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1. Inledning 
 

I ett historiskt perspektiv har musiken fått ta en stor plats i en del förskolor medan den i andra 

förskolor inte har varit lika väsentlig. Rörelselekar och sång är aktiviteter som ansetts vara 

betydelsefulla som ett medel för underhållning och fostran (Holmberg, 2012). Nedan 

beskriver Holmberg (2012) hur synen på hur lärande med musik har förändrats i ett historiskt 

perspektiv.  

Musikstunden har setts som en stund för språkträning, motorikträning och socialisation, 

snarare än för ett lärande i musik. Musik blir då framför allt medel för att lära något 

annat än musik (Holmberg, 2012, s. 123-124). 

Holmberg menar att musikstunderna i förskolan innehåller en gemenskap och glädje, med 

andra ord är fokus på att lära med hjälp av musik och inte lika mycket läran i och om musik. 

”Frågan är vilka aktivitetsformer och arbetssätt som framträder och vilka samband det finns” 

(Holmberg, 2012, s. 124). Vi upplever att det finns en osäkerhet när det kommer till hur 

musikundervisningen bör bedrivas. Uddén (2001) lyfter fram kraven på att ha en musikalisk 

färdighet och ställer frågan vilka kunskaper en pedagog behöver och hur omfattande 

utbildningen behöver vara. Enligt Skolverket (2018) ska musiken ingå i förskolans utbildning 

och undervisning, dock beskrivs det inte i vilken utsträckning. Detta kan i sin tur leda till en 

osäkerhet i undervisning av musik. Vad ska en musikundervisning innehålla? Hur ska barnen 

lära sig? Det finns många frågor att ställa sig till hur omfattande utbildningen bör vara. 

Barn har med sig mängder av impulser som är musikaliska, impulser som vi inte är medvetna 

om. När barnen kommer till sångsamlingarna på förskolan är det därför viktigt att ställa sig 

frågan vad barnen bär med sig och vad det finns för förväntningar hos dem (Fagius, 2007).  

Vi har båda ett stort intresse för musik och utifrån våra tidigare erfarenheter vill vi få mer 

kunskap om musik i förskolan. Vi vill därför undersöka vilka musikdidaktiska val som 

förskollärarna gör i arbetet med barn mellan tre till fem år i förskolan. Vi har upplevt att 

musik inte utövas i en stor utsträckning och därför vill vi komma i kontakt med förskolor som 

arbetar aktivt med musik, för att få en djupare förståelse för på vilket sätt förskollärare kan ta 

in musiken i förskolan. 

I den forskning vi hittat om musik i relation till didaktik kopplas det mer till skolan och det 

finns inte mycket om begreppet musikundervisning relaterat till förskolan. Detta styrker att 
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vår studie är relevant då vi ser en avsaknad på forskning vilket innefattar förskolans arbete 

med musik. 

Skollagen (2010:800) definierar undervisning som en process som är målstyrd där en 

förskollärare leder och eftersträvar utveckling och lärande, genom att utveckla och inhämta 

värden och kunskaper. Skollagen definierar utbildning som ”den verksamhet inom vilken 

undervisning sker utifrån bestämda mål” (1kap. 3§ skollagen). I nedanstående citat redogör 

Skolverket (2018) en beskrivning av begreppet undervisning.  

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen 

med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och 

lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller 

uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden (Skolverket, 

2018, s.7) 

Utifrån skolverkets texter kan det därför vara relevant att planera utifrån de didaktiska 

frågorna vad? hur? och varför? vid en musikaktivitet i förskolan för att få fram barnens 

impulser och förväntningar. Det är därför vi vill undersöka de didaktiska valen förskollärarna 

gör i undervisning och utbildning i förskolan.  
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2. Syfte och frågeställning 
 

Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om musikens ställning i 

förskolans arbete. Mer specifikt intresserar vi oss för hur förskollärarna arbetar med musiken 

som ett didaktiskt redskap. Vår frågeställning är följande: 

• Vilka musikdidaktiska val gör förskollärarna i arbetet med barn mellan tre till fem år i 

förskolan? 
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3. Bakgrund 

3.1 Musikens historia i förskolan 
 

I citatet nedan presenteras förskolans musikpedagogiska historia. 

I dagens svenska förskola kan man spåra 1800-talets estetiska teorier och västerländskt 

konstmusikaliska ideal kring vad som helt enkelt uppfattas som musik respektive icke-

musik i förskolans musikpedagogiska historia. Svenska barnsånger har tillsammans med 

europeisk konstmusik dominerat förskolans och skolans musikaliska verksamhet långt in 

på 1900-talet, och setts som en väsentlig del i barns fostran (Ericsson & Lindgren, 2012, 

s. 55). 

1940 kunde musik ses som ett uppfostringsmedel och sångerna kretsade ofta kring det som 

låg nära barnets värld. Det kunde vara sånger som handlade om en fader och en moders arbete 

(Vallberg Roth, 2011). Holmberg (2012) menar att historiskt sett har musikens roll i förskolan 

varit mer eller mindre omfattande. Tidigt ansågs aktiviteter som sång och rörelselekar vara 

betydelsefulla och det sågs som ett medel för fostran och inte bara glädjeskapande. 

Holmberg (2017) lyfter fram att socialstyrelsen 1983 föreslog att begreppet musik skulle 

bytas till begreppet ljud. Det var något som senare inte gick igenom, men det bidrog till en 

förändrad syn på musik. Vidare menar Holmberg att när musiken började ses som ett sätt att 

kommunicera på ändrades den syn människor tidigare haft på musik. Musik sågs inte längre 

enbart som en konstform, utan ett sätt att uttrycka sig och kommunicera på. Än idag kan 

musikstunden ses som en del i uppfostran, barnen ska sitta på sin plats, men också lära sig 

turtagning. När förskolans läroplan kom 1998 innebar det att en förordning och ett 

innehållsfokuserat mål måste följas och i samband med detta legitimerades musik (Holmberg, 

2017).  

3.1.1 Musikdidaktik 

Ferm (2008) beskriver att musikdidaktik ses som ett pedagogiskt ämne där lärare förväntas att 

undervisa musik på teoretisk, praktisk och filosofisk nivå. Musikaliska färdigheter och 

utbildning ska interagera ömsesidigt, och bilda en grund för förståelse av undervisningens mål 

och den inlärning av musik som sker. Ferm Thorgersen (2012) diskuterar när och hur 

musikaliska aktiviteter ska ske i förskolans utbildning och undervisning och ställer frågan i 

vilka sammanhang förskolläraren ska bedriva musikaliskt lärande, och hur ofta. Något 

förskolläraren alltid ska tänka på är vem frågan, vem möter förskolläraren och vem är 

individen som ska lära sig något? För att musikdidaktiken ska fylla sitt syfte ska begreppet 
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musik och lärande och det som sker emellan dessa begrepp förklaras (Ferm Thorgersen, 

2012).  

Enligt Fagius (2007) går det inte att tillgodose alla barns önskemål i undervisningen av musik; 

som ledare handlar det om att göra ett val och hitta barnens lust. Uddholm (1993) menar att 

det är viktigt att utgå ifrån gruppens behov och förutsättningar samt att formulera de tänkta 

målen tillsammans i gruppen. Vidare ställer författaren tre frågor. Dessa tre frågor innehåller; 

Hur pedagogen vill arbeta, vad kan förbättras och sista frågan är mötenas betydelse. Eftersom 

olika pedagoger bär på olika erfarenheter, ambitioner och intressen kommer målen de sätter 

upp att skilja sig åt (Uddholm, 1993). 

Utgångspunkten är målet och vad barnens uppmärksamhet riktas mot i musikaktiviteten. Ett 

övergripande mål i musikstunden kan gälla här och nu, under en veckas tid men också under 

en hel termin. Musik är något som kan användas både som medel och mål (Abrahamsson & 

Wennberg, 2014). Holmberg (2017) beskriver ämnesdidaktik, för att specificera det mer är det 

musikdidaktik som ur ett forskningshänseende är mindre utvecklat i förskolan. Förskolor 

arbetar ämnesövergripande och tematiskt, detta görs för att utveckla individen snarare för att 

förankra förskolans utbildning och undervisning i ett särskilt ämne. 

Holmberg (2017) belyser de didaktiska frågorna vad, hur och varför, som ligger till grund för 

att studera musik. Vad-frågan tar fasta på innehållet, dvs. det förskolläraren vill att barnet ska 

lära. Hur-frågan rör metoden och lärandets form, hur ska barnen lära sig? Den tredje frågan, 

varför, har ett fokus på varför barnet ska lära sig något – det som musikdidaktiska studier 

handlar om.  

Holmberg (2017) ger exempel på ett sätt att arbeta i en musikstund med fokus på att lära om 

musik. Pedagogen kan synliggöra lärandet genom att rikta barnens uppmärksamhet mot något 

och tillsammans sätta ord på det. Holmberg (2015) beskriver två didaktiska aspekter, första 

aspekten handlar om musikens aktörskap, att det lyfts fram och ses som något som kan 

påverka musikstunden. Vidare belyser Holmberg den andra aspekten, att det kan bli mer 

intressant om förskolläraren förhåller sig reflekterande i val av musik. Detta kan i sin tur leda 

till att innehållet inte längre kan grunda sig på tradition, igenkännande och egen preferens, 

utan är något som kan ses som kommunicerande, utmanande och lustfyllt. Folkestad (1997) 

menar att musikpedagogik som forskningsområde kan liknas med musikdidaktik. Han 

beskriver att musikpedagogik som forskningsfält handlar om att studera musikaliskt lärande i 

alla former. Det kan vara musikaliska erfarenheter, och de förväntningar, traditioner och 



 

 

6 

 

villkor som kan påverka den musikaliska lärprocessens innehåll. Folkestad (1997) har jämfört 

tidigare definitioner av musikpedagogik och har sett hur dessa avgränsar musikpedagogik till 

att handla om frågor som rör uppfostran och undervisning. 

3.1.2 Utom- och inommusikaliska mål  

Holmberg (2017) beskriver utommusikaliska mål, vilket innefattar lärandet med musik. Det 

handlar om att pedagogen vill att barnen ska lära sig något inom ett annat ämne än musik, och 

musiken ses då som ett medel för att lära sig exempelvis matematik eller språkutveckling. 

Med andra ord är inte musik det som står i centrum i undervisningen. Abrahamsson och 

Wennberg (2014) menar att utommusikaliska mål kan handla om inflytande och delaktighet. 

Vidare beskriver Holmberg (2017) inommusikaliska mål, lärandet om och genom musik. Det 

handlar om att urskilja skillnader i tempo, tonhöjd, vad olika noter och instrument har för 

namn, genre och att höra ljudskillnader. Vidare diskuterar Holmberg att lärandet genom 

musik ses som ett utforskande arbetssätt. Abrahamsson och Wennberg (2014) belyser vikten 

av att musikstunden ska innehålla inommusikaliska och utommusikaliska mål. De menar att 

inommusikaliska mål kan handla om sångförmåga och pulskänsla. Förskolläraren kan arbeta 

med musikens byggstenar som är melodi, harmoni, musikens form och dynamik. 

3.1.3 Linjär och icke-linjär planering 

Enligt Holmberg (2017) går det att beskriva en musikstunds innehåll som linjär och icke-

linjär. Skillnaden på dessa är att det innehåll som är linjärt är något som pedagogen kan 

planera i förväg och detta kan vara under en eller flera musikstunder. Det icke-linjära är det 

som uppstår spontant och kan komma från alla aktörer i musikstunden, det vill säga musiken, 

barnen och pedagogen. Holmberg ger ett exempel på icke-linjärt arbetssätt i ett linjärt 

upplägg: En pedagog har planerat musikstunden och fokuserat på tempo, men ett barn visar i 

handling att det vill ta in något helt annat – att leka Spindelmannen. För att utveckla 

musikstunden kan pedagogen ta in barnets tankar och låta alla vara Spindelmannen, men i 

olika tempon – något spontant som uppstår i en planerad aktivitet.  

Enligt Abrahamsson och Wennberg (2014) kan en musikstund som är linjärt planerad öka 

tydligheten och tryggheten hos pedagogen som leder en musikaktivitet. Med hjälp av planen 

tydliggörs målen. Nedan jämför Abrahamsson och Wennberg planeringen av en musikstund 

med bakning. 

Jag som vuxen har plockat fram ingredienserna och jag vet måttenheterna men barnen 

får bestämma när, i vilken ordning och på vilket sätt allt ska blandas. Som vuxen skapar 

jag förutsättningar utifrån min förförståelse och ger barnen verktyg att göra, utforska och 



 

 

7 

 

lära. Linjära musikstunder kan skapa förutsättningar för och ses som inspiration till 

medskapande, icke-linjära musikstunder (Abrahamsson & Wennberg, 2014, s. 88).  

I citatet ovan beskriver Abrahamsson och Wennberg att förskollarna skapar förutsättningar för 

barns lärande samtidigt som barnen får inflytande över det som sker i aktiviteten.  

 

3.2 Musik som lärande i förskolan 

Jederlund (2011) beskriver hur hjärnan processar språk och musik. Musiken framträder tydligt 

i den högra hjärnhalvan och språket i den vänstra hjärnhalvan. Vidare beskriver författaren att 

delar av vår talspråkliga förmåga är mer framträdande till den högra och vår musikalitet mer 

framträdande till vänstra hjärnhalvan. Welch (2007) påvisar att när barnen sjunger stimuleras 

melodi- och rytmkänslan, dessa är bärande element när man talar om läsförståelse och 

talförmågan. Welch menar att det resonemanget visar att alla som har en talförmåga också kan 

sjunga. Sæther (2012) beskriver att talspråket stimuleras när man läser ramsor och rim men 

också när man rör sig med kroppen samtidigt som man sjunger. Innehållet i de ramsor och 

sånger som man sjunger på förskolan har ingen avgörande roll, det handlar om hur dessa 

utförs. I citatet nedan diskuterar Sæther om talspråkets olika utvecklingsnivåer och 

hjärnhalvornas funktion. 

Talspråket består som nämnts av två utvecklingsnivåer, den prosodiska och den 

segmentella, och dessa måste fungera tillsammans. Det har antytts att dessa två nivåer 

styrs av olika sidor av hjärnan, något som betyder att kommunikationen mellan 

hjärnhalvorna måste fungera. När vi sjunger eller läser rim på rytm, måste dessa 

kommunicera. Det prosodiska får en stödfunktion i den tidiga utvecklingen av talspråket. 

Vill man stimulera talspråket i förskolan, kan man med goda skäl arbeta mycket med 

sång, rim och ramsor (Sæther, 2012, s. 90). 

Genom att använda sig av ramsor upplever barnen talspråkets musikaliska sida (Sæther, 

2012). Fagius (2007) beskriver sångsamlingens upplägg och menar att om sångsamlingen 

börjar med en inledning och ett avslut kan barnen lättare känna igen sig. Det skulle kunna 

vara att förskolläraren börjar med en hälsningssång, då vet barnen att nu börjar samlingen. 

Genom att ha en tydlig avslutning vet barnen när momentet är över. Att inleda med en sång 

som alla kan blir en bekräftelse för alla att de är där och det ger signaler att nu är det dags att 

börja. Detta skapar en trygghet. Andra moment vid samlingar kan vara uppvärmningsövningar 

men också röstlekar. Vidare menar Fagius att det skapas en trygghet och gemenskap i gruppen 

när barnen känner igen de sånger som sjungs och sånglekarna. 
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Jederlund (2011) menar att trots att pedagogen planerar aktiviteten kan utrymme ges för det 

spontana som uppstår men också för kreativitet och barnens egna tankar. Pedagogen kan i det 

här fallet ge inspiration till barnen. Jederlund menar att när det handlar om att spela fritt 

innebär det att barnen lekfullt språkar musikaliskt. Att improvisera musikaliskt är något som 

sällan förekommer på förskolor. Författaren beskriver att ett grundmaterial vid arbetet med 

musik och barn är musikinstrument. Trots detta förekommer instrument sällan på förskolor. 

Vidare lägger författaren vikten vid att låta instrument finnas tillgängligt för barnen att 

använda. Om vi ger barn möjlighet att jämföra ljud genom att låta dem spela på instrument 

kan de se, höra och känna skillnad på de olika ljuden. 

Stolić (2015) menar att musikspel kan ha en positiv påverkan på barns utveckling av 

musikaliska förmågor. Barnen utvecklar den motoriska färdigheten och deras personlighet 

utvecklas genom musikspel. Barnen lär sig tolerans och utvecklar sin musikaliska smak. 

Nedan belyser Uddholm (1993) att alla kan använda musik i förskolans utbildning och 

undervisning.  

Alla pedagoger kan målmedvetet använda sig av musik i sitt arbete. Även om du 

upplever dig som en kraxande kråka, inte vet vad som är upp och ner på ett piano och 

alltid trampar din danspartner på fötterna, har du ändå alla förutsättningar att arbeta med 

musik (Uddholm, 1993, s. 52). 

I ovanstående citat menar Uddholm att istället för att fokusera på vad individen inte kan, ska 

fokus istället riktas mot det man redan kan. Rörelse är en förutsättning för musik och genom 

våra kroppar kommer musikaliteten till uttryck. Genom att rör sig eller dansa uttrycker vi oss 

själva genom att följa musiken. Detta stärker kroppsmedvetenheten och då utvecklas motorik 

och koordination (Uddholm, 1993). Jederlund (2011) belyser vikten av att koppla samman 

rörelse med sånger, dessa kallas för rörelsesånger. Med hjälp av kroppsrörelse illustreras 

texter för att förstärka innehållets mening och underlätta inlärningen. Sæther (2012) beskriver 

att ett naturligt sätt att uttrycka sig på är genom att kombinera rörelser med musik. Detta kan 

visas när förskolläraren sätter på musik med rytm. Barnen börjar då röra kroppen till musiken. 

Ferm Thorgersen (2012) menar att tillsammans med barnen kan förskolläraren sjunga sånger 

om exempelvis vinden och samtidigt efterlikna ljudet vind med hjälp av musik. Genom att 

göra detta inövas alla former som är musikalisk kunskap. Det är viktigt att tänka på hur 

aktiviteten genomförs och barnens närmande av musiken, samt på vilket sätt det ges tillfälle 

till reflektion över musiken. Det går också att koppla musiken till det tema förskolan har för 

att barnen ska känna ett musikaliskt sammanhang. Vidare belyser författaren vikten av att ge 
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barnen tillfälle att öva på form, samspel och tonhöjd, hantering av instrument och 

användandet av sin röst. Två frågor Ferm Thorgersen (2012) ställer sig är ifall barnens 

spontana sång tas tillvara och om barnen kan använda sig av instrumenten när de själva vill? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

4. Metod 
4.1 Metodval  

Syftet med vår studie är att studera vilka musikdidaktiska val som förskollärarna gör i 

utbildning och undervisning. För att studera detta har vi använt oss av en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att vid val av 

en kvalitativ metod får respondenterna frågor som kan besvaras på olika sätt från individ till 

individ. Den som ställer frågorna till deltagarna kan också välja att skifta frågorna, vilket gör 

att deltagarna möjligen inte får exakt samma formulering på frågan. Sett till den kvalitativa 

metoden har de som deltar i studien tillfälle till att svara mer utförligt och ge mer beskrivande 

svar, vilket inte hade varit möjligt vid val av en kvantitativ metod. Genom en kvalitativ metod 

kan forskaren direkt på plats ge respons på det deltagarna berättar, vilket i sin tur leder till att 

forskaren kan ställa följdfrågor. Då går det att anpassa följdfrågorna efter de svar som 

forskaren får av deltagaren (Christoffersen & Johannessen, 2015). För att kunna besvara syftet 

med studien ville vi få mer kunskap om respondenternas tankar och arbetssätt, med de 

musikdidaktiska valen de gör i förskolans undervisning och utbildning. Vi valde en kvalitativ 

studie då frågorna är mer öppna, detta skapade i sin tur ett mer rikt material eftersom vi kunde 

ställa följdfrågor.  

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. Vid användning av en sådan utgår den som 

intervjuar från en frågeguide med ett visst antal huvudfrågor. Huvudfrågorna är öppna och 

ställs likadant till varje respondent (Stukát, 2011). Vi formulerade huvudfrågor efter de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför. Stukát menar att för att få utvecklade svar krävs det 

att intervjuaren formulerar följdfrågor för att det blir lättare för respondenten att förstå. 

Följdfrågorna är anpassade för att kunna få djupgående information (Stukát, 2011). Inför 

intervjuerna förberedde vi uppvärmningsfrågor och huvudfrågor. Dessa frågor ställdes till alla 

respondenter men följdfrågorna varierade beroende på svaren vi fick. Med hjälp av 

följdfrågorna fick vi mer utvecklade svar. 

4.2 Urval 

Ett kriteriebaserat urval innebär att välja sina respondenter utifrån de kriterier som krävs för 

att studiens syfte ska vara möjlig att besvara (Christofferssen & Johannessen, 2015). De 

kriterier respondenterna ska uppfylla är: att de arbetar på en musikprofilerad förskola med 

barn i åldrarna tre till fem år. Vi valde att intervjua sex förskollärare då Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) lyfter fram att sex till åtta personer kan räcka vid en intervju, som inte är 

påverkade av en persons enskilda uppfattning. Detta skapar ett rikt material. Vi tog hänsyn till 
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det som Christoffersen och Johannessen (2015) menar att om målgruppen är homogen 

betecknar det att forskaren inte behöver ha lika många respondenter som personen hade 

behövt om målgruppen var heterogen, då homogen innebär att individerna som deltar är 

förhållandevis lika enligt flera kriterier. I vår studie var respondenterna homogen då alla var 

utbildade förskollärare och arbetade med barn mellan tre till fem år. En annan sak de också 

hade gemensamt var att de arbetade på förskolor som är musikprofilierade.  

4.3 Beskrivning om respondenter 

De respondenter som deltog i vår studie har arbetat som förskollärare mellan ett till fyrtio år. 

Efter en sammanställning av samtliga intervjuer har vi sett att respondenterna har olika 

erfarenheter av musik. Några av respondenterna har gått fortbildningar och läst om musik på 

universitet. Alla respondenter arbetar på en musikprofilierad förskola.  

4.4 Genomförande  

Vi började med att skicka ut informationsbrevet (se bilaga 2) till olika förskolechefer och bad 

förskolechefen lämna över det till förskollärarna för att se vilka som skulle vilja och kunna 

ställa upp på en intervju. I vissa fall tog vi kontakt med respondenten personligen utan att ha 

varit i kontakt med förskolechefen. När respondenterna tackat ja till att delta i en 

telefonintervju fick de som deltog ett mejl med samtyckesbrev (se bilaga 3). De respondenter 

som intervjuades på plats fick läsa igenom samtyckesbrevet och skriva under det innan 

intervjun påbörjades. I vår kontakt med de förskollärare som ville delta i en intervju skrev vi 

att vi önskar att få möta personen och genomföra intervjun där han eller hon arbetar. Detta på 

grund av att förskolan de arbetar på är en trygg och känd miljö för respondenten, vilket leder 

till att personen kan slappna av mer. De deltagande i studien fick inte i förväg se frågorna då 

vi inte ville få förberedda svar, svaren skulle vara spontana.  

Några av intervjuerna var inte möjliga att genomföra i ett möte med förskollärarna, en 

avgörande faktor var tidsbrist och avstånd. Därför genomfördes två av sex intervjuer över 

telefon, fyra intervjuer genomfördes på förskollärarnas arbetsplats. Vid genomförandet av de 

intervjuer som skedde på förskollärarens arbetsplats, förde en av oss anteckningar och den 

andra ställde intervjufrågor. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att vid en 

intervju kan papper och penna användas som teknik, vilket kan vara positivt när det är två 

personer som ska utföra intervjun. Vidare påvisar Eriksson-Zetterquist och Arhne att den ena 

personen kan ställa frågor medan den andra kan föra anteckningar om vad som sker i stunden 

som inte ljudupptagningen kan få med exempelvis ansiktsuttryck. Vid de två 
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telefonintervjuerna fördes inga anteckningar då vi inte kunde se det ljudupptagningen inte får 

med. Samtliga intervjuer spelades in för att vi inte skulle glömma något respondenterna sagt 

vid intervjuerna. 

Hallin och Helin (2018) beskriver telefonintervjuer och menar att det kan vara till hjälp om 

det uppstår svårigheter att få ett personligt möte. Till exempel om arbetstiderna är ovanliga 

eller om personen befinner sig på en annan plats. En telefonintervju kan medföra att det inte 

går att komma personen som intervjuas lika nära, som vid ett personligt möte. Vidare menar 

de att studier kring telefonintervjuer har visat att det inte går att se en större skillnad på en 

sådan jämfört med en vanlig intervju. Fördelen med telefonintervju är att de som deltar kan 

känna sig privata. 

Hallin och Helin (2018) beskriver pseudonymer. Genom att använda sig av pseudonymer kan 

det som sägs under intervjun visas för andra och det är då inte möjligt för andra att veta vilka 

respondenterna är. I vår studie använder vi fiktiva namn för att det inte ska gå att identifiera 

respondenterna. Våra intervjuer varierade från tio till femton minuter.  

4.5 Tillförlitlighet  

I vår studie har vi båda deltagit under samtliga intervjuer, detta för att se att båda fått likadana 

uppfattningar om de beskrivningar förskollärarna givit oss. För att vår studie ska vara av god 

kvalité har vi i det mån som går utgått från Brymans (2018) beskrivning av fyra delkriterier. 

Nedan presenteras dessa fyra delkriterier och hur vi har gjort i vår studie. Vid beskrivning av 

trovärdighet förklarar Bryman att det skapas en trovärdighet i resultatet av studien när 

forskaren har utgått efter de regler som är aktuella när man ska forska. Sett till detta har vi 

utgått från vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav. Det andra delkriteriet Bryman 

beskriver är överförbarhet, vilket handlar om att forskaren i en kvalitativ studie vill få 

djupgående information och djupa beskrivningar om det forskaren ämnar att studera. I vår 

studie valde vi att intervjua sex förskollärare. Antalet intervjuer räckte för att vår 

frågeställning skulle kunna besvaras med djup förståelse för respondenternas uppfattningar 

och exempel. Det tredje delkriteriet som Bryman förklarar är pålitlighet, vilket handlar om att 

det ska framgå tydligt i studien hur forskaren har gått tillväga och vilka val forskaren tagit i 

sin studie. I vår studie beskriver vi vilka val vi gjort och varför dessa val har gjorts. Vidare 

beskriver Bryman det fjärde delkriteriet, konfimera. Det innebär att det inte är möjligt för 

forskaren att hålla sig helt objektiv i sin studie. Forskarens egna tankar och åsikter ska inte ha 

en inverkan på studien. För att vår studie ska hålla god kvalité, har vi formulerat frågorna till 
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respondenterna på ett sätt som gör att våra egna tankar inte framhävs. I vår studie redogör vi 

för den data som samlats in och genom våra tolkningar av datan har ett resultat skrivits fram. 

4.6 Forskningsetiska principer   

Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra forskningsetiska huvudkrav. Informationskravet är det 

första som innebär att när vi genomför studien är det av vikt att informera deltagarna om 

syftet med undersökningen och att det är frivilligt att delta. Informationen ska innehålla de 

delar som är aktuella i undersökningen och de deltagande kan välja att avbryta sin medverkan 

när de önskar. Det är också av vikt att informera om arbetet och hur studien kommer att 

genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att vi i vårt 

informationsbrev och samtyckesbrev (se bilaga 2 och 3) gett respondenterna information om 

studiens syfte och att de får avbryta sitt deltagande när de vill. I samtyckesbrevet får 

deltagarna information om publicering av studien på DIVA och att intervjun kommer spelas 

in via ljudupptagning. Andra kravet är samtyckeskravet där respondenterna godkänner sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Innan vi påbörjade intervjuerna fick respondenterna 

skriftligen godkänna att de vill delta i vår studie. Det tredje kravet Vetenskapsrådet (2002) tar 

upp är konfidentialitetskravet där alla berörda i studien ska informeras om att inga 

personuppgifter kommer lämnas ut. De berörda parterna i studien ska informeras om 

tystnadsplikten. Utomstående parter ska inte kunna identifiera de som medverkar 

(Vetenskapsrådet, 2002). I studien har vi avidentifierat respondenterna genom att ge dem 

fiktiva vilket nämns i informationsbrevet. Det fjärde kravet Vetenskapsrådet (2002) nämner är 

nyttjandekravet där informationen respondenterna bidrar med inte får användas till annat syfte 

än för forskningsändamål. I sådana fall måste den som medverkar ge sitt godkännande att det 

ska få användas i andra syften (Vetenskapsrådet, 2002). I vårt informationsbrev till 

förskollärarna har vi förklarat att transkribering och dylikt kommer raderas när uppsatsen väl 

är godkänd.  

4.7 Databearbetning och analysmetod  

Vid användning av en kvalitativ forskningsstudie kan utmaningen bli att få fram det viktigaste 

ur det insamlade materialet, då den är ostrukturerad. Det handlar om att reducera mängden 

information för att det ska bli hanterbart, samt att skapa ett ramverk som hjälper forskaren att 

förmedla innehållet på ett begripligt sätt för läsaren. Det handlar det om att göra ett urval 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). När vi transkriberade vår insamlade data från 
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intervjuerna valde vi att inte ta med pauser, skratt och andra uttryck som inte var relevanta för 

att besvara vår studie. 

Rennstam och Wästerfors (2015) diskuterar tre grundläggande arbetssätt när man skapar 

samhällsvetenskapliga analyser, som är att sortera det insamlade materialet som sedan 

reduceras och argumenterats för. När data sorteras kan det uppkomma problem, det kan 

upplevas som oordning och dilemman med överskådlighet kan uppstå. Sortering är det första 

steget i analysprocessen som syftar till att kategorisera. Vi tog bort data som inte var relevant 

för att besvara vår studies frågeställning genom att sortera efter de didaktiska frågorna vad, 

hur och varför, dessa blev våra teman. Under varje tema sammanställde vi de data 

respondenterna gav oss för att se likheter och skillnader. I analysen är det omöjligt att visa allt 

och materialet i sin helhet, för att kunna belysa det väsentliga i det insamlade materialet 

behöver forskaren först göra en beskärning av data. Sett till detta har vi sorterat, reducerat och 

argumenterat för vår insamlade data. Detta för att vi skulle få överblick och ordning i vår 

analys och kunna visa det väsentliga. Christoffersen och Johannessen (2015) säger att arbetet 

med en kvalitativ metod behöver tolkas, och vid en kvalitativ studie sammanförs tolkning och 

analys men rent tankemässigt kan dessa också separeras. Analysen handlar om att sortera det 

insamlade materialet i olika delar. Nästa steg var att argumentera, när vi argumenterade 

kopplade vi den information respondenterna givit oss till tidigare forskning och litteratur som 

nämnts i vår studie. Vid tolkning av insamlad data är det viktigt att se vilka konsekvenser som 

konklusion och analys kan få för de område som undersökts. Efter att data har tolkats är det 

viktigt att forskaren uppnått det tänkta syftet kring undersökningen (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). 

För att få svar på de didaktiska frågorna ställde vi det i relation till ämnesdidaktik. Bronäs och 

Runebou (2016) beskriver en ämnesdidaktisk modell och menar att i den modellen går det 

inte skilja på ämne och didaktik, dessa är oupplösliga. De menar att ämnesdidaktik går att 

beskriva som en bro mellan pedagogik och ämne. ”i ämnet finns möjligheter som förverkligas 

i och genom undervisning.” (Bronäs & Runebou, 2016, s. 16). I ämnet finns det kunskap men 

det är upp till den som lär ut att se vilken kunskap som lämpar sig för de som ska lära något. 

Därför är det viktigt att läraren ställer frågan ”vad är det i ämnet som bäst lämpar sig för 

undervisning?” (Bronäs & Runebou, 2016, s. 16). En annan fråga läraren bör ställa sig är 

”Hur kan man bäst undervisa om detta?” (Bronäs & Runebou, 2016, s. 16). Det handlar om att 

skapa förutsättningar för barnen att lära och att beakta principer, handlingar och 

omständigheter. Omständigheterna kan vara att barnen inte är intresserade av det läraren vill 



 

 

15 

 

lära ut. Principen innebär att läraren belyser den didaktiska principen, intresse. Intresset är 

centralt och bör fokusera på ett ämnesinnehåll som är betydelsefull för barnen att lära. 

Lärarens val av handling påverkar både omständigheterna och principerna. Läraren ska skapa 

ett intresse hos den som lär och se över de omständigheter som gör att barnet inte finner 

ämnet intressant att lära (Bronäs & Runebou, 2016). Tre frågor vi utgått ifrån vid analysen av 

det insamlade data är hur förskollärarna beskriver att de planerar en musikdidaktisk aktivitet? 

Vad en sådan musikdidaktik aktivitet innehåller? Och varför gör de dessa val i en 

musikdidaktisk aktivitet? Att ställa våra frågor i relation till ämnesdidaktik för att studera hur 

förskollärarna arbetar med de didaktiska frågorna i sin undervisning och utbildning, blir 

därmed relevant för vår studie. 

Vi har använt oss av didaktikens huvudfrågor Hur? Vad? Varför? som våra analysbegrepp. 

Dessa är användbara då studiens syfte är att undersöka vilka musikdidaktiska val som 

förskollärarna gör. Ferm Thorgersen (2012) betonar att de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför, bör vara utgångspunkten i en musikdidaktisk aktivitet. Vad frågan handlar om vilket 

innehåll som ska finnas med i en musikaktivitet. Hur frågan handlar om den metod 

förskolläraren väljer att använda för att innehållet ska bli tillgängligt för barnen. Varför frågan 

innebär att det ska finnas en genomtänkt anledning vid val av metod och innehåll. 

Efter kategoriseringen och kodningen av det insamlade materialet är nästa steg att analysera 

de teman eller huvudämnen som har upptäckts. Teman som är dominerande i data är huvud- 

eller primära teman (Castle, 2012). De didaktiska frågorna underlättade kategoriseringen för 

oss och efter det gjorde vi en kodning av materialet genom att besvara frågorna sett till de svar 

vi fick av respondenterna. De teman som varit centrala för oss är de didaktiska frågorna vad? 

hur? och varför? I vår undersökning har vi därför kategoriserat den insamlade datan och 

skapat olika färger efter de olika frågorna. De didaktiska frågorna blir då våra teman. 
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5.  Resultat och analys 
Analysen av vårt insamlade datamaterial har syftat till att besvara frågeställningen: vilka 

musikdidaktiska val gör förskollärarna i arbetet med barn mellan tre till fem år i förskolan? 

Med hjälp av våra analysbegrepp vad, hur och varför har vi analyserat den insamlade datan. 

Resultatet visar att barnen har tillgång till ett fritt skapande av musik, musiken i vardagen 

uppstod spontant och planerat. Vi kunde se ett mönster mellan de svar förskollärarna gav oss 

om vikten av en tydlig planering, barns inflytande och att musiken skulle genomsyra deras 

verksamhet. Analysen av vårt insamlade datamaterial har visat att förskollärarna använder 

musik som ett redskap för att lära något annat, samtliga förskollärare arbetade även med att 

barnen ska lära sig om musik.  

5.1 Planering av musikdidaktiska aktiviteter 

I en sammanställning av intervjuerna har vi kategoriserat den insamlade datan efter 

didaktikens hur-fråga. Förskollärarna betonar vikten av hur de ska planera en musikaktivitet, 

musiksamlingarna ska ha en röd tråd där det blir en handling mellan sångerna och det man 

sjunger om. Är deras tema naturvetenskap eller matematik är det sånger och aktiviteter inom 

det ämnet som gäller. Förskollärarna planerar en musikdidaktisk aktivitet med en tanke och 

ett mål om hur de vill att det ska gå och vad barnen ska lära sig. Planeringen utgår ifrån 

barnen men också förskollärarnas tanke och syfte. Vid en planering av en musikdidaktik 

aktivitet betonar samtliga förskollärare vikten av att de i förväg väljer vem som leder och 

planerar samlingen, den som leder en musikaktivitet får en tydlig struktur över vad som ska 

göras och med det kan tryggheten öka. I citatet nedan formulerar förskolläraren sina tankar. 

Man försöker vara flexibel fast ändå hålla den röda tråden så att målet med samlingen 

eller vardagen är ju densamma. Men, hur man kommer dit kan ju variera beroende på 

vad barnen då ger för idéer. Men det spontana när barnen själva har önskemål, där kan ju 

vad som helst hända för då blir det ju ett samarbete och ja det bara växer ihop till 

någonting fantastiskt ihop med barn och vuxna (Lisen).  

I ovanstående citat beskriver förskolläraren hur barnens önskemål och idéer får framträda 

genom det spontana som sker i musikaktiviteterna. Vår läsning av ovanstående citat är att det 

uppfattas som viktigt att låta barnen ha ett inflytande samtidigt som förskollärarna håller den 

röda tråden. Förskollärarna är överens om att när de planerar en musikaktivitet tänker de på 

hur de ska få barnen att bli intresserade. I citatet nedan beskriver en av förskollärarna hur de 

följer upp en spontan musikaktivitet.  
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Det kan vara så enkelt som att barnen de säger att nu så vill dem ju gärna gå och spela, 

eller så sitter de och bygger med kapplastavar. Och så blir ju, att det är någon som provar 

hur det låter när man slår kapplastavar emot varandra och då tar vi upp det där (Olivia). 

Citatet ovan visar att förskolläraren har observerat barnens lek och följt upp en spontan 

musikaktivitet utefter det barnen visat intresse för. Förskolläraren betonar att en spontan 

musikaktivitet inte skiljer sig ifrån en planerad musikaktivitet, förskolläraren menar att hon 

kan planera en musikaktivitet och om barnen inte visar intresse för det hon vill att barnen ska 

lära måste de anpassa sig efter barnen. I citatet nedan förtydligar förskolläraren hur de utgår 

ifrån barnens intressen. 

Det kan ju vara just nu är barnen väldigt intresserade av det här med takt. Det har ju 

kommit nu under julen och nyår så har det varit väldigt mycket det här med takt. Hur 

låter det och varför låter det så här och varför låter det inte på det viset, så då har vi ju 

tagit upp det så vi försöker fånga upp barnets intresse (Olivia). 

I citatet ovan beskriver förskolläraren hur de i förskolan där hon arbetar uppmärksammar 

barnens intressen. Något som kanske tidigare inte var tänkt att de skulle arbeta med blev 

något de fick uppmärksamma i förskolan då barnen intresserade sig för takt.  

5.2 Innehåll i musikdidaktiska aktiviteter 

I en sammanställning av intervjuerna har vi kategoriserat den insamlade datan efter 

didaktikens vad-fråga. Förskollärarna menar att de oftast möter musiken vid samlingarna men 

musiken och sången följer med under hela dagen och möts i olika sammanhang, som 

mestadels är spontana men också planerade. I citatet nedan ger förskolläraren ett exempel på 

en musikaktivitet som tar en annan vändning.  

Då tog jag upp en strumpa först och så sjöng jag, jag gick in i en affär, sa goddag vad har 

ni här? Kan man möjligtvis köpa sig strumpor här? Nej detta är ju en vifta på tå affär 

eller vad det nu är. Men sen så, jag hade inte koll på vad de hade i sin kasse. Så jag fick 

upp en strumpa till och då sa jag, de här, mina kollegor som var runt omkring. Hur ska vi 

lösa det här men då hade jag liksom redan börjat sjunga så jag satte den på näsan såhär. 

Detta är en liten värma strumpan affär, värma näsan affär (Amelia).  

Förskolläraren menar att det handlar om att ta det oväntade som uppstår men ändå lyckas 

slutföra det man påbörjat. I en sammanställning av intervjuerna betonar förskollärarna att de 

spelar mycket instrument och sjunger med inslag av rörelse i musiken, där bland annat 

rörelsekort med olika sånger används. På samtliga förskolor tog språkutvecklingen stor plats i 

musiksamlingarna. I nedanstående citat beskriver förskolläraren språkutvecklingens plats i 

förskolan. 
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Det är ju många bitar man får in i en musiksamling. Vi jobbar också med om ni tänker er 

språkutvecklingen får en jättestor plats, för dels alla texter med sånger som stimulerar 

språket och man får in mycket begrepp (Kim). 

I ovanstående citat menar förskolläraren att när barnen sjunger sånger stimuleras språket, 

genom att få använda sin röst på olika sätt. Citatet ovan syftar till att man får in begrepp och 

därav stimuleras språket hos barnen. Samtliga förskollärare beskriver att en musikdidaktisk 

aktivitet kan innehålla rörelse, barnen kan dansa till musik och innehållet i musiken kan 

kopplas till temat. Förskollärarna menar att en musikaktivitet kan innehålla läran och 

förståelsen för olika tempon när barnen spelar instrument och även få lära sig vad begreppen 

innebär.  

Ja, och sen, jag kan tycka att man fick in olika. Alltså man fick liksom hålla och så var 

en dirigent, spela högt och spela lågt. Så fick de titta liksom, aa men titta nu hur han 

håller. När han håller långt ner så spelar de långsamt och högt upp spelar de snabbt, att 

de får lära sådana begrepp liksom. Skillnaden, och det gynnar, det hör ihop med språket, 

språkutvecklingen språkmelodi liksom (Charlie). 

Förskolläraren menar att eftersom deras förskola har en musikprofil måste de ha en röd tråd 

under hela dagen, där de bland annat har vuxenledda musiksamlingar varje vecka. Vid dessa 

samlingar sjunger de om sina rutiner, till exempel vad det är för väder och årstid. Barnen får 

spela olika instrument som exempelvis vid maten har de dagens trummis som får spela på 

trumman. Samtliga förskollärare beskriver hur de kan arbeta med musik, att tillföra musik vid 

specifika tillfällen. Vidare ger de tips på att tillföra ny rekvisita för att starta sånger som har 

med saken att göra och där barnen hör olika toner. Förskollärarna har tidigare beskrivit barnen 

som tonsäkra och säger att direkt på första tonen har barnen kunnat höra om låten är den som 

de önskade. I vårt analyserade material har vi sett ett mönster av ett arbetssätt där de använder 

sig mycket av kroppen i en musikdidaktisk aktivitet. Genom att arbeta med kroppen får 

barnen in rumsuppfattning. De arbetade med att lära sig hur man rör sig med kroppen enskilt 

och tillsammans i grupp. I citatet nedan beskriver förskolläraren hur en planerad 

musikaktivitet kan se ut.  

Men den planerade där har man ju till exempel när vi, i vår, alltså vi har ju åkt till olika 

länder och följt året och barnens intressen då så. När det var mycket så här, åkte vi till 

vinterlandet på temat. Och då hade man olika låtar och då får man testa sig fram, vi 

träffade en snöflinga och vi gjorde experiment och vi sjöng sånger. Och de låtarna som 

man märker att barnen gillade var ju de som vi fortsatte med (Lisen). 

I ovanstående citat beskriver förskolläraren hur en aktivitet kan följa med under ett helt år. 

Samtliga förskollärare arbetade med upprepning, att göra det lustfyllt för barnen. Vidare 
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menar förskolläraren att genom att sänka belysningen och tillsätta ljusslingor kan detta skapa 

en spännande miljö för barnen. Genom att göra detta bryter förskolläraren av med något 

spännande och det blir lustfyllt för barnen. I citatet nedan ger förskolläraren ett exempel på en 

lustfylld och spännande aktivitet som deras förskola arbetat med under en längre tid.  

Det blir ett litet äventyr och prinsessan Musica har tappat alla sina sånger och det är 

därför hon åker till alla de här länderna och då blir det hela tiden att barnens nyfikenhet 

hålls vid liv. Eftersom de inte vet vad som komma skall men vi hinner vara i de här olika 

länderna så pass länge att de ändå blir trygga i att kunna ha inflytande i samlingarna, och 

våga delta, våga stå i centrum (Lisen)  

I citatet ovan menar förskolläraren att i arbetet med en musikaktivitet som pågår under en 

längre tid, kan barnen känna en trygghet att ha inflytande över dess innehåll och att de vågar 

delta i aktiviteterna. Förskolläraren belyser att de arbetade mycket med jag vill, jag kan och 

jag vågar. Vid samlingarna börjar de alltid med samma sång och då skapas det signaler hos 

barnen om vad det är som ska hända. Avslutningsvis beskriver en av förskollärarna att de 

pratar mycket om känslor kopplat till musik. Hon menar läran om hur musiken känns, är 

musiken glad eller ledsen? Att hålla sig reflekterande till musiken för att barnen ska få en 

djupare förståelse.  

5.3 De val förskollärare gör vid musikdidaktiska aktiviteter 

I en sammanställning av intervjuerna har vi kategoriserat den insamlade datan efter 

didaktikens varför-fråga. På samtliga förskolor väljer de att sjunga med barnen vilket kan 

skapa ett trevligt och avspänt sätt att vara på. De val de gör i verksamheten utgår efter vad 

barnen tycker om eller om förskolläraren har ett specifikt syfte, exempelvis om man vill att de 

ska röra sig är det bra att ha rörelsesånger. En av förskollärarna menar att man kan utgå från 

känslor. Resultatet visade att förskollärarna ville ge barnen tillgång till olika instrument, vilket 

beskrivs av en förskollärare i citatet nedan. 

Grunden är ju att man vill att alla saker ska vara tillgängliga för barnen. Sen jobbar ju vi 

med en 1-6 avdelning så att det fungerar inte riktigt alla sakerna men det blir ju mer 

lustfyllt och mer på deras egna premisser om de lätt kan nå sakerna och så (Kim) 

I ovanstående citat beskriver förskolläraren hur det blir mer lustfyllt för barnen om de har 

tillgång till instrumenten. Barnen har tillgång till instrument som de kan plocka fram när de 

vill. Ibland när en förskollärare spelar gitarr kan barnen få gå fram och önska en sång. 

Förskollärarna menar att de planerar en musikdidaktisk aktivitet efter vad som är spännande 

för barnen. Förskollärarna beskriver att de gör dessa val för att de är en musikförskola och i 

och med den inriktningen har de olika syften att följa. Vidare säger de att valen de gör i 
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verksamheten är att musiken ska genomsyra den i möjligaste mån, de kan göra valet att sätta 

på musik i bakgrunden och att instrumenten alltid ska vara tillgängliga.  

Ett val en av förskollärarna har gjort på förskolan han arbetar på är att alltid starta och avsluta 

med samma sång då dessa ger signaler till barnen om vad som ska ske. Förskollärarna 

beskriver att ifall det är ett barn som inte vill delta i aktiviteten har de bestämt noggrant hur de 

förhåller sig till det barnet. En av förskollärarna berättade att de alltid är två som deltar i 

samlingarna, den ena håller i samlingen och är den som leder. Den andra personen är med 

som entusiasm och finns där som stöd, den varken pratar eller ger instruktioner. Detta är ett 

val de gjort för att de inte ska bli kontraorder. Ett annat val de gör är också att redan i förväg 

välja vem som leder och planerar samlingen. Förskollärarna beskriver att det hela tiden 

bottnas i barnens intressen men att de hittar de ämnen som utmanar barnen. Förskollärarna 

beskriver att de kopplar målen de har till barnens intressen och efter deras behov, för att skapa 

förutsättningar i samlingarna. I citatet nedan belyser förskolläraren vikten av att alla ska 

känna sig delaktiga.  

För det är viktigt med barnens inflytande och att det blir lekfullt, det handlar inte om 

prestationer och sitta och säga shhh, och säga att du måste vara med utan att barnen, 

leker man en dramalek med musik, att man är skridskoåkare. Om man inte vill vara med 

och stå i centrum så kan de vara publik så att de blir delaktiga i leken. Vi komponerar 

och här sitter gamla farmor och dricker kaffe och tittar på, att alla känner att man har en 

roll och att det måste göras lika, vara aktiv med att titta på. Även om man inte vill vara 

med upp liksom. Det ska vara på allas individuella förutsättningar. Ett lustfyllt lärande 

med musik som metod skulle jag kunna säga (Lisen) 

I citatet ovan menar förskolläraren att alla barn kan vara delaktiga i det som händer, efter 

barnens individuella förutsättningar. Oavsett om barnen inte vill delta i aktiviteten, kan alla 

vara delaktiga genom att stå bredvid och observera leken. Förskollärarna menar att man ser 

till vad barnen gillar, att sjunga och leka och sedan implantera det i arbetet. De ser vikten av 

att barnen får vara med och därför tillvaratar de barnens intressen men har också mål och 

syften att följa. Förskollärarna menar att det är viktigt att ha en tydlig början, ett tydligt avslut 

och en röd tråd. Genom att planera en aktivitet utifrån det citatet ovan beskriver, vet barnen 

när det börjar och avslutas. De arbetar med upprepning för att barnen ska känna sig tryggare i 

konceptet. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion  

Enligt Vallberg Roth (2011) sågs musik som ett uppfostringsmedel år 1940 och sångerna de 

sjöng kunde vara kopplade till faderns och moderns arbete. Resultatet av vår studie visade att 

musik inte ses som ett uppfostringsmedel i de förskolor där förskollärarna arbetar. 

Musiksamlingarna är fria att delta i och det handlar inte om att barnen ska sitta på sin plats 

och vara tyst. En av förskollärarna belyser vikten av att noggrant bestämma hur man ska 

förhålla sig till de barn som inte vill delta. 

Vallberg Roth (2011) menar att sångerna idag ofta kretsar kring det som ligger nära barnets 

värld. Vi kunde se att förskollärarna eftersträvar att ha en röd tråd i musiksamlingarna, det ska 

vara lustfyllt och spännande för barnen. Samtliga förskollärare sjunger sånger om deras 

rutiner eller vad det är för väder och årstid. I vår studie under bakgrund menar Holmberg 

(2017) att musikstunden ännu ses som ett uppfostringsmedel, detta var något vi inte kunde se 

att förskollärarna i vår studie beskrev eller arbetade efter. 

Ferm Thorgersen (2012) belyser frågorna när, hur och hur ofta musikaliska aktiviteter ska ske 

och enligt Skolverket (2018) ska musikundervisning bedrivas men det beskrivs inte i vilken 

utsträckning. I resultatet kunde vi se att förskollärarna arbetade aktivt med att bedriva 

musikundervisning som en del av vardagen på förskolan. Eftersom de arbetar på en förskola 

med musikprofil följer musiken med under hela dagen som ett naturligt inslag. Detta är något 

som både samtliga förskollärare belyser.  

Enligt Fagius (2007) är det svårt att tillgodose alla barns önskemål när det kommer till 

undervisning av musik. Resultatet visade att förskollärarna arbetar aktivt med att få in barnens 

önskemål, tankar och idéer. Samtliga förskollärare strävar efter att koppla målen till det som 

intresserar barnen och efter deras behov, genom att de anpassar deras val i förskolan efter 

barnens intressen. Vid en planerad musikaktivitet finns en tanke och ett mål med det barnen 

ska lära sig. Uddholm (1993) beskriver att det är viktigt att utgå från gruppens behov och 

förutsättningar. Holmberg (2017) belyser ett icke-linjärt och linjärt arbetssätt. Resultatet i vår 

studie visar att de arbetar mycket efter det icke-linjära arbetssättet, de vuxna har sina tankar 

men barnen får också komma till tals. Barnens intressen tog förskollärarna tillvara på i många 

situationer och i musikstunden kunde det skapas spontant innehåll. Abrahamsson och 

Wennberg (2014) menar att en linjär planerad aktivitet kan öka tryggheten hos den som leder 

aktiviteten. Vi upplever att förskollärarna är säkra i sitt arbete med musik, organiseringen av 

aktiviteterna är liknande och bidrar till att förskollärarna kunde känna sig trygga med 
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undervisning med musik, då den är planerad i förväg och alla vet vad de ska göra. I en 

sammanställning av intervjuerna kunde vi se inslag av annat att lära än musik men läran om 

och genom musik genomsyrade deras arbete.  

Abrahamsson och Wennberg (2014) belyser vikten av att en musikstund bör innehålla både 

utom- och inommusikaliska mål. Vidare beskriver de att inommusikaliska mål handlar om 

läran om och genom musik och utommusikaliska mål handlar om läran med musik. Resultatet 

visar att förskollärarna arbetade både efter ett inom- och utommusikaliskt mål. När de 

bedriver sina musikaktiviteter sker det både spontant och planerat. Resultatet visade att 

förskollärarna arbetar utifrån en båge. De beskriver att man börjar med ett lugnare tempo och 

desto längre in på bågen de kommer använder de sig av rörelse och fysiska aktiviteter. Sedan 

går de tillbaka och avslutar lugnt, alltid med samma sång. Barnen kan redan på första tonen 

höra vad det är för sång och beskrivs som tonsäkra. Fagius (2007) menar att om barnen 

känner igen sångerna eller sånglekarna skapas en trygghet och gemenskap i gruppen. Vidare 

belyser Fagius att detta kan göras genom att sångsamlingen har en inledning och ett avslut, 

detta kan leda till att barnen känner igen sig i det som ska ske under sångsamlingen.  

Holmberg (2017) lyfter fram utommusikaliska mål och menar att musiken ses som ett medel 

för att lära sig exempelvis språkutveckling. Jederlund (2011) beskriver den vänstra och högra 

hjärnhalvan, när det handlar om musik lagras det i den högra hjärnhalvan och språket i den 

vänstra. Delar av den talspråkliga förmågan går att finna i den högra hjärnhalvan och delar av 

vår musikalitet går att finna i den vänstra. I många fall arbetade förskollärarna med musik för 

att lära något annat. Resultatet visade att förskollärarna framhävde barns språkutveckling när 

de talade om musik. Förskollärarna menar att språkutvecklingen tar en stor plats på 

förskolorna och att arbetet med tempon och begrepp gynnar barns språkutveckling.  

Jederlund (2011) menar att det sällan förekommer instrument på förskolor och att när man 

arbetar med musik och barn är instrument ett grundmaterial. Vidare belyser han vikten av att 

låta dessa vara tillgängliga. Vi kunde dock se att förskollärarna arbetade med musikinstrument 

och att dessa var tillgängliga för barnen. Om barnen får tillgång till instrument blir det mer 

lustfyllt för dem.  

Resultatet visade att förskollärarna kopplade musik och rörelse i sitt arbete. De använder sig 

av rörelsekort med olika sånger till. Rörelse är ett inslag i musikaktiviteterna de bedriver. 

Samtliga förskollärare menar att genom att använda sig av hela kroppen i en musikdidaktisk 

aktivitet får barnen läran om rumsuppfattning och hur man rör sin kropp enskilt och i grupp. 

Jederlund (2011) beskriver att förskollärarna kan göra rörelsekort om de vill koppla samman 



 

 

23 

 

sång och rörelse. Genom att röra kroppen till musik förstärks innehållets mening och detta kan 

i sin tur underlätta inlärningen hos barn. Uddholm (1993) belyser vikten av att röra sig till 

musik och menar att rörelse är en förutsättning, det kan i sin tur stärka barnens 

kroppsmedvetenhet. I samband med det utvecklas motorik och koordinationer.  

6.2 Metoddiskussion  

Vi valde en kvalitativ metod eftersom syftet med studien är att undersöka de musikdidaktiska 

valen förskollärare gör. Vid användning av en kvalitativ metod blir det möjligt för 

respondenterna att svara mer utförligt och man kan då få svar som är mer beskrivande. Hade 

vi valt en kvantitativ metod hade svaren troligen inte blivit detsamma eftersom vi inte får den 

personliga kontakten. Vi hade heller inte kunnat ställa följdfrågor om vi valt en kvantitativ 

metod. Detta hade i sin tur kunnat påverka resultatet. Vi valde att intervjua fyra förskollärare 

på deras arbetsplatser och syftet med det var att förskollärarna skulle känna sig bekväma med 

miljön och för att få en avslappnad intervju. De andra två intervjuerna var inte möjliga att 

genomföra på plats på grund av avstånd och tidsbrist. Vi hade en intervjuguide som vi följde 

och beroende på svaren vi fick ställde vi olika följdfrågor till förskollärarna. Detta gjorde att 

varje intervju skiljde sig åt. Vi valde att inte skicka iväg våra intervjufrågor till förskollärarna 

i förväg, men vi funderade på vad som kunde skett om vi hade gjort det. Vi tycker att det var 

ett bra val att inte ge respondenterna frågorna i förväg då svaren blev mer spontana. Några av 

respondenterna behövde ibland fundera på svaret vid vissa frågor och upplevde vissa frågor 

som svåra. I det här fallet hade det kunnat vara en fördel att ge ut frågorna innan intervjuerna 

påbörjades men vi är nöjda med det beslut vi tog. 

Stukát (2005) beskriver vad en semistrukturerad intervju är. Semistrukturerade intervjuer 

passade vår studie, då vi kunde anpassa följdfrågorna efter respondenternas svar. Vi ställde 

samma huvudfrågor till alla respondenter. Som tidsram för intervjuerna hade vi satt tjugo till 

trettio minuter, vi valde den tidsramen för att vi skulle ha god tid på oss. Respondenterna och 

vi som intervjuade kunde känna att vi hade tiden som behövdes. Vid varje intervju deltog vi 

båda, en av oss antecknade och en av oss ställde intervjufrågorna. Vi hade samma roller under 

varje intervju. Detta gjorde att en av oss kunde föra anteckningar om det som inte 

ljudupptagningen kan fånga och intervjuaren kunde fokusera på att ställa frågor till 

respondenterna. I efterhand märkte vi att vi inte behövde använda oss av dessa anteckningar 

men vi ansåg att det var ett bra beslut, då vi i förväg inte kunde veta om det skulle bli 

användbart eller inte.  
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För att studiens syfte ska vara relevant är ett urval med förskollärare som arbetar på en 

musikprofilerad förskola viktigt för att studiens frågeställning ska vara möjlig att besvara. Sett 

till detta tog vi ett beslut att alla ska arbeta aktivt med musik med barn i åldrarna tre till fem 

år. Därmed blev vårt urval kriteriebaserat. Vid en intervju kan det vara till fördel att 

transkribera snarast möjligt. Orsaken till detta kan vara att det blir lättare att komma ihåg de 

saker som inte dokumenterats under intervjun (Öberg, 2015).  

6.3 Förslag på vidare forskning  

Vi finner det intressant att vidare studera vad förskolans läroplan 2018 säger om musik i 

förskolans utbildning och undervisning och hur förskollärarna arbetar med den nya läroplanen 

med musik i fokus. I Skolverket (2018) står det… 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom 

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

Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att 

använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra (Skolverket, 2018, s. 9) 

I en sådan studie skulle observationer vara en intressant metod för att kunna se det 

förskollärarna själva inte tänker på i musikundervisningen, det blir mer konkret om man får 

observera det i praktiken. 

6.4 Avslut  

Resultatet har visat att samtliga respondenter arbetade med läran om och i musik, men också 

läran genom musik. Utifrån arbetet med studien upplever vi förskollärarna som säkra i sitt 

arbete med musik, samtliga respondenter belyste att de var musikprofilierade och därför 

behövde arbetet med musik genomsyra deras undervisning och utbildning.  

Det kan vara svårt att veta vad man ska göra när man ska ha en musikaktivitet, ska man spela 

på trummor? Sjunga en sång? Eller dansa? Det finns många former av en musikaktivitet och 

utan ett tydligt upplägg på hur förskollärarna kan arbeta med musik kan de känna en osäkerhet 

i undervisning med musik. Skolverket (2018) talar om musik på två ställen i förskolans 

läroplan och i nedanstående citat presenteras ett utav dessa, där skolverket belyser vikten av 

musik i förskolans utbildning. 

 Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom 

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

(Skolverket, 2018, s. 9).  
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Skolverket menar att barnen ska ges möjlighet till detta genom att skapa, forma och 

konstruera med ett varierande utbud av material och tekniker. Skapande ses då som metod och 

innehåll för att främja barns lärande och utveckling.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor:  

1. Hur läge har du arbetat som förskollärare?  

2. Vad har du för erfarenheter kring musik?  

Huvudfrågor:  

3. I vilka sammanhang möter man musiken i er förskola? Kan du ge 

exempel!  

• Kan du ge exempel på hur ni följer upp en spontan musikaktivitet?  

• Hur skiljer sig detta mot en i förväg planerad musikaktiviet?  

4. Vad kan en musikaktivitet innehålla, ge exempel?  

5. Hur genomförs musikaktivteter i förskolan?  

 

6. Varför gör ni dessa val? Beskriv vad ni tycker är viktigt.  
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8.2 Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Isabelle Svenningsson och Josephine Nork och vi studerar till förskollärare på 

Jönköping University. Vi går nu vår sjätte termin på högskolan och det är nu tid för oss att 

skriva examensarbete. Vårt syfte med studien är att undersöka vilka musikdidaktiska val som 

pedagogerna gör i arbetet med barn mellan tre till fem år. Vi söker kontakt med dig för att vi 

skulle uppskatta om du vill delta i vår studie genom att vara med på en intervju, tjugo till 

trettio minuter, och det är frivilligt att delta. Vi söker dig som är utbildad förskollärare och 

förskolan du jobbar på ska arbeta aktivt med musik. De som deltar under intervjun 

tillsammans med dig är vi två som ska skriva examensarbetet. Den som deltar i vår intervju 

kommer att vara anonym och inte nämnas vid namn vid något tillfälle. När examensarbetet är 

godkänt kommer allt insamlat material att raderas. En av oss kommer ställa intervjufrågor 

medan den andra antecknar. Intervjun kommer spelas in för att få så korrekta svar som möjligt 

om vi skulle missa att anteckna något.  

Om du vill delta i vår studie kommer vi på besök när det passar er någon gång under vecka 18 

och hoppas på svar så snart som möjligt. Om ni deltar i vår studie kommer ni skriva på ett 

samtycke för deltagande. 

Med vänlig hälsning, 

Isabelle Svenningsson & Josephine Nork. 

Förskollärarprogrammet, Jönköping University. 
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8.3 Bilaga 3 - Samtycke för deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 – VT19 

Isabelle Svenningsson och Josephine Nork genomför en studie i kursen Examensarbete på 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Syfte med studien är att undersöka vilka 

musikdidaktiska val pedagoger gör i arbetet med barn mellan tre till fem år. Intervjuerna 

kommer hållas någon dag under vecka 18.  

Isabelle Svenningsson och Josephine Nork genomför denna studie i syfte att (a) få ett 

perspektiv för hur pedagoger arbetar med musikdidaktik i förskolan (b) få kunskap och 

erfarenhet av att genomföra en empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och (c) 

uppnå de mål som krävs för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 

Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.  

Om du accepterar och signerar godkänner du att: 

___ Intervjun spelas in genom ljudupptagning. 

___ Intervjumaterialet kommer transkriberas för att användas endast av studenterna i denna 

studie. 

___ Studien kommer publiceras på DIVA.  

 

All information vi samlar in kommer att avidentifieras och vi kommer kassera det insamlade 

materialet när vi fått ett en godkänd c-uppsats. I studien kommer inte någon deltagares namn 

eller förskolans namn att benämnas och vi som genomför studien har tystnadsplikt. De vi 

intervjuar kommer inte arbeta på samma förskola och därför kan pedagogerna heller inte 

identifieras i vår studie.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande i studien och därmed ta tillbaka samtycke när 

du vill och oavsett orsak.  

Vid frågor gällande undersökningen och/eller ditt deltagande går det bra att kontakta oss som 

ska genomföra studien.  

Vid frågor gällande undersökningen och/eller ditt deltagande, går det även att kontakta vår 

kursansvarig Ann Ludvigsson via hennes mail ann.ludvigsson@ju.se eller vår handledare 

Petra Assarsson via hennes mail petra.assarsson@ju.se alternativt vår examinator Ingrid 

Granbom via hennes mail ingrid.granbom@ju.se.  

Här med godtar jag att delta i studien. Jag ger mitt godkännande till att intervjun får spelas in.  

Datum: 

 __________ 

 

Deltagarens signatur: 

 

 _____________________________ 

 

Deltagarens namnförtydligande: 

 

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
mailto:petra.assarsson@ju.se
mailto:ingrid.granbom@ju.se
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 _____________________________ 

 

Student 1 signatur: 

 

 _____________________________ 

 

 

Student 1 namnförtydligande: 

 

_____________________________ 

 

 

Student 2 signatur: 

 

_____________________________ 

 

Student 2 namnförtydligande: 

 

_____________________________ 

 


