, i jämförelse 

med vad Skolverket (2018) säger i dagens läroplan. Där nämns bara musik och sång i ett mål 

där de beskrivs som ett uttryckssätt. Varför har det förminskats? Kan det ha att göra med det 

moderna samhället där vi har andra uttryckssätt nu än förr? Det finns precis som Wassrin 

(2013) beskriver många sätt att arbeta med musik genom olika appar, det behövs kanske bara 

presenteras bättre och satsas mer på.   

 

7.2 Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ studie har visat sig vara ett bra val för oss. Vi diskuterade mycket om vi 

skulle genomföra intervjuer eller om vi skulle ha fokusgruppssamtal till en början, men genom 

att ha semistrukturerade enskilda intervjuer med förskollärarna insamlades mycket information 

och ny kunskap kring ämnet. Intervjufrågorna gavs inte ut i förväg då vi ville ha genuina svar 

och inte svar som de kanske tänkt ut fast de inte arbetar så. Det verkade som att detta gjorde 

förskollärarna en aning nervösa, men det var intressant att se dem verkligen tänka till och få en 

föreställning om deras arbete. Intervjuerna gav relevanta svar på vilka sätt förskollärarna 

arbetar med musiken och hur de ser på att vara musikalisk i användandet av musik. Dock kunde 

intervjufrågorna formulerats på ett annat sätt då vissa frågor gick in i varandra så att 

förskollärarnas svar blev svar på mer än en fråga. Intervjuerna spelades in genom 

ljudupptagning som vi sedan transkriberade, detta med hjälp av en app som gjorde att vi kunde 

sänka hastigheten vilket var till stor hjälp i det arbetet. Metodvalet visade sig vara bra då vi vid 

sammanställningen av materialet märkte att frågorna vi ställt under intervjuerna gav svar på 

syftet och frågeställningarna.    
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7.3 Förslag på vidare forskning  

Under studiens gång har nya frågor väckts gällande musiken i förskolans utbildning. Vi har 

undersökt hur förskollärarna som vi besökt beskriver betydelsen av att vara musikalisk i 

användandet av musik samt på vilka sätt de arbetar med musik i åldern 1–3 år på kommunala 

förskolor utan profilering. Det vore intressant att undersöka hur förskollärare i profilerade 

förskolor likt Reggio Emilia eller Montessori arbetar med musik och om inriktningen påverkar 

deras synsätt på musiken. Kan profileringen påverka förskollärarens synsätt på samma sätt som 

deras personliga erfarenheter? Angelo (2014B) beskriver att vi kan få med oss olika 

erfarenheter som kan påverka vårat förhållningssätt till musik, detta kan därför vara intressant 

att undersöka.  
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9.Bilagor 
Här presenteras de bilagor som vi använt oss av under studiens gång. 

9.1 Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
• Har du mer erfarenhet av någon speciell ålder? 

 

Huvudfrågor: 

1. Berätta om dina erfarenheter kring musik?! 
- Fanns musik med i er utbildning till förskollärare? 
 

2. Hur arbetar ni med musik i er utbildning (verksamhet)? Ge gärna exempel! 
- Har ni ett syfte med ert arbete med musik? Utveckla! 
 

3. Tror ni att arbetet med musik ser annorlunda ut på en avdelning med de yngre 
åldrarna?  
-På vilket sätt? 
 

4.  I vilka situationer får barnen erfarenheter av musik i undervisningen?   
- Ge exempel!  
 

5. Vad tänker du på när du hör ordet musikalisk?  
- I relation till barnen?  
 

6. Anser du att det är viktigt att vara musikalisk för att kunna använda musik i 
förskolan?  
- Berätta mer!  
 
Extra fråga: 

7. (Blir det en jämn fördelning i personalstyrkan av arbetet med musik?)  
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9.2 Informationsbrev 

Hej!  
 
Vi heter Isabelle Lindstam och Carolina Larsson och läser till förskollärare termin 6 på 
Jönköpings University. Vi är nu igång med vår kurs där vi skriver examensarbete och har 
därför valt att skriva vår uppsats kring ämnet musik i förskolan.  
Vi kontaktar dig som förskollärare, vi skulle vara tacksamma om du skulle vilja ställa upp i 
en intervju med oss. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med 
musik i åldrarna 1–3 år och hur förskollärare tänker kring att vara musikalisk.  
 
Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter. Vi båda kommer att närvara under intervjun och 
vi vill att ni ska kunna se det som ett samtal mellan oss omkring era tankar och erfarenheter. 
Vi ser er som en tillgång till vår studie.  
Det finns inga krav på svaren ni ger utan vi vill bara få ta del av era erfarenheter kring ämnet 
och ni kan närsomhelst välja att avbryta er medverkan i studien. 
Frågorna kommer att utgå från vårt syfte i studien och intervjun kommer spelas in via 
ljudupptagning för att vi ska kunna arbeta vidare med materialet sedan. Ni kan självklart få 
transkriberingen av intervjun skickad till er när den är klar och både transkribering och 
ljudmaterial kommer att raderas efter att vi uppnått ett godkänt betyg i kursen. Vi 
avidentifierar allt material och de uppgifter vi samlat in.  
Om ni vill kan ni få läsa igenom intervjufrågorna precis innan start. 

 
Hoppas att detta kan vara intressant! 
 
Om du vill ställa upp med en intervju i vår studie kommer vi och besöker er på förskolan 
under v.17 på en tid som passar er bra.  
Hör gärna av er med svar snarast möjligt.  

 

Med vänliga hälsningar,  
Isabelle Lindstam & Carolina Larsson   
Förskollärarstudenter, Jönköpings University.  

 

Telefon:  

 

Mail:   
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9.3 Samtycke för vuxen deltagare i studentforskning  
 
Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 – VT19 
 
Carolina Larsson och Isabelle Lindstam 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 få kunskap om hur förskollärare arbetar med 
musikdidaktik med barn i åldrarna 1-3år och vad förskollärarna tänker om att vara 
musikalisk. 
Carolina Larsson och Isabelle Lindstam genomför denna studie i syfte att (a) bidra till 
kunskap om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 
forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad 
från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 
University.  

Om du accepterar godkänner du att: 

__ Intervjun spelas in genom ljudupptagning. 
__ Intervjumaterialet kommer transkriberas för att användas endast av studenterna i denna 
studie.  
 
All information som genereras kommer att avidentifieras 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 eller examinator, Carin. Falkner. 

Om du accepterar och vill delta, vänligen skriv under nedan.  

 

Deltagares kontaktinformation, telefon och/eller email:  

___________________ ________________________________  

Datum  
________________________________  

Deltagares namnförtydligande                            Deltagares signatur  

________________________________            ______________________________ 

 

Studenternas signatur  

______________________________________________________________ 


