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Frågorna som väglett studien är: Vad hindrar pedagogerna att iscensätta musicerande i 

förskolan? Vad befrämjar musicerande i förskolan? Studien är uppbyggd utifrån en kvalitativ 

metod baserad på semistrukturerade intervjufrågor. I studien används begrepp från det socio-

kulturella och det postmoderna perspektivet samt Reggio Emilias filosofi. Tre teman 

identifierades, pedagogens hinder för musicerande, miljöns musicerande villkor och 

pedagogens musicerande villkor. Resultatet visar att hinder uppstår inom musicerandet och 

detta kan ses utifrån olika aspekter.  Resultatet visar också att pedagogerna förespråkar att 

musiken är viktig i verksamheten, men att det krävs viss kompetens för att tillämpa den på ett 
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musicera. 

 

Sökord: Förskola, Miljö, Musik, Reggio Emilia 

 

 
Postadress                                           Gatuadress                       Telefon                                     Fax  
Högskolan för lärande                         Gjuterigatan 5                    036–101000                             036162585 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026  

551 11 JÖNKÖPING  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 
   

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 3 

3. Bakgrund .............................................................................................................................. 4 

3.1 Begreppsdefinition ............................................................................................................................. 4 

3.2 Teoretiskt och filosofiskt ramverk .................................................................................................... 6 

3.3 Tidigare forskning och litteraturöversikt ........................................................................................ 8 

3.3.1 Olika uppfattningar om musicerande ....................................................................................... 8 

3.3.2 Läroplanen och Barnkonventionen ........................................................................................... 9 

3.3.3 Miljöns betydelse ....................................................................................................................... 10 

3.3.4  Musikutbildning inom skolan, förskolan och högskolan ...................................................... 10 

3.3.5 Pedagogens förhållande till musicerandet .............................................................................. 11 

3.4 Sammanfattning ............................................................................................................................... 13 

4. Metod ................................................................................................................................... 14 

4.1 Metodval ........................................................................................................................................... 14 

4.1.2 Kvalitativ Intervju .................................................................................................................... 14 

4.2 Urval .................................................................................................................................................. 15 

4.2.1  Val av plats och respondenter ................................................................................................. 15 

4.2.2 Litteratursökning och urval ..................................................................................................... 16 

4.3  Etiska aspekter ................................................................................................................................ 17 

4.4 Genomförande och data bearbetning ............................................................................................. 17 

5. Resultat och analys ............................................................................................................. 20 

5.1 Pedagogens hinder för musicerande ............................................................................................... 20 

5.2 Miljöns musicerande villkor ............................................................................................................ 22 

5.3 Pedagogens musicerande villkor ..................................................................................................... 23 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 25 



 

 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................................... 25 

6.2.1 Vad hindrar pedagogerna att iscensätta musicerandet i förskolan? .................................... 26 

6.2.2 Vad befrämjar musicerande i förskolan? ............................................................................... 28 

6.3 Slutsats .............................................................................................................................................. 30 

6.4 Studiens bidrag och rekommendation............................................................................................ 30 

7. Referenser ........................................................................................................................... 32 

8. Bilagor ................................................................................................................................. 36 

   



 

1 
 

1. Inledning 

Det har vi alltså tänkt, men jag tror inte att polletten har riktigt trillat ner förrän du 

har varit här och jobbat med mycket med musik, alltså då har vi tänkt, Oh Herre 

Gud! det här har vi liksom har tappat, på något sätt har det varit still kring 

musiken under ett tag och jag tror vi fick upp ögonen för det. Vi såg hur du 

jobbade med det (Förskollärare, den 14 april 2016). 

På en av mina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) fick jag till uppgift att utveckla ett 

didaktiskt ämne på förskolan. Jag visste inte vilket utvecklingsområde jag skulle välja, men 

under den första veckan insåg jag att musicerande inte alls prioriterades i verksamheten just 

då. Eftersom musiken är en del av mitt liv, väckte detta mitt intresse för att starta ett 

musikprojekt, som innebar en etablering av en musikverkstad. Detta blev en stor utmaning för 

mig eftersom jag inte hade någon stor erfarenhet av att musicera med yngre barn fastän jag 

sjunger och spelar musikinstrument. 

Under fem veckor musicerade jag med barnen. Barnen fick möjlighet att testa olika 

instrument som el-gitarr, el-piano, bas-trumma, charango, flöjt, mm. Förutom instrumenten 

fick barnen möjlighet att lyssna och skilja på olika musikgenrer, lära sig nya sånger, rörelselek 

till sångerna, bygga instrument och mycket mer. Jag kunde se barnens glädje när de utförde 

rörelser med musikens rytmer och nynnade sångerna hela dagen, även hemma enligt 

föräldrarna. Både pedagogerna och jag upplevde dessa musiksamlingar som meningsfulla för 

barnen. Under en av dessa veckor samtalade jag med min VFU handledare och de andra 

pedagogerna. Vi diskuterade kring musiken. Ett tema vi pratade om gällde hur de inkorporerat 

musiken i sin verksamhet. De berättade att musiken var åsidosatt p.g.a. olika påståenden. 

Både den erfarenheten med musiksamlingar och samtalet med pedagogerna väckte en 

nyfikenhet för att försöka förstå dilemman om vad som hindrar men också vad som främjar 

musicerande i förskolan.  

Nedan följer en kort beskrivning av Reggio Emilias filosofi och forskning som blev viktiga 

utgångspunkter för att utveckla problemområdet i denna studie samt forma syftet och 

frågeställningar. Denna studie är ämnad att fördjupa pedagogernas förståelse för vad som 

hindrar musicerandet i förskolan men också vad som främjar och möjliggör musicerande.  

Reggio Emilias filosofi är ett pedagogiskt alternativ som föddes i Italien grundad av Loris 
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Malaguzzi (Smidt, 2014).  Hans pedagogik utmärkts av sitt förhållande till att lyssna och 

förmågan att förstå barnet i sina ”hundra språk”, som för Malaguzzi är olika sätt som barn har 

att uttrycka sig. Denna pedagogiska filosofi blir central i denna studie dels för att studiens 

valda område är Reggio Emilia inspirerat och dels för att denna filosofiska idé kan hjälpa att 

bredda förståelsen om de villkor som barnet behöver för sin musikutveckling. 

Forskare som Jederlund (2011), Angelo och Sæther (2014) samt Ehrlin (2012) har visat att 

musik är ett användbart verktyg i den pedagogiska verksamheten. Musiken bidrar exempelvis 

till språkutveckling och kommunikation samt till känslor och kognitiv utveckling. Däremot 

visas det i andra studier att musiken är ett oreflekterat ämne bland många pedagoger med 

förutfattade meningar samt brist på kunskap och intresse. Detta leder till att barnen får sämre 

förutsättningar i sin utveckling än andra (Skolinspektionen, 2011; Hofvander Trulsson & 

Houmann, 2015; Holmberg, 2014). 

Mot denna bakgrund föddes tankarna kring syftet och frågeställningar som presenteras i nästa 

kapitel. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen kring musicerandets villkor i förskolan. 

 Frågeställningar 

- Vad hindrar pedagogerna att iscensätta musicerandet i förskolan? 

- Vad befrämjar musicerande i förskolan? 
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3. Bakgrund 

Ett centralt begrepp för denna studie är musicerande som definieras nedan. Efter detta följer 

en beskrivning av de teoretiska och filosofiska ramarna för barnets utveckling. För att förstå 

musicerandets villkor i förskolan, är det viktigt att beakta barnets utveckling. I detta avsnitt 

utvecklas begreppen semiotik och mediering samt en kort beskrivning av de hundra språken 

inom Reggio Emilias filosofi. Begreppen och filosofin kommer att ge en grundläggande 

tankeställning om hur de förutsättningar som gynnar barnets utveckling kan skapas.  

Slutligen görs en genomgång av tidigare forskning. I detta avsnitt presenteras olika forskares 

studier angående vilka hinder som föreligger pedagogerna när det gäller musicerandet i 

förskolan och vad som befrämjar musicerande i förskolan. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

3.1 Begreppsdefinition 

Den första definitionen som beskrivs är estetik, vilket leder till en bättre förståelse för 

begreppet musik och därmed för begreppet musicera. 

 Estetik 

Estetik kommer från det grekiska ordet aisthesis och betyder läran om förnimmandet 

(varseblivning), konstens filosofi, läran om det sinnliga och det sköna (Dahlbeck & Persson, 

2010). Författarna menar att i och med människans strävan att förmedla kultur och kunskap 

utvecklade olika estetiska uttrycksformer, exempelvis ljus, ljud och färger, vilka påverkar våra 

sinnen och ger en upplevelse. Dessa intryck omvandlas till uttryck då upplevelser gestaltas på 

olika sätt. Dessa estetiska uttrycksformer gestaltas genom skapande, dans, teater, litteratur och 

musik. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står att arbetslaget ska ge barn möjlighet att 

kommunicera, förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter, med hjälp av estetiska 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, drama, dans sång och musik (Skolverket, 2010). 

 Musik 

Musik ger universum själ, den ger vingar, fantasin flykt, allvaret charm, den ger 

munterhet och liv till allt. Platon, ca 427-347 f.Kr. (i Angelo & Sæther, 2014, s.15) 

Musik har ingen tydlig definition, från antiken har den definierats som ”tonande rörliga 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Varseblivning
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former” eller ”organiserat ljud” som poängterar den auditiva egenskapen i mediet (Wassrin, 

2013). Musikvetare och teoretiker brukar dela musiken i tre grundelement, dessa är rörelser, 

ljud och puls/ rytm (Jederlund, 2011; Wassrin, 2013; Small, 1995; Angelo & Sæther, 2014). 

Dessa tre element förhåller sig till varandra och blir till det vi kallar för musik.  

 Musicera 

Angelo och Sæther (2014) menar att den musikaliska erfarenheten handlar om hur och vad 

man upplever när man hör musik. De menar att det ”blir svårt att skilja ut musik som ett unikt 

ljudfenomen utanför den personliga, sociala och kontextuella situation som musiken 

förmedlas i” (s. 16). 

Jederlund (2011) förklarar att det inte räcker med de tre grundelementen inom musik för att 

kunna musicera, därför kompletterar han med personligt uttryck och intryck. Mot denna 

bakgrund menar han att när man lyssnar på ljudet skapas en impuls och meningsfull rörelse 

samt en känsla i kroppen. Detta förklarar Small (1995) när han omvandlar begreppet musik 

till verbet; musicking, där aktören utför musiken som en meningsfull handling. Han 

skriver, ”And if musicking is action and not thing, a verb and not a noun, then we should look 

for its meaning not in those musical objects” (a.a. sidhänvisning saknas i artikeln). 

Wassrin (2013) refererar Small i sin avhandling och förklarar att musicking är själva görandet 

och handlingarna som uppstår i de relationer som finns under eventets förlopp. 

Musik ses av Small som ett möte, medierat genom mänskligt organiserat ljud, 

men också genom det fysiska och sociala rum där det sker. Musiken får alltså 

mening genom hur relationerna i eventet ser ut eller vad de gör och finns inte 

inneboende i musikstycket själv (s. 45). 

Hon menar att dessa utföranden uttrycks på olika sätt som sång, spelande, aktivt lyssnande 

och rörelse, i alla situationer där musik ingår som en del av vårt dagliga sociala liv. Då förstår 

man att musik även är socialt och kulturellt betingat (a.a.). Detta kan exemplifieras med hjälp 

av en studie gjord av pedagogerna Wood, Thall och Caruso Parnell (2015) som arbetar enligt 

Reggio Emilias inriktning. De beskriver sina årliga undersökningar med barnen i förskolan 

och hur de utvecklas inom nya intresseområden. Detta år förklarar de att barnen har visat ett 

stor intresse för musiken och är mer inriktade på att utforska och utföra rörelser. 

 The ”moves” of the children in Tara’s class became a language that they 
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understood and readily used to communicate. (Wood et al. 2015, s. 99). 

Pedagogerna hjälpte barnen att utveckla miljön genom att bygga en scen där barnen kunde 

framföra sina rörelser. Det överensstämmer med Smalls (2009) teori om musicking där det 

performativa står i fokus i det musicerande och inte de musikaliska objekten. Eftersom barnen 

utrycker musiken i sina rörelser på olika sätt, blev detta projekt meningsfullt för barnen. 

Denna beskrivning är bakgrunden till användningen av begreppet ”musicera” i denna studie. 

Detta begrepp är mer än att sjunga eller spela något instrument, det handlar om att utöva, 

erfara detta personliga estetiska uttryck med hela sitt väsen på sina egna villkor. 

Efter definitionen av begreppet musicera blir nästa steg det teoretiska och filosofiska 

ramverket. Nästa avsnitt kommer att svara på viktiga frågor som dyker upp när eller om 

pedagoger tänkt sig att etablera en musikverkstad eller musicera med barnet. På vilket sätt 

utvecklar barnet sitt musicerande?  Under vilka förutsättningar? Hur ska vi se på barnet?  

3.2 Teoretiskt och filosofiskt ramverk 

Med hjälp av två centrala begrepp utifrån teoretiska traditioner och ett filosofiskt ramverk är 

intentionen att utöka förståelsen om hur barnet utvecklas och vilken barnsyn samt 

förhållningssätt som nyttjas i samarbete med barnet. 

 Semiotiska resurser 

Elisabeth Nordin-Hultman (2010) använder sig av en postmodern konstruktivistisk 

kunskapsteori i sin doktorsavhandling. Denna teori handlar om att ifrågasätta antaganden om 

hur kunskapen förhåller sig till det som vi menar är verklighet. Detta betyder att barnet ska 

iakttas, tolkas och förstås genom den kontext som barnet finns i. För att kunna utvidga denna 

förståelse använder sig Nordin- Hultman av de semiotiska resurserna. Detta begrepp 

utvecklade semiotikern Ferdinand de Saussures som betraktar språket som ett teckensystem. 

Detta teckensystem sammanbinder redskap som gör att människan tänker. ”Det är i och 

genom våra kunskapsredskap, vårt språk och innebördsgivande diskurser som verkligheten tar 

form” (s. 39). 

Wassrin (2013) anser att för barnens utveckling räcker det inte med talat språk, och att 

meningsskapande sker med hjälp av andra semiotiska resurser. Dessa resurser finns i alla 

kommunikativa medier såsom musik, bild och dans. Utvecklingen sker genom interaktion 
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inom kontexten mellan talaren och lyssnaren, där materiella artefakter, tiden och rummet 

också spelar en viktig roll. Slutsatsen som dras är att de resurser som finns i en viss kontext, 

utmanar människan att tänka och förstå sin omvärld. 

Nordin- Hultman (2010) menar att barnet ”positionerar sig” eller ställer sig i relation till de 

möjlighetsvillkor och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör. Det vill säga att 

barnet ska uppfattas som en aktiv agent som väljer, tänker och handlar beroende på var de 

placeras eller väljer att bli placerad. Målet blir att pedagoger skapar goda förutsättningar för 

det är i och genom de semiotiska resurserna som barns utveckling blir gynnande eller 

bristfällig. 

 Mediering 

Lev Vygotskijs betraktar ”tanken”, ”språket” och miljön som ”medierande redskap” för 

människans utveckling (Säljö, 2010). Vygotskijs berömda triangel illustrerar medieringens 

princip, där subjekt, medierande redskap och objekt förhåller sig till varandra. Människan 

tänker och handlar med hjälp av kulturella redskap.  ”Med mediering avses att människor 

använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den” (s. 298). 

Vygotskij menade att människan var i ständig utveckling och erövrade ny kunskap med hjälp 

av de olika intellektuella och fysiska redskap som erbjuds i miljön. Han menade att lärandet är 

relationellt. Lärandet blir till genom interaktionen med den sociala omgivningen som barnet 

befinner sig i, samt de artefakter som erbjuds. På det sättet utvecklade han tanken om den 

proximala utvecklingszonen vilket handlar om att barnet utvecklar ny kunskap med hjälp av 

någon mer erfaren (a.a.). 

 Reggio Emilia och ”de hundra språket” 

Reggio Emilias filosofi föddes i Italien efter andra världskriget, i en liten stad från vilken den 

fått sitt namn. Den mest omnämnda dikten av Loris Malaguzzi, Reggio Emilias förskolors 

grundare, är ”de hundra språken”, som handlar om att ett barn har hundra språk men berövas 

nittionio (Smidt, 2014). Reggio Emilias filosofi har stor respekt för barnens förmågor. Barnet 

betraktas som en kompetent individ som har många olika sätt att upptäcka världen, med 

förmågan att kommunicera och att forma relationer. Detta tankesätt kan förstärka barnets 

självbild och medför att det själv skapar sin mening. (a.a.). 

Genom dessa hundra språk och med hjälp av sina tankar och händer kan barnet 
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leka, tala, lyssna, förundras, sjunga, förstå, upptäcka den riktiga världen och 

uppfinna och drömma om andra världar.  (a.a., s. 74). 

Men trots att barnen erövrar olika sätt att uttrycka sig, förblir pedagogen ansvarig för att skapa 

förutsättningar för att stimulera barnets utveckling. Reggio Emilias inriktning lägger stor vikt 

vid rummens och miljöns utformning, som betraktas som ”den tredje pedagogen” som 

motiverar och uppmanar barnet att skapa och upptäcka, vilket främjar de ”hundra språken”. 

Ateljéristan ansvarar för att främja konsten i olika uttrycksformer. En annan viktigt aspekt är 

observation och dokumentation, som sammanställer alla processer genom olika medel, projekt 

är viktiga som en metod för lärande. Slutligen nämns pedagogen som medforskaren, den 

person som medföljer, skapar, upptäcker, formar och tänker framåt med barnet (a.a.) 

3.3 Tidigare forskning och litteraturöversikt 

Detta avsnitt utgörs av en genomgång bland litteratur och forskning om musicerande i 

förskolan. Avsnittet presenteras under olika titlar som underlättar fokuserandet på fakta och 

identifikation av olika problemområden.  

3.3.1 Olika uppfattningar om musicerande 

För att kunna förstå en svårighet bör man undersöka de bakomliggande faktorer som har 

orsakat den (Bjørkvold, 1991). Det kan finnas många orsaker till ett hinder och det som 

påverkar mest är individen och dess föreställningar. 

Ofta är det ängslan, rampfeber och prestationsångest som utestänger människor 

från musiken i det egna musicerandet. Musikens krav, nedärvda i speltekniska 

färdigheter och spelteknisk förmedling, blir för de flesta ständigt så stora att bron 

mellan människa och musik störtar samman (a.a., s. 232) 

Rytmikpedagogen Stina Abrahamsson (refererat i Fryklund & Wennberg, 2014), berättar om 

sin egen upplevelse som ung. Hon försökte sjunga i en kör och hennes röst hördes inte på 

grund av hennes nervositet. Körledaren märkte att hon inte hördes och hon fick ingen plats i 

kören. En sådan upplevelse påverkar självkänslan och sätter spår i livet. Fryklund och 

Wennberg (2014) beskriver att rädslan och osäkerhet inför musicerandet ofta förekommer hos 

förskollärare. Pedagoger som upplever att deras röst inte räcker till för att sjunga, blir ängsliga 

och vill inte bli bedömda om de sjunger falskt. De undviker att bli utsatta och det skapar ett 
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hinder för musicerandet. 

Hofvander Trulsson och Houmann (2015) uppmuntrar till reflektion kring musikalisk 

verksamhet och inspirerar till ett genomtänkt sätt att arbeta med musik i förskola och skola. 

Forskare som medverkar i denna bok (Wiklund, 2015; Houmann, 2015; Burnard, 2015; 

Abrahamsson & Wennberg, 2015) beskriver vad som leder till ett givande musiklärande och 

vad som kan begränsa kreativitet och skaparlust i barnets värld. De problematiserar bland 

annat myten om ”medfödd förmåga för att musicera” i jämförelse med de övriga fackämnena 

som exempelvis matematik, att ämnet matematik är något som ”man lär sig”, medan musiken 

är något ”man föds med”. 

Forskaren Burnard (2015) menar att dagens lärare känner sig osäkra och splittrade över sin 

musikförmåga. Hon menar att många lärare antar att musikalitet och kreativitet finns 

hos ”vissa” lärare och barn, istället för att tänka över de personliga och miljömässiga 

aspekterna. Hon menar att det krävs självförtroende och kreativitet för att kunna utveckla 

musikpedagogiken. ”Vi måste ifrågasätta de myter som ligger bakom föreställningarna om 

vem som kan och vem som inte kan spela och musicera” (s. 13). Burnard menar också att 

kärnan i lärarrollen är att oavsett om man gillar eller inte gillar att sjunga så är man skyldig att 

erbjuda barnen en rik musikalisk miljö och uppmuntra dem till musicerandet. 

3.3.2 Läroplanen och Barnkonventionen 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ger en tydlig riktlinje till pedagogerna. En trygg, 

öppen, inbjudande, innehållsrik och meningsfull miljö ska erbjudas som stimulerar barnen till 

lek och aktivitet där de kan utveckla sin förmåga att: ”förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” 

(s. 10). Och att: “Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, 

konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (s. 11). 

Barnkonventionen (Unicef, u.å.) talar för vikten om barnets rätt att uttrycka sig i estetiska 

former, där utbildningen ska syfta till att utveckla möjligheter för deras kultur, språk, 

konstnärlig verksamhet samt rekreations- och fritidsverksamhet.  
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3.3.3 Miljöns betydelse 

Tidigare nämndes Nordin-Hultman (2010) som i hennes doktorsavhandling fokuserar på hur 

pedagogerna iscensätter den pedagogiska miljön, dess material och organisationen av tid och 

rum. Dessa villkor förblir betydelsefulla för barns möjligheter för utveckling och barns 

subjektskapande. I sin studie jämför hon den engelska och svenska förskolan. Hon finner att i 

både engelska och svenska förskolor är materialet otillgängligt för barnen samt att utbudet 

inte är varierat. Materialen som lockar och fångar uppmärksamheten är de som hon kallar 

för ”rumsrena” material som återkommer och erbjuds varje dag och som är tillgängliga för 

barnen, exempelvis klossar och byggmaterial. De material som är ”smutsiga” är de som inte 

är synliga, de ”otillgängliga”, exempelvis musikinstrument, flytande färger, lera, laborativa 

eller naturvetenskapliga material. Hon visar också att barnen ges för lite utrymme för att 

påverka sin egen tid, rum och sina aktiviteter.  

Förutom en (o)reflekterad iscensättning av en miljö finns även ett annat hinder som är viktigt 

att beakta, vilket påverkar musicerandet. Detta ser vi i nästa avsnitt. 

3.3.4  Musikutbildning inom skolan, förskolan och högskolan 

I en granskning av 35 svenska grundskolor av Skolinspektionen (2011) visade det sig att 

musikundervisningen behöver förbättras. Faktorer som har påverkat kvalitén är exempelvis 

musiklärarnas utbildning, hur tiden disponeras, tillgången till instrument och vilka lokaler 

som finns. Ett annat problem som inspektionen lade märkte till är att rektorerna 

lågprioriterade ämnet musik.  

Wiklund (2015) menar att de praktiska delarna, där man musicerar, sjunger och lär sig spela 

instrument har minimerats inom lärarutbildningen. Hon menar att lärarna undervärderar 

musikämnet, och denna bristande samverkan mellan musik och övriga ämnen gör att eleverna 

får sämre förutsättningar att lyckas och att de undervärderas av pedagogerna. Hon anser att 

det estetiska ämnet i förskollärarutbildningen är av stor vikt för att lägga grunden till en 

estetisk verksamhet i förskolan. 

I en fallstudie av Bond (2015a), där syftet var att jämföra och undersöka användningen av 

musik i två Reggio Emilia inspirerade förskolor i USA, visades att majoriteten av lärarna inte 

hade någon musikrelaterad lärarutbildning och ansåg att de få professionella 

utvecklingsmöjligheterna inom musiken var ineffektiva. Pedagogerna i studien insåg att 
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barnen var kapabla till musicerande, men problemet var att pedagogerna inte visste hur de 

skulle tillämpa musicerandet i verksamheten. Detta liknande problem förekommer också i de 

svenska skolorna (Holmberg, 2014).  

Holmberg (2014) skriver i sin bok ”Rösträtt” om ett projekt som genomfördes vid Malmö 

högskola under åren 2011–2014. Projektets utgångspunkt var att musikdirigenten Daniel 

Hansson och dramapedagogen Sofia Balic såg ett hot genom det reducerade fokus som fanns 

på musik i förskolan och en nedmontering av musik i lärarutbildningen. Via iakttagelser, 

erfarenheter och samtal med lärare i förskolor och högskolor konstaterade de att de 

nyexaminerade pedagogerna inte fick tillräckligt med musikundervisning, där 

musikundervisningen hamnade i en ”liten hörna”. Konsekvensen blir att de nyexaminerade 

pedagogerna berövar barnets rättighet att musicera på sina egna villkor, resultaten blir då en 

torftig barnsångsupplevelse i musiksamlingar (a.a.).  

Rösträttsprojektet blev inspirerades av Barnkonventionens artikel 31 som talar om barns rätt 

att uttrycka sig estetiskt (Unicef, u.å.). Både i högskolan och i förskolor fortbildades 

pedagoger för en radikal förändring av musikarbetet med förskolebarnen. Projektet strävade 

efter att fylla pedagogernas bagage med de nödvändiga verktygen för ett lyckat musicerande.  

3.3.5 Pedagogens förhållande till musicerandet 

Wassrin (2013) visar i sin licentiatuppsats att barnen är kompetenta att utforska världen med 

hjälp av musik och rörelse i ett gemensamt utövande. Det visar sig att de medierande 

verktygen är väsentliga för att barnen ska kunna musicera. Hon lyfter också att en viktig 

förutsättning är att låta barnen välja verktyg, plats och tid för att det ska bli ett meningsfullt 

musicerande istället för ett begränsat, av pedagogernas styrning i endast en 

musiksamlingscirkel. 

Pedagogerna har en viktig roll när det gäller att förse barnen med materiella 

resurser, möjligheter att röra sig fritt, tidsmässiga resurser och andra erbjudanden 

som underlättar musicking. (Wassrin 2013, s.110). 

Houmann (2015) anser att om man är lyhörd gentemot barnets önskningar, kan man förbättra 

miljöer till en meningsfull plats för kreativitet. Genom att låta barnen experimentera med ljus, 

dofter och musik förstärks både lärande och välmående. 
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Persson Aronson (2013) förespråkar också i sin avhandling att barnens musikaliska kreativitet 

hämmas när man iscensätter en fyrkantig musiksamling. Hon menar att man ska ge barnet 

utrymme att erfara musiken med hela sin kropp. ”Barn behöver få vistas i en varierad och 

tillåtande musikmiljö, där det finns musicerande vuxna som förebilder och där vuxna ger sig 

hän i musiken och deltar med själ och hjärta” (s. 4). 

Bond (2015b) gjorde en komparativ fallstudie med syfte att undersöka användningen av 

musik i två Reggio-inspirerade förskolor i USA med kontrasterande sociokulturella 

sammanhang. Studien visar att barnen tog del av musikaktiviteten i båda förskolorna. 

By allowing children to take ownership over some of the song selection, teachers 

gave students a sense of agency in an activity that might have been solely teacher-

directed. (a.a., s. 122). 

På både den privata och kommunala förskolan fick barnen, istället för förskolläraren, styra 

sångsamlingarna. Barnen fick välja låtar och uttrycka den genom sång och dans. I detta 

spontana musicerande öppnades möjligheter för samtal om sång och ljud. Detta tillåtande 

arbetssätt blev en motor för barnets musicerande. 

Westlund (2011) ger också ett exempel på hur pedagogerna i förskolan Näckrosen låter barnen 

välja sångerna på samlingen. ”Alla barn får välja en sång, även de som på grund av sin ålder 

eller språksvårigheter inte kan säga namnet på sången” (s. 92). I läroplanen (Skolverket, 

2010) finns ett stycke med rubriken ”Barns inflytande”, där det betonas att barn bland annat 

bör få möjligheter att uttrycka sina åsikter. Där finns också riktlinjen för pedagoger som ”ska 

ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (s. 

12). 

Tidigare nämndes Bond (2015a) som beskriver när pedagogerna var osäkra på 

musiktillämpningen i sin verksamhet. Denna rädsla kan förbli ett svårt hinder för vissa 

pedagoger att övervinna. Därför föreslår Bond (2015a) i sin studie att det borde finnas en 

utbildning som motsvarar ateljérista, fast inom musik. Hon menar att liksom ateljéristans roll 

att bl.a. stödja andra pedagoger i skapandet så borde det finnas musik-ateljéristor som kan 

stötta pedagogerna i musicerandet. Men förutom professionellt stöd behövs det också 

självförtroende. 

Inom rösträttprojektet beskriver Holmberg (2014) att man organiserade barnkör i olika 
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förskolor. Syftet var bland annat att hjälpa pedagoger att hitta verktyg för att bygga 

självförtroende och skapa goda förutsättningar för sång. 

En vuxen som får större självförtroende och vågar använda sin röst i större utsträckning 

och prova nya aktiviteter i samband med musik kan inspirera barnen till att göra 

detsamma och på så sätt upptäcka nya uttryckssätt i musiken och träna och stärka sina 

egna röster. (Fryklund & Wennberg 2014, s. 64 ) 

3.4 Sammanfattning 

I det första avsnitten förmedlades en förståelse av vad begreppet ”musicerande” står för. Vi 

konstaterade att förutom sjunga och spela, så handlar det också om hur musiken utförs och 

upplevs i en aktiv handling. 

I det andra avsnittet beskrevs barnet som en kompetent individ som har olika sätt att upptäcka 

världen. Men för att barnet ska utvecklas krävs två komponenter som förutsätter varandra. 

Dessa är semiotiska resurser och mediering. Vygotskij ansåg att människan är en social 

varelse som vill interagera med sin omgivning. Men för att kunna göra det behöver barnet ett 

medium för att stimulera tänkandet och erövra ny kunskap (Smidt, 2014). Utifrån barnets 

upplevelser och förståelse av sin egen verklighet, som är beroende av vilka miljöer, tid och 

aktiviteter som erbjuds, utvecklas barnet. Det är i och genom semiotiska resurser som barnet 

blir till (Nordin-Hultman, 2010). De blir beroende av miljö, redskap och den erfarne kamrat 

eller vuxen som finns till hands. Nordin-Hultman (2010)  menar att de semiotiska resurserna 

förblir ett medium som omringar barnet, fokus ska vara på den pedagogiska miljön och dess 

material och organisationen av tid och rum. Mot denna bakgrund anses de semiotiska 

resurserna som en förutsättning, ett medium som ger barnet förutsättningar till förstånd. Det 

betyder att pedagogen måste ständigt reflektera kring hur miljön formas till en pedagogisk 

plats där barnet blir inbjudet till sitt subjektskapande.  

I det tredje avsnittet beskrivs vad som kan påverka antingen ett torftigt eller framgångsrikt 

musicerande. Forskning visar att det finns vissa faktorer som missgynnar musicerandet. Här 

betraktas exempelvis ängsliga pedagoger, en torftig miljö och otillräcklig musikundervisning 

inom lärarutbildningen. Däremot ser vi att det behövs självförtroende, engagemang och 

kreativitet samt professionell stöttning för att vara en drivande musikförebild. Dessutom ska 

pedagogen ti 
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4. Metod 

Kapitlet inleds med beskrivning av vilken metod som använts i denna studie. Vidare redovisas 

urvalet av platsen, respondenter, även utfallet samt litteratursökning och urval. Därefter berörs 

de etiska aspekterna och avslutas med genomförandet och databearbetningen. 

4.1 Metodval 

Utifrån syftet med att öka förståelsen kring musicerandets villkor i förskolan, har den 

kvalitativa forskningsmetoden utvalts. Denna utmärks av att vara ”induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk till sin art” där tonvikten ligger mer på ord än på kvantifiering vid 

insamling och data-analys (Bryman 2011, s.340).  

Denna arbetsmetod har ett mer relationellt arbetssätt, där forskaren själv möter människor, 

samlar in och tolka data, det innebär att forskaren går närmare människan och försöker leva 

sig in i deras föränderliga värld och utveckla en kontextuell förståelse. I kontrast kan den 

jämföras med den kvantitativa metoden som tar distans ifrån det sociala sammanhanget och 

som är inställd på att använda siffermässiga mätmetoder för att kunna generalisera, deducera 

data samt dra logiska slutsatser (a.a.).  

Inom den kvalitativa metoden finns ett stort antal olika modeller för att bearbeta och analysera 

forskning. I denna uppsats används tematisk analys som innebär att man strukturerar 

datamaterialet under olika teman. Inspiration har även tagits från den fenomenografiska 

analysmetoden då denna beskriver och analyserar människors tankar om olika fenomen i 

omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2015). Denna variation som människorna har att uppleva 

och uppfatta omvärlden, (även kallad utfallsrummet) kommer att hjälpa och ge en djupare 

förståelse och bidra till det mänskliga lärandet. Detta lärande kan leda till reflektion och 

förändring av förhållningsätt (a.a.). För att få svar på frågeställningarna användes kvalitativ 

intervju. 

4.1.2 Kvalitativ Intervju 

Bryman (2011) förklarar att en kvalitativ intervju ofta fokuserar på både vad 

intervjupersonerna säger och hur de säger det. Intervjuerna tenderar att vara flexibla och 

följsamma efter den riktning som intervjupersonernas svar går i. Undersökningens fokus kan 

också anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna och rikta intresset 
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mot den intervjuades ståndpunkter (a.a). 

Det finns olika former för intervjuer. Ett exempel är den ostrukturerade intervjun som tenderar 

att bli som ett vanligt samtal utan att ha färdiga frågor till respondenterna. Motsatsen är den 

strukturerade intervjun som följer strikt efter ett schema av specifika frågor med ett visst antal 

svarskategorier och tenderar att bli mer styrd av forskaren (a.a.).   

I denna uppsats har en semistrukturerad intervju använts. Denna intervjuprocess kännetecknas 

av sin flexibilitet, med en intervjuguide och med det tema som ska beröras, ”frågorna kan 

ställas i vilken ordning som helst och intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt” (a.a., s. 416). Syftet med frågorna är att få en fyllig och detaljerad beskrivning och 

svar angående fenomenet man vill utforska, dessutom finns en strävan att uppnå deltagarnas 

reflektioner om de ”processer som leder fram till eller blir följden av en händelse” (a.a., s. 

365). Nackdelen med den kvalitativa intervjun är att det blir svårt att generalisera eftersom 

respondenterna inte representerar en hel population, det vill säga att de allmänna slutsatser 

som anges i ett resultat av en studie genom enbart intervjuer, kan inte påstås som en absolut 

allmän sanning, däremot kan det generaliseras i tillägg till de teorier och tidigare forskning 

som används i en studie. (a.a.). 

4.2 Urval 

Urvalet av plats, material, litteratur, personer och förmågan att urskilja det viktiga i en 

transkribering är avgörande för resultatet. I avsnitten om urval eller ”sampling” i Bryman 

(2011)  framgår det att kvalitativa forskare vanligtvis sysslar med målinriktade eller målstyrda 

urval ”purposive sampling”. Sådana urval handlar i huvudsak om att välja ut enheter 

(individer, organisationer, dokument, avdelningar och så vidare) med direkt hänvisning till de 

forskningsfrågor som har formulerats. 

4.2.1  Val av plats och respondenter 

Fältområdet som valts är en förskola, där det vistas mer än 80 barn från 0-6 år och 12 

anställda. Det finns tre avdelningar, och valet blev att intervjua pedagogerna på samma plats 

där jag gjorde en av mina VFU. Förskolan kommer att kallas Vulkanen och avdelningen med 

de yngsta barnen (ett till två år) för Mount Fuji, den andra avdelningen (två till tre år)för 

Mount Bromo och syskonavdelningen med de äldre barnen (tre till fem år) för Etna, (namnen 

är fingerade). Jag gjorde min VFU i Etna-avdelningen. 
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Denna förskola valdes på grund av att under VFUn väcktes författarens funderingar kring att 

forska om pedagogernas musicerande. Relationen som redan byggts upp med personalen i 

Etna-avdelningen, barnen och vårdnadshavarna och den tillit och förtroende som fanns gjorde 

valprocessen lättare. Här följer en kort presentation av respondenterna för att få en 

uppfattning om deras utbildning och yrkeserfarenhet. De sex första respondenter jobbar på 

avdelning Etna och den sista respondenten jobbar på Mount Bromo. (namnen på 

respondenterna är fingerade). 

Alicia har jobbat i 30 år som förskollärare. Hon har även en påbyggnadsutbildning inom 

Reggio Emilia och människosyn samt en fördjupat utbildning för barn med särskilda behov.  

Luisa har jobbat i 14 år som förskollärare. Hon har gjort en teckenspråkskurs men har inte 

deltagit på Reggio Emilia utbildning. Däremot har hon gjort studiebesök på andra Reggio 

Emilia inspirerad förskolor.  

Muriel har jobbat 4 år som förskollärare och gått på Reggio Emilia utbildning.  

Carmen har jobbat i 13 år som förskollärare. Hon har gått på Reggio Emilia utbildning och 

på en kurs om lekens betydelse. 

Maria har jobbat 5 år som förskollärare. Hon har varit på Reggio Emilia utbildning.  

Marta har arbetat över 30 år som förskollärare och kompletterat med fristående kurs i Reggio 

Emiliapedagogik.  

Carolina har jobbat i 32 år som förskollärare och deltagit på Reggio Emilia utbildning. Hon 

jobbar på avdelningen Mount Bromo.  

4.2.2 Litteratursökning och urval 

För att få mer fakta om tidigare studier och forskningsarbete användes databasen Erik 

söktjänst på högskolans biblioteks hemsida. Med Eric letar man mest internationella studier, 

avhandlingar och tidskrifter. För att fokusera sökningen i Erik användes så kallad ”trunkering 

(*)”. Exempelvis söktes på ”musicking*” och resultatet blev 21 träffar. Samma 

trunkeringsprincip användes för att kombinera med andra ord som preeschool, Reggio Emilia 

approach, complications, possibilites. Av dessa resultatträffar kunde vissa tidskrifter användas 

som blev relevanta för studien.  
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Även Diva och Google Scholar för att söka mestadels svenska avhandlingar och andra studier 

som var relaterade till forskningen. Följande sökord användes: musik, förskola, socio 

kulturellt, miljö och Reggio Emilia. Dessa ord kombinerades med varandra och lades till 

orden ”hinder” och ”möjligheter”. Böcker ifrån hemkommunens bibliotek kompletterade 

litteratursökningen. Denna forskningsbaserade litteratur hjälpte att utveckla begrepp och 

förståelse för de villkor som krävs för ett meningsfull musicerande.  

4.3  Etiska aspekter 

De etiska riktlinjerna är till för att skydda dem som är föremål för forskning, men 

även organisationer ska skyddas så att en forskare inte beter sig oetiskt på ett sätt 

som kan få negativa konsekvenser för organisationen i fråga (Bryman 2011, s. 

132). 

Brymans (2011) text har använts som grundkunskap om de viktigaste etiska aspekterna vid 

genomförandet av en undersökning. Under det första pilotbesöket skrevs ett brev till 

vårdnadshavarna och pedagogerna. För att beakta informationskravet och få deras samtycke 

informerades både respondenter och vårdnadshavare om studien. I brevet förklarades syftet 

med studien samt dess arbetsgång. Även principer som rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen 

belystes (a.a.). 

Deltagarens frivillighet förklarades, d.v.s. att var och en har rätt att vid varje skede i 

undersökningen vägra delta utan att behöva ange något skäl för detta och att de har all rätt att 

hoppa av om de så önskar. För att respektera konfidentialitetskravet förklarades för 

respondenterna att personuppgifterna såsom deras namn och förskolans namn skulle skyddas 

från obehöriga. I denna studie används fingerade namn på både respondenter och fältområdet. 

Däremot i resultatdelen används orden ”pedagog" eller ”pedagogerna” som generaliserar 

samtliga respondenter. Nyttjandekravet förklarades för respondenterna, d.v.s. att 

transkriptionerna av intervjuerna skulle användas bara för forskningsändamålet. 

4.4 Genomförande och data bearbetning 

Under det första pilotbesöket informerades pedagogerna om studien och de fick då också 

informationsbrevet, ett brev till barnens föräldrar (som pedagogerna skickade via deras 

internmejl) och ett brev till pedagogerna som skulle bli intervjuade. Syftet med brevet till 
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föräldrarna var att få deras samtycke till att kunna observera och filma deras barn i någon 

musikalisk kontext men detta valdes senare bort, eftersom fokusen på studiet blev på 

pedagogernas berättelser. 

Pedagogen från avdelningen Mount Bromo intervjuades men under databearbetningen valdes 

sedan bort, eftersom valet blev att fokusera studien på pedagogernas erfarenhet med de äldre 

barnen som hade upplevt svårigheter med musicerandet. 

Intervjuerna planerades utifrån Brymans (2011)grundläggande råd om en intervju. Där 

beaktas exempelvis formuleringar på frågorna och hur dessa ordnas. Där ges även råd om 

tidslängden och en plats där respondenterna ska känna sig bekväma.   

Förskolan Vulkanen besöktes vid tre olika tillfällen för att intervjua pedagogerna. De sju 

respondenter intervjuades enskilt. Några intervjuer genomfördes i ett samtalsrum och andra i 

lärarrummet. Det var viktigt att pedagogerna skulle känna sig bekväma och avslappnade. 

Därför introducerades intervjun med en genomgång av de frågor som skulle behandlas. 

Därefter användes en Sony Experia mobiltelefon och appen ”Smart Voice Recorder” för att 

spela in samtalet. Dessa samtal blev mellan 30 och 40 minuter långa. 

Under intervjuprocessen försökte jag att inte titta på frågorna så att det skulle bli en känsla av 

ett samtal. Jag fokuserade på att ställa följdfrågor och uppmuntra dem till att berätta mer om 

deras upplevelser, känslor, rädslor och framtidsdrömmar, allt utifrån musikens tema.  

Efter varje intervju transkriberades det inspelade samtalet på dator för att kunna bearbeta 

materialet. En tematisk analysmetod användes, med inspiration från en fenomenografisk sju-

stegs-modell för att analysera data och hitta teman (Dahlgren och Johansson, 2015). De sju 

stegen är: bekanta sig med materialet, kondensation, jämföra, gruppera, artikulera kategorier, 

namnge kategorier, kontrastera. Dessa steg har i stort sett följts.  

Först lästes transkriptionen igenom ett antal gånger för att kunna bekanta sig med 

materialet. Sedan utskildes de mest relevanta uttalandena. De ord och fraser som återkom 

kodades genom att markera dem med färger från dataprogrammet Open Office. Genom att 

färglägga, urskilja och koda olika utsagor kunde likheter och skillnader börja skönjas, detta 

ledde till att temats kärna började belysas. Därefter började kategoriseringen av olika 

teman och namngivning av dem. 

För att kontrollera data som samlats och skapa tillförlitlighet i forskningen, utfördes ännu 
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ett besök hos pedagogerna där man gick igenom den summerade transkriptionen. Detta för att 

ge dem möjligheten att invända eller försäkra att transkriberingen instämde med de svaren 

som gavs under intervjun, detta kallas även för respondent validering (Bryman, 2010). 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen baserat på de sex intervjuer som utförts och 

valdes ut. Utifrån frågeställningarna om vad som hindrar pedagogerna att iscensätta 

musicerandet i förskolan och vad som befrämjar musicerande i förskolan har resultatet 

indelats i tre huvudteman. Varje tema är en resultatanalys av pedagogernas utsagor som tolkas 

i förhållande till de teoretiska och filosofiska ramarna samt tidigare forskning. Citat ifrån 

pedagogerna förekommer också för att belysa temats innehåll. Resultatet använder 

orden ”pedagogerna” för att generalisera förskollärarnas gemensamma upplevelse av det tema 

som behandlas. 

Det första temat handlar om de underliggande föreställningar som har hindrat musicerandet 

med barnen, denna del kallas för pedagogens hinder för musicerandet. Det andra temat 

handlar om miljöns och materialens betydelse som inbjuder eller hindrar musicerandet, detta 

tema kallas för miljöns musicerande villkor och det tredje temat handlar om vad som 

befrämjar musicerandet i verksamheten, detta sista kallas för pedagogens musicerande villkor.  

5.1 Pedagogens hinder för musicerande 

Samtliga pedagoger beskriver att musiken inte varit så förekommande och inte haft en 

betydande roll på deras avdelning. Orsakerna är många men det som uppträdde i deras 

berättelser var bristen på musikintresse och otillräcklig musik-kompetens. Dock kommer det 

största hindret ifrån deras egna föreställningar. Hälften av pedagogerna upplever att det 

uppstår en skamkänsla och rädsla för att använda musiken när de inte kan musicera. 

[…] jag tror att musiken hamnar lite i bakfatet på grund av som vuxen känner att 

man kan inte, det är skamlig att sjunga det är skamligt att försöka spela när man 

inte kan, man kanske sjunger falsk och man kanske svårt att läsa melodierna alltså 

det är många såna grejer som gör att man inte ändvänt sig av det (Alicia) 

Pedagogerna menar att det uppkommer en bedömande känsla i synnerhet framför andra 

vuxna. Deras upplevelse kan relateras till Burnard (2015) samt Fryklund och Wennberg, 

(2014) som beskriver att dagens lärare känner sig osäkra och odugliga över sin musikförmåga. 

En förklaring som pedagogerna gav som hindrade deras musicerande, var att de inte kan spela 

något instrument. Samtliga förklarade att det blir lättare om man kan spela ett instrument. De 
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menade att förr fanns det andra pedagoger som var duktiga på att spela gitarr och så blev 

det ”deras grej” och det blev lättare att musicera med barnen. Pedagogerna förklarade att de 

helst arbetar med det de känner sig trygga med, det som hamnar inom deras ”trygga zon”. De 

exemplifierar och berättar att om man gillar att pyssla, då använder man den egenskapen i 

verksamheten men om musiken inte står högst i deras intresse då hamnar det i skymundan, det 

vill säga utanför deras ”trygga zon”.  

En annan aspekt är att mer än hälften av pedagogerna upplevde skillnad mellan att musicera 

med de yngre respektive de äldre barnen. De menade att med de yngre barnen kändes det 

säkrare och mer naturligt att musicera än med de stora barnen. 

[…] att det blir mer naturligt med de yngre barnen med enkla sånger och kanske 

vi blir osäkra på vad vi ska sjunga för någonting med de stora barnen och därför 

blir det lättare med de små barnen (Marta). 

Pedagogerna berättade att det var svårt att fånga de större barnen med musiken för att de 

krävde mer än de små. De säger att de stora barnen har en större musikerfarenhet och tröttnar 

på samma gamla sånger som ”bä, bä vita lamm” och ”björnen sover”, barnen vill ha 

en ”annan input för musiken” mer ”svängigt och rockigt”. Barnens inställning kan tolkas 

utifrån Reggio Emilias filosofi (Smidt, 2014), om det kompetenta barnet. I detta fall vill 

barnen upptäcka och utveckla sitt musicerande på olika sätt. Pedagogerna däremot saknar 

kunskap för att anpassa musicerandet till barnets villkor. 

En annan aspekt som utgör ett hinder i musicerandet är pedagogernas upplevelse inom 

högskoleutbildning och den fristående utbildningen av Reggio Emilia. Pedagogerna har 

upplevt att det inte varit något stort fokus på musik på den fristående utbildningen av Reggio 

Emilia. De berättade att musiken inom Reggio Emilias utbildning uttrycktes som ett av de 

hundra språken och att man kan ha den i bakgrunden i de skapande momentet. Mer fokus 

lades på miljön som den tredje pedagogen. 

Pedagogerna berättade också att i högskolan ingick musiken som en liten del av utbildningen. 

Musikundervisningen flätades in i de estetiska aspekterna. En av pedagogernas reflektion var 

om musiken inte hade en viktig roll i utbildningen, varför skulle den bli ett viktigt ämne i 

förskoleverksamheten då? Pedagogen menade att det hade gynnat deras musicerande om de 

hade lärt sig att använda detta pedagogiska verktyg på ett mer konkret arbetssätt. Detta 

speglar forskarnas granskning av pedagogernas musikkvalité inom skolor och förskolor. 
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Wiklund (2015) och Skolinspektionen (2012) konstaterade att de praktiska delarna, där man 

musicerar, sjunger och lär sig spela instrument har minimerats inom lärarutbildningen. 

5.2 Miljöns musicerande villkor 

Hittills har vi inte haft någon musik miljö, vi har inte haft nån plats, det har inte 

varit synligt tidigare. Det har varit så att vi har sjungit och tagit fram instrument 

ibland men det har inte vart nånting i miljön som barnen kunnat välja på (Luisa).  

Samtliga pedagoger berättade att materialet har varit undangömt och att de har varit dåliga på 

att skapa en inbjudande miljö. De har haft några få instrument i en låda som inte används så 

ofta. De jämförde detta med ateljéns material som är mer tillgängliga för barnen. De menade 

att de tagit ifrån barnet ett ”språk” som möjliggör ett sätt att kunna uttrycka sig. Pedagogerna 

ansåg att de hade en hel del att tänka på för att skapa en inbjudande musikmiljö. Malaguzzi 

betraktar miljön som den tredje pedagogen och en genomtänkt iscensättning av denna, förblir 

betydelsefull för barns möjligheter att utvecklas (Smidt, 2014). Mot denna bakgrund kan 

därför iscensättningen av en tillåtande musikmiljö inte sägas vara uppfyllt för pedagogerna. 

Vi har pratat om miljöerna och att vi vill förändra en hel del. Vi ska göra definitiv 

en musik rum för det har det saknat (Muriel).  

På senare tid har de försökt göra instrumenten mer synliga i ett rum som de strävar att 

utveckla till ett musikrum. Dock upplevde pedagogerna att det inte fungerat som de 

förutspådde. Ett problem som uppkom när de försökte iscensätta en musikmiljö, var att 

instrumenten gick sönder. Pedagogerna menade att barnen inte kunde hantera instrumenten på 

ett varsamt sätt, de slits och barnen har ingen respekt för dem. Pedagogerna förstod detta 

fenomen och tog på sig detta misslyckande. En pedagog förklarade att de inte hade musicerat 

med barnen och ingen hade lärt barnen att hantera dessa instrument, de hade bara öppnat ett 

rum och lagt instrument utan att ha introducerat dessa instrument för barnen. Nu däremot, 

planerar pedagogerna bygga ett musikrum och har en plan för hur de ska introducera 

instrumenten. Pedagogernas iscensättning av en musik miljön, påminner om Bond:s (2015a) 

betraktelser av pedagogernas osäkra musiktillämpning i sin verksamhet och förslaget om en 

musik ateljérista som kan stödja pedagogerna i musicerandet. Vygotskij menade att barnet 

utvecklade ny kunskap med hjälp av den mer erfarne, i denna kontext tolkas pedagogernas 

som den kunnige som ska leda barnet till den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014). 
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Musikmaterial som barnen har tillgång till är sångpåsar. Där inne finns det konkreta eller 

papperssymboler som gestaltar djur eller saker, de har I-Pad där de tittar och lyssnar på musik, 

de har också cd spelare, en akustisk gitarr, och olika slags rytm/slag instrument som 

exempelvis tamburin, kastanjetter, ägg och trummor. Senast har de köpt en trådlös högtalare 

för att koppla I-Pad med Bluetooth. Dessa material kan betraktas enligt Vygotskij som de 

medierande artefakter som hjälper barnet att utöka sin förståelse (Säljö, 2014). Barnet tar del 

av de semiotiska resurser som erbjuds via multimedia, dessa förblir ett attraktivt medel för att 

stimulera barnets sinnesupplevelser. 

Pedagogerna berättade att barnen älskar att använda I-Pad. I den får de möjligheten att se och 

lyssna på musik, dansa, sjunga och härma artisterna. De berättar att de använder projektorn 

för att se i stor bild de artisterna barnen tycker om. Detta exempel är ett sätt att musicera, att 

få kunna uttrycka sig fritt i sina rörelser och sång och uppleva det som en meningsfullt 

utförande. Dock händer inte detta så ofta i deras avdelning. 

5.3 Pedagogens musicerande villkor 

[…] Dels för att vi förmedlar vårt språk, vi har olika språk vi har somaliska barn 

och varför inte lyssna på den musiken? även om vi inte förstår ordagrann […] en 

del barn nappar språket med sång […] man märker att de har det rolig med musik 

[…] man ofta blir man ju glad av musik, men man kan ju också bli ledsen av 

musik det är ju också ett sinnes utryck (Maria). 

Pedagogerna erkänner musikens egenskaper som ett pedagogiskt verktyg och som ett av 

de ”hundra språken”. Wiklund (2015) betraktar de estetiska språken som ger oss möjligheter 

att utveckla vårt språk.  Malaguzzi menar att det kompetenta barnet har många språk att 

uttrycka sig på och skaffa ny kunskap (Smidt, 2014). Pedagogerna är medvetna om att 

musiken nämns i läroplanen och att det är en del av uppdraget att beaktat den. De berättar att 

musiken kan vävas in i olika ämnesområden och att den hjälper barnen utveckla det talade 

språket och matematiken. Pedagogernas påstående stämmer med Jederlund (2011); Angelo 

och Sæther (2014) samt Ehrlin (2012) om att musik är ett användbart verktyg i den 

pedagogiska verksamheten som bidrar till utveckling. 

Pedagogerna märker att barnen upplever glädje med musiken och med musikaktiviteterna. 

Detta anser pedagogerna skapar gemenskap mellan barnen och dem själva. Pedagogerna anser 

också att musiken har en lugnande påverkan och att den passar bra ihop med skapande 

aktiviteter. 
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Pedagogerna anser att de förutsättningar som behövs för att kunna lyckas med musicerande är 

ett genuint musikintresse och musikkompetens. De menar att det skulle underlätta för 

musicerandet om de kunde spela gitarr eller något annat instrument, men också att det skulle 

underlätta musicerande om de pratade mer med varandra och ändrade sin uppfattning om att 

detta är ett viktigt ämne.  Helge Sætre (2014) menar att det är av stor nytta att 

medvetandegöra sin egen syn på musik och försöka förstå andra tänkbara musikaliska synsätt 

och utveckla olika tillvägagångssätt. Pedagogerna menar att oavsett om man inte har någon 

musik-kompetens, så gäller det att våga, att ge sig in i den ”osäkra zonen” och lära sig att 

använda detta pedagogiska verktyg. Pedagogernas inställning stämmer med Burnards (2015) 

resonemang att oavsett om man gillar att sjunga eller inte så är man skyldig att erbjuda barnen 

en rik musikalisk miljö och uppmuntra dem till musicerandet. 
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6. Diskussion 

Syfte med studien är att öka förståelsen kring musicerandets villkor i förskolan. Resultatet 

visar att pedagogerna förespråkar att musiken är viktig i verksamheten, men att det krävs viss 

kompetens för att tillämpa den på ett meningsfullt sätt.  

Kapitlet utgår från en metoddiskussion. Sedan fortsätter resultatdiskussionen utifrån en 

kombination av studiens frågeställningar och det framställda resultatet. Kapitlet fortsätter med 

slutsatser, vidare med studiens bidrag och rekommendationer och avslutas med förslag på 

fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden användes, med semi-strukturerade intervjuer för denna studie. Denna 

metod valdes för sin lämplighet inom en intervjubaserad forskning. Metoden hjälpte till att få 

kunskap genom respondenternas information om hur de uppfattat och upplevt ett visst 

fenomen (Bryman, 2011). Den goda relationen som redan fanns med pedagogerna hjälpte 

också att underlätta urvalet av fältet och respondenter. En möjligt kritisk tanke kring urval av 

respondenternas är att de kunde ha blivit påverkad av den musikverkstad som utvecklades 

under VFUn. Samtal som diskuterades och erfarenhet som upplevdes under dessa veckor kan 

ha påverkat respondenterna till en tankeställning om musikens betydelse i verksamheten och 

därmed påverkat till ett mer inövade svar av den intervjuprocessen som gjordes.  

En kritisk tanke angående intervjumetoden är att intervjufrågorna kunde ha blivit bättre. 

Bristen på intervju-erfarenhet påverkade formen och processen i frågeställandet. Detta ledde 

till att svaren inte alltid var lika omfattande. Hade en ostrukturerad intervjumetod valts, hade 

det fört med sig val av ett specifikt tema. Ett specifikt tema med en bra frågeställning hade 

hjälpt till med att fokusera på att utveckla andra följdfrågor under intervjuprocessen. 

Dessutom hade intervjun blivit mer tillförlitlig om den skett tillsammans med en kollega och 

blivit videofilmad. I mina intervjuer användes bara ljudinspelning. Däremot om 

videoinspelning hade används, då hade det möjliggjorts att både observera och lyssna 

till intervjuprocessen och kunnat få en bättre tolkning. I en intervjuprocess spelar varje ord 

och rörelse en roll och med bristande intervjuvana får det konsekvenser för resultatet 

(Bryman, 2011). Det hade gynnats av att kunna ha två synvinklar, tillägget av en kollega hade 

betytt att vi använt varandras tolkningar och påverkat bearbetningen, analyserande och 
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resultaten av den insamlade data. Detta även kallas även för triangulering som innebär att 

samma studie studeras, analyseras och tolkas utifrån olika perspektiv (a.a.). 

En annan möjlighet hade varit att välja en fallstudie eller mikro-etnografisk forskningsansats. 

Detta syftar till att lägga fokus på en viss aspekt av ett tema (Bryman, 2011). Processen går ut 

på att man exempelvis väljer en viss social miljö som utgångspunkt, etablerar en relation med 

informanterna, talar om syften, beskrivning av gruppen, där man utför olika observationer av 

vad som sker för att sedan bearbeta den i en slutrapport (a.a.). Andra pedagoger från en annan 

förskola som jobbar med stora barn hade kunnat engageras och deras erfarenhet hade kunnat 

jämföras för att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan deras utsagor.   

En tanke kring den respondent (Carolina) som valdes bort från Mount Kromo är att hennes 

upplevelse med att musicerande med de yngre barnen hade kunnat jämföras med de andra sex 

pedagogerna och diskuterats. Dock valet av denna studie blev att fokusera på pedagogernas 

upplevelse med de äldre barnen ansågs det att pedagogen från avdelningen Mount Kromo 

hade förblivit irrelevant i denna studie. Dessutom studiens syfte handlar om villkor, som 

behandlar hinder och möjligheter, inte om jämförande mellan avdelningar, vilket dock skulle 

kunna bli en intressant undersökning.  

Angående frågeställning om Vad befrämjar musicerande i förskolan? märktes att studien inte 

ger ett tillfredställande svar. I strävan att förstå frågan om hindret tappades främjande bort. 

Det anses påverka både resultat och kvalitén på denna studie. Jag märkte också att 

intervjufrågorna fokuserade mer på de underliggande komplikationer som hindrar 

musicerandet än det som kan befrämja musicerandet. Dock anser jag att frågan om 

befrämjandet är ett stort tema som skulle kunnat forskas på enskilt, och om studien hade 

fokuserat enbart inom det hindrandet dilemman hade kunnat utvecklas ännu mer.     

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att hinder uppstår inom musicerandet och detta kan ses utifrån olika aspekter.  

Nedan diskuteras dessa aspekter i relation till resultatet och dess möjliga implikationer. Syftet 

är att förstå de villkor som krävs för musicerande i förskolan. 

6.2.1 Vad hindrar pedagogerna att iscensätta musicerandet i förskolan? 

Resultatanalysen visar en tydlig koppling mellan att ängslan och brist på musikkompetens 

leder till ett hinder för musicerandet. Tidigare forskare upplyser också att dagens lärare 
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känner sig osäkra och splittrade över sin musikförmåga och att det finns ett ointresse av 

musicerandet i förskolan med torftig barnsångsupplevelse (Burnard, 2015; Holmberg, 2014; 

Fryklund & Wennberg, 2014). Alla dessa föreställningar staplas på varandra och kan leda till 

en negativ uppfattning och dålig självbild när det gäller att musicera tillsammans med 

barnen. Detta kan leda till en risk att pedagogen undviker musicerandet och 

musikinstrumenten förblir undangömda. Min tolkning av resultatet är att det uteblivna 

musicerandet leder till att pedagogen bildar en mur och tar tillflykt bakom påståendet att det 

är lättare att musicera med yngre barn och att det krävs att det kan spela något instrument för 

att bli en optimal musikförebild. Risken blir att barnet kan märka denna inställning och 

frustration ifrån pedagogerna; förutsättningarna finns varken i den fysiska miljön eller hos 

pedagogerna för att svara mot deras förväntningar och därför görs något annat istället. Det 

finns tendenser att pedagogerna väljer att engagera sig i något annat som ligger inom deras 

”trygga zon” och slappnar av. På det sättet berövas barnet musicerandet och ännu ett språk. 

Pedagogerna i studien berättade att musikinstrumenten var undangömda, för att barnen 

använde dem på fel sätt i motsats till ateljéns material som var synliga och tillgängliga. 

Malaguzzi kallar miljön för den tredje pedagogen och menar att en medveten utformning av 

miljö och rekvisita stödjer barnets fantasi, kreativitet och kommunikation (Smidt, 2014). I 

denna oreflekterade arbetsmiljö med undangömda instrument tas barnets möjligheter för 

musicerande i förskolan ifrån dem. 

Fastän pedagogerna gjorde en insats för att starta ett musikrum bestod problemet med 

instrumenthanteringen. De berättade att i ett försök att skapa ett musikrum insåg de att barnen 

inte kunde hantera instrumenten på ett lämpligt sätt på grund av att de inte hade musicerat 

med barnen och inte förklarat hur instrumenten skulle hanteras. Om problemet anses vara att 

pedagogerna har för lite kompetens för att kunna musicera med barnen, kan en 

startpunkt vara att pedagogerna kritiskt granskar sina brister och inte ignorerar dem 

(Helge Sætre, 2014). 

En annan punkt i studien som anses vara viktig, vilket hindrar musicerandet är kvaliteten på 

musikundervisningen i förskollärarutbildningen. Studien visar att de praktiska delarna, där 

man musicerar, sjunger och lär sig spela instrument har minimerats inom lärarutbildningen 

(Skolverket, 2010; Wiklund, 2015).  Det bidrar till pedagogens osäkra inställning i 

musikstunden. Därför krävs det att pedagogen kontinuerligt utvecklas också.  
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På högskola för lärande och kommunikation i Jönköping, erbjuds fristående 

musikundervisning för förskollärare för att utöka sin musikkompetens. 

Dessvärre är intresset minimalt. Av egen erfarenhet insåg jag detta vid två tillfällen under min 

utbildning. Utbildningen erbjöds till förskollärarna i allmänhet, men blev inställd på grund 

av för få anmälda deltagare. Detta exempel belyser det magra musikintresse som 

finns bland förskollärarna. Då anser jag att Högskolans utbildning borde lägga mer vikt i 

musikpedagogiken som ett viktigt redskap.  

Skolverket (2010) skriver att ”förskolechefen ska ansvara för att personalen kontinuerligt får 

den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” 

(s.16). Mot denna bakgrund är det viktigt att samverka med förskolechefen och vara ärlig 

om sina brister. På det sättet kan det att öppnas möjligheter för vidareutbildning som kommer 

att gynna verksamheten. Utifrån Bonds (2015a) förslag att det borde finnas en utbildning som 

motsvarar ateljérista, fast inom musik, instämmer jag att det 

skulle vara gynnsamt om fler förskollärare tog en fristående musikutbildning. 

6.2.2 Vad befrämjar musicerande i förskolan? 

Pedagogerna inser värdet av musiken som ett av de hundra språken, ett verktyg som främjar 

glädje, gemenskap, integration, välbefinnande, språkutveckling och matematikutveckling. 

Barnet kommer till förskolan med ett bagage av erfarenheter från den moderna kulturen som 

multimedia och hemmet har erbjudit, med strävan att återuppleva det igen på ett estetiskt sätt. 

Med hjälp av redskapet I-Pad får barnet möjligheten att se, lyssna, röra på sig och härma 

artisterna. I det lustfyllda musicerandet med hjälp av de olika medierande artefakterna 

utvecklar barnet teknik och motorik. Samhället är i ständig utveckling och det 

största kommunikationsmedlet i vår tid är multimedia. Vinge (2014) pratar om digitala 

verktyg och digital kompetens i ämnet musik. ”När det gäller att få tag på musik ger dagens 

teknik stora möjligheter att hitta musik på nätet” (s. 144). Han menar att multimedia är ett 

verktyg som underlättar för både barn och lärare i det kreativa och skapande arbetet. Det är i 

och genom de semiotiska resurserna (Nordin-Hultman, 2010) som barns utveckling blir 

gynnad eller bristfällig. 

För att lyckas med detta, behöver barnet få vistas i en varierad och tillåtande musikmiljö men 

också beakta barnets delaktighet. Nordin- Hultman (2010) menar att barnet ”positionerar sig” 

som väljer, tänker och handlar beroende på var de placeras eller väljer att placera sig. Detta 
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kräver att pedagogen är lyhörd gentemot barnets önskningar och skapar goda förutsättningar 

så att barnet kan påverka utformningen av miljön till en meningsfull plats för kreativitet. Detta 

pedagogiska förhållningssätt förstärker barnets lärande och välmående. (a.a.). 

En kritisk tanke som pekar på en brist är att ingen av pedagogerna förespråkade att 

musicerandet främjar musikkunskap. Detta medför att musiken ses som blott ett verktyg för 

att utveckla någon annan aspekt. Genom detta tankesätt tappar musiken en del av sitt värde. 

Jag menar att det handlar om att pedagogen börjar reflektera kring uppfattningar om vad 

musik är, det handlar om att göra en kullerbytta och skapa ett nytt sätt att se på musik. 

Det är nödvändigt att sprida mer information om estetiken som inkluderar alla nivåer av 

konstnärlig utbildning. Allt börjar med en bra estetisk utbildning i allmänhet. Musik i sin 

holistiska betydelse har en hög status inom den pedagogiska verksamheten och blir mer 

effektiv om pedagogen har ett genuint intresse för detta. Pedagogerna bör därför ta vara på 

barnets musikintresse och skapa möjligheter för barnets musicerande där sådana estetiska 

erfarenheter stimuleras. Det innebär att på ett medvetet sätt nyttja kreativa processer i 

lärandet. På det viset utvecklar barnet sitt musikaliska kunnande och erövrar ett ”språk” 

(Wiklund, 2015).   

I och med att musiken inte har en framträdande plats i förskollärarutbildningen finns det en 

risk att problemet med allt för lite musicerande i förskolan kvarstår. Bristande 

musikerfarenhet borde inte vara en orsak till ett fattigt musicerande, oavsett erfarenhet inom 

musiken är man ändå skyldig att skapa goda förutsättningar för barnets musicerande. Jag 

håller med de intervjuade pedagogerna om att ett mer genuint musikintresse och att våga ge 

sig in i det osäkra zonen blir en drivande motor för att kunna lära sig att använda detta 

pedagogiska verktyg. Westvall och Carson (2014) menar att när man börjar utmana och röra 

sig utanför den välbekanta trygghetszonen så börjar man öppna en dörr för ett vidgat 

utvecklande av en interkulturell gemenskap. Därför är det nödvändigt att öka medvetenheten 

på nationell nivå, att den statliga myndigheten ska ta på allvar musikkompetensen inom 

högutbildningen och inse att det är en viktig resurs inom förskolans verksamhet. I annat fall 

kommer det musicerande dilemmat att bestå såvida det inte tas åtgärder eftersom den kunskap 

som förskollärarna har, i vissa fall inte räcker till.   
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6.3 Slutsats 

Slutsatsen blir att villkor för musicerande i förskolan kan förstås utifrån att förskollärare 

bör ha tillräcklig kompetens för att använda musik som ett pedagogiskt verktyg i 

verksamheten. Större fokus på musik i lärarutbildningen skulle kunna vara ett sätt att 

möjliggöra att detta villkor uppfylls. Då det är mycket en förskollärare måste kunna, är 

det rimligt att detta villkor uppfylls genom att musikalisk kompetens likställs med den 

kompetens en ateljérista har inom bild och skapandeämnet; att det finns förskollärare med 

särskild kompetens inriktad på musikaktiviteter. Oavsett om ovanstående 

villkor uppfylls, borde varje förskollärare reflektera kring den pedagogiska musikmiljön, för 

att medverka till att undanröja hinder och skapa möjlighet för att musicera i förskolan 

 

6.4 Studiens bidrag och rekommendation 

Studien syftar till att förstå villkoren för musicerandet i förskolan. Möjligtvis har denna studie 

bidragit till att väcka tankarna hos pedagogerna som intervjuades och hos dem som läser 

denna studie om de villkor som krävs i musicerandet i verksamheten. Studien bidrar till att de 

pedagoger som går igenom liknade musicerande dilemman kan känna igen sig i denna studie 

och förstå att det finns hopp. Studien kan inte generaliseras och tolkas som en absolut sanning 

eftersom analysen utgår ifrån sex pedagoger dock finns det anledning att beakta den. Studien 

belyser eventuella hinder som kan förekomma inom musicerandet, samtidigt som läsaren får 

förståelse och råd om hur dessa kan hanteras och reflekteras.  

Det rekommenderas att verksamma förskollärare och lärarstudenter deltar i en 

grundutbildning i musik, det skulle också vara önskvärt att det fanns ett program för 

musikinstrumentutveckling där man kan förvärva kunskap om instrumentens uppbyggnad och 

lära sig att skapa egna grundläggande slaginstrument som tamburin, trumma, ägg, mm. Med 

sådan utbildning medföljer didaktiska konsekvenser. Pedagogernas bagage fylls med 

kreativitet och metoder för användning av detta verktyg och främjar till meningsfulla 

musikstunder med barnen.  

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Pedagogerna berättade att det var lättare att implementera och musicera med de yngre barnen. 

Under intervjun kom aldrig ett tydligt svar på vad som orsakade denna förståelse mer än att 
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pedagogerna ansåg att det var lättare att musicera med de yngre barnen för att de äldre barnen 

kräver mer. Det skulle vara intressant att utforska detta fenomen mer på djupet. Vilka 

skillnader kan det finnas mellan att musicera med de yngre barnen (mellan 1-3 år) respektive 

de äldre barnen (3-5 år)? Mitt förslag är att göra en etnografisk- eller fallstudie, intervjua och 

observera i olika förskolor för att forska djupare om detta fenomen. Detta anses skulle bidra 

till att reflektera kring det arbetssättet man väljer för att implementera en musikverkstad i 

förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

7. Referenser 

 

Abrahamsson, S., & Wennberg, S. (2015). Rösträtt - barns rätt till musik på barns villkor. I Y. 

Hofvander Trulsson & A. Houmann (Red.), Musik och lärande i barnets värld (s. 85-96). 

Malmö: Studentlitteratur. 

 

Angelo, E., & Sæther, M. (2014). Barnet och musiken. En introduktion i musikpedagogik för 

förskollärare. Malmö: Författarna och Gleerups Utbildning AB. 

 

Bond, Vanessa L. (2015a). Sounds to Share: The State of Music Education in Three Reggio 

Emilia–Inspired North American Preschools. Journal of Research in Music Education, 62(4) 

462-484. doi: 10.1177/0022429414555017  

 

Bond, Vanessa L. (2015b). Created in Context: A Comparative Case Study of the Use of 

Music in Two Reggio Emilia Inspired Schools. Early Childhood Education Journal, 43, 119-

126. doi: 10.1007/s10643-014-0639-4.  

 

Bjørkvold, Jon-Roar (1991). Den musiska människan, Barnet sången och lekfullheten genom 

livets faser (1.uppl.). Stockholm: Runa Förlag. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. uppl.). Malmö: Liber AB. 

 

Burnard, P. (2015). Kreativ musikundervisning för barn i förskolan och grundskolan. I Y. 

Hofvander Trulsson & A. Houmann (Red.), Musik och lärande i barnets värld (s.13-28). 

Malmö: Studentlitteratur. 

 

Dahlbeck, P., & Persson, S. (2010). Estetik i förskolan. I B. Riddersporre & S. Persson (Red.), 

Utbildningsvetenskap för förskolan (s.191-210). Stockholm: Natur & Kultur.  

 



 

33 
 

Dahlgren, L. O., & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.), 

Handbok i kvalitativ analys (2 uppl., s.162-175). Stockholm: Författarna och Liber AB. 

 

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i 

en flerspråkig miljö. (Avhandling, Örebro Universitet, Örebro Studies in Music Education 7). 

 

Fryklund, E., & Wennberg, S. (2014). Gemensam sång. I Y. Holmberg (Red.), Rösträtt (1 

uppl., s.55-72). Stockholm: Gehrman musikförslag. 

 

Helge Sætre, J. (2014). Att skapa musik – improvisera och komponera. I Ø.Varkøy., J. 

Söderman & I. Johansson (Red.), Musik för alla - Filosofiska och didaktiska perspektiv på 

musik, bildning och samhälle (1 uppl., sid. 147-160). Lund: Författarna och Studentlitteratur 

 

Jederlund, U. (2011). Musik och språk - ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och 

lärande (2 uppl.). Stockholm: Liber AB. 

 

Hofvander Trulsson, Y., & Houmann, A. (2015). Musik och lärande i barnets värld. Lund: 

Författarna och Studentlitteratur. 

 

Holmberg,Y. (2014). Musikskap. Musikstunders didaktik i förskolepraktiker 

(Doktorsavhandling, Malmö Studies in Educational Sciences No. 71, inom den nationella 

forskarskolan Barndom, lärande och ämnesdidaktik nr. 6). Hämtad från 

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/16896/YH%202043_16896%20muep.pdf?seque

nce=2&isAllowed=y 

 

Houmann, A. (2015).  Plats för kreativitet. I Y. Hofvander Trulsson & A. Houmann (Red.), 

Musik och lärande i barnets värld (s.61-78). Malmö: Studentlitteratur. 

 

Lyberg Åhlander, V. (2014). Pedagogen, rösten och ljudmiljön. I Y. Holmberg (Red.), Rösträtt 

(1 uppl., s.45-54). Stockholm: Gehrman musikförslag 

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/16896/YH%202043_16896%20muep.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/16896/YH%202043_16896%20muep.pdf?sequence=2&isAllowed=y


 

34 
 

 

Nordin-Hultman,E. (2010). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (1 uppl.). 

Stockholm: Liber AB. 

 

Persson Aronson, M. (2013). Ska vi leka med musik? Om förutsättningar för barns eget 

kreativa musikutforskande inom ramen för förskolans verksamhet och tillsammans med 

vuxna. Magisteruppsats, mastersprogrammet i musik, uppsatser på avancerad nivå vid 

musikhögskolan, Örebro universitet. Hämtad från                

 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653682/FULLTEXT02.pdf 

 

Skolinspektionen (2011). Musik i Grundskolan - Är du med på noterna rektorn? Hämtad 30 

mars, 2016, från http://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01 

inspektion/kvalitetsgranskning/musik/kvalgr-mugr-samf.pdf 

 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan LPFÖ 98. Reviderad 2010. Stockholm: Fritzes 

förlag. 

 

Small, C. (1995). Musicking: A ritual in social space. Lecture at the University of Melbourne, 

June 6, 1995. Hämtad 20 mars, 2016, från http://www.musekids.org/musicking.html 

 

Smidt, S. (2014). Malaguzzi – grundare av Reggio Emilias förskoleverksamhet (1 uppl.). 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I U.P. Lundgren., R. Säljö, & 

C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning; grundbok för lärare (3 uppl., s. 251-310). 

Stockholm: Författarna och Natur & Kultur. 

 

Unicef, (u.å.). Barnkonventionen. Hämtad 25 mars, 2016, från 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full. 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653682/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653682/FULLTEXT02.pdf
http://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01%20inspektion/kvalitetsgranskning/musik/kval
http://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01%20inspektion/kvalitetsgranskning/musik/kval
http://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/musik/kvalgr-mugr-samf.pdf


 

35 
 

Vinge, J. (2014). Digitala verktyg och digital kompetens i ämnet musik. I Ø.Varkøy., J. 

Söderman & I. Johansson (Red.), Musik för alla - Filosofiska och didaktiska perspektiv på 

musik, bildning och samhälle (1 uppl., sid.161-176). Lund: Författarna och Studentlitteratur 

 

Wassrin, M. (2013). Musicking. Kreativ improvisation i förskolan. Stockholms Universitet. 

Hämtad 6 april, 2016, från 

http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.128427.1363351890!/menu/standard/file/WassrinLicupps

MarsSub.pdf 

 

Westlund, K. (2010). Demokrati i förskolan. I B. Riddersporre & S. Persson (Red.), 

Utbildningsvetenskap för förskolan (s.83-100). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Wiklund, U. (2015). Musik för alla barn? I Y. Hofvander Trulsson & A. Houmann (Red.), 

Musik och lärande i barnets värld (s.79-95). Malmö: Studentlitteratur. 

 

Wood, J., Thall, T., & Caruso Parnell, E. (2015). The move: Reggio Emilia‐inspired teaching. 

Complicity: An International Journal of Complexity and Education. Volume 12 Number 1. pp. 

98‐108. Hämtad 21 mars, 2016, från 

https://www.unisa.edu.au/Global/Health/Sansom/Documents/iCAHE/DECD%20journal%20c

lub%20page/Wood_2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.128427.1363351890!/menu/standard/file/WassrinLicuppsMarsSub.pdf
http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.128427.1363351890!/menu/standard/file/WassrinLicuppsMarsSub.pdf
https://www.unisa.edu.au/Global/Health/Sansom/Documents/iCAHE/DECD%20journal%20club%20page/Wood_2015.pdf
https://www.unisa.edu.au/Global/Health/Sansom/Documents/iCAHE/DECD%20journal%20club%20page/Wood_2015.pdf


 

36 
 

8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Frågor till respondenterna 

Syftet med frågorna är att få respondenterna att berätta om sina musicerande erfarenhet. 

- Namn (förnamn)? 

- Hur länge har du arbetat inom yrket? 

 

 Berätta för hur ni jobbar med sång och musik i förskolan nu och hur ni jobbade ni 

tidigare och om kanske hur har du tänkt fortsätta utveckla musik arbetet. 

 Berätta om en musiksituation som du upplevde att det blev jättebra, positiv och 

meningsfullt. Hur var det? Vad var det som hände? Vad var det som gjorde att det blev 

så kul och bra? 

 Har du varit i situationer som inte gått så bra? Berätta om de, vad var det som hände? 

 Vad tycker barnen om musik? Bryr de sig? eller inte? Är det de som föreslår att man 

ska sjunga? 

 Hur ser musik miljön ut? Är det inbjudandet? och materialet? Vart har ni 

musikinstrumenten?  Är de synliga? Får barnen själv ta de? 

 Spelar du själv något musikinstrument eller sjunger? Finns det musik intresse inom 

familjen? 

 Krävs det någon musik kompetens eller något särskilt utbildning för att kunna 

musicera med barnen? Ser du något hinder? I så fall vilket? 

 Jag vet att ni har varit på Reggio kurser, är musik något tema som berörs, om ja, 

berätta om det? Om nej, varför tror ni. 

 Vilken betydelse, värde har musiken i verksamheten? 

 Hur tänker du kring barnets möjligheter till musicerande? 

 Är det något du skulle vilja utveckla något inom musik arbetet? 

 Har du något att tilläga? 


