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Abstract 
Denna studie grundar sig i fyra förskollärares beskrivningar kring vilka olika funktioner 

musiken har i förskolans verksamhet samt vilka faktorer som påverkar arbetet med 

musik i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med 

kunskap om hur och varför förskollärare arbetar med musik. Studiens metod är av 

kvalitativt slag, och intervjuer har utförts för att samla in empiri. Resultatet visar att 

förskollärarna främst använder musik som metod i förskolan, till skillnad från musik 

som innehåll vilket används ytterst sällan. Av resultatet har det framgått att 

förskollärares, kollegors, förskolechefers och huvudmäns inställning samt kompetens är 

faktorer som påverkar förskollärarnas arbete med musik i förskolan. 

 

Nyckelord 
Förskola, förskollärare, musik, musik som innehåll, musik som metod 

 

English title 
“Music is a way that appeals to everyone” - A qualitative study of preschool teacher's 

use of music at the preschool level 

 

Tack! 
Vi vill ägna ett stort tack till de som har medverkat och hjälpt oss att genomföra vår 

studie. Vi vill även rikta ett extra tack till vår handledare Joakim Glaser för all stöttning 

och alla skratt vi har fått under arbetets gång.  
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1 Inledning 
 

Vart vi än går möts vi av musik, i en affär, på bussen eller i bilen. Vid träning väljer du 

speciell musik för att frambringa motivation, troligtvis använder du annan sorts musik 

när du är ledsen och söker efter andra känslor. Musik är en uttrycksform som kan 

generera olika slags känslor och upplevelser, det kan även vara en mötesplats där 

människor kan kommunicera och skapa gemenskap. Musik kan därför vara ett bra 

arbetssätt i förskolans verksamhet. Jederlund (2011) belyser att förskolor bör använda 

musik som ett verktyg för att främja barns sociala, kognitiva och emotionella 

utveckling. 

  

Varje individ är musikalisk redan från födseln menar Jederlund (2011), detta på grund 

av att människors sinnesintryck och kroppsuttryck är uppbyggda på ljud, rytm och 

rörelse. Trots detta framställer samhället en syn på musik som kan komma till att 

påverka hur människor ser sig själva och sin omgivning som musikaliska eller icke 

musikaliska. Detta kan leda till att individer som upplever sig som icke musikaliska, 

många gånger undviker musik som uttryckssätt. Föreställningen att musik är något en 

individ kan eller inte kan hävdar Ekberg (2013) med referens till Ehrlin (2012), även 

finns hos förskollärare på förskolan. Detta kan å ena sidan leda till att förskollärare som 

upplever osäkerhet i att använda musik som arbetssätt oreflekterat väljer bort ämnet. Å 

andra sidan finns det förskollärare som känner trygghet i att använda musik som 

arbetssätt, vilket gör att musiken får en större och mer central roll i verksamheten. 

Ekberg (2013) poängterar dock att alla förskollärare i verksamheten bör kunna använda 

musik som arbetssätt oavsett personligt intresse eftersom musik nämns i förskolans 

läroplan. 

  

Ytterligare en aspekt som kan påverka hur musiken används i förskolan är musikens 

utrymme i förskolans läroplan. I förskolans läroplan (98 rev 2018) framskrivs musik, 

rörelse och sång som exempel på uttrycksformer som förskolans utbildning ska erbjuda, 

för att stimulera alla barns utforskande, reflekterande samt kommunicerande. Det är 

alltså endast ett av målen i läroplanen som berör musik, vilket kan leda till att musik har 

en tendens till att vara ett ämne som prioriteras bort. Kunskapsbaserade ämnen såsom 

matematik och språk har betydligt större utrymme i förskolans läroplan och därav en 

självklar plats i undervisningen i förskolan. 

  

Ett av förskolans uppdrag är att musik ska utgöra såväl innehåll som metod i förskolans 

verksamhet (Lpfö 98 rev 2018). Nöjd (2010) konstaterar att musiken i förskolan oftast 

framställs som metod för att lära andra förmågor och kunskaper, exempelvis matematik 

och språk. Läggs fokus istället på musik som innehåll kan barn få möjlighet att 

reflektera över höga och låga toner, snabbt och långsamt tempo samt förutsättningar till 

att gestalta olika känslor. Nöjds (2010) resonemang kan kopplas ihop med Jederlunds 

(2011) definition av musikens egenvärde. Musikens egenvärde anses handla om att 

musik är ett motiv i sig, fokuseringen ska därför inte ligga i att lära sig exempelvis 

matematik eller språk. Det handlar snarare om att musik är en möjlighet för individer att 

mötas, utvecklas samt skapa gemenskap oavsett klass, kön och etnicitet (a.a.). 

Förskollärares uppfattning och syn på musikens egenvärde kan vara avgörande för 

huruvida förskollärare planerar arbetet med musik som innehåll eller metod i förskolan. 

Därav kan de didaktiska aspekterna därför vara viktiga att ta hänsyn till som 

förskollärare. Lindström och Pennlert (2016) beskriver att didaktik innebär läran om 

undervisning och konsten att lära ut. I förskollärares planering bör de didaktiska 

frågorna hur, vad och varför ligga till grund för att undervisningen ska möjliggöra 
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lärande på bästa sätt. Vi vill undersöka hur och varför förskollärare arbetar med musik, 

vilket gör att studien kommer fokusera på de som förmedlar undervisningen, alltså 

förskollärarna. Därmed kommer mottagarna av undervisningen, alltså barnens 

perspektiv inte framhållas som det centrala. Studien kan vara intressant för all personal 

inom förskolan eftersom den kan bidra med kunskap om vilka möjligheter som finns i 

arbetet med musik för att främja barns utveckling och lärande. Med ett didaktiskt 

perspektiv som utgångspunkt i studien vill vi undersöka musikens olika funktioner i 

förskolan samt vilka faktorer som påverkar arbetet med musik. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om 

musikens olika funktioner i förskolan samt vilka faktorer som påverkar arbetet med 

musik. För att kunna erhålla denna kunskapen har vi två centrala frågor: 

 

- Vilka olika funktioner har musiken i förskolan? 

- Vilka faktorer påverkar arbetet med musik i förskolan? 
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3 Tidigare forskning  
 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning utifrån tre områden: Syftet med musik i 

förskolan, förskollärares förhållningssätt till musik och musikaliska kompetens samt 

fortbildning och musik i lärarutbildning. Dessa områden är relevanta i relation till 

studiens syfte då de visar musikens olika funktioner i förskolan samt vilka faktorer som 

påverkar förskollärares sätt att undervisa i musik. I slutet av varje område förklaras även 

varför tidigare forskning är av vikt för denna studien. Hela kapitlet avslutas med ett 

sammanfattande stycke om samtliga områden. 

 

3.1 Syftet med musik i förskolan  

Syftet med musik i undervisningen på förskolor visar sig i de flesta fall vara för att 

utveckla andra förmågor än musikalisk kunskap hos barn. Flertal forskare har kommit 

fram till att musik har en väldigt viktig roll för barns utveckling och lärande. Trots detta 

tenderar lärare och förskollärare att prioritera bort ämnen som musik för att istället ägna 

mer tid åt traditionellt akademiska ämnen (Kyoung Kim & Kemple, 2011, Ehrlin, 2012, 

Ehrlin & Wallerstedt, 2014, Holmberg, 2014).  

 

I en studie av Kyoung Kim och Kemple (2011) har lärare fått betygsätta och värdera sin 

uppfattning av vikten att använda musik i arbetet med barn. Forskarna valde att 

intervjua tre av lärarna, en lärare från varje årskull för att få djupare förståelse för vad 

förskollärarna tror påverkar deras uppfattning om musik. I resultatet framgår det att 

musik som ämne ofta prioriteras bort i undervisningen, men att lärarna gärna använder 

musik för ämnen som matematik, för att underlätta barnens inlärning av matematik.  

 

Musikens funktion och plats i musikförskolors pedagogiska arbete har undersökts av 

Ehrlin (2012). Genom intervjuer och observationer framkom det att samtliga förskolor 

använder musiken som ett verktyg för att dels främja barns sociala kompetens och dels 

stimulera deras språkutveckling. Det tyder på att lärarna använder musik i förhållande 

till andra lärandeområden och inte fokuserar på just musikens innehåll. Detta är något 

som även framkommer i Ehrlin och Wallerstedts (2014) studie, där de har intervjuat åtta 

förskollärare och observerat två flerspråkiga musikförskolor. Studien handlar om hur 

lärare framställer sin egna musikkunskap och hur de resonerar kring användandet av 

musik i förskoleverksamheten. I likhet med Ehrlins (2012) tolkning fokuseras inte 

musikens innehåll i undervisningen. Däremot används musiken gärna som resurs för att 

utveckla exempelvis social förmåga samt språkutveckling. Musiken framhävs även som 

ett viktigt uttryckssätt där barn oavsett förutsättningar kan kommunicera via ljud, 

rörelse och kroppsspråk (Ehrlin, 2012, Ehrlin & Wallerstedt, 2014). 

 

Att pedagoger på förskolor använder musik snarare som en metod för lärande än att 

fokusera på musikens innehåll är även något Holmberg (2014) har undersökt. Genom 

fältanteckningar och videoobservationer från tre olika förskolors musikstunder vill 

Holmberg (2014) beskriva och analysera musikstunders didaktik i förskolepraktiker och 

utifrån vetenskapliga begrepp beteckna hur musikstunder tar form. Förskolans syfte 

med musikstunder idag har en viss tendens att “endast” fokusera på att musik är en kul 

grej, där gemenskap och glädje är det som är mest framträdande. Musik bör istället 

betraktas som ett lärandeområde i sig, där musikstunderna bör ses som ett tillfälle att 

lära sig om musiken som ett eget innehåll. I likhet med resultat från tidigare nämnda 

studier av Kyoung Kim och Kemple (2011), Ehrlin (2012), Ehrlin och Wallerstedt 

(2014), visar också Holmbergs (2014) resultat att musiken främst används som metod 
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för att lära sig något annat ämne, exempelvis matematik och språk. Då menar Holmberg 

(2014) att ett lärande har skett med musiken. Det framgick dessutom att förskolor 

fokuserar musikens innehåll i undervisningen och då har lärande i musiken skett. 

Exempelvis genom att pedagoger har uppmärksammat rytm, puls och tonhöjd. Hon ser 

dock endast ett fåtal gånger att pedagogerna lägger vikt vid lärandet om musik, vilket 

definieras som samtal kring instrument, olika genre och noter. Även lärandeperspektivet 

genom musik hamnar ytterst sällan i fokus. Genom musik är ett utforskande arbetssätt, 

som innebär att problematisera och formulera en uppfattning om något genom arbetet 

med musik (a.a.).  

 

Ovanstående forskningsresultat visar att musiken används främst som metod för att lära 

andra ämnen, medan musikens innehåll ytterst sällan fokuseras som objekt i 

undervisningen. Detta kommer vara relevant i denna studie för att se vilken funktion 

musiken har hos förskollärare som själva uttrycker sig arbeta aktivt med musik  

 

3.2 Förskollärares förhållningssätt till musik och musikalisk 
kompetens  

Lärares egna sätt att se på musik påverkar hur musikundervisningen i förskolan tar 

form. Genom att Kyoung Kim och Kemple (2011) studerat faktorer som påverkar 

lärares uppfattningar kring musik, har fyra teman synliggjorts. Dessa fyra teman som 

påverkar förskollärares uppfattningar om vikten av musik är personliga erfarenheter, 

fältupplevelser, lärarutbildningen samt bekräftelse på deras musikaliska förmåga. 

Vidare visar studien att lärare som upplever att de har mycket kunskaper och personliga 

erfarenheter av musik markerar musiken som väldigt viktig för barn. Det konstateras att 

förskollärare som har mindre kunskap och erfarenheter av musik, upplever inte musiken 

som en viktig del i barns liv. Dock finns det även lärare som har lite erfarenhet av musik 

men som ändå framhäver musiken som väldigt viktig. Kyoung Kim och Kemples 

(2011) resultat pekar generellt på att förskollärare visar stark tro till att musik är en 

betydelsefull del i yngre barns liv. Detta kan associeras till Swain och Bodkin-Allens 

(2017) förklaring, att människan och musik är oskiljaktiga och att musik är ett 

uttryckssätt som är mest självklart i ett barns liv. 

 

En individs negativa erfarenheter kan komma redan i tidig ålder och dessa erfarenheter 

kan följa med individen in i vuxen ålder. Det gör att många människor väljer att 

undvika situationer där de behöver exempelvis sjunga. Detta framgår i en studie av 

Swain och Bodkin-Allen (2017) som har använt sig av olika gruppmoment där 

förskollärare som identifierar sig som musikaliskt osäkra har deltagit. Syftet med 

gruppmomenten har varit att stärka och utveckla förskollärares musikaliska förtroende. 

Enligt Swain och Bodkin-Allen (2017) har det tidigare visat sig att sången är den del av 

musiken som förskollärare känner sig minst bekväma med, eftersom de anser att deras 

röster inte är tillräckligt bra. Detta kan kopplas ihop med vad Ehrlin (2012) lyfter fram, 

att föreställningen om musik är starkt knutet till att det krävs talang för att kunna 

undervisa i ämnet. Det bidrar till att flertalet lärare inte har förtroende för sin egen 

musikkompetens, vilket gör att de känner osäkerhet i arbetet med musik. Flertalet 

forskare har dragit slutsatsen att lärares sätt att se på sin egen musikaliska kunskap är 

avgörande för vilket utrymme och i vilken form musiken presenteras i förskolan och 

skolan (Ehrlin, 2012, Kyoung Kim & Kemple, 2011, Swain & Bodkin-Allen, 2017). 

 

Förskollärarnas tidigare erfarenheter av sång och musik har aktiv påverkan på hur 

förskollärare förhåller sig till musik idag. Kyoung Kim och Kemple (2011) beskriver att 

förskollärare upplever osäkerhet i att leda musikundervisning eftersom deras kompetens 
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om musikens innehåll upplevs otillräcklig. Förskollärare som upplever att de har dåligt 

självförtroende på grund utav sin bristande musikkompetens kan ses som ett problem 

menar Swain och Bodkin-Allen (2017). Detta eftersom förskolan är en miljö som ska 

erbjuda musik i alla dess slag. De förutsättningar och den kompetensutveckling som 

lärare får blir enligt Ehrlin (2012) därmed avgörande för hur arbetet med musik 

utformas i förskolans verksamhet. 

 

Forskning visar att förskollärares erfarenheter och kompetenser påverkar utformandet 

av arbetet med musik. Detta kommer vara relevant för denna studie då vi undersöker 

vilka faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolan, vilket tydligt påverkas av 

tidigare erfarenheter samt kompetenser. 

 

3.3 Fortbildning och musik i lärarutbildning 

Lärare som ges möjlighet att få utveckla sina kunskaper i musik får bättre 

förutsättningar att utveckla bättre musikaliskt självförtroende. Detta framkom i Ehrlin 

och Wallerstedts (2014) studie där lärarna som ingick i undersökningen blev erbjudna 

fortbildning. Fortbildningen i deras studie hade som syfte att deltagarna skulle förbättra 

och stärka sin självsäkerhet för att sjunga och spela i barngruppen på förskolan. Det 

visade sig att utifrån fortbildningen har deltagarna fått ökat självförtroende, och 

upplever större säkerhet i att leda musikaktiviteter på förskolan. Även i Swain och 

Bodkin-Allens (2017) studie har resultatet visat att sådana former av 

kompetensutvecklande utbildningar har positiv påverkan och ger goda möjligheter till 

att förbättra förskollärares musikaliska självförtroende. Utifrån detta framhävs särskilt 

att det finns behov av att erbjuda fortbildningar i att utveckla förskollärares kunskaper 

(a.a.). 

Musikens utrymme i lärarutbildningen har också stor påverkan på förskollärares 

kompetenser och självförtroende. Kyoung Kim och Kemple (2011) framför att om 

lärare inte får de kunskaper från lärarutbildningen som krävs i förskolan resulterar det i 

att lärare får grunda sin undervisning på tidigare erfarenheter. Hade lärare istället haft 

större möjlighet att utveckla kunskaper inom musik på lärarutbildningen hade 

förskollärarna kunnat få ökat självförtroende och vågat använda musik i undervisningen 

på ett helt annat sätt. Deras syn stärks av det Ehrlin och Wallerstedt (2014) framhåller, 

för att lärarna ska identifiera sig själva som duktiga musiklärare i förskolan krävs det ett 

utökat utrymme för musik redan på lärarutbildningen. 

Kompetens verkar utifrån tidigare forskning vara avgörande för hur arbetet med musik 

tar form på förskolan. Eftersom vi vill bidra med kunskap om musikens olika funktioner 

samt vilka faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolan, är förskollärarnas 

utbildning och kompetens av hög relevans.  

3.4 Sammanfattning 

I kapitlet tidigare forskning har tre olika områden identifierats och redogjorts. Första 

rubriken är syftet med musik i förskolan där kommer den tidigare forskningen först 

fram till att musik har en väldigt viktig roll för barns utveckling och lärande. Dessutom 

att musik är ett uttryckssätt där alla barn kan mötas oavsett förutsättningar. För det 

andra har det visat sig att lärare tenderar att främst använda musiken som metod för 

andra lärandeområden än just musikens innehåll samt att musik endast ses som en kul 

grej. Under andra rubriken beskrivs förskollärares förhållningssätt till musik och 

musikalisk kompetens, då lyfts faktorer som påverkar lärares uppfattningar kring 

musikens betydelse fram. Det handlar för det första om hur lärare ser på sin roll i 

förhållande till musik och för det andra att deras förutfattade syn kan leda till osäkerhet 
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och brist på förtroende till sin egen kompetens. Under den tredje rubriken fortbildning 

och musik i lärarutbildning konstaterar forskarna att lärare som ges möjligheter att 

utveckla sina kunskaper i musik får bättre förutsättningar att utveckla musikaliskt 

självförtroende. I denna undersökning anser vi att den tidigare forskningen är relevant, 

då vi vill synliggöra vilken funktion musiken har i förskolan genom att identifiera om 

musiken används som metod eller som innehåll i undervisningen. Vi vill även 

identifiera vilka faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolan, vilket den tidigare 

forskningen associerar till erfarenheter och kompetenser.  
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4 Teoretiskt ramverk 
 

I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån, 

lärandeperspektiven, i, om, med och genom samt didaktikens grundfrågor hur, vad och 

varför. Genom dessa begrepp och didaktik ringar vi in förskollärarnas uppfattningar av 

musikens olika funktioner samt vilka faktorer som påverkar arbetet med musik i 

förskolan 

  

4.1 Lärandeperspektiv  

Vilket syfte en lärare har med en aktivitet påverkar utformandet och innehållet av 

aktiviteten. Nedan kommer två olika villkor att beskrivas. Det första villkoret som är 

avgörande i undervisningen menar Lindström (2002) är att läraren har ett tydligt syfte 

och mål med undervisningen. Det andra villkoret är att eleverna måste förstå målet med 

undervisningen, om målsättningen med undervisningen inte framgår är sannolikheten 

mindre att barnen lär sig något. Lindström (2002) förklarar uttrycket att lära genom 

konsten, som handlar om att beroende på om konsten (bild, musik och drama) har ett 

syfte i undervisningen så kan det leda till lärande. Vidare förklarar han att konsten idag 

många gånger framställs som en metod för att utveckla lärande, men betonar att själva 

konsten i sig också bör ses som ett innehållsområde. 

Lärandet kan ske utifrån fyra aspekter, i, om, med och genom. Lindström (2002) 

beskriver att lärande kan ske i, om, med och genom konstarter, till detta har Holmberg 

(2014) gjort en tydlig distinktion mellan begreppen kopplat till musik. När syftet med 

undervisningen är att lära sig i och om musik är det musikens innehåll som fokuseras 

och att målet är att öka kunskaper inom musik. När lärande sker i musik riktas 

innehållet mot det musikaliska görandet samt vad barnen riktar uppmärksamhet mot i 

musikens innehåll. Lärande om musik innefattar snarare att barnen få inta ett 

åskådarperspektiv, vilket handlar om när lärarna genom samtal med barnen riktar 

barnens uppmärksamhet och kunskapande mot något specifikt (Holmberg, 2014). Till 

skillnad från att lära i och om musik beskriver Lindström (2002) att lärande med och 

genom snarare ser exempelvis konstarter som metod för övrigt lärande. Att lära med 

musik innebär enligt Holmberg (2014) att musik används för att engagera och illustrera 

något. Musiken används på så sätt som metod för att synliggöra eller förtydliga andra 

lärandeområden, exempelvis matematik eller språk. Även lärandeperspektivet genom 

handlar om att musik används som metod för lärande, men i jämförelsevis med 

begreppet med har musiken en mer framträdande och centrerad roll när lärande sker 

genom musik. När lärande sker genom musik får barn möjlighet att utforska, 

problematisera och formulera en uppfattning om något genom musiken (Holmberg, 

2014). Lindström (2002) ger exempel på hur ett musikstycke som handlade om 

äppelblommor kunde leda till att eleverna lärde sig om fysik och tyngdkraft då de 

började studera hur äpplena faller till marken. Då har ett lärande genom musiken skett. 

Mot bakgrund av detta kommer lärandeperspektiven i, om, med samt genom kunna 

synliggöra förskollärarnas svar kring musikens funktion i förskolan. Teorin kommer 

därför främst användas för att analysera första forskningsfrågan. Förhoppningen med 

lärandeperspektiven är att kunna se om förskollärarna fokuserar lärande i och om musik, 

alltså musiken som innehåll. Alternativt om förskollärarna främst fokuserar lärande med 

och genom musik, då musiken används som metod för att lära annat. 
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4.2 Didaktik 

Didaktik som även kan benämnas som undervisningslära handlar om undervisning, 

speciellt den undervisning som sker i förskola och skola. Undervisning är något som 

enligt Bruhn (1954) ska vända sig till alla barn, och främja alla barns lärande. För att 

skapa en undervisning som är lärorik ska undervisningens utgångspunkt alltid utgå från 

barnen, samt deras förutsättningar och intressen. När lärare ska planera sin undervisning 

menar Bruhn (1954) att det finns flertal olika aspekter som påverkar hur undervisningen 

blir. Det är därför av vikt att som lärare studera sin undervisning utifrån didaktikens 

grundfrågor och dess olika aspekter. Vidare beskrivs didaktikens grundfrågor utifrån 

dels vad-frågan som rör vad det är som ska läras ut, och dels hur-frågan som berör hur 

inlärningen borde och ska ske. Barns inlärning i skolan är enligt Bruhn (1954) starkt 

förknippat med strävan efter ett bestämt mål det vill säga ett syfte, vilket medför att om 

läraren har ett syfte med undervisningen ger det bättre förutsättningar för barns 

inlärning. Syftet med undervisningen leder därav till den didaktiska frågan varför och 

synliggör för läraren varför undervisningen ska ske och varför den ska ske på ett visst 

sätt. Inom skolans värld behöver lärare veta vad som är väsentligt för barn att lära 

eftersom syftet inom de specifika ämnena varierar, läraren behöver därför göra aktiva 

samt väsentliga val gällande varje ämne (a.a.).  

Mot bakgrund av detta kommer denna studie främst fokusera på de didaktiska frågorna 

hur och varför. Begreppen hur och varför kan på så sätt synliggöra och identifiera 

faktorer som påverkar förskollärares arbete med musik. Vi har valt att inte fokusera på 

den didaktiska vad-frågan i analysen eftersom vi anser att det är svårt att skilja på vad-

frågan och varför-frågan genom intervjuer, då vad-frågan riktar sig mot ett innehåll i 

undervisningen. I föreliggande studie kommer de didaktiska frågorna hur och varför 

användas i analyserna av våra forskningsfrågor, men det är i den andra forskningsfrågan 

som teorin kommer vara mest framträdande. 
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5 Metod 
 

I kapitlet redovisas metod och material som legat till grund för studien. Syftet med 

studien är att ur ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om musikens olika 

funktioner i förskolan samt vilka faktorer som påverkar arbetet med musik. Första 

området som beskrivs är kvalitativ metodansats, där datasamlingsmetoden är 

semistrukturerade intervjuer. Andra området är urval och där beskrivs deltagande 

förskollärare och de urvalskriterier som studien tagit i beaktning. Det tredje området 

utgörs av en diskussion kring studiens överförbarhet och trovärdighet. Metodkapitlet 

avslutas med en beskrivning av studiens etiska överväganden, genomförande av 

intervjuer samt bearbetning av data. 

 

5.1 Metodansats och datainsamling  

Föreliggande studie har använt sig av kvalitativ forskningsmetod för att undersöka 

studiens syfte och få svar på forskningsfrågorna. Kvalitativ forskning förklarar 

Denscombe (2018) innefattar ett litet antal människor och är till fördel för studier som 

riktar in sig mot detaljerad data. Avsikten i föreliggande studie är att beskriva 

förskollärares olika sätt att se på musikens funktion i förskolan. Genom att anta en 

kvalitativ ansats kunde vi som forskare komma närmare förskollärarnas egna 

beskrivningar av musikens funktion i förskolan och de faktorer som påverkar arbetet.   

 

Inom den kvalitativa ansatsen lyfts intervju upp som lämplig metod (Denscombe, 2018). 

Den datainsamling som använts i föreliggande studie framställs med hjälp av intervjuer 

och en intervjuguide. Intervju som metod kan bidra till detaljerad beskrivning av ett 

vardagligt fenomen eller kring en händelse enligt Thomsson (2010). En intervju 

tenderar att dels möjliggöra för individer att redogöra upplevelser, känslor, beteenden, 

tankar samt attityder och dels vad fenomenet betyder, innebär, syftar till samt bygger på 

(Thomsson, 2010). Den form av intervju som vi valde att använda oss av är 

semistrukturerad intervju. Denscombe (2018) förklarar att semistrukturerad intervju 

karakteriseras av att forskaren följer en färdig lista med ämnen. Ämnena ska 

tillgodogöra flexibilitet under intervjun med hjälp av öppna frågor, i syfte att möjliggöra 

utrymme för respondenternas resonemang samt för eventuella följdfrågor. 

Semistrukturerad intervju var lämplig för vår studie då den möjliggjorde för 

respondenterna att utförligt beskriva sina idéer och synpunkter utifrån våra ämnen. Med 

hjälp av flexibilitet gick intervjun att styra i rätt riktning och eventuella korrigeringar 

kring frågorna kunde göras när det behövdes. 

 

Studiens intervjufrågor har utgått från det Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 

Wängnerud (2017) kallar för intervjuguide, som behandlar uppbyggnaden kring både 

innehåll och form (se bilaga A). Intervjuguiden talar för att frågorna ska formuleras på 

ett sådant sätt att de besvarar studiens frågeställning. Frågorna ska därav formuleras 

som öppna frågor. Detta för att respondentens uppfattning är av vikt. Vi eftersträvade att 

intervjuerna skulle upplevas som dynamiska och levande, vilket resulterade i korta och 

enkla frågor som byggde på deskriptiv form. Deskriptiv form menar Esaiasson m.fl. 

(2017) ger respondenten större möjlighet till att uttrycka långa och innehållsrika svar. 

Studiens intervjuer utgick från tematiska frågor för att upprätthålla studiens 

frågeställningar. Även uppföljningsfrågor tillämpades för att eftersträva innehållsrika 

samt utvecklande svar. Intervjuerna avslutades med att ge respondenterna möjlighet att 

tillägga övrig information som inte framkommit tidigare under intervjun. 
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5.2 Urval 

Följande studie har utgått från explorativt urval vilket främst används i småskalig 

forskning (Denscombe, 2018). Fyra förskollärare som aktivt arbetar med musik i 

förskolan och som ansågs relevanta att bidra med rikligt material blev tillfrågade att 

delta. Resultatet i denna studie hade kunnat bli annorlunda om förskollärare som inte 

aktivt arbetar med musik hade deltagit i studien. Studiens urval har påverkats av olika 

aspekter. Denscombe (2018) beskriver att bekvämlighetsurval fokuserar bekvämlighet 

för forskaren, urvalet väljs alltså ut i relation till begränsade förutsättningar utifrån 

exempelvis tid och pengar. Denna studie påverkades av bekvämlighetsurvalet, då både 

den geografiska aspekten och tidsaspekten togs i beaktning och därför valdes 

närliggande förskolor. 

  

I föreliggande studie intervjuades fyra förskollärare från fyra olika förskolor. 

Förskolorna tillhör samma kommun och två av förskolorna ingår i samma 

förskoleenhet. Förskolorna har uttryckt att de aktivt arbetar med musik och har det som 

utgångspunkt i verksamheten. Nedan följer en presentation av förskollärarna, vilken 

utbildning de har, arbetslivserfarenhet, eventuell fortbildning samt vilken relation 

förskollärarna har till musik privat. Namnen på förskollärarna är fiktiva, och namngivna 

utefter könsneutrala namn för att öka svårigheten att kunna utläsa vilka informanterna 

är. Förskollärarna kommer i studien kallas för Ellis, Pim, Robin och Sasha. 

  

Ellis har alltid haft musiken som en naturlig del av sin uppväxt då båda föräldrarna 

arbetar som musiklärare. Hen har alltid sjungit mycket privat och musiken är en stor del 

av vardagen. Ellis berättar att självförtroendet inom musik inte alltid har varit bra, men 

att musiken alltid har varit en trygg zon att landa i. Ellis har en arbetslivserfarenhet som 

förskollärare på 15 år, och har dels läst musik genom förskollärarutbildningen och dels 

läst fristående kurser på kvällstid, vilket sammanlagt blir ett års musikutbildning. Idag 

arbetar Ellis på en kommunal förskola. 

  

Pim har alltid haft musiken med sig i sitt liv. Hens pappa har alltid varit intresserad av 

musik och därav smittat av sig. Det har lett till att Pim sjunger mycket och gillar att 

lyssna på musik på fritiden. Pim har arbetat som förskollärare i två år, och är även 

idrottspedagog. Idag arbetar hen på en fristående förskola. Den utbildning som Pim har 

inom musik är från förskollärarutbildningen på universitetet, alltså ingen specifik 

musikutbildning utöver den. 

  

Robin har så länge hen kan minnas sjungit i kör och har alltid gillat att sjunga. Det har 

bidragit till att Robins självförtroende har ökat. Idag är hen med i ett band, och 

konstaterar att musiken är en stor del i livet och i hens vardag. Robin har arbetat som 

förskollärare i 20 år och arbetar idag på en kommunal förskola. Hen har gått en kort 

musikutbildning inom förskolan, där de fick lära sig spela Bunnegitarr. Bunnegitarr är 

en smal liten gitarr som har fyra strängar som är stämda i en och samma ton. För att 

byta ackord finns det det en spak på gitarrens hals, vilket möjliggör för flera att kunna 

spela.  

  

Sasha har alltid tyckt om att lyssna på musik då det sprider glädje. Men det var när hen 

fick jobb på förskolan som intresset för musik utvecklades. Förskolan som Sasha arbetar 

på är en kommunal förskola. Sasha har arbetat som förskollärare i sex år och har ingen 

specifik utbildning inom musik. 
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Urvalet har tagit avstamp i föreliggande studiens syfte och forskningsfrågor. Utifrån 

bakgrundsinformationen har antaganden gjorts om att de berörda förskollärarnas 

tidigare erfarenheter av musik, arbetslivserfarenhet och förskollärares utbildning, 

påverkar arbetet med musik i förskolan. Detta eftersom erfarenhet av musik, kompetens 

och erfarenhet av förskolans verksamhet kan påverka arbetssätt och syn på musik i 

förskolan. Vi har även valt att benämna om förskolorna är fristående eller kommunala, 

då det kan vara en faktor som påverkar förskolornas resurser. Däremot benämns inte 

förskollärarnas ålder eftersom vi inte ansåg detta som relevant, på grund av att ålder 

nödvändigtvis inte påverkar arbetssättet och synen på musik. Det läggs inte heller någon 

vikt vid de olika förskollärarnas kön eftersom det inte ansågs relevant för att kunna få 

svar på studiens syfte. Därför har könsneutrala namn använts. Namnen Ellis, Pim, 

Robin och Sasha är valda utifrån bekantskap där både män och kvinnor använt sig av 

dessa namn. 

 

5.3 Överförbarhet och trovärdighet  

Den kvalitativa ansatsen och överförbarhet kan kopplas samman. Överförbarhet handlar 

om i vilken utsträckning resultatet går att använda i andra miljöer och sammanhang 

(Bryman 2011). Andra forskare skulle kunna använda sig av samma metod och 

intervjufrågor som denna studie, vilket gör att studien kan ha en viss överförbarhet. 

Dock nämner Bryman (2011) att kontext påverkar studiens resultat, vilket innebär att 

andra forskare som använder sig av samma metod, kan på grund utav kontexten få ett 

annat resultat. Därför kan studiens överförbarhet ifrågasättas. 

 

Trovärdighet inom kvalitativ forskning förklarar Thomsson (2010) grundar sig i att 

studien är noggrant genomtänkt, och har lämpliga tillvägagångssätt som ger relevanta 

svar. Forskaren ska följa de kriterier som är ålagda för studiens genomförande samt att 

alla val i studien ska syfta på att belysa det som undersökningen är tänkt för (a.a.). Vid 

intervjuerna användes intervjufrågor som lutar sig mot studiens syfte samt 

frågeställningar. De deltagande förskollärarna ansågs representera ett relevant urval för 

studiens ämne och ansågs ha kunskap nog att kunna svara på studiens frågeställningar. 

Alla intervjuer är inspelade och vi har kunnat lyssna flertal gånger och därmed kunnat 

transkribera samtalen. Den insamlade empirin har redovisats med hjälp av citat som 

stärker eller exemplifierar det som förskollärarna har uppgett i intervjuerna. Detta bidrar 

till att studien kan få en god trovärdighet. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De 

forskningsetiska principerna är av stor vikt vid en empirisk studie och består av fyra 

huvudkrav. Dessa huvudkrav är informations-, samtyckes-, nyttjande- samt 

konfidentialitetskravet (a.a.). Huvudkraven har tagits i beaktning vid skapandet av ett 

missiv. Ett missiv kallas det brev som ska skickas ut och introducerar studiens innehåll, 

baserat på de forskningsetiska principerna som är lämpliga att använda vid sådana här 

undersökningar (Björkdahl Ordell, 2007). Missivet innehöll information om studiens 

syfte och innehåll samt en förfrågan om önskad tid och plats. Dessutom innehöll det 

också hur de olika huvudkraven har tagits hänsyn till (se bilaga B). Vid beaktandet av 

informationskravet informerades deltagarna om studiens syfte, deras roll i 

undersökningen samt vilka villkor de har angående deltagandet. Dels att det är frivilligt 

att ingå i studien och dels att de har rätt att avbryta sin medverkan under processens 

gång. Samtyckeskravet är den andra principen och står för att deltagarna fick ge sitt 

samtycke till att delta. Den tredje principen är nyttjandekravet och deltagarna 
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informerades om att all insamlad material endast kommer användas för studiens syfte. 

Fjärde principen, konfidentialitetskravet kännetecknas av att alla deltagande i 

undersökningen ges största möjliga konfidentialitet, alltså att inga obehöriga får ta del 

av det insamlade materialet och alla personer avidentifieras. Det vill säga att deltagarnas 

namn byttes ut till fiktiva namn i studien. 

 

5.5 Genomförande av studien 

Då fyra förskollärare gett besked om deltagande i studien bestämdes tid och plats för 

intervjuerna. Intervjuerna ägde rum i avskilda rum på förskolorna. Detta för att minska 

risken för störmoment. Samtliga intervjuer började med att de deltagande förskollärarna 

fick skriva på ett papper som godkände deras medverkan i undersökningen (se bilaga 

C). Vid intervjuerna deltog båda intervjuarna, det nämner Thomsson (2010) har flera 

fördelar. En fördel är att det kan underlätta för intervjuarna att vara uppmärksamma på 

vad som sägs i intervjun och därmed fylla i varandras luckor. En annan fördel är att 

respondenterna upplever en slags trygghet eftersom det är två stycken som tolkar och 

förstår vad de säger i samtalet. Dock kunde det uppstå att intervjuarna ibland avbröt 

varandra, vilket Thomsson (2010) tar upp som en nackdel med att vara två. I 

intervjuerna användes inspelning, vilket hon menar kan vara ett känsligt verktyg, då 

deltagarna ofta känner större krav över att prestera och formulera bra svar. Dock 

framgår det även att ljudupptagning är ett bra sätt när syftet är att höra deltagarnas egna 

ord eftersom ingen hinner med att skriva ner ordagrant vad som sägs. Det underlättar 

därav också vid analysen av empirin (a.a.). 

 

Vid bearbetning av insamlad data har vi lyssnat flertal gånger på ljudfilerna, och 

transkriberat förskollärarnas berättelser. Vidare har vår studie lutat sig mot en kvalitativ 

analys, utifrån den analysmodell som Fejes och Thornberg (2015) belyser. När vi har 

analyserat materialet har vi utgått från deras definition av kategorisering, vilket innebär 

att den insamlade datan kategoriseras i olika kategorier (a.a.). Vi har noggrant läst 

igenom respondenternas redogörelse, därefter granskat och letat efter svar på studiens 

forskningsfrågor. Först kategoriserade vi resultatet utifrån respektive forskningsfråga. 

När resultat på varje forskningsfråga hade strukturerats upp,  kategoriserades resultatet 

vidare. Den första forskningsfrågan kategoriserades utefter studiens teori. Detta 

resulterade i att lärandeperspektiven i och om musik placerades under rubriken musik 

som innehåll. Lärandeperspektiven med och genom musik placerades under musik som 

metod. Studiens andra forskningsfråga strukturerades utefter förskollärarnas likheter 

och skillnader i sina berättelser och analyserats utefter de didaktiska frågorna hur och 

varför. 
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6 Resultat och analys  
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i relation till studiens syfte. Resultatkapitlet 

är indelat i två avsnitt som har delats in efter studiens forskningsfrågor: Musikens olika 

funktioner i förskolan och faktorer som påverkar arbetet med musik. Varje huvudrubrik 

avslutas med en sammanfattande analys utifrån studiens teorier och tidigare forskning. 

 

6.1 Musikens olika funktioner i förskolan  

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån musik som innehåll och musik som metod. 

Rubriken musik som metod är indelad i tre olika användningsområden såsom ämnen, 

känslor och musiklek. 

 
6.1.1 Musik som innehåll 

Samtliga förskollärare beskriver att de använder sig av musikinstrument i förskolan. 

Instrumenten i förskolan beskrivs som en tillgång, förskolläraren Robin förklarar att 

instrument plockas fram för att lära barnen hur de ska spela. Fokus är att barnen ska 

vänta på varandra och börja spela samtidigt så inte alla spelar på en gång, då räknar 

Robin in: “1,2,3 spela”. Ett sätt barnen kan öva takten på vid samlingar är då de 

använder sig av Bunne-gitarr. En vuxen håller då upp en lapp med en färg på och då ska 

barnen hålla på den färgen på gitarren vilket gör att det kommer en viss ton. I samband 

med detta räknar de vuxna in takten, vilket gör att barnen vet vilken takt de ska spela i. 

Även Ellis nämner vikten av att barnen ska lära sig spela tillsammans. Barn eller vuxna 

får leka dirigenter för att visa när barngruppen ska spela och om de ska spela starkt eller 

svagt. Trumman är ett instrument som Pim använder i samlingen. Barnen får då slå på 

trumman och samtidigt säga sitt namn, detta för att öva på sin taktkänsla. Pim och 

Robin förklarar främst hur de med hjälp av instrument övar på barnens taktkänsla i 

samlingar.  

 

Sasha och Ellis framhäver däremot att de gärna tränar på rytmik genom rörelse. Sasha 

menar att alla barn kan röra sig till musik, och därför tränas barnens rytmik genom dans, 

drama och sång. På liknande sätt uttrycker Ellis att rörelse och inlevelseförmåga främjar 

barnens rytmik eftersom det är något man gör och känner med kroppen. Ellis ger även 

förklaringen att musik är ett sätt som tilltalar alla då det finns olika genre inom musik. 

Dessa olika genrer kan generera olika sätt för barnen att gå upp i varv samt gå ned i 

varv. 

 
6.1.2 Musik som metod 

Det första användningsområdet som förskollärarna nämner är när de använder musik för 

att utveckla barnens kunnande inom ämnen, såsom matematik, naturkunskap och teknik, 

språk och rörelse. Tre av förskollärarna använder musiken i syfte att lära barn 

matematik. Sasha ger exempel på en aktivitet där musik används som redskap för att 

lära sig matematik. I aktiviteten läggs olika lappar med siffror i rockringar. På baksidan 

av lapparna står en sång utskriven. Vidare förklarar Sasha att barnen ska formatera sig 

som den siffran de får på deras lapp, och därefter sjunger de den sång som är på andra 

sidan kortet. Ellis ger exempel på sånger där de sjunger om siffror: “Vi har en låt som 

handlar om en myrstack där man räknar “1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 [...] Då får man in det här 

en till en, två fyra fem och hur visar vi fem på handen”. Ellis menar att barnen lär sig 

den matematiska ett-till-ett principen genom att sjunga. Pim uttrycker också det som 

Ellis lyfter, att sånger som handlar om siffror utvecklar barnens kunskap om siffror och 

matematik. 
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Några av förskollärarna tar upp hur musik kan utveckla ett lärande i naturvetenskap 

samt teknik. Ellis berättar om ett temaarbete då de lärde känna tre olika vattendroppar 

med olika känslor. Barnen fick sjunga om de olika vattendropparna och 

vattendropparnas tillhörande känslor. Genom musik kan barns kunskaper inom 

naturvetenskap främjas. Detta förklarar Sasha genom att exemplifiera en aktivitet där 

hen sätter på hoppmusik. Hoppmusiken föreställer en kokande gryta och barnen får 

utforska och testa olika naturvetenskapliga experiment.  

 

Till skillnad från Sasha, Ellis och Pim som uttryckte att musik är förknippat med 

matematik, naturkunskap och teknik lägger Robin istället betoning på vikten av musik i 

barns språkutveckling. Samtliga förskollärare nämner kopplingen mellan musik och 

språk, dock trycker Robin på att syftet med musik är att främja barns språkutveckling. 

Barns språkutveckling och musik har nära förbindelser med olika kulturer vilket Robin 

poängterar kan vävas in med hjälp av musik. Även Pim konstaterar att barns 

språkutveckling främjas i arbetet med musik och kultur. Ett exempel hen ger är att 

föräldrar kan på olika språk sjunga in sånger och göra dem till QR-koder. Pim menar att 

musik och språk hör ihop eftersom båda ämnena möjliggör samspel och främjar olika 

sätt att kommunicera.  

 

Musik är inte endast ett sätt att stimulera barns språkutveckling, den främjar även 

rörelse påpekar Robin. Barns motoriska utveckling kommer automatiskt i musiken 

menar Pim: “Eh den motoriska utvecklingen kan vara väldigt tydligt att musiken kan 

främja för att eh, man tänker inte på att man tränar motoriken när man står på ett ben till 

exempel, man sjunger en elefant balanserade”. Detta styrker det Robin nämner, att 

musik handlar inte endast om att bara sitta och sjunga utan musiken erbjuder övning på 

koordination samt rörelse. 

 

Det andra användningsområdet som samtliga förskollärare använder musiken till är 

eftersträvan att uppnå en viss stämning, känsla och självkänsla hos barnen och i 

barngruppen. Samtliga förskollärare använder musiken i syfte att samla ihop och lugna 

ner barngrupperna. Robin uttrycker: “Då kommer de nära, så man samlar ju gruppen 

med musik”. Med detta menar hen att barnen samlas kring och genom musiken. Alla 

fyra förskollärarna ser musiken som ett bra verktyg att arbeta med om det till exempel 

är en stökig situation, eller om barnen ska lugna ner sig och samlas innan maten. Då 

plockar förskollärarna gärna fram gitarren, sångkort, eller förberedda sånglådor, i försök 

att samla barngruppen runt musiken. I jämförelse med när musiken används för att 

samla och lugna ner barnen, så ger Pim och Ellis också exempel på situationer där syftet 

och förhoppningen med musiken är att höja stämningen. Detta brukar också vara syftet 

när de använder högtalare utomhus. Ellis uttrycker att musik kan användas kalla dagar 

för att höja känslan av feststämning på förskolan. Pim beskriver att barnen är jättenöjda 

när de får dansa och röra sig till musik utomhus. Båda förskollärarna är på så vis 

överens om att musik genererar glädje.  

 

I intervjuerna framgår det olika aspekter av syftet med bakgrundsmusik i förskolans 

verksamhet, det ena är barnperspektiv och det andra är förskollärarens personliga 

perspektiv. En aspekt är det som Sasha, Ellis och Pim påpekar, att musiken kan 

användas i bakgrunden vid olika aktiviteter, utan att ett lärande med hjälp av musiken 

behöver ske. Ellis förklarar vidare att de använder lugn musik i samband med vila efter 

maten på förskolan. Både Ellis och Pim nämner att de använder bakgrundsmusik på 

morgonen då barnen lämnas på förskolan. Pim använder också instrumental musik vid 



  
 

16 

lunchsituationer. De tre ovan nämnda pedagogerna uppger att syftet med 

bakgrundsmusik i dessa situationer är att eftersträva en lugn stämning och ett lugn hos 

barnen. Däremot nämner Robin en annan aspekt av bakgrundsmusik i förskolan då hen 

upplever bakgrundsmusiken som snarare stressande än lugnande: “[...] Klassisk musik, 

lugnare, jag gillar inte det så mycket, eh, jag personligen tycker det är stressande”. 

Bakgrundsmusik kan alltså å ena sida upplevas såsom Robin förklarar, stressande. Men 

kan å andra sidan också ha en intention att sprida ett lugn, sett till Ellis, Sasha och Pims 

förklaring av syftet med bakgrundsmusik. 

 

Det går utifrån stycket ovan se att de finns olika uppfattningar kring musik som 

bakgrundsmusik, på liknande vis framhäver Sasha att det finns inget som är rätt eller fel 

kring musik överhuvudtaget. Sasha menar att musik är kravlöst, det finns inget som är 

rätt eller fel utan alla kan röra sig till musiken och därför behöver ingen känna sig dålig 

på det, på så vis växer barnens självkänsla. Hen poängterar att vissa barn undviker att 

sjunga i sångsamlingar för att det finns prestation i det, men att leka och röra sig till 

musiken, det kan alla. Musiken kan på så sätt hjälpa till att stärka barnen och kan få dem 

att komma över saker och situationer som de upplever jobbiga. Till exempel som att 

framträda framför andra. Pim förklarar att barnen ibland vill filma när de har 

framträdande på förskolan, vilket hen anser leder till att barnen utvecklar sin självbild 

och växer mycket i sig själva. Hen poängterar även att barnen växer när de gör olika 

framträdande, som exempelvis lucia.  

 
Eh åh, så lita på sin egna förmåga, att man, asså så att man kan och vågar… ehm… och som 

sagt vi har ju lite uppträdande och sådär ibland de är ju också nånting som vi tycker barnen 

växer mycket av att dom är så stolta efteråt. 

           Pim 

 

Enligt Pim är syftet med lucia att barnen ska våga delta, just för att öka sin självkänsla. 

Hen påpekar också att barnens syn på lucia verkar omfatta mycket mer än just 

luciatåget. Exempelvis att få bestämma vad de ska ha på sig i luciatåget, att de innan 

lucian ska baka till föräldrarna, och att de efter utställningen på lucian ska få ta med sina 

pysselsaker hem. Detta ser Pim att barnen växer av då de visar stolthet över sig själva 

och vad de gjort.  

 

Förutom att musiken stärker barns egna självkänsla, kan musiken även vara ett bra 

verktyg för barn att utforska andra stämningar och känslor i kroppen. Två av 

förskollärarna tar upp flera exempel på aktiviteter som syftar till att barnen ska få 

uttrycka en känsla utifrån vad musiken speglar. “Sätter man på ett jättesorgligt stycke 

och inte pratar om saker så kommer den känslan till en på ett annat sätt liksom glada 

och arga” förklarar Ellis. Med hjälp av att sjunga låtar som är jättearga eller jätteledsna 

menar hen att barnens empati främjas då dessa uttryckssätt påminner om barnens 

vardag, exempelvis vid konflikter. På Pims förskola anser de också i relation till vad 

Ellis berör, att musik gynnar barns uttrycksformer. När de sätter på musik som låter 

spännande, börjar barnen att smyga men när de hör snabb och högljudd musik börjar 

barnen springa. Rita till musik är också ett sätt Pim använder sig av. Syftet att rita till 

musik är att dels förknippa en känsla till musiken och dels få en uppfattning kring 

musiken. 

 
Ah men nån har ju tyckt att ah men det låter som nån är ute och åker båt kanske på nån 

musik och då ritar dom ju de åh, ahmen så, gärna pratar kring vad dom hör i musiken vi 

brukar även ta såhär ah men eh nu så ska ni sätta en känsla till musiken, så finns det bilder 

på olika känslor så ska dom, så får dom peka ahmen just de ja det här är nog, de här är , ah 

men den är glad det låter som den känslan. 
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          Pim 
 

Även Sasha konstaterar att musik är ett redskap som lockar fram olika känslor och 

betonar att musik är ett betydelsefullt redskap för barns lärande. Ellis däremot är den 

enda som framhäver att musik är ett sätt att stimulera människors minne. Med musiken 

som redskap får det människor att minnas och uppleva olika situationer samt händelser. 

Utan musik blir saker och ting inte samma sak förklarar hen. Flera av förskollärarna 

lyfter att musik gör betydlig skillnad och att alla kan mötas i musiken. Eftersom 

musiken inte är bunden till ett språk, ses den som en mittpunkt dit alla barn kan vända 

sig och använda sig av flera uttrycksformer och på så sätt mötas i gemenskap. 

 

Ett tredje användningsområde som förskollärarna tar upp är användandet av musik i 

relation till barns lek och musiklek i förskolan. Tre av förskollärarna framhäver att 

musik är starkt förknippat med fantasi och lek. Fantasi har stor påverkan på barn, den 

bidrar till såväl glädje som samarbete. Att blanda musik med fantasi innebär att de får 

med barnen i aktiviteter på ett annat sätt. Leken är det sätt som barn använder sig av för 

att erövra kunskaper. I relation till lek handlar musik om rörelse framhåller Sasha, vilket 

har gjort att barnen sällan sitter ner på samlingarna. 

 
Så ibland kan det bli att musiken är bara nånting man rör sig till för att komma fram till 

olika saker, man kanske sätter på en cykelmusik och cyklar till nånting. Man kanske sätter 

på sig skridskorna och åker skridskor dit, men asså att det finns, så att man får röra sig till 

musik. 

       Sasha 
 

Musiklek är även något som Ellis använder sig av i förskolan. “Prinsessan Musika” är 

ett exempel på en musiklek. Den handlar om en prinsessa som har tappat bort sina låtar 

och behöver hjälp av barnen att hitta låtarna. Barnen får olika uppdrag och då sjunger de 

olika låtar. Via musikleken “Prinsessan Musika” får barnen utforska olika typer av 

musik och hur de kan använda rörelser till de olika styckena. I musikleken får barn 

komma med egna idéer och ges inflytande, vilket stärker deras trygghet. Ellis förklarar 

att musik är något som ofta genomsyrar barnens lekar. 

 
Melodifestivalen, här kommer den fantastiska Pelle plutt och så sitter vi andra som publik 

och så blir det även turtagning och stå och göra framträdanden spontant och nån kanske har 

med sig något instrument till och då blir det att vi leker med det. 

                     Ellis 

 

Här berättar Ellis att musiklek uppstår spontant i barns lek utifrån deras tidigare 

erfarenheter. I exemplet förknippar Ellis barns lek med melodifestivalen och faktorer 

runt om som hör till i deras lek.  

 
6.1.3 Resultatanalys 1 

Vi har uppmärksammat ett fåtal beskrivningar från förskollärarna där musik används 

som innehåll i undervisningen. Förskollärarna beskriver hur de lägger vikt vid att alla 

ska spela tillsammans och i samma takt. Förskollärarna ger exempel på hur de 

tillsammans med barnen räknar in takten samt att barnen tilldelas rollen som dirigent, 

vilket kan kopplas till att lärande sker om musik. Detta visar att förskollärarnas sätt att 

samtala med barnen ökar barnens kunskaper om takt och gemensamt spelande. 

Förskollärarna förklarar vidare hur de använder sig av Bunne-gitarr och trummor för att 

främja barnens taktkänsla, då sker lärandet istället i musik eftersom fokus då ligger på 

det musikaliska görandet. Förskollärarna nämner även vikten av att barnen ska lära sig 

rytmik. Rytmiken främjas genom att barnen får använda sig av olika uttrycksformer 
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såsom dans, sång och rörelse. Även detta kopplar vi till när lärande sker i musik, då 

barnen får göra och känna med kroppen. Utifrån dessa förklaringar går det se att 

förskollärarna använder musiken i syfte att lära sig om och i musik, och att de 

didaktiska frågorna då ligger till grund för utformandet av undervisningen. 

  

Vi har utifrån resultatet identifierat tre olika användningsområden där musiken används 

som metod för att lära något annat. I det första användningsområdet använder 

förskollärarna musik för att lära ämnen såsom matematik, naturkunskap och teknik, 

språk och rörelse. Resultatet stämmer på så vis överens med vad Kyoung Kim och 

Kemple (2011), Ehrlin (2012), Ehrlin och Wallerstedt (2014) samt Holmberg (2014) 

nämner i sina studier. När förskollärarna använder musik som metod för att lära andra 

lärandeområden ser vi att lärande sker med musik. Detta eftersom förskollärarna och 

barnen sjunger om siffror, leker kokande gryta till musik, tränar sin motoriska samt 

språkliga förmåga då de rör sig och sjunger en sång om en elefant som balanserade. 

Musiken används här som ett verktyg för att utveckla lärande inom ett visst ämne.  

 

Andra användningsområdet belyser hur musik är ett hjälpmedel för att uppnå en viss 

stämning, känsla och självkänsla hos barnen. Förskollärarna använder musiken för att å 

ena sidan lugna barnen och samla dem innan maten och å andra sidan också som 

bakgrundsmusik utomhus för att höja stämningen. Här tar förskollärarna hänsyn till de 

didaktiska frågorna beroende på vad syftet med musiken är vid olika situationer. Något 

vi också funnit intressant i resultatet är att Sasha tror att många förskollärare relaterar 

sång till prestation, vilket även framkommer i en studie av Swain och Bodkin-Allen 

(2017). Enligt Sasha själv finns det inga rätt eller fel när man rör sig till musik, och 

poängterar därför att musiken är kravlös. Flera av förskollärarna uttrycker att barn kan 

via musiken utveckla sin självkänsla, som vid exempelvis lucia då barnen får öva på att 

stå i centrum och framträda. Detta kan förknippas med att lärande sker med musik. 

Fortsättningsvis beskriver förskollärarna hur musik kan hjälpa barn att utforska känslor 

och stämningar. Då barnen får lyssna till musik och utifrån musiken samtala och 

uppleva stämningar och känslor såsom att de ska smyga, vara jättearga eller jätteglada, 

ser vi att ett lärande genom musiken sker. Förskollärarna förklarar att musik frambringar 

en viss stämning och känsla och då är det genom musiken som barnen utforskar och lär 

sig hur en känsla upplevs och kan uppfattas.  

 

Det tredje användningsområdet som har identifierats är hur förskollärare använder sig 

av musiklek i förskolan och hur musik genomsyrar barns lek. Flertalet av förskollärarna 

benämner musik som starkt förknippat med fantasi och lek, detta för att lek är det sätt 

som barn använder sig av för att erövra kunskaper. Leka melodifestival är ett exempel 

på musiklek medan luciaframträdande i förskolan är ett annat exempel. Det innebär 

alltså att barn på ett lekfullt sätt bland annat får framträda, använda instrument och 

agera publik. Här sker då lärandet genom musik då barnen får utforska och bilda sig en 

uppfattning kring musiken och de omkringliggande faktorer som påverkar. 

  

Sammanfattningsvis stämmer denna studiens resultat tydligt överens med vad flertalet 

forskare kommit fram till i sina studier (Kyoung Kim & Kemple, 2011, Ehrlin 2012, 

Ehrlin & Wallerstedt 2014 och Holmberg 2014), nämligen att musik i förskolan främst 

används som metod i syfte att lära andra ämnen. Beroende på vad förskollärarna vill 

lära barnen har de didaktiska grundfrågorna tagits i beaktning, alltså hur undervisningen 

utformas och varför den utformas såsom den gör.  
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6.2 Faktorer som påverkar arbetet med musik 

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån resurser i förskolan samt kompetens och 

inställning. I dessa områden redogörs faktorer som förskollärare upplever påverkar 

arbetet med musik.  

 
6.2.1 Resurser i förskolan 

Både Ellis och Robin nämner att strävan efter mycket musik i förskolan finns, men att 

vardagen i förskolan många gånger tar över och påverkar undervisningen. Robin 

förklarar att mycket av tiden på förskolan går åt till rutinsituationer som exempelvis 

frukost, samlingar samt fri lek. Musikundervisningens förutsättningar och möjligheter 

poängterar Ellis också är en organisationsfråga, då det ofta är personalbortfall vilket 

påverkar om den planerade undervisningen blir av eller uteblir. Trots att visionen är att 

arbeta kontinuerligt med musik konstaterar Ellis att de inte har extra resurser för det. 

Organisation och personaltäthet kan kopplas samman med den didaktiska hur-frågan 

eftersom dessa faktorer påverkar hur förskollärare utformar undervisningen. 

  

Ellis berättar att på deras förskola använder de sig av en interaktiv tavla då barnen 

tillsammans får dansa till musik och göra olika rörelselekar. Förskolan brukar med hjälp 

av högtalare också erbjuda musiksamlingar utomhus. Det är även något som används på 

Pims förskola. Pim framhåller att de har flera resurser på deras förskola som möjliggör 

musikundervisningen. De har bland annat ett stim-avtal, som står för att deras förskola 

enligt lag får spela all sorts musik. Dessutom finns det musikinstrument utomhus samt 

en musikpedagog på förskolan, vilket ingen av de andra förskollärarna lyfter. 

Uteinstrumenten som finns på förskolegården består av xylofon och trummor och är 

alltid tillgängliga för barnen. Musikpedagogens väsentliga uppgift beskriver Pim är att 

stärka musiken bland annat genom att ta fram tonarter till luciasånger, underhålla 

instrument samt hålla i gitarrkurser för förskollärarna på förskolan. Pims resurser ger 

goda förutsättningar för arbetet med musik i relation till den didaktiska hur-frågan. 

Resurserna ger svar på hur deras undervisning kan utformas. Angående instrumenten på 

förskolan framhåller Pim att hen gärna hade sett att det funnits fler instrument trots att 

de redan har ett flertal. Det hen menar är att de vill ha andra instrument exempelvis 

elgitarr och bas. Sasha däremot uttrycker sig vara ganska nöjd med deras instrument, 

dock betonar hen att de håller på att bygga upp instrumentutbudet eftersom deras 

förskola är ganska ny. De har alltså inte hunnit bygga ett kapital med grejer, som 

exempelvis “sånglådor” vilket kan påverka att det ibland blir svårt att plocka fram 

musiken i de korta och spontana samlingarna. Det går tydligt att se hur förskollärarnas 

resurser skiljer sig och att det påverkar hur arbetet med musik utformas.  

  

Lokaler är något som samtliga förskollärare betonar påverkar utformningen av 

musikanvändandet i förskolan. Ellis poängterar att de har en stor avdelning, vilket ses 

som en fördel, men det kan också leda till att man blir “hjärntrött” av så mycket ljud 

hela tiden. Enligt Sasha och Pim verkade större lokaler vara önskvärt, de anser att om de 

hade haft större lokaler hade möjligheterna för arbetet med musik varit bättre. Båda 

förskollärarna förklarar att de små avdelningarna begränsar möjligheten att ha 

instrumenten tillgängliga för barnen. Båda två menar att det bara skulle låta illa för alla 

barn och vuxna om instrumenten skulle finnas tillgängliga i verksamheten. Deras 

önskan är att de kunde haft ett specifikt rum till alla instrumenten så barnen kunde 

spelat fritt utan att störa varandra. Även Robin förklarar att instrumenten inte är 

tillgängliga för barnen då det riskerar att låta för högt. Däremot förklarar hen att det 

finns ett oanvänt rum, vilket möjliggör att ha instrumenten tillgängliga. Dock är rummet 

inte anpassat för denna sorts aktivitet på grund utav de övriga kollegornas ointresse för 
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musik. Detta ger oss delvis svar på den didaktiska hur-frågan. I detta fall visar samtliga 

förskollärare hur arbetet med musik begränsas på grund av lokaler och kollegors 

ointresse. 

 
6.2.2 Kompetens och inställning 

Samtliga förskollärare beskriver att musik betyder glädje och att det är något positivt 

som gör dem glada. De har mycket erfarenhet av musik i livet och alla ser det som ett 

personligt intresse, vilket de konstaterar är avgörande för vilken plats musiken får och i 

vilken form musiken framställs i verksamheten. Detta resulterar i att den didaktiska 

varför-frågan till viss del besvaras, nämligen varför undervisningen ska ske. Sasha 

uttrycker att hen inte kan sjunga eller spela instrument och väljer därför att fokusera 

musikleken i undervisningen. Hen framhäver på så sätt vikten av att våga släppa loss 

och testa främmande saker. Sasha ser sig själv som en coach till kollegorna då det ingår 

i hens uppdrag att arbeta med musiken och göra kollegorna motiverade till det också. 

Även Ellis nämner vikten av att man som förskollärare måste våga testa saker som 

känns skrämmande, för att så småningom utveckla en trygghet i det. Även om en 

förskollärare inte har intresse för musik bör hen ändå våga och testa sig fram för att 

utveckla en trygghet i arbetet med musik menar Ellis. Både Sasha och Ellis nämner en 

aspekt av det kollegiala samarbetet. Nämligen att arbetslaget berikar och hjälper 

varandra in i den trygga ledarrollen genom att prata, reflektera och dela åsikter och 

erfarenheter med varandra. 

  

Robin delger en annan aspekt av det kollegiala samarbetet, det vill säga att hens 

kollegor har en annan uppfattning av musikens betydelse. Kollegorna ser musik som 

“lallande” och tror att musiken i förskolan bara handlar om att sitta i en ring och sjunga 

en sång. Kollegorna på hens förskola anser att musiken ej är så viktig och vet inte varför 

de ska spela varje dag, vilket gör att de undviker arbetet med musik. Kollegornas syn på 

musik påverkar deras syfte med musik i undervisningen, och leder till varför musiken 

utformas begränsat. Robin uttrycker också att kollegorna ibland kan visa viljan att 

använda musik, men de har inget självförtroende i det, vilket gör att glädjen med musik 

ändå inte framträder. Det framgår en stor skillnad mellan Robins förskola och Pims 

förskola då nästintill alla på Pims förskola har ett intresse för musik och är musikaliska. 

Alla som har intresse för musik anser att det handlar om mer än att bara sjunga, och då 

används musiken i nästan all undervisning i förskolan. Detta ger oss svar på hur 

musiken utformas i undervisningen. Både Pim och Robin ger förklaringen att många 

förmodligen undviker musik i förskolan då det finns en bild av att man måste kunna 

sjunga. 

 
Där är ju samma sak, där är ingen som, dom skäms, ju, dom tror att om man sjunger falskt 

ska man inte sjunga [...] Men jag gillar ju musik. Och de är de dom känner att ja hittar inte 

toner och ah men de går ju öva. Men de måste finnas intresse och så länge de inte finns så.. 

så det är tråkigt för musiken som sagt gör väldigt mycket [...]. 
                       Robin 

  

Kollegorna verkar rädda för att sjunga för att de måste hitta toner och inte får sjunga 

falskt. Robin betonar att intresset för musik måste finnas och finns inte det så riskerar 

musiken hamna i skymundan. Det är alltså förskollärarens och kollegors syn samt 

inställning som påverkar musikens utrymme i förskolan. 

 

Samtliga förskollärare poängterar att arbetet med musik i förskolan påverkas också av 

förskollärares kompetens. De uttrycker även att musikkurserna som ingick i 
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förskollärarutbildningarna var alldeles för korta, men väldigt innehållsrika. Ellis menar 

att kompetens är a och o, oavsett om det handlar om en föreläsning eller lång utbildning. 

Kunskap är makt och makt leder till trygghet i sig själv framhäver Ellis. Även Sasha 

framhäver vikten av kompetens och kompetensutveckling i arbetet med musik. Hen 

anser att det är bra om chefen erbjuder detta eller om förskollärarna själva ansöker om 

fortbildning. Exempelvis upplever Sasha själv okunskap kring användandet av 

rytmikinstrument och har därför efterfrågat en utbildning i detta. En annan slags 

kompetensutveckling redogör Pim för. Personalen på hens förskola blir erbjudna 

gitarrlektioner av musikpedagogen som finns på deras förskola. Detta för att visionen på 

förskolan är att all personal ska kunna spela lite, och framförallt våga spela och leda 

musiksamlingar. Även Robin anser att fortbildning inom musik är avgörande för hur 

man väljer att utforma musiken i verksamheten. Förskollärarna betonar ytterligare 

besvikelse över att musiken har sådan liten plats både i förskollärarutbildningen samt 

barnskötarutbildningen, med tanke på hur musiken främjar alla barns lärande och 

utveckling. Får förskollärarna mer fortbildning och kunskap kring musik kan det 

påverka hur och varför deras undervisningen utformas på ett visst sätt.  

  

Av intervjuerna framgår det tydligt att förskolechefernas inställning till musik är 

avgörande för vilka möjligheter förskollärarna får i arbetet med musik. Samtliga 

förskollärare betonar  att deras förskolechefer har positiv syn på arbetet med musik. Pim 

förklarar att deras förskolechef endast har deras förskola, då den är fristående. 

Förskolechefen har en ganska liknande syn och uppfattning av musik berättar Pim. 

Deras strävan på förskolan är att ha en gemensam syn på hur musiken ska användas. Det 

stämmer in på hur Ellis ger förklaring av att deras förskolechef tror på musik och har 

ambitionen att arbeta med musik. Även Robins förskolechef har en god inställning till 

musik, vilket kan ha att göra med att hen har ett eget musikintresse menar Robin: 

“Förskolechefen är ju pigg på detta, så länge hon finns så kommer vi att fortsätta”. 

Robin beskriver att förskolechefen tror på musik och så länge hen gör det så kommer 

förskolan fortsätta. Sasha påtalar att även hens förskolechef är med i processen gällande 

musik, då de har skrivit till musik som ett utvecklingsområde på deras förskola. 

  

På frågan om huvudmannens inställning till musik förklarar Pim att deras huvudman 

endast har hand om deras förskola. Detta leder till att huvudmannen är väldigt medveten 

om deras sätt att arbeta med musik. Robin nämner inget om huvudmannens inställning 

utan refererar istället till att det är förskolechefen som bestämmer. Sasha och Ellis 

konstaterar att arbetet med musik inte är något som deras huvudman specifikt ser som 

ett utvecklingsområde i förskolan. Detta tror dem handlar om musikalisk okunskap. Om 

huvudmännen inte har kunskap om musikens betydelse påverkar det utformandet av 

musik i förskolan. Sasha och Ellis tror att huvudmännen istället satsar mer på 

kunskapsbaserade ämnen som matematik, naturkunskap och teknik, för att dessa anses 

vara viktigare att fokusera på än estetiska ämnen. 

  
Men vet inte om huvudmannen tänker rätt mot musiken. Tror att musik och motorik kan 

vara ganska så passé, det ska vara mycket mer kunskapsbaserade ämnen idag, mer 

matematik, natur och teknik 

                        Sasha 
 

Huvudmannens inställning till musik kontra kunskapsbaserade ämnen förklarar Sasha 

påverkar förskolan. Förskollärarna tror att musik som ämne har kommit lite i 

skymundan och att det kan bero på inställning samt intresse till ämnet. Förskolechefers 

och huvudmäns inställning samt kompetens visas tydligt vara påverkande faktorer 

gällande hur och varför undervisningen får en viss utformning. 
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Påverkande faktor för musikens utrymme i förskolan handlar inte endast om 

huvudmannen utan Robin drar även en parallell till läroplanen. Hen menar att de som 

utformar läroplanen förmodligen också har bristande intresse och kompetens för musik, 

på liknande vis som huvudmännen. Samtliga förskollärare är överens om att musik har 

en alldeles för liten plats i läroplanen med tanke på hur musiken kan främja alla barns 

utveckling och lärande. 

 
6.2.3 Resultatanalys 2 

Utifrån förskollärarnas beskrivningar av faktorer som påverkar deras arbete med musik 

synliggörs två olika områden: Resurser samt inställning och kompetens.  

 

Det första området som förskollärarna tar upp är resurser som påverkar arbetet med 

musik. Dessa resurser förklaras vara organisationsfrågor, tillgång av personal, mängd 

instrument, material och tekniska redskap samt vilka lokaler de har tillgång till i arbetet. 

Ellis och Robin poängterar att musiken ibland kan bli bortprioriterad då de inte har 

några extra resurser för att kunna använda musiken som arbetssätt. Medan Pim lyfter att 

de har flertalet resurser som underlättar deras arbete med musik, såsom uteinstrument, 

stim-avtal och musikpedagog. I resultatet synliggörs skillnader mellan hur Robin och 

Ellis respektive Pim uppfattar sina förutsättningar. Utifrån detta kan den didaktiska hur-

frågan synliggöras då förskollärarnas förutsättningar påverkar hur arbetet med musik 

utformas och vilka möjligheter förskollärarna har i sin undervisning. På liknande vis 

påverkas förskollärarnas arbetssätt av verksamhetens tillgänglighet av lokaler, vilket 

också styr hur-frågan, alltså hur förskollärarna kan utforma arbetet med musik. Det går 

därför se att förskollärare begränsas av deras lokaler eftersom de inte alltid kan ha 

instrumenten tillgängliga, för det anses bli för högljutt.  

 

Det andra området som förskollärarna framhäver påverkar deras arbete med musik är 

förskollärarnas, kollegors, förskolechefernas och huvudmännens inställning till musik 

och kompetens inom musik. Alla fyra förskollärarna är medvetna om att musik är en 

betydelsefull del för barns lärande, denna medvetenhet grundar sig i förskollärarnas 

egna erfarenheter och intresse för musik. Robin framhäver däremot att kollegorna har 

ett annat synsätt angående musik i förskolan, då de personligen inte har något intresse 

för musik. Två av förskollärarna framhåller också hur ointresset för musik kan leda till 

osäkerhet att använda musiken som arbetssätt i förskolan, då de är rädda för att sjunga 

falskt och inte hitta noter. Resultatet stämmer tydligt överens med vad Kyoung Kim och 

Kemple (2011), Swain och Bodkin-Allen (2017), Ehrlin (2012) belyser i sina studier. 

Utifrån detta kan vi se att förskollärare och kollegor kan beroende på intresse och 

erfarenheter ha olika svar på varför och varför inte musik anses som viktigt. 

 

Samtliga förskollärare anser att utbildning eller fortbildning inom musik påverkar hur 

utformandet av musiken blir i förskolan, samt att tryggheten ökar i samband med ökad 

kompetens. På så vis stämmer studiens resultat överens med vad som framkom i Ehrlin 

och Wallerstedts (2014) samt Swain och Bodkin-Allens (2017) resultat. Eftersom 

kompetensen påverkar hur förskollärare framställer musiken i förskolan och hur 

undervisningen utformas är det tydligt att mer utbildning och fortbildning av musik vore 

önskvärt. Detta för att musiken ska bli en naturlig del av förskolans verksamhet oavsett 

förskollärares intresse eller kompetens. Utbildning och fortbildning utvecklar även 

förskollärarnas musikaliska kunskaper, vilket ger dem ökad förståelse för varför 

musiken är viktig och varför de utformar undervisningen i musik på ett visst sätt. 
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Förskolechefens inställning är något som alla förskollärarna nämner som avgörande för 

deras möjligheter att arbeta med musik. Pim betonar att eftersom förskolan är fristående 

så kan de ges bättre förutsättningar då förskolechefen alltid är närvarande i 

verksamheten och kan se behovet av resurser. Däremot verkar samtliga förskollärare 

nöjda med vilka förutsättningar de får i arbete med musik, detta tack vare 

förskolechefens positiva inställning till musik. På så vis verkar förskolechefernas 

intresse för musik påverka vilka förutsättningar personalen får. Alltså hur förskollärarna 

kan arbeta med musik och varför undervisningen utformas som den gör. 

 

Huvudmannens inställning till musik och musikens utrymme i läroplanen är faktorer 

som påverkar arbetet med musik i förskolan. Pim poängterar att deras förskola är 

fristående, och att deras huvudman endast har den förskolan. Förskollärarna tror att 

musikalisk okunskap påverkar hur huvudmännen ser på musik i förskolan. Robin 

framhäver att det är bristande intresse och kompetens hos de som utformar läroplanen 

som påverkar det lilla utrymme musiken har i läroplanen. Samtliga förskollärare anser 

därför att huvudmännen och läroplanen lägger mer vikt vid ämnen som matematik, 

naturkunskap samt teknik istället för musiken. Vi kan därför se att huvudmäns syn och 

intresse för musik samt musikens utrymme i läroplanen bidrar till hur och varför 

förskollärare arbetar med musik i förskolan. 
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel problematiseras studiens resultat i förhållande till såväl teori som metod. 

Även en diskussion kring studiens syfte och frågeställningar redogörs samt förslag på 

vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om 

musikens olika funktioner i förskolan samt vilka faktorer som påverkar arbetet med 

musik. Bakomliggande frågeställningar som har använts för att konkretisera 

syftesformuleringen är: Vilka olika funktioner har musiken i förskolan och vilka 

faktorer påverkar arbetet med musik i förskolan. 

Resultatet på första forskningsfrågan visar olika funktioner som musik har i förskolan 

och dessa är att musiken används som innehåll i undervisningen och även som metod 

för att lära annat. Genom analysen fick vi syn på att lärande i, om och genom framkom 

ytterst sällan, i jämförelse med vad lärandet med musik gjorde. Resultatet pekar därför 

tydligt mot att musiken främst används för att lära med musik, alltså som en metod för 

att lära annat. Med hjälp av teorin om lärandeperspektiven i, om, med samt genom har 

ett tydligt resultat frammit då perspektiven gick att dela in i musik som innehåll 

respektive musik som metod. 

Enligt den tidigare forskningen används musik främst för att utveckla kunnande inom 

traditionellt akademiska ämnen (Kyoung Kim & Kemple, 2011, Ehrlin, 2012, Ehrlin & 

Wallerstedt, 2014, Holmberg, 2014). Detta är även något denna studie framhäver. 

Däremot skiljer sig studiens resultat från den tidigare forskningen i den bemärkelsen att 

musik används som ett verktyg för att uppnå en viss stämning hos barnen och utveckla 

barnens känslor. På så vis uttrycks musik vara ett användbart arbetssätt för att främja 

alla barns utveckling och lärande. 

Resultatet på den andra forskningsfrågan är att de olika faktorer som påverkar arbetet 

med musik är förskollärares, kollegors, förskolechefers samt huvudmäns inställning, 

intresse och kompetens. Även vilka resurser förskollärarna har tillgängliga i 

verksamheten har visat sig ha stor påverkan. Vi har analyserat hur och varför 

förskollärare arbetar med musik samt hur och varför kollegors, förskolechefers samt 

huvudmäns inställning, intresse och kompetens påverkar verksamheterna.  

Det framgår tydligt i resultatet att Pim är nöjd med de förutsättningar hen har i arbetet 

med musik. De tre andra förskollärarna framhäver förskolechefens inställning som 

positiv, men upplever att de inte har tillräckliga förutsättningar i arbetet med musik. 

Detta väcker frågan hos oss, om förskolans kommunala styrning respektive fristående 

styrning avgör förutsättningarna och resurserna förskollärarna får i arbetet med musik. 

Studiens resultat visar att huvudmännen och förskolechefernas inställning till musik och 

musikens utrymme i läroplanen är faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolan. 

Detta är så vitt vi vet ingenting som nämns i den tidigare forskningen. Samtliga 

förskollärare är nöjda över deras förskolechefers inställning till musik och därför också 

nöjda med de förutsättningar de har i arbetet med musik. Däremot får musiken mindre 

plats i verksamheten än vad den enligt förskollärarna ska ha eftersom huvudmännen 

prioriterar kunskapsbaserade ämnen före praktiska. Detta tror vi bidrar till de resultat 

som denna studie visar och vad som framgår i den tidigare forskningen. Nämligen att 

förskollärare ägnar mer tid åt traditionella samt akademiska ämnen än estetiska ämnen 
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(Kyoung Kim och Kemple, 2011, Ehrlin, 2012, Ehrlin och Wallerstedt, 2014 & 

Holmberg, 2014). Samtliga förskollärare tror att huvudmännens inställning och intresse 

för musik är det som avgör om musiken prioriteras i förskolan eller inte. Även 

läroplanen för förskolan verkar påverka utrymmet för musik i förskolan då samtliga 

förskollärare trycker på att musikens plats i läroplanen är alldeles för liten. 

Om exempelvis inte förskolechefer, huvudmän och läroplanen trycker på att använda 

musik i förskolan eller ger det större utrymme, är vår tolkning att det leder till att 

musiken inte blir prioriterad på alla förskolor. Eftersom förskolechefer, huvudmän och 

läroplanen ger de akademiska ämnen större utrymme i förskolans verksamhet, kan det 

tolkas bli mer naturligt för alla förskollärare att arbeta med de akademiska ämnena än 

vad det blir att arbeta med musiken 

7.2 Metoddiskussion 

I avstamp till studiens syfte och studiens forskningsfrågor valdes kvalitativ 

forskningsansats. Fördel med kvalitativ forskning är att endast ett fåtal informanter 

behövs, och kan därav bidra till detaljerade beskrivningar (Denscombe, 2018). Den 

kvalitativa forskningsmetoden var mest lämpad för denna studie, eftersom fokus låg på 

att få höra detaljerade beskrivningar från förskollärarna. En kvantitativ forskningsmetod 

riktar till skillnad från kvalitativ metod in sig på ett större omfång av informanter. 

Kvantitativ forskning förknippas ofta med enkäter, som kan bidra med generella resultat 

(Denscombe, 2018). Detta ansågs inte vara passande till denna studie eftersom enkäter 

inte kunde ge ett detaljrikt resultat på forskningsfrågorna. Därmed kan studien inte 

generaliseras till större kontexter som en kvantitativ studie kan, eftersom resultatet 

endast grundar sig på fyra förskollärares tankar kring musik. 

Inom den kvalitativa forskningsansatsen förklarar Kvale och Brinkmann (2014) att 

intervju är ett huvudsakligt redskap. Kihlström (2007) lyfter att det kan vara svårt att 

intervjua och att kunskap och teknik behövs för att genomföra en god intervju. Vår 

ovana att intervjua har påverkat intervjuerna och även resultatet. Fler följdfrågor borde 

ha ställts och tydligare svar borde efterfrågats då svårigheter har uppstått vid 

transkribering och kategorisering. För att underlätta arbetet har inspelning använts vid 

samtliga intervjuer, vilket har setts som en fördel eftersom vi kunnat återgå till 

förskollärarnas berättelser under arbetets gång. Kihlström (2007) tar dock upp nackdelar 

med att använda inspelning vid intervjuer. Inspelning kan vara en orsak till att 

respondenterna blir nervösa, och att det i sin tur leder till att respondenterna ger 

önskvärda svar.  

Utifrån vår tolkning av teorierna hade ett annat metodval kunnat underlätta analysen av 

empirin och på så sätt gett oss ett annat resultat. Studien har utgått från det didaktiska 

perspektivet vilket har varit en gynnsam teori att utgå ifrån eftersom den anses har varit 

anpassningsbar för studien. Den didaktiska vad-frågan valdes bort på grund av att 

observation som metod hade kunnat vara mer lämplig för att besvara den. Till skillnad 

från intervjuer hade observationer på ett tydligt och praktiskt sätt kunnat visa vad musik 

är i förskolan. Observation som metod hade å ena sidan kunnat vara lämplig till första 

forskningsfrågan, då observationer hade kunnat synliggöra hur förskollärarna faktiskt 

arbetar med musik. Det hade gjort att lärandeperspektiven i, om, med och genom hade 

varit lättare att applicera på förskollärarnas faktiska görande och bidragit till att fler 

situationer med musik som innehåll hade framkommit. Å andra sidan passar intervju 

som metod bättre till den andra forskningsfrågan då efterfrågan var förskollärarnas 

tankar kring faktorer som påverkar deras arbete med musik i förskolan, utifrån de 

didaktiska frågorna hur och varför. 
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7.3 Implikationer för förskollärare 

I förskolans läroplan har musiken idag ett väldigt litet utrymme, medan de 

kunskapsbaserade ämnena får betydligt större plats. Det kan ha påverkan på hur 

förskollärare idag arbetar med musik i förskolan, alltså att deras fokus hamnar på att 

använda musik som metod istället för musik som innehåll. Resultatet av studien visar att 

musik är ett bra verktyg att använda i undervisningen och används främst som metod 

för att lära sig andra ämnen exempelvis matematik och språk. Genom denna studie kan 

förskollärare uppmärksammas på hur musik kan användas som verktyg för att främja 

alla barns utveckling och lärande. Resultatet visar också varför förskollärare använder 

musik som arbetssätt, det är för att alla barn oavsett förutsättningar kan delta och att 

musik gör att lärandet sker på ett lekfullt och stimulerande sätt. Med tanke på att musik 

inte fokuseras i läroplanen kan det finnas risk att förskollärare väljer bort musik som 

arbetssätt, vilket kan leda till att de lekfulla och stimulerande arbetssättet går förlorat. 

Dessa implikationer kan uppmärksamma förskollärare på hur de kan använda musik 

som arbetssätt och synliggöra musikens funktioner i undervisningen.  

 

Denna studie bidrar också med kunskap om hur förskollärares och kollegors syn på 

musik påverkar arbetet med musik. Det kan vara svårt att bedriva god undervisning om 

förskollärare och kollegor har olika inställning till musik. Förutsättningarna för barns 

lärande ökar om de finns en gemensam syn på musikens betydelse och musikens alla 

funktioner i förskolan. Det går även se att förskolechefers och huvudmäns inställning 

och kompetens är faktorer som påverkar. Det kan därav vara av vikt att vara medveten 

om att förskollärares möjligheter i arbetet med musik påverkas av de resurser och de 

förutsättningar, förskolechefer och huvudmän ger. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har deltagande förskollärare haft stort intresse för musik och aktivt 

använt musik som arbetssätt i förskolan. Vid vidare forskning vore det intressant att 

intervjua förskollärare som inte har lika stort intresse för musik, eftersom de 

förskollärare förmodligen hade haft en annan syn på musikens funktioner i förskolan. 

Så vitt vi har sett utifrån tidigare forskning nämns inget om förskolechefers samt 

huvudmäns inställning och kompetens inom musik. Dock framgår det i denna studiens 

resultat att förskollärarna ser detta som viktigt och som påverkande faktorer. Det vore 

därför intressant att undersöka olika förskolechefers och huvudmäns inställning och 

kompetens till musik i förskolan. Detta kan ge en bredare förståelse för de resurser och 

möjligheter som förskollärare erbjuds i arbetet med musik. 

Det går utifrån resultatet och den tidigare forskningen också se att musiken har stor 

påverkan på barns utveckling och lärande. Det skulle därför vara intressant att 

undersöka vidare varför musik inte har större och mer central roll i läroplanen för 

förskolan. Skulle musik som ämne fokuseras mer i läroplanen är uppfattningen att 

musiken skulle vara en mer given del i alla förskollärares uppdrag. Det kan resultera i 

att musiken får en betydligt mer framträdande roll, och på så sätt bli lika självklar som 

de olika kunskapsbaserade ämnena. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

Vad är musik i förskolan? 

Vad är musik för dig? Vad betyder musik för dig? 

Vad är musik i förskolan för dig? 

Vad uppfattar du är musik i förskolan enligt dina kollegor? 

Vad tror du förskolechefen och er huvudman har för uppfattning av musik i förskolan? 

• (Uppfattning av ert arbete med musik?) 

Vad anser du angående era resurser i förskolan? Berätta! 

• (Ges ni förutsättningar för att arbeta med musik på det sätt ni vill göra?) 

Upplever du att en särskild utbildning inom musik behövs för att kunna arbeta med 

musik i förskolan? Varför, varför inte? 

 

Hur arbetar du med musik i förskolan? 

På vilket sätt och när använder du dig av musik i förskolan? Berätta! spontant/planerat? 

Varför? Beskriv gärna hur olika situationer med musik kan se ut!  

• Tror du att musiksituationerna kan se olika ut beroende på ålder? Ge exempel 

på situationer! 

• Upplever du att ni beroende på situation aktivt jobbar med musiken eller 

används den också som bakgrundsmusik? Ge exempel  

Hur reagerar barnen när ni arbetar med musik?  

• Hur ser barnens egna initiativtagande ut till att använda musik? Isåfall hur?  

Hur planerar ni arbetet med musik? Vilka didaktiska val gör du vid planeringen?  

Vilka didaktiska val gör du vid utförandet av arbetet med musik? 

Vilket utrymme anser du musiken har i verksamheten? På vilket sätt? 

Hur stor plats anser du att musiken får jämfört med andra lärandeområden i förskolan? 

• Även jämfört med de olika estetiska ämnena? 

 

Varför arbetar ni med musik i förskolan? 

Vad är syftet med musik i förskolan enligt dig? Varför arbetar ni med musik? 

Upplever du att ni pedagoger har olika uppfattningar om musikens syfte? Isåfall varför? 

Använder ni musiken för att nå vissa mål i läroplanen? Isåfall hur? 

Har du några tankar kring om musiken kan bidra till barns utveckling och lärande? 

  

Bakgrundsfrågor 

Barngruppens ålder? 

Ålder? 

Vart har du fått ditt musikintresse ifrån? 

Vad har du för utbildning? Har du någon fortbildning inom musiken? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

  



  
 

II 

Bilaga B Missiv 

Hej! 

 

Vi heter Lovisa Sten och Lina Green och är två förskollärarstudenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är nu inne på vår sista termin av utbildningen och ska 

skriva vårt examensarbete.  

 

Det övergripande syftet med vårt examensarbete kommer vara att belysa hur 

förskollärare beskriver musik som ett redskap för att främja barns utveckling. Vi har 

sökt efter förskolor i Växjö som aktivt arbetar med musik, och där fann vi er förskola. 

Vi tror att er verksamhet och er personalkompetens skulle kunna bidra med givande 

material till vår studie.  

 

Studien är tänkt att bygga på intervjuer för att få reda på förskollärares upplevelser och 

tankar kring arbetet med musik. Intervjun kommer att spelas in för att inte gå miste om 

information och när arbetet är färdigt kommer det att raderas. Vid hanteringen av det 

insamlade materialet kommer vi följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

vill säga att ert deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas, alla delaktiga 

förskollärare och förskolor kommer få fiktiva namn för att resultat inte ska kunna 

kopplas till enskilda förskolor eller individer. Materialet kommer endast användas till 

studiens syfte och största möjliga konfidentialitet kommer eftersträvas genom att ingen 

obehörig ska ta del av materialet. 

 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna studie och vi hade varit tacksamma om er 

förskola skulle vilja delta. Om ni väljer att delta skulle vi vilja intervjua två 

förskollärare från er verksamhet, från vår sida finns även en önskan om att genomföra 

intervjuerna i början av v.48. Vi hade varit tacksamma om ni hör av er så fort som 

möjligt, oavsett deltagande eller inte.  

 

Har ni frågor eller funderingar kontakta oss gärna via 

 

Lovisa Sten: ls222zv@student.lnu.se, 0704940390 

Lina Green: lg222ku@student.lnu.se, 0732095018 

 

Tack för att ni har tagit er tid!  

Vänliga hälsningar 

Lovisa Sten & Lina Green 

  

mailto:ls222zv@student.lnu.se
mailto:lg222ku@student.lnu.se


  
 

III 

Bilaga C Godkännande av deltagande  

Hej! 

 

Vi heter Lovisa Sten och Lina Green och är två förskollärarstudenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är nu inne på vår sista termin av utbildningen och ska 

skriva vårt examensarbete.  

 

Det övergripande syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om vad 

musik är i förskolan samt hur och varför förskollärare arbetar med musik.  

 

Studien bygger på intervjuer för att få reda på förskollärares upplevelser och tankar 

kring arbetet med musik. Intervjun kommer att spelas in för att inte gå miste om 

information och när arbetet är färdigt kommer det att raderas. Vid hanteringen av det 

insamlade materialet kommer vi följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

vill säga att ert deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas, alla delaktiga 

förskollärare och förskolor kommer få fiktiva namn för att resultat inte ska kunna 

kopplas till enskilda förskolor eller individer. Materialet kommer endast användas till 

studiens syfte och största möjliga konfidentialitet kommer eftersträvas genom att ingen 

obehörig ska ta del av materialet. 

 

 

Jag,___________________________ tillåter att bli intervjuad och vill delta i studien.  

 

 

 

Datum:__________ Ort:__________ 

 

 

 

Underskrift:_____________________________ 


