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Abstrakt 
English title: Music teaching with the older children in preschool - A case study of 

educators work with music 

 

Utifrån en observation och tre intervjuer har en fallstudie genomförts med syftet att 

synliggöra hur pedagoger på en förskola arbetar med musikundervisning med de äldre 

barnen. Äldre barn i denna studie innefattar barn som är 3–5 år gamla. Studiens syfte 

har konkretiserats i tre frågeställningar för att synliggöra hur musikundervisningen 

utformas för de äldre barnen i förskolan, vilket syfte pedagogerna har och hur 

musikundervisningen anpassas efter barns ålder och utveckling. 

 

Resultatet visar att musikundervisningens utformning till stor del påverkas av 

pedagogernas tillvägagångssätt och förhållningssätt. Aspekter som framkommer i 

resultatet är vikten av att ha en röd tråd och en tydlig inramning samt vikten av att våga 

och låta musikundervisningen vara rolig. Resultatet visar att musikundervisningens 

syfte varierar och innefattar att både bearbeta musikens innehåll men även att lära med 

musik som metod. En av musikens starka sidor är möjligheten att fungera som ämne i 

sig själv, såväl som ett ämne för att nå kunskaper inom andra områden. Av resultatet 

framgår också att musikundervisningen till viss del anpassas efter barnens ålder och 

utveckling men att den största anpassningen sker efter barnens intresse. Resultatet 

indikerar att aktiviteterna mellan yngre och äldre barn inte skiljer sig avsevärt, däremot 

ligger den största skillnaden i hur pedagogerna anpassar och tar in barnens intresse i 

musikundervisningen. Studien kan bidra med kunskap till yrkesverksamma inom 

förskolan om hur musikundervisningen kan se ut.  

 

Nyckelord 
Förskola, musik, musiksamling, musikundervisning, äldre barn, 3–5 år 

 

Tack! 
Vi vill tacka de medverkande informanterna som gjort vår studie möjlig. Ett stort tack 

till vår handledare Anna Linge som väglett oss under studiens gång. Slutligen vill vi 

tacka varandra för den här lärorika tiden och för ett mycket gott samarbete.   
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1 Inledning 
Musikundervisning i tidig ålder är positivt för barns utveckling och kan stärka deras 

minne, kognitiva färdigheter samt fantasi och kreativitet (Calissendorff 2012). “Barn har 

rätt till musik i förskolan och barn behöver musik för sin utveckling” berättar 

rytmikläraren Ulla Wiklund till Lärarförbundets facktidning förskolan, som är 

övertygad om att musik är ett måste i förskolan (Cervin 2010:1). Musikaliska aktiviteter 

ska vara en del av förskolans verksamhet då Läroplanen för förskolan Lpfö 18 

föreskriver att barn ska ges möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och utveckla sina 

förmågor med hjälp av bland annat sång och musik (Skolverket 2018). 

 

Vårt intresse för musik har alltid funnits, men intresset för musikundervisning väcktes 

under en fördjupningskurs i musik och rörelse. I kursen fick vi en djupare förståelse för 

musikens värde och vilka positiva effekter den kan ge på bland annat barns kognitiva 

utveckling. Musikundervisning kan främja barns språkutveckling och läsförståelse såväl 

som bidra till glädje och gemenskap (Ehrlin 2012). Med vår studie vill vi gå vidare och 

själva synliggöra hur pedagoger på fältet arbetar med musik med en specifik 

åldersgrupp genom att ta reda på hur musikundervisningen är utformad, vilket syfte 

pedagogerna har samt hur musikundervisningen anpassas efter barns ålder och 

utveckling. 

 

Tidigare forskning visar att det finns brister i musikundervisningen i förskolan vilket 

bland annat beror på förskollärares osäkerhet kring ämnet (Ehrlin 2012). 

Musikaktiviteter tenderar dessutom att se likadana ut oavsett hur gamla barnen är. Den 

vanligaste musikaktiviteten är att sjunga, dock framkommer det att förskollärare sjunger 

mer med de yngre barnen än vad de gör med femåringar (Holmberg 2014). Detta 

stämmer överens med vår erfarenhet, nämligen att musikundervisning sker med de 

yngre barnen men när barnen blivit äldre saknas det kunskap hos förskollärare för att 

utmana barnen vidare i deras musikaliska utveckling. Studien fokuserar därför på de 

äldre barnen i förskolan vilket innefattar barn som är 3–5 år gamla. För att ta reda på hur 

pedagoger anpassar undervisningen för att utmana de äldre barnen i musik kommer en 

fallstudie genomföras på en förskola som aktivt arbetar med musik. Om 

musikundervisningen inte förändras beroende på barns ålder och utveckling, hur ser den 

musikaliska progressionen ut för barnen i förskolan? 

 

Musikundervisning har positiva effekter på barns utveckling och ska enligt läroplanen 

som nämnts ovan bedrivas i förskolan. Läroplanen (Skolverket 2018) föreskriver även 

att en progression i barns utveckling ska ske inom samtliga ämnen och målområden, 

inklusive musik. Eftersom det finns en osäkerhet kring just musik kan studien vara 

intressant och bidra med kunskap till yrkesverksamma i förskolans verksamhet. 

 

1.1 Begreppsdefinitioner  

Nedan kommer vi definiera begrepp som återkommer i studien. 

 
1.1.1 Äldre barn 

Äldre barn i denna studie innefattar barn som är 3–5 år gamla.  

 
1.1.2 Pedagoger 

Informanterna i studien har olika utbildning och kommer därför benämnas som 

pedagoger oavsett utbildningsnivå. 
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1.1.3 Musikens grundelement  

Musikens grundelement innefattar tempo, puls, rytm, tonhöjd, dynamik, klangfärg och 

form. Nedan beskrivs kort de begrepp som används i studien. För att definiera musikens 

grundelement har vi tagit hjälp av Wallerstedt (2015).  

 

Puls är de taktfasta slag som bygger upp musiken och fungerar som utgångspunkt för 

andra musikaliska begrepp. Vanligt är att ordet takt används på samma sätt som puls, 

takt är en indelning av puls.   

 

Tempo brukar kallas för musikens fart. Pulsen bestämmer musikens tempo, ju fler 

pulsslag ger desto snabbare tempo och vice versa. 

 

Rytm är en serie slag som också utgår från pulsen. Rytmen kan vara samma som pulsen, 

men den kan även skilja sig och vara oregelbunden. Rytmen handlar om hur lång en ton 

eller ett slag är och flödet kan utformas hur som helst inom takten. 

 

Dynamik är densamma som musikens volym, om en person skriker är dynamiken stark 

och om en person viskar är dynamiken svag. 
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna fallstudie är att genom observation och intervjuer synliggöra hur 

pedagoger på en förskola arbetar med musikundervisning med de äldre barnen.  

 

• Hur utformas musikundervisningen för de äldre barnen i förskolan? 

• I vilket syfte arbetar pedagoger med musik med de äldre barnen i förskolan? 

• Hur anpassas musikundervisningen i förhållande till barnens ålder och 

utveckling? 
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3 Tidigare forskning 
Tidigare forskning presenteras i detta kapitel under fyra kategorier: barns relation till 

musik, musikens funktion, förskollärares förhållningssätt samt musikaktiviteter i 

förskolan. Den tidigare forskningen är relevant i förhållande till studiens syfte då den 

presenterar barns tidiga relation till musik, hur musikundervisningen tenderar att se ut i 

förskolan samt hur den anpassas efter barnen. Den tidigare forskningen presenterar även 

vilka olika syften det finns med att undervisa i musik och pedagogers förhållningssätt 

gentemot undervisningen. Ur tidigare forskning har relevanta delar valts ut och 

diskuteras nedan i relation till varandra. Den tidigare forskningen utgörs av sju studier 

varav fyra är svenska och tre är internationella. De internationella studierna är utförda i 

Australien, Serbien och USA och är relevanta eftersom de omfattar barn i 

förskoleåldern och bearbetar musikämnet.  

 

3.1 Barns relation till musik 

Från en tidig ålder har barn ett öppet och mottagligt sinne för all typ utav musik. 

Forskning visar att barn reagerar positivt gentemot låtar oavsett dess genrer, tempo och 

textinnehåll (Kyoung Kim & Kemple 2011). Det finns ingen garanti att barn möter den 

musikaliska världen på sin fritid eller i sitt hem och därför menar Stolić (2015) att 

förskolan ska vara en plats där musikundervisning sker. Om inte, finns risken att barn 

missar mötet med den musikaliska världen eller att de upptäcker musiken sent i livet.  

Tidig musikundervisning är även något som Niland (2009) förespråkar. Alla människor 

har en musikalisk sida och möjligheter att bli musikaliska om de får de rätta 

förutsättningarna i tidig ålder. Utifrån detta resonemang menar hon att det inte går att 

kategorisera människor som musikaliska och omusikaliska.  

 

Lagerlöf och Wallerstedt (2018) har forskat kring hur barns tidigare erfarenheter av 

musikuppträdanden uttrycks i den fria leken. Med hjälp utav analyser från 30 

videoinspelningar gjorda på förskolebarn synliggörs det att barns erfarenheter av 

musikuppträdanden, ifrån bland annat TV, tydligt framkommer i den fria leken. Det 

yttrar sig när barnen låtsas gå upp på scen och sjunger i en mikrofon samt tar emot 

applåder efter framträdandet. En liknande studie har gjorts utav Ågren (2015) som i sin 

studie undersökt hur syskon i förskole- och lågstadieåldern influeras av media. Med 

hjälp av videoinspelningar har hon dokumenterat och analyserat hur syskons lekar och 

uttryck formas av olika mediepraktiker. Resultatet visar att den nya generationen skapar 

många av sina musikaliska erfarenheter utifrån digitala medier som till exempel 

Youtube, Spotify och TV-program. För flera av barnen är det viktigt att ha kännedom 

om den digitala världen och följa trenderna eftersom det kan ge en lokal status. Musik är 

ett sätt för barn att markera sin tillhörighet genom att till exempel tycka om samma 

artister eller låtar som sina vänner. På samma sätt kan barn ta avstånd ifrån viss musik 

som de anser vara barnslig, detta för att synliggöra för omgivningen att de blivit äldre. 

Resultatet visar att det äldre syskonet skapar en tillhörighet bland kamraterna med hjälp 

av bland annat musik medan det yngre syskonet som är i förskoleåldern skapar en 

tillhörighet till sitt äldre syskon genom musiken. Digitala medier har alltså en stor 

påverkan på hur barns intresse för musik utvecklas. Dessutom påverkas de yngre 

barnens musikintresse av deras äldre syskon (Ågren 2015).  

 

3.2 Musikens funktion 

Det finns flera olika fördelar med att arbeta med musik i förskolan. Musikundervisning i 

tidig ålder kan hjälpa barn att utveckla fantasi och kreativitet. Genom att kombinera 

musik och rörelse kan även barns motorik och koordination utvecklas på olika sätt. En 
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av musikens starka sidor är att den kan bidra med glädje och gemenskap, samt användas 

som ett hjälpmedel för att kommunicera och gynna den sociala interaktionen (Ehrlin 

2012). Barns kognitiva utveckling kan också främjas genom att barn ges möjlighet att 

utforska musikaliska ljud, grundelement som puls och rytm samt att skapa egen musik 

(Holmberg 2014). En mening delad av många forskare är att musik används för att 

främja barns språkutveckling (Ehrlin 2012; Holmberg 2014; Kyoung Kim & Kemple 

2011). När barn ges möjlighet att delta i musikaliska lekar som exempelvis rim och 

ramsor kan de erövra en medvetenhet kring språkljud, vilket är positivt för den 

språkliga förmågan samt för läsförståelsen (Ehrlin 2012). 

 

Holmberg (2014) har i sin studie observerat tre förskolors musikundervisning där barn i 

3–5 års ålder deltagit. Det insamlade materialet utgörs av 46 videoobserverade 

musikstunder och utifrån dem har innehållet i musikundervisningen delats in i lärande i, 

om, med och genom musik. Lärande i och om musik fokuserar på musik som innehåll, 

vilket även kan benämnas som inommusikaliska kunskaper. Lärande i musik fokuserar 

på musikens grundelement som exempelvis puls, rytm och dynamik medan lärande om 

musik kan vara att samtala om till exempel olika genrer och instrument. Lärande med 

och genom musik fokuserar på musik som metod och kan benämnas som 

utommusikaliska kunskaper. Lärande med musik innebär att musiken används som 

hjälpmedel för att lära om andra ämnen, som exempelvis naturkunskap. Sist handlar 

lärande genom musik om att problematisera och arbeta utforskande med hjälp utav 

musik. Holmberg (2014) synliggör att förskollärare tenderar att fokusera på lärande med 

musik. Musiken används som ett tillvägagångssätt för att utveckla barns kunskap inom 

bland annat språk och matematik. Ett liknande resultat har framkommit i Ehrlins (2012) 

forskning där hon undersökt och problematiserat musikens roll och funktion i tre 

förskolor. Hennes resultat visar att musik främst fungerar som redskap för att nå 

utommusikaliska kunskaper och mål. Förskollärarna i hennes studie tenderar att 

använda musik som ett hjälpmedel för att utveckla barns kunskaper inom andra ämnen 

(Ehrlin 2012). Att bara använda musik som medel kan dock innebära konsekvenser för 

musikämnets status. Vissa forskare är kritiska mot att endast använda musik för dess så 

kallade övertippningseffekter på andra ämnen. Istället för att använda musik som medel 

för att nå andra ämnen och utommusikaliska kunskaper bör musikundervisningen 

variera och inkludera samtliga lärandeperspektiv (Holmberg 2014). 

 

3.3 Förskollärares förhållningssätt 

Förskollärares förhållningssätt, understryker Niland (2009), är av stor betydelse för 

barns utveckling inom musik. I hennes australiensiska forskning fokuserar 

förskolläraren på lekbaserad och barncentrerad musikundervisning. Det visar sig att om 

musikundervisningen utgår ifrån barnens intresse kan det gynna deras engagemang och 

musikaliska utveckling. Barn kan lättare ta till sig kunskap om de själva får vara med 

och styra över aktiviteterna. Därför är det viktigt att förskollärare känner barnen och 

deras intressen väl för att kunna anpassa musikundervisningen. Detta för att samtliga 

barn ska känna sig inkluderade och utmanas vidare. Vidare förklarar Niland (2009) att 

musikundervisning inte handlar om att lära sig spela eller sjunga på korrekt sätt utan om 

att utforska musikens värld. Fokus bör ligga på den musikaliska processen och inte den 

färdiga produkten.  

 

Stolić (2015) förklarar att det är viktigt att förskollärarna förstår värdet av att använda 

musik i förskolan och vilka effekter musikundervisningen kan ge. För att barns 

förmågor ska utvecklas krävs det att förskollärarna har kunskap inom musikämnet och 

inom barns utveckling. Hon har bland annat undersökt om det finns ett samband mellan 
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personalens utbildningsnivå och deras behov av stöd i musikundervisning. Hennes 

resultat visar att personalens utbildningsnivå inte spelar roll för hur mycket stöd som de 

anser att de behöver för att bedriva musikundervisning i förskolan. Ett liknande 

resonemang synliggör Kyoung Kim och Kemple (2011) som säger att kunskap i sig inte 

är den huvudsakliga faktorn som avgör hur musikundervisningen ser ut, utan att goda 

erfarenheter och en tilltro till ämnet även påverkar hur musikundervisning bedrivs. 

Kyoung Kim och Kemple (2011) har gjort en studie i USA där de undersöker 

förskollärarstudenters uppfattningar kring vikten av musik i förskolan med hjälp av 65 

enkäter och tre intervjuer. Resultatet visar att kunskap, erfarenhet och tilltro till ämnet är 

faktorer som påverkar hur musikundervisningen ser ut. De som har kunskap och goda 

erfarenheter i kombination med stor tilltro till musikämnet tenderar att implementera 

musik i sin undervisning. Tvärtom visar resultatet att de studenter som saknar kunskap, 

har dåliga erfarenheter eller saknar tilltro till musik undervisar mindre i ämnet. 

Resultatet visar att förskollärares förhållningssätt och inställning till musik spelar roll 

för hur musikundervisningen tar sig uttryck i förskolan.  

 

En av de största utmaningarna när det kommer till musikundervisning är att 

förskollärare upplever en osäkerhet kring ämnet (Ehrlin 2012; Kyoung Kim & Kemple 

2011; Stolić 2015). Osäkerheten kan grunda sig i flera olika faktorer och en anledning 

till att förskollärare känner sig osäkra är att de inte anser sig tillräckligt musikaliska för 

att undervisa i ämnet. Många förskollärare anser att de måste kunna spela, sjunga eller 

skapa musik för att undervisa inom ämnet (Ehrlin 2012). Musik kan anses vara ett 

känsligt ämne och förskollärare kan känna sig obekväma att sjunga inför andra vuxna 

(Lagerlöf & Wallerstedt 2018). Stolić (2015) har med hjälp av enkäter frågat 115 

serbiska förskollärare bland annat vilka musikaktiviteter som de använder sig mest utav 

i förskolan och i hur stor utsträckning de anser att de behöver hjälp med 

musikundervisningen. Resultatet visar att hälften av respondenterna behöver stöd för att 

utveckla sin musikundervisning. 

 

3.4 Musikaktiviteter i förskolan 

Sång är vanligt förekommande i förskolan menar Holmberg (2014) som i sin forskning 

lyfter att sångerna i förskolan inte förändras trots att barngrupperna byts ut. Hon har 

under ett pilotarbete med hjälp av enkäter granskat vilka sånger som används i förskolan 

och hur mycket barn sjunger i relation till sin ålder. Materialet omfattar 39 förskolor och 

195 musiksamlingar. Resultatet visar att flera av de låtar som barn sjöng på 1960-talet 

används i förskolan även nu på 2010-talet. Resultatet visar också att barn på 1–3 års 

avdelningar och 3–5 års avdelningar sjunger ungefär lika mycket men att det sjungs 

mindre på 5-års avdelningarna. Holmberg (2014) reflekterar kring att detta kan bero på 

att det är svårare att utmana de äldre barnen med hjälp av sång. Dock visar pilotarbetet 

att det sjungs mest på 1–5 års avdelningarna vilket enligt henne kan innebära att 

personalen tycker att sång är en aktivitet som passar bäst när barngrupperna är av 

blandade åldrar. 

 

En serbisk studie stärker det Holmberg (2014) skriver om att sångstunder är den 

vanligaste musikaktiviteten i förskolan. Stolić (2015) undersöker hur förekommande 

olika musikaktiviteter är i förskolan och resultatet visar att sångstunder är den 

dominerande musikaktiviteten oavsett barns ålder. I resultatet framkommer det även att 

sång är den aktivitet som förskollärarna anser är mest betydelsefull för barns utveckling. 

Att använda räkneramsor, lyssna på musik och leka musiklekar förekommer i förskolan 

men inte lika ofta som sång, vilket kan bero på att förskollärarna inte värderar dem lika 

högt. I studien framkommer det att förskollärarna sällan använder sig av instrument i 
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undervisningen och det är inom detta område förskollärarna själva anser att de behöver 

mest hjälp (Stolić 2015). 
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4 Teoretiska begrepp 
I detta kapitel kommer en redogörelse för de teoretiska begrepp som studien utgår från. 

De begrepp som valts och som resultatet kommer analyseras utifrån är inommusikaliska 

och utommusikaliska mål, musikdidaktik samt didaktiktriangeln. Med hjälp av 

begreppen kan musikundervisningens innehåll och de didaktiska val som gjorts 

synliggöras. De teoretiska begreppen är relevanta för att ta reda på hur 

musikundervisningen är utformad, hur den planeras och hur den anpassas efter barns 

ålder och utveckling samt vilket syfte pedagoger har med musikundervisningen. 

 

4.1 Inom – och utommusikaliska mål 

Som tidigare nämnts kan musikundervisningen i förskolan beskrivas ha inom- eller 

utommusikaliska mål. Inommusikaliska mål innebär att musiken i sig är målet för 

aktiviteten. Utommusikaliska mål fokuserar snarare på användandet av musiken för att 

nå andra mål. Lärande i och om musik har inommusikaliska mål där syftet är att 

utveckla musikaliska förmågor och kunskaper. Lärande med och genom musik har 

utommusikaliska mål med syfte att uppnå andra förmågor och kunskaper som inte 

handlar om musik (Holmberg 2014). 

 

Ur ett historiskt perspektiv har musik associerats mer med utommusikaliska mål i 

förskolans verksamhet. Musiken har haft andra syften och roller, den har exempelvis 

använts som uppfostringsmetod. Musik kunde då förknippas med att barn skulle vänta 

på sin tur och sitta på sin plats. Fokus under musikundervisningen låg mer på att barnen 

skulle uppföra sig och vara artiga snarare än att de skulle erfara musik. När läroplanen 

introducerades i förskolan 1998 skiftades fokus från att enbart handla om 

utommusikaliska mål till att handla om både inom- och utommusikaliska mål 

(Holmberg 2017). Ett av förskolans uppdrag var att skapa och kommunicera med hjälp 

av bland annat sång, musik och rytmik. Uttrycksformerna skulle utgöra både innehåll 

och metod för att främja barns utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet 1998). 

Läroplanens introduktion resulterade i att fler inommusikaliska aktiviteter utfördes i 

förskolan där bland annat musikens grundelement bearbetades. Musikundervisningen 

skulle inte bara användas som metod för att nå andra ämnen utan det krävdes även att 

förskollärarna arbetade med musikens innehåll. Idag är möjligheterna att variera 

musikundervisningen många (Holmberg 2017). 

 

Med hjälp av begreppen inom- och utommusikaliska mål kan resultatet analyseras och 

kategoriseras. Begreppen är relevanta för studien eftersom vi vill ta reda på i vilket syfte 

pedagogerna arbetar med musik. För att kunna svara på musikundervisningens syfte 

behöver vi ta reda på om musikundervisningen har inom- eller utommusikaliska mål. 

 

4.2 Musikdidaktik 

Didaktik, vilket Bruhn (1954) även benämner som undervisningslära, handlar om hur 

läraren anpassar och formar sin undervisning. All undervisning bör ha ett syfte och 

utgångspunkten ska alltid vara barnen och deras behov. Med hjälp av de didaktiska 

frågorna vad? hur? och varför? kan läraren planera och utforma undervisningen. Vad-

frågan omfattar det innehåll som finns i undervisningen. Hur-frågan handlar om vilka 

metoder och tillvägagångssätt som används. Varför-frågan fokuserar på syftet läraren 

har med musikundervisningen och varför undervisningen ser ut som den gör. Med hjälp 

av de didaktiska frågorna synliggörs undervisningens innehåll, tillvägagångssätt och 

syfte. Skolverket (2012) menar att förskollärare ska utgå från de didaktiska frågorna vad 
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ska vi göra? hur ska vi göra det? och varför ska vi göra det? i planering och 

uppföljning av undervisning. 

 

De val som lärare gör i förhållande till musikundervisning kallas för musikdidaktik. 

Musikdidaktik handlar om hur läraren planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar 

musikundervisningen. Lärarens val ska alltid utgå från verksamheten och framför allt 

barnen. Lärarens förhållningssätt och vilka beslut hen tar påverkar barnens utveckling 

och fortsatta lärande (Hanken & Johansen 2013). Ferm Thorgersen (2012) synliggör att 

musikdidaktik underlättar för förskollärare i arbetet med musikundervisning. De 

didaktiska frågorna är centrala att förhålla sig till i motiveringen av och reflektionen 

kring musikundervisningens innehåll, tillvägagångssätt och syfte.  

 

Med utgångspunkt i musikdidaktik kommer resultatet analyseras i relation till de 

didaktiska frågorna vad? hur? och varför? pedagoger utformar undervisningen, vilket 

syfte de har och hur musikundervisningen anpassas efter barnens ålder och utveckling.  

 

4.3 Didaktiktriangeln  

Wallerstedt (2015) skriver om didaktiktriangeln där barn, lärare och innehåll utgör 

varsitt hörn. Dessa tre hörn påverkar hur undervisningen tar sig uttryck i förskolan. Hur 

barnet utvecklas i förhållande till innehållet, i det här fallet musik, påverkas av lärarens 

förhållningssätt. Läraren anpassar undervisningen efter barnets relation till musik för att 

synliggöra nya perspektiv och för att utmana barnets förståelse på ett lekfullt sätt. 

Utgångspunkten ska ligga i barnets förståelse samt erfarenheter och för att möta barns 

individuella behov behöver läraren reflektera kring de didaktiska valen. Alla barn 

utvecklas olika och barns musikaliska kunskaper behöver utmanas på olika sätt. De tre 

delarna barn, lärare och innehåll påverkar och påverkas av varandra och måste 

samverka för att sträva mot målen i läroplanen.  

 

Utifrån begreppet didaktiktriangeln kan resultatet i denna uppsats analyseras för att 

synliggöra hur pedagoger anpassar musikundervisningen till de äldre barnen i 

förskolan.  
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5 Kvalitativ metod  
Valet av kvalitativ fallstudie grundar sig i intresset av att ta reda på hur pedagoger 

arbetar med musikundervisning med de äldre barnen i förskolan. Denscombe (2018) 

förklarar att kvalitativ forskning fokuserar på ord snarare än siffror vid datainsamlingen 

och ofta har en begränsad omfattning för att få en djupare studie. En fördel med 

kvalitativ forskning är möjligheten att samla in detaljerade beskrivningar för att visa på 

mångsidighet och för att ge läsaren möjlighet att få en ingående förståelse för det som 

beskrivs (Denscombe 2018). Detta är en lämplig forskningsstrategi då vi vill synliggöra 

musikundervisningens utformning och pedagogers perspektiv samt besvara studiens 

syfte och frågeställningar med insamlad data i form av ord och beskrivningar hellre än 

siffror och statistik.  

 

5.1 Kvalitativ fallstudie  

Det som utmärker en fallstudie enligt Denscombe (2018) är att forskaren gör en 

småskalig djupgående undersökning. Metoden inriktar sig på en enhet och undersöker 

fenomen i dess naturliga miljö. En fördel med att använda fallstudie är att olika typer av 

metoder kan kombineras för att få fram det resultat som studien behöver. Valet av 

fallstudie gjorde det möjligt att välja ut och mer djupgående samla in material från 

informanter som aktivt arbetar med musik. Med hjälp av fallstudie gavs möjligheten att 

kombinera observation och intervjuer för att samla in ett mer omfattande material och 

för att kunna svara på studiens syfte. 

 

5.2 Datainsamling  

Datainsamlingen till studien har genomförts med hjälp av en observation och tre 

intervjuer. Vid observationer behöver forskaren inte förhålla sig till andra människors 

bilder eller tolkningar utan det är forskaren själv som bevittnar fenomenet. Deltagande 

observationer gör att forskaren kan observera ett fenomen i dess naturliga miljö utan att 

interagera med deltagarna (Denscombe 2018). Observation som metod passar studien då 

den synliggör vad som händer i verkligheten istället för att förlita sig på vad människor 

uttrycker. För att kunna närvara vid observationen och iaktta musikundervisningen föll 

valet på deltagande observation. Vi har från ett åskådarperspektiv observerat 

pedagogernas förhållningssätt samt tillvägagångssätt för att kunna svara på studiens 

syfte. Observationen har gett oss möjlighet att med egna ögon iaktta 

musikundervisningens utformning.  

 

För att få fram ett resultat som svarar på studiens syfte har observationen kombinerats 

med semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2018) skriver att intervju är en lämplig 

metod för att få information om människors tankar och åsikter. Semistrukturerade 

intervjuer skriver Bryman (2018) innebär att forskaren har förberett ämne och frågor 

inför intervjun men att strukturen är flexibel. Frågorna är icke-ledande och den 

intervjuade ges möjlighet att utveckla sina tankar och svar. Semistrukturerade intervjuer 

är lämpliga i studien eftersom fokus riktats mot att lyfta de intervjuade pedagogernas 

beskrivningar kring hur de arbetar med musik. Ambitionen var att skapa en dialog med 

pedagogerna där de gavs möjlighet att utveckla sina svar och där följdfrågor kunde 

ställas. Intervjuerna har hjälpt oss samla in detaljerade beskrivningar kring 

pedagogernas syfte med musikundervisningen och hur de anpassar undervisningen efter 

barnens ålder och utveckling. En kombination av metoder menar Denscombe (2018) 

kan ge en helhetsbild av processen. För att få ett omfattande material har kombinationen 

av observation och intervjuer varit avgörande för att svara på studiens syfte. 
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5.3 Urval  

Följande studie har utgått ifrån ett subjektivt urval eftersom de utvalda informanterna 

aktivt arbetar med musik. Denscombe (2018) förklarar att ett subjektivt urval 

kännetecknas av att informanterna medvetet väljs ut för deras kunskap eller erfarenhet 

inom det aktuella ämnet för att få fram väsentlig information. Informanterna är 

relevanta eftersom de är verksamma på en förskola som aktivt arbetar med musik. 

Informanterna har den erfarenhet och kompetens som krävs för att undervisa och 

utmana barnen i ämnet. Om urvalet istället hade varit slumpmässigt finns risken att 

resultatet blivit annorlunda och att vi inte fått den informationen som krävdes för att 

besvara studiens frågeställningar och syfte. I föreliggande fallstudie har tre informanter 

intervjuats varav samtliga arbetar på samma förskola. Pedagogerna har tilldelats fiktiva, 

könsneutrala namn för att eliminera risken att röja deras identitet. I studien kommer de 

kallas Alex, Kim och Sam. Även avdelningens namn Rosen är fiktivt. 

 

Alex är utbildad ämneslärare inom musik och bild. Hen har arbetat på förskolan sedan 

2011 och är musikansvarig. Alex är en skicklig gitarrist och brukar hålla i 

gitarrutbildning för de andra anställda på förskolan.  

 

Kim är utbildad förskollärare och har arbetat på förskolan sedan 2016. Förutom 

förskollärare är Kim även utbildad idrottspedagog.  

 

Sam är utbildad förskollärare och har arbetat på förskolan sedan 2012. De första åren 

arbetade Sam som förskollärare och sedan tre år tillbaka är hen rektor på förskolan. 

 

Eftersom informanterna har olika utbildning används samlingsnamnet pedagogerna i 

studien vilket inkluderar samtliga informanter. 

 

5.4 Genomförande  

Först blev rektorn på förskolan kontaktad där vi berättade om studien och frågade om 

det fanns möjlighet att genomföra fallstudien där. När det blev godkänt att fallstudien 

kunde genomföras på den aktuella förskolan skickades ett missiv (se bilaga A) ut till 

personalen som arbetar på avdelningarna med de äldre barnen. I missivet fanns 

information om studiens syfte och de etiska principer som tillämpats. Kort därefter 

kontaktades pedagogerna från förskolan som bekräftade att observation och intervjuer 

kunde genomföras. Tid och plats för intervjuerna och observationen bestämdes 

gemensamt. Inför observationen utformades ett observationsschema (se bilaga B) vilket 

enligt Denscombe (2018) görs för att skapa struktur och riktlinjer. Detta för att 

observatörerna ska göras uppmärksamma på och leta efter liknande saker som antecknas 

systematiskt. Om observationen görs utan ett schema finns risken att observatörerna 

tittar på helt olika saker beroende på tidigare erfarenheter eller privata omständigheter. 

Kihlström (2007) förklarar att ett observationsschema kan vara mer eller mindre 

strukturerat beroende på vad forskaren ska undersöka. Med hjälp utav ett mer 

strukturerat schema vet forskaren redan innan vad hen ska titta efter. 

Observationsschemat som använts under observationen var utformat för att underlätta 

insamlingen av information kring musikundervisningens utformning. Fokus under 

observationen var att titta på pedagogernas förhållningssätt och tillvägagångssätt. 

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga C) bestående av öppna 

intervjufrågor samt följdfrågor som utgick från studiens syfte och frågeställningar. I 

intervjuguiden var frågorna utformade för att få svar på hur pedagogerna arbetar med 
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musik, vilket syfte de har med musikundervisningen samt hur de anpassar 

musikundervisningen efter barnens ålder och utveckling. Under intervjun gavs 

möjlighet att ställa spontana följdfrågor och vi kunde be pedagogerna utveckla sina svar 

när det behövdes. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning vilket gav oss 

möjlighet att lyssna på dem i efterhand. Denscombe (2018) menar att ljudinspelning är 

ett hjälpmedel då den dokumenterar vad som sägs och gör det möjligt att lyssna på 

intervjun flera gånger samt kontrollera det som sägs. 

 

5.5 Bearbetning av data 

Direkt efter observationen kontrollerades och utvecklades anteckningarna för att inte 

riskera att glömma bort viktig information. Senare samma dag gjordes en gemensam 

sammanställning i form av en berättelse där all information kring observationen 

samlades. Denscombe (2018) förklarar att det är viktigt att tätt inpå observationen 

utveckla och spara ner anteckningarna eftersom minnet är kort och selektivt. 

Intervjuerna lyssnades noggrant igenom och därefter transkriberades relevanta och 

betydelsefulla delar. Forskare får vara selektiva i valet av vilket material som 

transkriberas. Informationen som väljs ska vara relevant i förhållande till studiens syfte 

och att irrelevant information kan väljas bort. Detta ska dock genomföras med 

noggrannhet så inget betydelsefullt material utelämnas (Bryman 2018; Denscombe 

2018). I det framställda resultatet har harklingar, upprepningar och grammatiska 

felkonstruktioner tagits bort med syftet att förenkla läsningen för läsare. Dovemark 

(2007) förklarar att det gör transkriptionen enklare att läsa och minimerar risken för att 

informanternas identitet avslöjas.  

 

Den insamlade datan från intervjuerna har sedan bearbetas, kodats och kategoriserats 

efter studiens frågeställningar. Den transkriberade texten har färgkodats efter de 

intervjuades svar för att underlätta processen. Därefter har vi kategoriserat de olika 

färgerna under rubriker utifrån studiens frågeställningar. Denscombe (2018) skriver att 

kodning underlättar för forskaren att raffinera insamlad data och att kodningen kan 

grunda sig i exempelvis åsikter. Färgkodningen och kategoriseringen av intervjuerna har 

hjälpt oss att ta fram ett resultat. I resultatet har väsentlig information från observationen 

och intervjuerna presenterats för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet analyseras och diskuteras sedan i relation till de teoretiska begreppen och 

tidigare forskning. 

 

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning kan det vara svårt att bekräfta att resultatet är korrekt. Istället 

används begreppet trovärdighet för att bevisa att resultatet med sannolikhet är exakt. Ett 

sätt att öka en studies trovärdighet är att forskarna använder triangulering i studien 

Triangulering innebär att forskarna i studien använder sig av flera olika 

undersökningsmetoder för att synliggöra fler perspektiv på ett fenomen och 

kombinationen ökar studiens trovärdighet (Bryman 2018; Denscombe 2018). I 

föreliggande studie har intervjuerna och observationen kombinerats vilket stärkt 

resultatets trovärdighet.  

 

För att verifiera resultatet i en kvalitativ forskning fokuseras forskningsprocessen och 

frågan om en annan forskare kan dra samma slutsatser i en liknande studie blir aktuell. 

För att kontrollera tillförlitligheten i en studie krävs det att det finns en detaljerad 

redogörelse av hela forskningsprocessen (Denscombe 2018). Kihlström (2007) skriver 

också att tillförlitligheten i en studie ökar när den skrivs av två personer som intervjuar 
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och observerar tillsammans. Vidare ökar tillförlitligheten när intervjuerna ljudinspelas. I 

föreliggande studie har forskningsprocessen presenterats på ett detaljerat sätt och citat 

har använts för att stärka studiens tillförlitlighet. I intervjuerna och observationen har vi 

båda deltagit och intervjuerna har spelats in för att inte riskera att gå miste om någon 

relevant information. Dessa faktorer bidrar till studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

Om en studie är överförbar innebär det att studiens resultat går att använda i fler 

sammanhang än i det som undersöks (Bryman 2018). Studiens överförbarhet kan 

ifrågasättas eftersom resultatet hade blivit annorlunda om studien gjorts av någon 

annan. Denscombe (2018) förklarar att studiens kontext spelar stor roll för resultatet och 

att det är svårt att återuppleva ett socialt sammanhang. Med tiden förändras människors 

tankar vilket gör att bland annat informanternas svar kan förändras. 

 

5.7 Etiska överväganden  

I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer 

vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Rektorn 

kontaktades först och gav sitt medgivande till att fallstudien kunde genomföras. 

Därefter blev de utvalda pedagogerna kontaktade via mail där vi presenterade studien, 

dess syfte och hur det insamlade materialet skulle hanteras i ett missiv. Innan 

intervjuerna och observationen fick pedagogerna skriva under ett papper där de 

godkände sitt deltagande i studien och där de återigen blev informerade om de etiska 

principer som tillämpats. Inför observationen presenterade vi oss för barnen och 

personalen samt berättade varför vi var på besök. Trots att barnen inte observerades var 

de närvarande och utgör därför en del av studien. För att få använda observationen i 

studien har vårdnadshavares medgivande inhämtats från förskolans personal. För att 

skydda barnens personuppgifter har endast förskolans personal behandlat 

vårdnadshavarnas medgivanden. I studien har inte pedagogerna eller förskolans 

avdelning namngivits utan de har tilldelats fiktiva, könsneutrala namn.  

 

Informanterna som deltagit i studien har delgivits konfidentialitet vilket 

Vetenskapsrådet beskriver enligt följande, “Konfidentialitet är en mer allmän 

förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende och innebär skydd mot att 

obehöriga får del av uppgifterna” (Vetenskapsrådet 2017:40). Det insamlade materialet 

har endast använts i studien och obehöriga personer har inte tagit del av materialet. Vårt 

insamlade material gällande observationen och intervjuerna har förvarats på ett säkert 

sätt och kommer raderas när studien är publicerad.   
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6 Observation på avdelningen Rosen 
Klockan 9:30 startar musiksamlingen, tre pedagoger sätter sig tillsammans med några 

barn i en ring på golvet, pedagogen Alex håller i en gitarr. Pedagogen Kim säger att de 

ska ut och åka buss tillsammans och en diskussion startar om vad det är för väder ute. 

För dagen snöar det och är kallt. På grund av vädret förklarar Kim att alla måste ha ett 

paraply, en hatt och en regnrock och sedan sätts låten En hatt, ett paraply, en regnrock 

igång på högtalaren. Alla börjar gå i ring till pulsen och gör rörelserna till låten, i slutet 

av låten räknar allihopa högt. Pedagogerna visar med tydliga rörelser och sjunger med 

stark röst. Kim säger att det är dags att åka buss och att alla behöver ställa sig i kö för att 

stiga på bussen. Kim delar sedan ut var sin biljett och placerar sig längst fram i bussen 

på en stol. Hen tar på sig en hatt och låtsas stämpla biljetterna, sedan hälsas alla 

välkomna ombord på bussen. När biljetterna är kontrollerade sätter sig alla på mattan 

som ska föreställa bussen. Alex och den tredje pedagogen tar också var sin biljett och 

sätter sig på bussen. Den tredje pedagogen får frågan om vad som ska hända och hen 

svarar att hen inte vet.  

 

Bussen börjar köra och Kim håller i ett lock som ska föreställa en ratt. Alla sjunger 

Hjulen på bussen och Alex spelar gitarr, vilket hen nu gör till samtliga låtar i 

musiksamlingen. Kim pekar ut ur bussen och säger att hen ser något grönt, alla tittar och 

Kim berättar att den har en lång svans. Ett barn svarar att det är Krokodilen i bilen och 

sedan sjungs den låten. Efter en kort stund säger Kim att hen ser en minibuss, barnen 

säger att de också ser bussen och några ställer sig upp och tittar. Kim säger att man 

måste sitta ner i bussen och ha bälte på sig, de som står upp sätter sig ner och låtsas 

spänna fast bältet, sedan sjunger de En stor röd bil och en liten liten minibuss. Kim 

säger sen att det är halt av snön på vägen och bussen åker in i skogen och kraschar. Alex 

spelar stämningsfull, dramatisk musik. I skogen säger Kim att de ska leta och se om de 

hittar något. Barnen hittar instrument i en säck som består av kaplastavar och små 

trästubbar. Alla tar upp var sin stubbe och en kaplastav och börjar spela genom att slå 

kaplastaven mot stubben. Kim säger att de ska spela i takt och barnen prövar sig fram. 

Kim säger att det börjar bli mörkt ute så det passar att spela och sjunga Blinka lilla 

stjärna, hen säger att de ska hålla takten vilket de gör. När de spelat låten en gång spelar 

de den igen men denna gång snabbare. Alla slår hårdare och snabbare med 

kaplastavarna. Efter låten säger Kim att hen är lite rädd och frågar vilka djur det kan 

finnas i skogen. Flera olika djur föreslås och ett barn säger björnen varpå Kim frågar 

barnen om de kan någon sång med en björn. Barnen säger Björnen sover och Kim säger 

att de måste sjunga tyst så de inte väcker björnen. Kim frågar om barnen kan någon mer 

låt om djuren i skogen och ett barn säger T-rex sedan sjunger de låten Tyrannosaurus 

rex. När de sjunger om låten trummar de med olika tempo beroende på hur snabbt de 

sjunger sången. 

 

Därefter är det dags att gå på bussen igen och instrumenten samlas in. Biljetterna visas 

återigen och alla sätter sig på bussen men den är fortfarande sönder. Kim säger att de 

ska sjunga Vi hamrar och spikar för att kunna starta bussen igen, Kim och Alex är 

osäkra på texten och melodin så de sjunger första versen tre gånger. Kim säger att alla 

måste ta i med rörelserna och sjunga starkt för att bussen ska starta. Bussen startar, de 

åker vidare och sjunger tillsammans Hjulen på bussen. Efter en stund säger Kim att hen 

ser en raggarbil utanför fönstret på bussen, ett barn ropar Tomteboogie och alla sjunger 

den. Låten är en omgjord version av Owe Thörnqvists låt Varm korv boogie. När låten 

är slut ställer sig ett barn upp och säger att hen ser en tomte till, Kim frågar barnet vad 

hen ser mer och barnet svarar att hen ser en tomte med släde och en gran. Kim frågar 

vilken låt som passar och till svar får hen Tomten kommer sedan sjunger de den låten 



  
 

15 

tillsammans. Låten är också en omgjord version med samma melodi som Björnen sover. 

När de sjungit sången en gång sjunger de den igen fast denna gång ännu snabbare i puls 

till gitarren. Därefter säger Kim att de är tillbaka på förskolan och alla behöver gå ur 

bussen. Kim förklarar att de måste röra på sig nu när de suttit stilla i bussen. 

Tillsammans sjunger de en låt om att hoppa, klappa, snurra, smyga och dansa tills det 

säger stopp, och alla följer texten i sången och gör rörelse till det som sjungs. I sista 

versen sjunger de att de ska sitta och alla sätter sig ner.  

 

Kim hämtar frukt och tillsammans sjunger de Om du har en fruktskål vill du dela den 

med mig? Detta avslutar musiksamlingen som övergår i en fruktstund och fruktskålen 

skickas runt mellan alla i ringen. Under tiden som de äter frukt spelar Alex lite tyst 

bakgrundsmusik på gitarren och det förs metasamtal om musikundervisningen. 

Tillsammans pratar de om att bussen gick sönder, om hur de hittade en skatt med 

trummor och var tvungna att laga bussen. Kim frågar vad de tyckte var roligast och flera 

svarar tomteboogie och någon svarar att det var roligast när bussen gick sönder. När alla 

ätit upp sin frukt förklarar Kim att de kan gå från ringen och ha fri lek. Några frågar om 

de får behålla sina bussbiljetter och fortsätta leka, och då svarar Kim att det går bra. 
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7 Resultat och analys 
I detta kapitel har insamlad data sammanställts från en observation och tre intervjuer. 

Resultatet från observationen och intervjuerna presenteras under huvudrubrikerna 

musikundervisningens utformning, musikundervisningens syfte och anpassning av 

musikundervisning följt utav underrubriker. Observationen presenteras i löpande text 

och intervjuerna presenteras i form av citat. Sist under varje huvudrubrik kommer 

resultatet från observationen och intervjuerna gemensamt analyseras utifrån de 

teoretiska begreppen och tidigare forskning. Pedagogerna använder begreppet 

musiksamling och i denna studie är musiksamling och musikundervisning liktydiga. 

 

7.1 Musikundervisningens utformning  

I resultatet synliggörs det att musikundervisningens utformning påverkas av 

pedagogernas tillvägagångssätt och förhållningssätt. Resultatet kommer därför 

presenteras under rubrikerna pedagogernas tillvägagångssätt där musikundervisningens 

struktur och genomförande beskrivs samt pedagogernas förhållningssätt där vikten av 

pedagogernas inställning betonas. 

 
7.1.1 Pedagogernas tillvägagångssätt 

Under observationen framkommer det att det finns en röd tråd genom hela 

musiksamlingen. Låtarna har valts ut för att passa in i sammanhanget och den berättelse 

som barnen deltar i. Till exempel sjungs låten En hatt, ett paraply, en regnrock efter 

Kim har förklarat vad barnen behöver ha på sig när de ska åka på utflykt. När barnen 

sedan sitter i bussen sjunger de Hjulen på bussen och när bussen ska lagas sjungs Vi 

hamrar och spikar. Alex förklarar att personalen försöker skapa en logik i valet av 

sånger.  

 
Den här tågresa eller bussresan då […] det blir ju lite roligare musiksamling, det blir en resa 

istället för att bara sjunga sånger. Det blir en logik i varför man sjunger sångerna och även 

att barnen får vara med och tänka och hitta på lite själva vilka de träffar på bussresan och 

vilka sånger man kan ha då i anslutning till dem.   

Alex 
 

Vidare berättar Alex att de alltid har en tydlig början och slut för att rama in 

musiksamlingen. Detta synliggörs i observationen då Kim startar musiksamlingen 

genom att berätta för barnen att de ska ut och åka buss och därefter börjar de prata om 

vilka kläder som behövs. Musiksamlingen avslutas sedan med att en fruktskål hämtas 

och sången om frukter sjungs. Därefter övergår musiksamlingen till en fruktstund. När 

barnen ätit upp sin frukt berättar Kim att de får gå från ringen och ha fri lek. 

 

I observationen synliggörs att det är en pedagog som leder musiksamlingen. Ett 

exempel är på Rosen när den tredje pedagogen som inte leder samlingen får frågan om 

vad som kommer hända varav pedagogen svarar att hen inte vet. De andra pedagogerna 

i arbetslaget är närvarande och deltagande i samlingen, men agerar som att de är lika 

ovetandes som barnen på vad som kommer hända längre fram i samlingen. Pedagogen 

som håller i samlingen är tydlig i sina instruktioner och visar med tydliga rörelser. 

 

Ytterligare ett mönster som synliggörs är när det kommer till valet av sånger. Alex 

förklarar att de brukar upprepa samma sånger under musiksamlingarna. Hen menar att 

de ibland tar in nya sånger, men att de ofta arbetar med samma sånger under en längre 

tid. Även Kim berättar att de ofta använder låtar som barnen känner till och är bekväma 

med. På musiksamlingen är större delen av låtarna rörelselåtar där sång kombineras med 
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rörelse. Alex betonar vikten av att barnen får igång kroppen och Kim säger att barnen 

uppskattar sånger som de får röra sig till.  

 
Vi tänker att vi har med instrument, vi har med rörelse, vi har låtar som barnen känner och 

ja ibland lär de sig såklart nya låtar men upplever ändå att just när man gör såna här saker, 

när det är så mycket runt omkring som fångar deras uppmärksamhet att det är bra att ta låtar 

som de känner igen och är lite bekväma med.  

Kim 
 

Att sjunga många sånger framkom i observationen. På Rosen sjöng de 13 sånger under 

en musiksamling på ungefär 30 minuter, Blinka lilla stjärna och Hjulen på bussen 

sjöngs dessutom två gånger. De använder även instrument i form kaplastavar i 

kombination med små stubbar. Instrumenten används dock endast under en kortare tid 

av musiksamlingen.  

 

Under observationen använder sig Kim utav enkel rekvisita för att stärka 

musikundervisningen och upplevelsen. En matta föreställde en buss och innan barnen 

fick gå på bussen fick de var sin bussbiljett som sedan stämplades när de gick ombord. 

När Kim bytte roll och blev busschaufför tog hen på sig en hatt, satte sig på en stol och 

låtsades att ett lock var en ratt. Kim förklarar att musikundervisningen kan stärkas med 

hjälp utav enkla medel, “just det här att man får en liten biljett, rekvisita som är så 

enkelt men som gör mycket för barnens upplevelse är också någonting som jag upplever 

att barnen verkligen fångas av att bli verkligare så” (Kim).  

 

De material som barnen använde som instrument under musikundervisningen på Rosen 

var kaplastavar och små stubbar. Kim förklarar att materialet egentligen används vid 

andra tillfällen, bland annat vid vattenlek men att de passar bra använda som instrument 

också. I enlighet med detta förklarar Sam att personalen på förskolan försöker använda 

naturmaterial vid musikundervisningen. Sam förklarar att barnen tillverkar instrument 

till bland annat sommarfesterna för att kunna spela något på scenen. Både Kim och Sam 

lyfter olika enkla instrument som barnen själva kan skapa utifrån förskolans material, 

bland annat trummor och maracas. Vid tillverkningen av maracas har toarullar fyllts 

med makaroner och pärlor. Vidare säger Kim att det går att använda vad som helst för 

att tillverka instrument och att hen ibland tagit fram blandat material där barnen fått 

använda sin fantasi. 

 
Till exempel som vi gjorde idag, stockar som blir trummor, jätteenkelt och de har vi ju och 

bygger med annars så det är inget material som vi använt specifikt till det. Vi har även 

byggt legomaracas, ibland små legohus lagt i lite bitar så blir det maracas, gjort maracas av 

toarullar, bara häfta ihop och så kan man spela med dem typ lägga i lite pärlor eller något 

vad man har, makaroner, vad som helst och låta barnen använda sin fantasi. Det mesta kan 

bli instrument om man frågar dem om vad man skulle kunna spela på. Om man lägger fram 

massa grejer så bara “aa jag skulle verkligen vilja ha ett instrument vad skulle jag kunna 

använda?” så kommer de alltid på någonting. 

Kim 
 

Kim förklarar att hen brukar utmana barnen genom att låta dem testa olika vardagliga 

saker som kan användas som instrument. Vidare anser Kim att spänningsmoment är ett 

vinnande koncept i arbetet med musik. Kim förklarar att hen brukar förbereda barnen 

genom att avslöja vissa delar av vad som kommer att hända för att bygga upp 

förväntningar inför musiksamlingarna. Detta menar Kim är intresseväckande såväl som 

en förberedande process för barnen. 
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Och som idag hade jag berättat för barnen, idag ska vi åka buss så att man kan ju ändå 

förbereda dem också även om de inte vet precis vad som ska hända så bygger man upp en 

spänning hos barnen så att de ser fram emot att det kommer och hända någonting och det 

kommer bli såhär och så man kan bygga upp lite förväntningar, upplever jag ofta som ett 

vinnande koncept faktiskt, man behöver ju inte berätta precis utan fortfarande hålla 

spänningen men det kommer vara ungefär såhär. 

 Kim 
 

Vidare berättar Kim att hen arbetar med spänning även i musiksamlingen för att 

engagera barnen och fånga deras uppmärksamhet. Under observationen framkommer 

detta på flera sätt, ett exempel är i bussen när Kim pekar och ropar att hen ser något 

utanför fönstret. Barnen tittar då ut genom fönstret för att se vad hen menar. Ett annat 

spänningsmoment är när bussen kraschar i skogen för att vägen är hal av snö. I samband 

med detta spelar Alex dramatiskt ljud på gitarren. Ytterligare ett exempel är när de 

hamnat i skogen och Kim berättar för barnen att det börjar bli mörkt och att hen är lite 

rädd. 

 
7.1.2 Pedagogernas förhållningssätt 

De tre intervjuade pedagogerna berättar att personalens förhållningssätt spelar stor roll 

för hur musikundervisningen upplevs av barnen. Kim förklarar att om personalen har en 

mer positiv inställning kan det spegla av sig på barnen.   

 
Det känns mer som att det är ett förhållningssätt hos pedagoger än att barnen tycker att det 

är jobbigt eller vad man ska säga, utan mer att om pedagogerna visar en osäkerhet så 

speglar det av sig på barnen tror jag nog snarare att det är så kanske. Om pedagogerna visar 

att det är jättekul så får ju barnen en mer positiv upplevelse också så det tror jag nog kanske 

är det som påverkar mest. 

 Kim 
 

I observationen använder pedagogerna stora rörelser och sjunger med stark röst vilket 

bekräftar det Kim säger om att visa för barnen att det är kul. Alex resonerar på ett 

liknande sätt på frågan vad som är viktigt att tänka på i arbetet med musik. Alex 

synliggör att glädje ska genomsyra hela verksamheten och inte bara 

musikundervisningen.  

 
Att man visar att man själv tycker det är roligt och att man är med för att kunna få med 

barnen också, så att det ska kännas att det är roligt och jobba med det. Det är inte bara med 

musik då, utan generellt när man jobbar inom förskola tycker jag att man visar tydlighet 

och glädje, man tycker det är roligt själv också. 

 Alex 
 

I intervjuerna berättar pedagogerna att det inte alltid blir som planerat vilket även 

framkommer under observationen. Under observationen hade Alex och Kim svårt att 

hitta melodin och texten till låten Vi hamrar och spikar. Kim förklarar att de löste 

situationen genom att bara sjunga första versen flera gånger. Alla de tre intervjuade 

pedagogerna betonar vikten av att våga och testa sig fram. Pedagogerna förklarar att det 

inte gör någonting om undervisningen går lite fel. Alex nämner att personalen måste 

våga och förklarar att det går att lära sig och utvecklas när det inte går som de tänkt sig. 

I enlighet med detta berättar Kim att det inte gör något om det ibland blir fel. Kim säger 

att det brukar bli en rolig stund när det inte går som planerat på förskolan och att hen 

ibland brukar göra medvetna fel inför barnen för att se om de är uppmärksamma. Även 

Sam framhåller vikten av att våga och beskriver det som någonting positivt att vuxna 

vågar visa att de kan och vill lära sig nya saker. Sam menar att de vuxna kan bjuda in 

barnen och att de kan lära sig nya saker tillsammans. 
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Det är bara att våga och jag tycker också det är viktigt att barnen ser att vuxna också kan 

göra fel och att ett misslyckande är ingenting som man behöver haka upp sig på, utan att 

man mer talar om för barnen att jag kanske inte är jätteduktig på att spela men nu kör vi och 

sjung bara på om jag skulle spela fel. Så att man faktiskt också kan tala om för barnen att 

jag håller på att lära mig och vill jättegärna lära mig detta tillsammans med er. 

Sam 
 

För de som känner sig osäkra på musik berättar Kim att personalen inte behöver kunna 

spela gitarr eller sjunga acapella för att undervisa i musik. Hen säger att de kan använda 

sig av färdiga låtar och att mycket går att göra med hjälp av en mobiltelefon och en 

högtalare. Kim tycker inte det är något fel med att ha bakgrundsmusik till sångerna utan 

menar att barnen ofta tycker det är roligt när det svänger. Kim tipsar om att 

kombinationen av musik och rörelse är ett vinnande koncept. Hen menar att pedagoger 

kan använda exempelvis rörelsesånger och dans i undervisningen där musik används 

tillsammans med rörelse. Det är ett enkelt sätt att börja arbeta med musik för den som är 

osäker menar Kim.  

 
7.1.3 Resultatanalys  

Hur musikundervisningen ser ut i förskolan går att synliggöra med hjälp av de 

musikdidaktiska begreppen vad och hur. De didaktiska frågorna är integrerade i 

varandra, men här har ett försök gjorts att separera vad-frågan och hur-frågan för att 

analysera resultatet. Utifrån den didaktiska vad-frågan som fokuserar på 

musikundervisningens innehåll framkommer olika delar som är betydelsefulla för 

musikundervisningens utformning. Musikundervisningen har en röd tråd och i 

observationen går det att se en tydlig start och ett tydligt slut samt ett innehåll med 

sånger som stärker det barnen gör vilket skapar ett sammanhang. Det finns en tydlig 

ledare i samlingen och instruktionerna är tydliga vilket gör att alla kan hänga med. 

Pedagogerna använder sig av låtar som barnen är vana vid och de menar att 

rörelsesånger är ett vinnande koncept. En rimlig analys är att barnens engagemang inte 

hade varit densamma om musiksamlingen inte hade haft en sådan tydlig struktur samt 

ett innehåll som barnen är bekanta med. Barnens engagemang kan också påverkas av 

hur väl de förstår och hänger med i musiksamlingens moment. Resultatet indikerar på 

samma slutsats som Stolić (2015) kommit fram till, nämligen att pedagogens 

förhållningssätt och inställning till musik spelar roll för hur musikundervisning planeras 

och utformas i förskolans verksamhet. I resultatet framkommer även att Kim använder 

sig av olika spänningsmoment under musiksamlingen och att hen även använder sig 

utav rekvisita för att förstärka barnens upplevelse. Genom att använda sig utav 

spänningsmoment och rekvisita kan barnens upplevelse påverkas på ett positivt sätt. 

 

Under observationen används enkla instrument i form av trästubbar och kaplastavar. 

Materialet är ursprungligen inte instrument, utan används vid andra aktiviteter i 

verksamheten. I resultatet synliggörs att det går att skapa instrument av vardagligt 

material som exempelvis lego, makaroner och toarullar. Analyserat utifrån vad-frågan 

synliggörs att musikundervisning kan bedrivas utan tillgång till riktiga instrument. 

Tidigare forskning indikerar att instrument sällan används i musikundervisning i 

förskolan (Stolić 2015). Denna studies resultat stämmer inte överens med tidigare 

forskning, utan indikerar att instrument förekommer i förskolan på olika sätt. 

 

Att förstärka musikundervisningen med hjälp av bland annat spänning och rekvisita 

påverkar inte bara innehållet i musikundervisningen, utan är även ett tillvägagångssätt.  
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Genom att titta på hur-frågan synliggörs hur pedagogerna stärker barnens upplevelser 

på olika sätt. Hur-frågan innefattar också pedagogernas förhållningssätt och inställning 

till musiken. Pedagogerna förklarar hur viktigt det är med ett positivt förhållningssätt till 

musikundervisningen vilket synliggjordes vid observationen. Att pedagogers 

förhållningssätt spelar roll för hur musikundervisningen tar sig uttryck menar även 

Kyoung Kim och Kemple (2011). De hävdar i sin studie att pedagoger som har tilltro 

till musikämnet implementerar musikundervisning mer i förskolan än andra. 

 

Tidigare forskning visar att många pedagoger är osäkra på musikundervisning (Ehrlin 

2012; Kyoung Kim & Kemple 2011; Stolić 2015) och att musik kan upplevas som ett 

känsligt ämne där pedagoger känner sig obekväma att sjunga inför andra vuxna (Ehrlin 

2012; Lagerlöf & Wallerstedt 2018). Tidigare forskning stämmer inte överens med 

studiens resultat och vid observationen framkom det ingen osäkerhet hos pedagogerna. 

En anledning till pedagogernas självförtroende kring musik skulle kunna vara deras 

inställning till ämnet. I resultatet synliggörs vikten av att våga och alla de intervjuade 

pedagogerna berättar att det inte gör något om musikundervisningen inte blir som 

planerat. Att våga misslyckas är en typ av inställning och hur pedagogerna väljer att 

framställa sig inför barnen påverkar också musikundervisningens utformning. En rimlig 

analys är att osäkra förskollärare kan skapa självförtroende inom musik genom att testa 

sig fram och våga misslyckas. På frågan vad du skulle vilja säga till de förskollärare 

som känner sig osäkra på musik har en av pedagogerna några förslag. Pedagogen 

beskriver att det går att arbeta mycket med färdig bakgrundsmusik. För att undervisa i 

musik behöver förskollärare inte kunna spela och sjunga utan det går lika bra att 

använda sig utav en högtalare. Ytterligare ett förslag är att arbeta med musik kombinerat 

med rörelse, vilket enligt pedagogen är ett vinnande koncept. 

 

7.2 Musikundervisningens syfte 

I observationen och intervjuerna framkommer att det finns olika syften med att arbeta 

med musik i förskolan. I resultatet synliggörs två övergripande syften med 

musikundervisning som presenteras under rubrikerna musik som innehåll och musik som 

metod. 

 
7.2.1 Musik som innehåll 

Personalen använder sig av aktiviteter som främjar barnens musikaliska utveckling. 

Under observationen fick barnen både röra sig och spela i puls. Under låten En hatt, ett 

paraply, en regnrock går barnen runt i ring till musikens puls. När barnen spelar med 

kaplastavarna och stubbarna uttrycker Kim att de ska försöka spela i takt. Under låtarna 

Blinka lilla stjärna och Tyrannosaurus rex kombineras användandet av puls, tempo och 

dynamik. Kim berättar att när tempot ökar så ökar även dynamiken och pulsen. På 

frågan hur de arbetar med musikens grundelement svarar Kim att de försöker kombinera 

de olika elementen i musikundervisningen. Även om fokus ligger på till exempel rytm 

försöker Kim uppmuntra barnen till att utforska och använda andra musikaliska 

grundelement, i det här fallet dynamik och tempo. Att kombinera puls, tempo och 

dynamik är inga svårigheter menar Kim då barnen tycker det är roligt.  

 
Vi brukar försöka jobba med alla de här momenten ofta när vi har musiksamlingar. Att om 

det är rytm, fokus kanske egentligen är rytm men vi försöker ändå lägga in att vi spelar 

svagt för det här eller nu så ska vi ta i för att nu måste vi verkligen väcka någon som sover 

eller det kan vara väldigt mycket olika grejer men brukar ändå försöka att vi lägger in 

dynamik i det hela kan man väl säga. Tycker även att barnen delvis, märker man ju jätteväl, 

som på den här låten Tomten kommer till exempel, […] Då sjunger vi den tre gånger, vi 

börjar långsamt och så blir det snabbare och snabbare och barnen sjunger även starkare när 
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det blir snabbare, det är ingenting som vi har försökt uppmuntra dem till utan det är för att 

de tycker det är så roligt när det går snabbt. 

Kim  
 

Kim berättar att syftet med musikundervisningen är att arbeta med flera musikaliska 

delar och instrument. Kim anser att flera olika moment även underlättar eftersom det 

lättare fångar barnens intresse. Alex berättar också att de arbetar med bland annat 

musikens grundelement genom att spela starkt och svagt samt snabbt och långsamt. 

Syftet med musikundervisningen kan skilja sig mellan gångerna säger Alex men 

huvudsyftet är alltid att barnen ska få arbeta med musik.  

 
Ja det kan va olika syften från gång till gång, så det är ju samma grundsyfte med att jobba 

med musik, få upp både, få igång kroppen med rörelser sen att de får öva sånger och så 

också. Sen kör vi ibland med rytmik också med dirigering och grejer där syftet är och jobba 

med musik.  

Alex   

 

Både Kim och Alex nämner att de arbetar med rytmik under musiksamlingarna. Rytmik 

kan benämnas vara samma sak som puls och att försöka hålla en puls. Under 

observationen finns det sånger där barnen använder rytmik genom att de går, klappar 

eller spelar i puls. Sam förklarar också att med hjälp utav kaplastavar och trummor kan 

barnen på ett roligt sätt träna sin rytmik.  

 
Alla barn får varsin trumma med de här kaplastavarna och på så vis kan de jobba med 

rytmik på ett väldigt lekfullt och enkelt vis som alla barn har varit delaktiga i och tyckt varit 

jättespännande men jag vet att de klappar sina namn för att få in det här med puls och rytm. 

 

Sam 
 

Ytterligare ett syfte med att implementera musik i förskolan är enligt pedagogerna att 

barn från tidig ålder har ett intresse för musik och tycker det är roligt. Kim förklarar att 

barnen ofta uppskattar musikundervisningen och att de aldrig haft några problem med 

att fånga barnen på ett positivt sätt eftersom det kommer naturligt. Alex säger att hen 

redan hos de yngre barnen kan se att de tycker mycket om musik trots att de inte alltid 

kan sjunga med i låtarna. Trots avsaknaden av språk visar barnen ett stort intresse 

genom att titta och försöka hänga med. Sam berättar att barn ofta tycker mycket om 

musik och att hen inte träffat något barn som inte uppskattar musik, “jag har aldrig hört 

talas om ett barn som inte älskar musik, att alla barn blir oftast väldigt glada av musik 

sen kan det ju vara olika sorter av musik” (Sam). Pedagogerna menar att musik är ett 

bra sätt att fånga barnen eftersom barn redan från en tidig ålder visar intresse för musik. 

 
7.2.2 Musik som metod  

Samtliga pedagoger nämner att musiken har positiva effekter på barns språkutveckling. 

Kim berättar om sina erfarenheter av att barn med annat modersmål lättare lär sig 

svenska med hjälp av sång och musik än att bara samtala. Hen menar att sång och musik 

i kombination med bilder är väldigt språkutvecklande. Även Alex nämner att musiken 

kan främja barns språkutveckling. För att musiken ska vara språkutvecklande menar 

Alex att det är viktigt att börja sjunga sångerna långsamt för att med tiden öka tempot. 

Långsamt tempo och upprepningar av låtar underlättar för barnen att lära sig texter och 

det blir tydligt. Musik underlättar för bland annat barn med språksvårigheter och för 

dem är det viktigt att sjunga menar Alex. Personalen brukar samtala om sångerna med 

barnen för att de ska få en djupare förståelse för vad de sjunger om och för att stärka 

barnens ordförråd. Alex berättar att barnen ibland frågar vad vissa ord betyder, speciellt 
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gamla ord och då brukar diskussioner uppstå. Sam beskriver också musiken som 

utvecklande och menar att musik och ramsor gynnar barns språkliga utveckling. 

 
Barnen får verkligen växa och utvecklas och de gör det väldigt mycket genom musiken och 

vi ser också språkutvecklingen är otroligt gynnande genom musik och ramsor så vi har sett 

fantastisk utveckling hos barn som har börjat hos oss och kanske inte förankrat det svenska 

språket men har ju då lärt sig sjunga. 

Sam 
 

Kim beskriver att musik används för att nå andra ämnen i läroplanen som exempelvis 

naturvetenskap. Om temat är djur och natur funderar personalen kring hur de kan 

integrera musiken i ämnet. Kim förklarar att de exempelvis gör instrument av 

naturmaterial, sjunger sånger om olika djur eller sjunger om de olika årstiderna. Vidare 

förklarar Kim att kombinationen av musik och rörelse kan göra undervisningen lekfull. 

Under observationen sjöng barngruppen En hatt, ett paraply, en regnrock där de gick 

runt i en ring, lyssnade på instruktionerna i sången och gjorde rörelser till texten. 

 
Ja men som till exempel En hatt, ett paraply, en regnrock, där får vi ju in både rörelse och 

musik, rytmik och mycket sånt. Barnen älskar ju att dansa och mycket sådana låtar där man 

berättar vad man ska göra som Studsa som en boll till exempel, en favorit och det är nästan 

bara att man ska hoppa hela tiden som man sjunger, men det tycker de ju är jätteroligt och 

önskar ofta att “aa men den låten kan vi göra” och då får man ju in både musik och rörelse 

samtidigt. Så mycket så jobbar vi nog att vi smyger in musiken lite och att barnen gärna 

kommer och önskar om eller om de får använda musik också. 

Kim 
 

Alex förklarar också att de använder musiken för att utveckla andra kunskaper. Ett 

exempel är Alex egen alfabetssång där de sjunger alfabetet till melodin från Kiss låt I 

was made for lovin’ you. Hen ger flera exempel som att utveckla förståelse för alla 

människors lika värde, tidsuppfattning, antal samt för bokstäver och alfabetet.  

 
Det är mycket som vi får in i musiksamlingarna och då brukar vi också göra en del egna 

sånger. Om det är grejer som barnen behöver öva på som vi känner som vi tycker det är 

viktigt att lära sig, vilken dag är det, vi räknar barnen och lite med bokstäver och alfabet 

som vi gjort lite olika sånger om men även med, med likabehandling också hur man ska 

vara mot varandra, vi har gjort en del egna sånger om det också. 

Alex 
 

Både Sam och Kim berättar att de även arbetar med musik för att värna om traditioner. 

Sam ger exempel på att Lucia är en återkommande tradition som uppmärksammas i 

förskolan. Kim lyfter också Lucia men även jul som exempel på svenska traditioner 

som de värnar om. Kim förklarar att de försöker ge barnen en bredare förståelse för vad 

de gör och varför, hur ett Luciatåg ser ut och vad historien är bakom traditionen. Kim 

menar även att samtal om sångerna kan generera intressanta dialoger med barnen. I 

observationen synliggörs att julen finns med i musikundervisningen då de sjöng sånger 

som Tomteboogie och Tomten kommer. I samband med Tomten kommer samtalar de om 

att tomten har en släde och en gran. Alex berättar även att musik kan skapa och främja 

gemenskap i en grupp. Kim svarar på ett liknande sätt och menar att musik kan 

användas i ett integrerande arbetssätt där barn kan mötas oavsett ålder och bakgrund. 

 
Man kan integrera alla i musiken, även barn som kanske inte är med i leken annars på 

samma nivå kan vara med och dansa för att då gör alla samma sak. Så jag tycker det är ett 

väldigt bra integrerande arbetssätt också och just att det fångar barnen på ett enkelt sätt. 

 

Kim 
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På frågan hur uppföljningen ser ut av musikundervisningen svarar Kim att personalen 

följer en mall där de antecknar bland annat vad som gjordes och hur det gick. Kim 

berättar också att de dokumenterar undervisningssituationer och synliggör dessa på 

förskolan för att ge barnen möjlighet att reflektera kring sitt lärande. 

 
Vi har en väldigt tydlig SKA-mall som vi uppföljer alla våra undervisningssituationer i så 

även samma sak med musiken så har vi ju punkter man går efter om man säger, vad gjorde 

vi, hur gick det, vad sa barnen, vad gjorde barnen, då återkopplar vi till barnen och så 

vidare. Så att det är ju samma sak som med de andra, vi sätter mycket, jag vet inte om ni 

såg det, dokumentationer på väggen här ute, där sätter vi alltid upp plus att vi ofta, det är 

inte helt ovanligt att vi pratar med barnen också innan vi sätter upp dem, men vi tycker att 

barnen oftast står och diskuterar “aa juste det var det vi gjorde där” och man kan få bra 

lärandereflektioner hos barnen om man står och reflekterar kring, så det är av den 

anledningen som vi har valt att faktiskt sätta upp det vi gör på väggarna. 

Kim 

 

Kim berättar att personalen med hjälp av mallen kan planera och utvärdera sitt arbete. 

Mallen är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete och i den dokumenterar 

personalen sitt arbete. Delar av dokumentationerna sätts ibland upp på väggarna vilket 

ger barnen bra lärandereflektioner.  

 
7.2.3 Resultatanalys  

Pedagogernas svar kring syftet med musikundervisningen går att koppla ihop med 

didaktiska varför-frågan. Varför musik ska bearbetas i förskolan menar pedagogerna är 

för att det både är positivt för barnens musikaliska utveckling men även att det är en 

metod för att nå andra ämnen och färdigheter. Musikundervisningen har därmed både 

inom- och utommusikaliska mål. Pedagogerna både synliggör och uttrycker att de 

arbetar med musikens grundelement i form av puls, rytm, tempo och dynamik. 

Pedagogerna arbetar med att försöka kombinera flera musikaliska delar i 

musikundervisningen. Huvudsyftet med att arbeta med musikens olika delar är att 

barnens musikaliska förmågor ska utvecklas. När syftet är att utveckla barns 

musikaliska förmågor har undervisningen inommusikaliska mål. Tidigare forskning 

förklarar att det är viktigt att på olika sätt arbeta med de musikaliska grundelementen 

eftersom det utvecklar barns kognitiva färdigheter (Ehrlin 2012; Holmberg 2014; 

Kyoung Kim & Kemble 2011). Niland (2009) förespråkar också tidig 

musikundervisning då hon menar att alla människor har en musikalisk sida och har 

möjligheten att bli musikaliska om de rätta förutsättningarna ges.  

 

Resultatet visar att pedagogerna även arbetar med musik som metod, undervisningen 

har så kallade utommusikaliska mål. I arbetet med utommusikaliska mål kan syftet skilja 

sig och musiken används för att nå andra ämnen som exempelvis naturvetenskap, men 

även för att främja gemenskap och värna om traditioner. Ytterligare en anledning till att 

arbeta med musik i förskolan är enligt pedagogerna för att främja barns språkutveckling 

genom bland annat sånger, ramsor och rörelsesånger. Resultatet indikerar att syftet med 

att arbeta med musik som metod och sträva mot utommusikaliska mål varierar. 

Möjligheterna att arbeta för att främja barns utveckling är många. Ett mönster som 

framkommit i resultatet är musikens positiva effekter på barns utveckling. Pedagogerna 

har bland annat uttryckt musikens inverkan på barns språkutveckling, möjligheter att 

utveckla kunskap inom andra ämnen samt musikens förmåga att främja gemenskap. 

Resultatet stämmer överens med det flera forskare kommit fram till i sina studier, 

nämligen musikens positiva effekter på barns utveckling inom andra ämnen och 

områden (Ehrlin 2012; Holmberg 2014; Kyoung Kim & Kemple 2011). I resultatet 
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framkommer att pedagogerna försöker variera musikundervisningen så den innefattar 

både inommusikaliska och utommusikaliska mål. Holmberg (2014) förespråkar variation 

i musikundervisningen där musiken används som både innehåll och metod eftersom det 

har positiva effekter på musikens status.  

 

Slutligen menar pedagogerna att det övergripande syftet med att arbeta med musik i 

förskolan är för att musik fångar barnen och att barn från tidig ålder har ett intresse för 

musik. Pedagogerna på förskolan har inga erfarenheter av barn som inte uppskattat 

musikens del i undervisningen och en av pedagogerna menar att hen aldrig träffat ett 

barn som inte älskar musik. En rimlig analys är att barnens naturliga intresse för musik 

finns där oavsett om musikundervisningen har inom- eller utommusikaliska mål. Det 

pedagogerna upplever kring barnens intresse för musik stämmer överens med Kyoung 

Kim och Kemples (2011) forskning om att barn från början har ett mottagligt sinne för 

all musik.  

 

7.3 Anpassning av musikundervisningen 

Under intervjuerna framkom att musikundervisningen till viss del anpassas efter barns 

ålder men att aktiviteterna inte skiljer sig avsevärt mellan de yngre och de äldre barnen i 

förskolan. Det visar sig att pedagogerna till stor del anpassar musikundervisningen efter 

barnens intresse. Hur musikundervisningen anpassas har därför delats in under två 

rubriker, anpassning efter ålder och anpassning efter intresse. 

 
7.3.1 Anpassning efter ålder 

Sam säger att det ska vara en stegring i barns musikaliska utveckling utifrån deras ålder. 

Hen menar att de inte kan arbeta likadant med en ettåring som med en femåring, utan att 

undervisningen ska utvecklas i takt med barnen. Vidare förklarar Sam att det finns en 

fysisk skillnad mellan de yngre och äldre barnen vilket gör att arbetet måste skilja sig åt 

mellan avdelningarna.  

 
Det är ju såklart enklare med ensemblespel med äldre barn att det är lättare, vi har ju 

digitala trummor här till exempel och elbas och sånt, det är ju rent fysiskt svårt för ett litet 

barn att nå upp till trummorna och orka hålla och kunna ta de instruktionerna. På så vis är 

det såklart mer fördelaktigt att jobba med ensemblespel med de äldre barnen. 

Sam 
 

Instrument som trummor och elgitarr är något som Kim nämner att bara de äldre barnen 

får testa. Precis som Sam berättar Kim att instrumenten är tunga och kan vara svåra att 

hantera för de yngre barnen. En anledning till att de äldre barnen får testa vissa 

instrument menar Kim är att de kan ha lättare för att hitta takt och rytm. Alex lyfter även 

att instrumentlära och koordination är något som barnen får utveckla högre upp i 

åldrarna. 

 

Ytterligare en skillnad i musikundervisningen mellan de yngre och äldre barnen är 

enligt Alex valet av sånger som förklarar att de yngre barnen uppskattar enklare sånger 

och kan ha svårt att hänga med när sångerna innehåller för mycket text. Kim nämner 

också att de äldre barnen ofta klarar av sånger med mer text vilket kan bli svårt för de 

yngre. Kim fortsätter och berättar att arbetet med rytmik som exempelvis att klappa 

stavelser i namn är en aktivitet som främst förekommer med de äldre barnen. 

 
De små barnen kanske inte riktigt fixar att det är två stavelser i sitt namn, att man pratar 

även om att det är stavelser, nu ska vi klappa lika många gånger som det låter, förklara på 

ett annat sätt kanske för de äldre barnen också varför man gör saker. 
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Kim 
 

Alex berättar vidare att planeringen av musikundervisningen skiljer sig mellan de olika 

barngrupperna genom att de följer upp undervisningen med de äldre barnen i större 

omfattning. Detta för att reflektera kring barnens deltagande under 

musikundervisningen. Även Kim beskriver att de följer upp musikundervisningen med 

hjälp av några av de didaktiska frågorna, vad de gjorde, hur det gick och vad de kan 

ändra till nästa gång.  

 

Både Alex och Kim förklarar att barnen anammar musiken i takt med deras utveckling 

och ålder. Alex förklarar att de äldre barnen kan ta till sig musiksamlingarna på ett annat 

sätt och vara mer delaktiga. Hen förklarar dock att det finns flera aktiviteter som går att 

göra med både de äldre och de yngre som till exempel rörelsesånger och användandet av 

rytmikinstrument. Alex poängterar att de yngre barnen mer testar och utforskar sångerna 

samt instrumenten medan de äldre barnen kan delta i aktiviteterna på en mer avancerad 

nivå. Kim resonerar på liknande sätt och säger att görandet inte skiljer sig avsevärt men 

att de äldre barnen har en djupare förståelse för de olika momenten.  

  
Man kanske försöker använda ungefär samma moment även hos de små men sen så 

utvecklas ju de på ett helt annat sätt så de äldre barnen förstår ju det här med dynamik på en 

annan nivå att “shh måste spela tyst” och en tvååring kanske fortfarande sitter och spelar för 

allt vad hen har, att de får en förståelse. 

Kim 
 

Kim förklarar att det går att arbeta med dynamik både med äldre och yngre barn men att 

de äldre barnen har en djupare förståelse. Ett exempel på när de arbetar med dynamik 

synliggörs i observationen när Kim ber barnen sjunga Björnen sover tyst för att inte 

väcka björnen. De intervjuade pedagogerna förklarar att det finns många aktiviteter som 

de gör med både de yngre och de äldre barnen. Kim förklarar att de under sommaren 

brukar ta fram högtalaren och dansa alla tillsammans. Det är en inkluderande aktivitet 

menar Kim där de äldre barnen vägleder och lär de yngre barnen. 

 
På sommaren till exempel så tar vi ofta ut högtalaren på gården, det kan vara tjugo barn på 

scenen och dansa samtidigt, stora som små. Och då är ju alla med, de stora kommer gärna 

och visar de mindre barnen, kommer gärna och håller dem i handen, så att jag tycker det är 

positivt att alla fortfarande kan vara med men kanske inte riktigt förstår på samma sätt men 

ändå försöker och de gör ju som de större barnen gör. 

Kim 
 
7.3.2 Anpassning efter intresse 

De tre intervjuade pedagogerna berättar hur de arbetar för att ta in barns intresse i 

undervisningen. Kim förklarar att barnens intresse ofta ligger till grund för planeringen 

av hur en undervisningssituation ser ut. Om barnen exempelvis är intresserade av 

dinosaurier så anpassas sångerna och de sjunger om dinosaurier. Kim berättar att 

genomförandet av undervisningen kan förändras efter barnens önskemål. 

 
Vi försöker ändå att barnen får vara med och vi kanske har tänkt någonting men om barnen 

är intresserade av någonting annat så brukar vi försöka vända om och anpassa lite efter det 

som de faktiskt vill göra. Vi kanske har tänkt att idag så ska vi spela trumma men barnen är 

jättetaggade på att de vill fiska sångkort vilket de tycker är väldigt roligt, att det bara är det 

de vill göra men då byter vi, då gör vi det istället, man får ta barnens dag för vad den är. 

 

Kim  
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Alex förklarar att pedagogerna tar in barnens önskemål under musikundervisningen, de 

får ofta välja låtar och komma med förslag. Detta synliggörs i observationen när ett barn 

berättar att hen ser en tomte. Kim frågar barnet vad det är hen ser och barnet berättar att 

det finns en tomte som har en släde och gran utanför bussfönstret. Då frågar Kim vilken 

låt som kan passa och till svar får hen Tomten kommer vilken de sedan sjunger. I 

intervjun reflekterar Kim kring situationen: “så jag hade inte tänkt att vi skulle sjunga 

två låtar om tomtar till exempel utan det var bara Tomteboogie som jag hade tänkt och 

sen så var det ju ett barn som “jaa jag ser en tomte till som kommer där” då var vi ju 

tvungna att ta en låt till” (Kim). Under observationen synliggörs att pedagogerna lyssnar 

till vad barnen säger och låter dem få vara med och bestämma över vilka låtar som 

sjungs under musikundervisningen.   

 

Alex förklarar att de har aktiviteter där barnen får skriva egna låtar tillsammans. De 

använder då kända melodier som utgångspunkt och barnen får skriva egen text till dem.  

Alex berättar att hen även gjort om låtar där kända melodier fått ny text som passar till 

förskolan och barnen som går där. Ett exempel är en barnlåt som kombinerats med en 

modern poplåt. Anledningen till att låten skapades var att barnen tyckte mycket om 

poplåten och därför kombinerades melodin med texten från en barnlåt så att låten skulle 

passa förskolans tema. Alex har också skrivit en egen låt som handlar om förskolan som 

ofta används i verksamheten. Under observationen uppmärksammades flera av de 

egenskrivna låtarna. På Rosen sjöng de exempelvis Tomteboogie och Tomten kommer 

vilket är kända melodier med ny text.  

 

Sam berättar att barnen ibland gör framträdanden utanför förskolan och att barnen då får 

bestämma vilka sånger de vill framträda med. Enligt Sam är de egenskrivna låtarna 

populära hos barnen och de väljs ofta ut när barnen ska uppträda. Hen förklarar att 

barnen är stolta över förskolans egna låtar och att de gillar att sjunga dem. Sam berättar 

att ”när vi annars bara åker och gör ett framträdande då får faktiskt barnen vara med och 

välja ut sina favoritlåtar och då blir det ju alltid de här vi pratade om och lite annat, de är 

ju så stolta över dem så de vill ju gärna sjunga dem” (Sam). 

 

Kim beskriver också hur de arbetar för att fånga barnens intresse och ger exempel på en 

gång när de uppmärksammat barnens intresse för låten Baby shark. Låten innefattar 

olika karaktärer, bland annat baby shark, mommy shark och grandpa shark. På 

sommarfesten klädde personalen ut sig till de olika karaktärerna och enligt Kim var det 

väldigt kul, “baby shark gillar ju barnen väldigt mycket, på vår sommarfest så var vi 

pedagoger utklädda till alla olika, några var baby, några var grandpa, några var grandma 

ja men det var väldigt kul” (Kim). 

 
7.3.3 Resultatanalys  

Resultatet visar att det finns delar i musikundervisningen som anpassas efter barnens 

ålder men det finns även många aktiviteter som är densamma med de yngre barnen som 

med de äldre. En aspekt som skiljer sig är valet av sånger och pedagogerna förklarar att 

äldre barn ofta klarar av mer text i sånger och därför planeras undervisningen därefter. 

Resultatet stämmer till viss del överens med tidigare forskning. Holmberg (2014) lyfter 

att sång är den vanligaste musikaktiviteten i förskolan vilket även denna studies resultat 

indikerar då det sjungs 13 sånger under observationen. Däremot reflekterar Holmberg 

(2014) i sin studie kring att det kan vara svårt att utmana barnen i musik med hjälp av 

sång, men pedagogerna i fallstudien menar att ett tillvägagångssätt är att sjunga sånger 

som innehåller mer text för att utmana de äldre barnen. En rimlig analys är att lättare 

sånger passar de yngre barnen i förskolan, medan de äldre barnen behöver mer 
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utmaning. De äldre barnen kan utmanas när de till exempel sjunger egenskrivna sånger, 

barnsånger med annan rytm och spelar i puls till musik. För att utmana barnen krävs 

planering och resultatet visar att de didaktiska frågorna används för att underlätta och 

motivera planeringen. Resultatet stärker tidigare forskning (Niland 2009) som visar att 

pedagoger behöver anpassa musikundervisningen efter barns ålder och utveckling för att 

främja deras utveckling. För att anpassa undervisningen menar pedagogerna att de följer 

upp sina musiksamlingar för att ta reda på hur de kan utmana barnen vidare, vilket 

enligt Hanken och Johansen (2013) är vad musikdidaktiken handlar om. Vidare visar 

resultatet att de äldre barnen får spela svårare instrument som till exempel elgitarr och 

trummor. Stolić (2015) hävdar att instrument sällan används i musikundervisning i 

förskolan. Men så är inte alltid fallet eftersom pedagogerna i studien menar att 

instrument i olika former används och framförallt med de äldre barnen. 

 

I övrigt visar resultatet att musikundervisningens innehåll i form av aktiviteter ser 

densamma ut hos de yngre barnen som hos de äldre. Utifrån begreppet musikdidaktik är 

en rimlig analys att vad-frågan inte skiljer sig beroende på barnens ålder förutom i valet 

av sånger och när musikundervisningen kräver vissa fysiska färdigheter. Resultatet visar 

att progressionen i musikundervisning handlar om att utveckla de befintliga 

aktiviteterna för att utmana de äldre barnen. Pedagogerna menar att de kan samtala med 

och förklara för barnen på ett annat sätt när de blivit lite äldre. De äldre barnen är mer 

delaktiga eftersom de har en djupare förståelse för musikundervisningen än de yngre 

barnen. En pedagog säger att de kan samtala om musikens grundelement och att barnen 

får en djupare förståelse för de olika delarna. Ett exempel är att de äldre barnen har en 

djupare förståelse för att spela tyst och låtsas att inte väcka någon som sover. Detta 

tyder på att resultatet stämmer överens med Nilands (2009) forskning där hon påpekar 

vikten av att pedagogerna känner barnen väl för att anpassa undervisningen efter deras 

utveckling. 

 

Utifrån hur-frågan visar resultatet att pedagogerna anpassar musikundervisningen 

framför allt efter barnens intresse.  Hur undervisningen ser ut menar Wallerstedt (2015) 

påverkas av de tre hörnen i didaktiktriangeln som är barn, lärare och innehåll och i det 

här fallet är innehållet musik. Pedagogerna visar och berättar hur de anpassar 

musikundervisningen efter barnens relation till musiken. Med utgångspunkt i barnens 

intresse och erfarenheter har nya låtar skapats som utmanat barnen vidare. I resultatet 

framkommer det att förskolans egen låt och den omgjorda popbarnlåten är några av 

barnens favoriter. En rimlig analys är att låtarna är barnens favoriter eftersom de har 

skapats utifrån barnens erfarenheter och intressen. Niland (2009) för ett liknande 

resonemang i sin studie och förklarar att musikundervisning som är lekbaserad och 

barncentrerad tenderar att främja barns engagemang samt utveckla deras musikaliska 

förmågor. Niland (2009) understryker även att barn tar till sig kunskap om de får vara 

med och utforma undervisningen vilket studiens resultat synliggör. Ågren (2015) 

förklarar att barns musikaliska intresse ofta påverkas av digitala medier som till 

exempel Youtube och barnen i förskolan tar ofta efter äldre syskons musikintresse. Den 

omgjorda popbarnlåten är från början en modern poplåt där texten ändrats och låten 

skapades eftersom barnen tyckte mycket om originalet. Pedagogerna har även 

uppmärksammat att barnen tycker mycket om låten Baby shark och på den 

gemensamma sommarfesten valde de att klä ut sig och uppträda med låten. Genom att 

arbeta på detta sätt inkluderas barnens musikaliska arena in i förskolan och ett större 

engagemang hos barnen kan skapas. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel redovisas studiens resultatdiskussion, metoddiskussion och framtida 

forskningsområden. 

 

8.1 Resultatdiskussion   

Studien ämnar att bidra med kunskap om musikundervisning för de äldre barnen i 

förskolan till yrkesverksamma inom förskolans verksamhet. För att synliggöra hur 

pedagoger arbetar med musikundervisning med de äldre barnen i förskolan har syftet 

konkretiserats för att ta reda på hur musikundervisningen är utformad, vilket syfte 

pedagogerna har med musikundervisningen samt hur pedagoger anpassar 

musikundervisningen efter barns ålder och utveckling. 

 

På den första frågeställningen kring musikundervisningens utformning synliggörs två 

aspekter, pedagogernas tillvägagångssätt och pedagogernas förhållningssätt. I 

resultatet framkommer ett mönster kopplat till pedagogernas tillvägagångssätt. I 

observationen och intervjuerna framkommer det att musiksamlingen har en tydlig 

inledning och avslutning och däremellan en röd tråd genom hela samlingen. Detta för 

att det ska bli logiskt varför låtarna sjungs och för att hålla kvar barnens intresse. I 

observationen har Kim planerat musiksamlingen som en bussresa, vilket skapar ett 

sammanhang. Kim berättar att hen brukar bygga upp förväntningar hos barnen inför en 

musiksamling och även försöka hålla kvar spänningen i de olika aktiviteterna. Kim 

upplever att detta genererar intresse och engagemang hos barnen. Resultatet visar också 

att det sjungs många sånger under en samling och att det finns en tanke bakom valet av 

sånger. Det framkommer även att pedagogerna använder enkel rekvisita och enklare 

instrument i musiksamlingarna eftersom det gynnar barnens engagemang. 

 

Tidigare forskning visar att pedagogernas förhållningssätt påverkar 

musikundervisningen (Niland 2009), vilket även studiens resultat visar. Pedagogerna i 

studien menar att deras positiva inställning till musik kan påverka barns inställning i en 

positiv riktning. Vidare säger de att stora rörelser och att sjunga med stark röst främjar 

intresset i musiksamlingen. En pedagog ger exempel på att användningen av 

mobiltelefon eller högtalare kan hjälpa osäkra pedagoger att börja med 

musikundervisning. Ett annat råd som framkommer är att nybörjare kan kombinera 

musik och rörelse. Utifrån ett musikdidaktiskt perspektiv indikerar resultatet att vad-

frågan är relativt förutbestämd där en pedagog har planerat inför och ansvarar för en 

musiksamling. Hur-frågan är desto mer flexibel och påverkas av pedagogens 

förhållningssätt och barnens intresse. 

 

Vid resultatet av den andra frågeställningen som bearbetar musikundervisningens 

syfte uppenbaras två perspektiv, musik som innehåll och musik som metod. När 

pedagogerna arbetar med musik som innehåll arbetar de ofta med musikens 

grundelement. De spelar i puls till låtar och varierar rytmen samt dynamiken i bekanta 

sånger. Syftet att arbeta med musik som innehåll är enligt en av pedagogerna att barnen 

ska ges möjlighet utveckla kunskaper inom musik. Pedagogerna nämner att barn har ett 

tidigt intresse för musik vilket även tidigare forskning bekräftar (Kyoung Kim & 

Kemple 2011). Resultatet visar att pedagogerna brukar använda sånger som barnen 

känner till och sedan lägga till nya inslag, som att arbeta med puls och rytm. 

Pedagogerna menar att det kan vara svårt för barnen att arbeta med nya moment i 

kombination med en ny låt. I resultatet framkommer även att pedagogerna arbetar med 

musik som metod. Tidigare forskning visar att musik ofta används för att nå kunskaper i 
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andra ämnen (Ehrlin 2012; Holmberg 2014; Kyoung Kim & Kemple 2011). Detta 

bekräftar även denna studie då pedagogerna berättar att ett syfte med att arbeta med 

musik bland annat är för att främja barns språkutveckling och deras kunskaper inom 

naturvetenskap. Ur ett musikdidaktiskt perspektiv framhävs varför-frågan i relation till 

pedagogernas syfte.  

 

På den tredje frågeställningen kring hur pedagogerna anpassar musikundervisningen i 

förhållande till barns ålder och utveckling synliggörs två aspekter, anpassning efter 

barns ålder och anpassning efter barns intresse. Resultatet visar att det finns en fysisk 

skillnad samt en skillnad vid planeringen och valet av sånger. Resultatet indikerar dock 

att musikaktiviteterna inte skiljer sig avsevärt mellan barn i olika åldrar, utan 

progressionen av musikundervisningen sker i förhållande till barnens förståelse för 

ämnet. Pedagogerna menar att de använder ungefär samma aktiviteter och moment, men 

att skillnaden är att de försöker utveckla de befintliga momenten och fokus hamnar på 

att anpassa hur-frågan. Musikundervisningen blir mer utmanande genom att 

pedagogerna bland annat implementerar fler musikaliska grundelement och omgjorda 

sånger. En annan aspekt som framkommer i resultatet är att musikundervisningen 

anpassas efter barns intresse. Detta framkommer i intervjuerna där pedagogerna berättar 

att flera sånger som sjungs är förskolans egenskrivna sånger som utgår från barnens 

intresse och där barnen varit med i tillverkningen av låtarna. Det synliggörs även i 

observationen då pedagogen tar in barnens förslag och anpassar låtvalen efter deras 

önskemål. Analyserat utifrån begreppet didaktiktriangeln synliggörs hur pedagogerna 

arbetar med utgångspunkt i barnens relation till musik och anpassar musikundervisning 

därefter. 

 
8.1.1 Resultatets konsekvenser 

Resultatet visar att musikundervisning med de äldre barnen inte behöver vara 

komplicerad för att utmana barnen. Det krävs inte att förskolan har instrument av olika 

slag för att bedriva musikundervisning, som resultatet visar går det lika bra med 

kaplastavar och toarullar fyllda med makaroner som rytmikinstrument. Barnen kan även 

utveckla musikalisk kunskap genom att skapa egna instrument med valfritt material 

vilket främjar deras fantasi. För att undervisa barn i musik behöver 

musikundervisningen inte innehålla komplicerade moment och aktiviteter. Genom att ta 

låtar som barnen redan kan och utveckla svårighetsgraden motiveras barnen. Det kan 

vara genom att till exempel förändra tempot, utforska dynamiken och testa sig fram med 

hjälp av enkla instrument. Ett övergripande syfte med musikundervisning i förskolan är 

att barn från en tidig ålder uppskattar musik och utifrån deras intressen kan 

musikundervisningen ta nya vägar. Det är inte pedagogens musikaliska kompetens som 

avgör musikundervisningens utformning, utan pedagogens förhållningssätt och 

inställning till musik bestämmer till stor del hur musikundervisningen implementeras i 

förskolans verksamhet. Vår förhoppning är att studien ska inspirera personal som 

arbetar inom förskolan att bedriva musikundervisning. 

 

8.2  Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte krävde en djupare undersökning föll valet på en kvalitativ 

studie. En kvantitativ studie hade inte gett oss de detaljerade beskrivningar som studien 

behövde. Utifrån studiens syfte valde vi att genomföra en fallstudie vilket gav oss 

möjlighet att kombinera observation med intervjuer. Observationen och intervjuerna 

gav oss ett omfattande material utifrån olika perspektiv. Endast intervju som metod 

hade begränsat materialet och inte synliggjort musikundervisningens utformning. Med 

hjälp av ett subjektivt urval kunde informanter väljas utifrån deras kompetens och 
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väsentlig information kunde samlas in kring musikundervisning med de äldre barnen i 

förskolan.  

 

Data som samlats in besvarar studiens syfte och frågeställningar. Dock har faktorer 

identifierats som kan ha påverkat resultatets omfattning. Ambitionen var att använda två 

observationer men insamlingen av medgivande från vårdnadshavare tog längre tid än 

väntat. Eftersom studien genomförts under en begränsad tid valde vi att gå vidare med 

en observation där medgivande insamlats. Vid intervjuerna kunde fler följdfrågor ställts 

och det fanns tillfällen vi hade kunnat be informanterna att utveckla sina svar 

ytterligare. Kihlström (2007) förklarar att det krävs träning för att bli en skicklig 

intervjuare. Denscombe (2018) nämner att intervjuaren med hjälp av anteckningar kan 

uppmärksamma viktiga delar och därmed ställa följdfrågor. Vanligt är att samtalet 

svävar iväg vilket gör att informanten i förbifarten kan nämna något som intervjuaren i 

efterhand velat veta mer om. Vid intervjuerna fördes inga anteckningar, hade det gjorts 

skulle vi kunnat be pedagogerna återkomma till tidigare ämnen och bett om mer 

utförliga svar.   

 

Valet av flera teoretiska begrepp underlättade för oss vid analysen av resultatet. 

Eftersom fallstudien innehåller observation och intervjuer har möjligheten funnits att 

analysera resultatet utifrån de tre didaktiska frågorna. Endast intervju som metod hade 

problematiserat möjligheten att svara på vad-frågan men med hjälp av observationen 

kunde musikundervisningens utformning och innehåll synliggöras. För att analysera 

musikundervisningens syfte underlättade begreppen inom- och utommusikaliska mål för 

att synliggöra varför musikundervisning bedrivs i förskolan. Begreppet 

didaktiktriangeln var till hjälp i analysen av resultatet kring hur pedagogerna anpassar 

musikundervisningen efter barnen. Med hjälp av begreppet synliggjordes det faktum att 

pedagogerna anpassar musikundervisningen efter barnens relation till musik. 

 
8.3 Framtida forskningsområden  

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning kring förskolebarn och instrumentspel. 

Resultatet visar att det går att arbeta mycket med rytmikinstrument med barn i 

förskolan, dock har vi inte hittat tidigare forskning som berör området. Ett framtida 

forskningsområde kan vara att undersöka förskolors tillgång till instrument som till 

exempel äggmaracas och trummor och hur de implementerar instrument i 

verksamheten.  

 

När vi har tittat i förskolans första läroplan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998), 

och sedan i den aktuella läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket 2018), har vi 

uppmärksammat vissa förändringar. I Lpfö 98 nämns ämnena musik, matematik och 

naturvetenskap under ett mål var. I Lpfö 18 nämns musik fortfarande under ett mål: 

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

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

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

2018:14). Målet kan tolkas på olika sätt och anses vara diffust kring hur 

musikundervisningen kan se ut i förskolan. I Lpfö 98 föreskrivs att musik ska utgöra 

både innehåll och metod, men det står det inte i Lpfö 18 vilket innebär att musikämnets 

plats i läroplanen har reducerats. Ämnen som matematik och naturvetenskap har 

däremot utvecklats och utökats till att omfatta tre respektive sex mål i Lpfö 18. Ett 

framtida forskningsområde kan vara att göra en större undersökning kring hur stort 

utrymme musik får i verksamheten i relation till andra ämnen i läroplanen och på vilket 

sätt musikämnet påverkas av den utveckling som synliggörs i läroplanerna. 
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Bilagor 

Bilaga A Missiv 

 

Hej!  

Vi heter Victoria Axelsson och Stina Rätzer och är två förskollärarstudenter som 

studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är på vår sista termin och skriver just nu på 

vårt examensarbete.  

 

Vi ska göra en fallstudie vilket innebär att vi gör en djupare studie på endast en 

förskola. Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur förskollärare arbetar med 

musikundervisning med de äldre barnen i förskolan. De äldre barnen innefattar barn 

som är 3–5 år gamla. Detta eftersom både vår erfarenhet och forskning visar att det 

finns en osäkerhet kring ämnet. Vi har valt att kontakta er eftersom ni aktivt arbetar med 

musik och vi tror att ni med er kompetens kan tillföra väsentlig och värdefull 

information till vår studie. Vårt mål är att bidra med kunskap till andra yrkesverksamma 

inom förskolan. 

 

Materialet till studien kommer bygga på observationer och intervjuer. Om du väljer att 

delta kommer vi först att observera en musiksituation som du planerar och genomför. Vi 

vill gärna observera planerade musiksituationer med de äldre barnen (3–5 år). Vi 

kommer observera med hjälp utav ett skriftligt observationsschema och fokus kommer 

att ligga på utformningen och innehållet i undervisningen. I anslutning till detta vill vi 

sedan genomföra en intervju med dig som vi beräknar tar cirka en timme. Vid intervjun 

kommer ljudet spelas in för att ge oss möjlighet att lyssna flera gånger och transkribera 

materialet.  

 

Vi kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid insamlingen och 

hanteringen av det insamlade materialet vilket innebär följande: Er medverkan är 

frivillig och ni får när som helst avbryta ert deltagande. Alla förskolor och förskollärare 

som deltar i studien kommer ges fiktiva namn för att försäkra er anonymitet. Allt det 

insamlade materialet kommer endast att hanteras av oss och när studien är färdigställd 

kommer materialet raderas.  

 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss, 

Victoria Axelsson, va222fk@student.lnu.se 

Stina Rätzer, sr222qa@student.lnu.se   

 

Vår handledare heter Anna Linge och kontaktuppgifter till henne är, 

anna.linge@lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Victoria och Stina   

mailto:va222fk@student.lnu.se
mailto:sr222qa@student.lnu.se
mailto:anna.linge@lnu.se
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Bilaga B Observationsschema  

 

 
  



  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor:  

• Kan du berätta om dig själv och ditt arbete här? 

- Vad har du för utbildning?  

- Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

- Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

 

● Hur tänker du kring musikalitet?  

-  är alla människor musikaliska?  

  

1. Hur ser musikundervisningen ut för de äldre barnen i förskolan? 

• (om observation gjorts innan: kan du berätta om aktiviteten vi såg?) 

• Kan du berätta om hur arbetar ni med musik?  

- Kan du beskriva hur olika musikaktiviteter kan se ut? Ge exempel  

- (varför, vilket syfte?) 

• Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i musik? 

• Hur stor plats får musiken i verksamheten i förhållande till andra ämnen? 

• Kan du berätta hur ni arbetar med musikens grundelement?   

• Hur kan man arbeta med musik om man inte har resurser som exempelvis 

instrument? 

 

2.  I vilket syfte arbetar förskollärarna med musik med de äldre barnen i 

förskolan? 

• Varför arbetar ni med musik? 

- Varför är musik viktigt för barn?  

• Hur planerar du/ni inför musikundervisningen?  

- På vilket sätt följer ni upp er musikundervisning?  

• Vilka didaktiska val gör ni i planeringen av musikundervisning? 

- Vad? Hur? Varför? 

• Hur arbetar ni med musik för att sträva mot målen i läroplanen?   

- På vilket sätt använder ni musik för att nå andra ämnen? 

 

3. Hur anpassas musikundervisningen i förhållande till barnens ålder och 

utveckling? 

• Har ni någon åldersindelning här? hur och varför?  

• Hur anpassar ni musikundervisningen efter barnens ålder? 

- efter barnen utveckling? 

• Hur skulle du säga att musikundervisningen skiljer sig mellan de yngre och de 

äldre barnen? 

• Hur arbetar ni för att behålla barnens intresse för musik? 

• Hur arbetar ni för att ge barnen inflytande över musikundervisningen? 

- Idag är musik mycket tillgängligt och det finns i barnens vardag, hur tar ni in 

barnens musikintressen in i verksamheten?  

• Hur arbetar ni för att alla ska få en positiv bild av musik? 

- Många kan uppleva musik, att sjunga och framträda som något jobbigt, hur 

arbetar ni kring det?  

 

● Vad skulle du vilja säga till de förskollärare som är osäkra på musik? 

 


