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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att redogöra och analysera hur sex förskollärare talar om musiken i 

förskolan med fokus på dess lärandepotential, hur den kan användas för kreativt skapande, vilka 

kommunikativa möjligheter konstformen besitter samt vilka svårigheter och möjligheter som 

musikundervisningen kan medföra. Detta gjorde vi genom att utföra en intervjustudie där vi 

intervjuade sex stycken förskollärare. Förskollärarna berättade att musiken kan tillföra lärande inom 

många olika ämnen i förskolan samt att musiken har stor potential för skapande och kreativitet. 

Musikämnet beskrevs av förskollärare som ett medel för att öppna upp för konversation samt en 

kommunikativ konstform i sig. Förskollärare berättade att musikundervisningen är enkel att bedriva i 

förskolan såvida man har rätt inställning, men att ytterligare kunskap och färdigheter kring musiken är 

fördelaktiga. Som slutsats visade det sig att alla förskollärare vi intervjuade uttryckte att de höll 

musiken levande i förskolan och inte hade några problem med att motivera och hålla i 

musikundervisningen. 
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Förord 

Vi är Robin Svensson och Lisa Erbén, två studenter vid Stockholms Universitet. Denna uppsats är 

skriven som vårt slutarbete för vår utbildning på Förskollärarprogrammet.  

 

Robin Svensson är under tiden uppsatsen skrevs 24 år och har varit aktiv inom förskola sen tonåren 

via deltidsjobb. Robin har alltid haft ett stort intresse för musik och är själv en hobbymusiker. Bland 

annat blev han utsedd till Sveriges 9:e bästa solo-gatumusikant 2015. Han skrev uppsatsen i syfte att 

utöka sin förståelse och kunskap kring musiken i förskolan, då detta kan skapa ytterligare möjligheter i 

den framtida professionen. 

 

Lisa Erbén är under tiden uppsatsen skrevs 23 år och har begränsade erfarenheter av att leda 

musikaktiviteter i förskolan, samt ytterst lite erfarenhet av att musicera. Hon skrev uppsatsen i syfte att 

skapa förståelse för musikens värde och potential i förskolan, då den förståelsen skulle kunna bidra till 

att motivera betydelsen att bedriva musikundervisning i den framtida professionen.    

 

Mycket av arbetet skrevs fram av oss båda tillsammans, ibland gav vi varandra uppgifter som skulle 

göras på egen hand som sedan godkändes av båda parterna. Arbetet delades upp på följande sätt: 

Robin fick det huvudsakliga arbetet att se efter och skriva inledningen och avsnittet om tidigare 

forskning. Lisa fick det huvudsakliga ansvaret att skriva fram teori och metod avsnitten. Vi har dock 

båda varit medverkande i varandras skrivande och haft god kommunikation under arbetet. Vi har läst 

igenom varandras delar samt gett konstruktiv feedback och förslag på ändringar. Resultat och analys 

skrevs fram och analyserades tillsammans, samt diskussion. Vi medverkade båda under intervjuerna, 

genom att den av oss som inte intervjuade, antecknade och skötte ljudinspelning och bidrog med 

eventuella följdfrågor.  Lisa förde intervjufrågor på alla förskolor förutom en då Robin tog över den 

uppgiften. Även val av syfte, teori, metod och metodanalys bestämdes i samförstånd innan och under 

uppsatsskrivandet. 

 

Tillsammans vill vi tillägga att uppsatsen färdigställdes i hopp med att den skulle kunna bidra med 

kunskap och inspiration till andra yrkesverksamma i förskolan. Vi skulle gemensamt vilja tacka vår 

handledare Emelie Westberg Bernemyr, våra studiekamrater samt alla förskollärare som ställde upp på 

våra intervjuer och alla chefer och personal som hjälpte oss att komma i kontakt med dessa. 

 



2 

 

Inledning 

Området denna studie utforskar är musik i förskolan. Ylva Holmberg (2012, s.123) skriver att 

musikens roll i förskolan har historiskt sett alltid varit närvarande, bland annat i form av aktiviteter 

såsom rörelselekar eller sång som medel för underhållning och fostran. Anna Palmer (2011, s.47) 

menar att ett vanligt förekommande tema i förskolans värld är att sammanföra discipliner såsom 

exempelvis musik och matematik, för att skapa ett nytt ämne som innefattar båda, det vill säga 

matemusik. Att skapa nya ämneskombinationer på detta sätt öppnar upp för nya lärandemöjligheter då 

vi inte kan veta vilken kunskap som kan uppstå (Palmer 2011, s.48). Lärandet och tillägnandet av 

kunskaper kan därmed beskrivas som gränsöverskridande eller transdisciplinärt (Palmer 2011, s.47). 

 

Professor i musikpedagogik Johan Söderman (2012, s.40) skriver att det i förskolan existerar en 

särskild musikkultur, viss musik som har använts i flera generationer och har använts vid traditioner 

såsom till exempel Lucia. Idag kan musik, i form av exempelvis sånger, även användas för att 

förmedla respekt för andra kulturer som existerar i det mångkulturella Sverige (Söderman 2012, s.40). 

Enligt Bim Riddersporre (2012, s.34) har många barn med sig en viss musikkultur hemifrån och 

förskolan får möjlighet att komplettera det materialet i verksamheten. Det kan handla om att barnen 

har haft tillgång till olika instrument, att de har sjungit mycket, eller att de ha hört musik genom olika 

medier som till exempel TV (Riddersporre 2012, s.34). Även om vissa barn som kommer till förskolan 

inte har speciellt mycket erfarenhet av musik så kan förskolan agera för att kompensera för det som 

saknas och göra så att alla barn får musikalisk stimulans och god utveckling (Riddersporre 2012, s.34). 

 

"Inom barn- och skolforskning är man väl medveten om att musik är viktig för barns utveckling" 

(Söderman 2012, s.40). I en rapport om musikgenren hiphop skriver Söderman (2016, s.19) att det 

finns en möjlighet att den främjar folkhälsan, då kulturutövande anses utveckla intellektuell förmåga. 

Både ljud och rytmer anses vara källor till kunskap samt stimulans (Riddersporre 2012, s.22). Även 

Ann Granberg (1994 s.10) skriver att rörelse främjar barns utveckling. Av detta drar vi slutsatsen att 

dans- och rytmikövningar är essentiella delar av musikundervisningen i förskolan. Granberg (1994 

s.10) menar även att små barn upplever musik och rörelse som sammankopplade. Ytterligare forskning 

tyder på att musik kan hjälpa barn att bli bättre i matematik och bra på att samarbeta (Söderman 2012, 

s.41). Vi ser alltså att det finns tydliga belägg för att musiken är viktig i förskolan. Anna Ehrlin (2015, 

s.173) har i tidigare forskning visat på att det krävs att man har praktiska färdigheter samt 

musikkunskaper men även förtroende för sina egna musikaliska förmågor. Sådana egenskaper kan 

påverka ens lärarroll (Ehrlin 2015, s.173). För att legitimera musikens roll i förskolan så borde det 

skrivas fram didaktiska mål som beskriver vad som väntas av förskollärare gällande musiken (Ehrlin 

2015, s.173). Det tar tid att utveckla kunskap kring musik och rektorerna bör se till att personalen 

erbjuds resurser för att få ytterligare kunskaper om de skulle sakna dessa, då musiken ska ha en plats i 

förskolan enligt läroplanen (Ehrlin 2015, s.173).  

 

Emellertid finns det förskolepersonal som inte känner sig kompetenta inom ämnet och därför avstår 

från att arbeta med musik (Ehrlin 2012b, s.140) och utifrån tidigare forskning har vi upptäckt att flera 

anser att det existerar en brist på musikalisk kompetens och resurser för att kunna leda denna 

musikundervisning. Bland annat skriver Steven Kelly (1998, ss.380-381) om att förskolor i USA inte 

håller kraven på musikundervisningen, att musiken inte används speciellt mycket och att detta kan 

bero på lärarnas syn på sina egna musikegenskaper som bristande. Ehrlin (2012a, s.140) påpekar även 

att personal vid flera förskolor kände att de inte hade nog med musikalisk kompetens för att ha en 

musikinriktning, men när de väl satte igång med inriktningen så började de musicera, ändå, trots att de 

inte ansåg sig vara särskilt kunniga. Problematiken uppstår i att förskollärare som upplever att de har 
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bristande kunskaper kanske inte uppfattar att de kan fullgöra uppdraget som står skrivet i läroplanen, 

nämligen att erbjuda barn musik i förskolan: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande." (Skolverket 2016, 

s.7) 

Läroplanen poängterar den kommunikativa aspekten av uttrycksformerna och dessas betydelse för 

lärandet. Det sociala sammanhanget påverkar hur barn finner tillägnade av lärande meningsfullt 

(Selander & Rostvall, 2008 se Ahlskog-Björkman 2014, s.3). Berit Uddén (2001, s.264) hävdar dock 

att läroplanen underskattar musik och även lek i förskolan. Maria Wassrin (2016,s.22) skriver att även 

förskolan i sig ägnar sina musikaktiviteter mestadels åt reproduktion av musik, vilket kan förklaras av 

att normer har styrt in förskolan på att ha ett fokus på icke estetiska ämnen. En brist på musikalisk 

skolning hos förskollärare kan då rent av bli en tillgång för att skapa en lekfull musikalisk atmosfär i 

förskolan, med detta menas dock att man fortfarande kan behöva viss musikalisk kunskap, men man 

behöver inte nödvändigtvis vara en utbildad musiklärare (Söderman 2012, s.38). Därav anser vi att det 

är intressant att se hur situationen ser ut på förskolorna idag, det vill säga att undersöka hur 

förskollärare upplever musikämnet och dess möjligheter och begränsningar.   

 

Vår studie har som syfte att genom intervjuer redogöra för vad förskollärare berättar om musiken i 

förskolan, med frågeställningar inriktade på förskollärarnas upplevelser av musikens 

skapandemöjligheter, lärandepotential och kommunikativa möjligheter. Vi vill också undersöka vilka 

möjligheter och svårigheter som förskollärarna uttrycker kan uppkomma under musikundervisningen. 

Valet att intervjua endast förskollärare utgår ifrån att det enligt läroplanen är förskollärarnas ansvar att 

stimulera barns språkutveckling under deras tid på förskolan (Skolverket 2016, s.11), och musiken 

anses just vara ett av barnens språk enligt Ulf Jederlund (2011, s.21-22). För att analysera insamlad 

data använder vi oss av det sociokulturella perspektivet, vilket förklaras närmare under Teoretiskt 

perspektiv. Med stöd av det sociokulturella perspektivet kan vi synliggöra de intellektuella och fysiska 

redskap som Roger Säljö (2014 s.81) menar att vi tillägnar oss i samspel med andra. Vi anser likt 

Wassrin (2013) att musikaliska uttryck gestaltas genom olika sorters redskap som till exempel kropp, 

röst och instrument. Vi anser vidare att perspektivet blir relevant i vår studie, då vi kan undersöka 

musiken som ett kommunikativt, medierade redskap.  

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om statusen och utvecklandet 

av musik i förskolan 
En studie av Kelly (1998, s.380) Preschool Classroom Teachers' Perceptions of Useful Music Skills 

and Understandings uppmärksammar att flera förskollärare i Amerika inte kände till MENC 

Prekindergarten education standards, det vill säga de nationella kraven på musikundervisningen i 

amerikanska förskolor. Forskarna menar att detta är oroande och att förskollärare bör exponeras mer 

för dessa standarder i läroplanen så detta kan stärka deras inställning och på sikt utvidga antalet 

musiklektioner som genomförs i förskolorna (Kelly 1998, s.381-382). Studiens resultat visade att 

traditionella, grundläggande musikfärdigheter som förmågan att läsa noter, sällan betraktades som 

användbara, vilket spekuleras kunna bero på en upplevd brist på musikalitet hos förskollärarna. Dessa 

standarder skulle därför kunna införlivas i de musikformer lärarna var mest bekväma med, det vill 

säga rörelseövningar, användning av rytmiska instrument, reproduktion av sånger, samt lyssnande 

övningar (Kelly 1998, s.382). Även denna studie blir relevant för vår studie, då vi i intervjuer tänker 
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undersöka eventuella svårigheter som framkommer och kompetenser som kan behövas i 

musikundervisningen. 

 

Studien Preschool teachers’ skills in teaching music: two steps forward one step back av Anna Ehrlin 

och Cecilia Wallerstedt (2014 s.1803) som utgår från ett sociokulturellt perspektiv, har som syfte att 

diskutera vilken vikt ytterligare utbildning har för förskollärare. Deras frågeställningar undersöker 

vilka musikaktiviteter som utförs på förskolan och hur förskollärare förklarar sitt musikaliska arbete 

och kunskaper kring ämnet (Ehrlin & Wallerstedt 2014, s.1803). De kunde dra en slutsats att lärarna 

inte anser sig själva vara duktiga inom musik (2014, s.1808), att de fokuserar mest på vad de inte kan 

(2014, s.1809), men att de är nöjda med hur de arbetar med musik med barnen (2014, s.1808). Studien 

framför att för att skapa kompetenta musiklärare inom förskolan så behöver man utöka 

musikundervisningen för de som utbildar sig till förskollärare (2014, s.1809). Här kan man i relation 

till vår studie, dra paralleller till vår studie för att synliggöra om de förskollärare vi intervjuar också 
inte säger sig vara duktiga inom musik. 

 

I en licentiatuppsatsen Musicking - Kreativ improvisation i förskolan av Wassrin (2013, s.13) 

undersöks interaktioner mellan barn och vuxna i förskolors musikaktiviteter. Mer specifikt undersöks 

situationer där personalen aktivt arbetar med musikaktiviteter i barngrupp (Wassrin 2013, s.24). 

Avhandlingen utgår ifrån ett deltagarperspektiv (Wassrin 2013, s.17). Avhandlingen kom bland annat 

fram till att genom att ge barnen rum, möjlighet och frihet till rörelse i musikaktiviteter ges de 

möjlighet att använda sig av ytterligare resurser till exempel rörelser från rörelsesånger (Wassrin 2013, 

s.55). Barnen har en kroppslig relation till musiken (Wassrin 2013, s.55). Musik kan bli en resurs för 

att sammanföra en grupp och skapa aktiviteter kring musiken (Wassrin 2013, s.68). Samspelet sker i 

interaktionen med musiken och andra deltagare i aktiviteten (Wassrin 2013, s.94). Denna avhandling 

visar hur musik används av barn och på olika förskolor, vilket kan sättas i relation kring vad 

förskollärarna vi intervjuar berättar kring samma ämne. 

 

En doktorsavhandling av Wassrin (2016, s.26) har syftet att tillföra perspektiv på hur en didaktisk 

identitet av musikämnet inom förskolan är konstant förhandlat om i relation till sammanlänkade 

problem, såsom konceptet musik självt, barnens egna uppfattningar och pedagogens roll. Den utgår 

ifrån socialkonstruktionism (Wassrin 2016, s. 43). Pedagogerna som deltog i studien utmanades i och 

med att deras musikundervisning ifrågasattes, men detta resulterade inte i att pedagogerna bytte ut hela 

sin repertoar utan använde lite av det gamla och lite av det nya (Wassrin 2016, s.93). Denna forskning 

blir relevant för vår studie ifall de intervjuade berättar om sina erfarenheter av att ha fått sin 

musikundervisning ifrågasatt och det har i sig lett till en utveckling. Har förskollärarna vi kommer 
intervjua varit med om samma sak? 

 

Tidigare forskning visar på att musikundervisning kräver praktiska färdigheter, musikkunskaper samt 

tilltro till den egna musikaliska förmågan, det tar tid att lära sig lära ut musik skriver Ehrlin (2015, 

s.173) i Swedish preschool leadership – supportive of music or not?. Dessa faktorer påverkar det egna 

ledarskapet och därmed didaktiska val som görs i verksamheten (Ehrlin 2015, s.173). Didaktiska mål 

som beskriver innehåll och metoder bör utformas så att förskollärare vet vad som väntas av dem, samt 

för legitimera musikens roll i förskolan (Ehrlin 2015, s.173). Rektorerna måste se till att personalen 

besitter dessa kunskaper eller ger dem medel att lära sig mer, då styrdokumenten föreskriver att 

musiken ska ha en plats i förskolan (Ehrlin 2015, s.173). Forskningen i studien utgår utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv (Ehrlin 2015, s.165). Ehrlins studie blir relevant då vi i vår datainsamling, 

intervjuar förskollärare angående hur de ser på musiken i förskolan och även kring vilka svårigheter 

som förekommer i förskolans musikundervisning. Genom denna studie kan vi jämföra om Ehrlins 
slutsats liknar den vi drar utifrån insamlad data.  

 

I avhandlingen Att lära av och med varandra – En etnografisk studie av musik i förskolan i en 

flerspråkig miljö av Ehrlin (2012a, s.55) som utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv, ett 

hermeneutiskt perspektiv och även utifrån etnografi har författaren intervjuat förskolepersonal med 
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fokus på musikens plats och funktionalitet på förskolan. Avhandlingen granskar personalens syn på 

musikalisk kompetens och hur förskolechefers inflytande styr förskolornas inriktningar (Ehrlin 2012a, 

s.15). Innan förskolorna började använda musiken i vardagen så kände sig vissa i personalen sig 

osäkra inom ämnen, men möjlighet till att gå kurser kring musikämnet har hjälpt för att utveckla 

användandet av uttrycksformen på förskolorna (Ehrlin 2012a, s.175). Miljöerna på dessa specifika 

undersökningsförskolor är nu uppbyggda på ett sätt som låter alla på förskolan spontant uttrycka sig 

musikaliskt (Ehrlin 2012a, s.175). Ehrlin (2012a, s.175) berättar i avhandlingen att de musikinriktade 

förskolorna som ingick i undersökningen, för det mestadels utforskade musik som en gruppaktivitet 

när de sitter i ring. Ehrlin (2012a, s.175) skriver att det inte existerade något krav på att delta på ett 

visst sätt på forskningsförskolorna, utan att musikaktiviteterna mest användes som ett sätt att skapa 

underhållning och säkerhet. Ehrlins avhandling blir relevant i relation till den här studiens 

intervjufrågor kring svårigheter och kompetenser. 

 

En studie av Anna Ehrlin och Hans Olof Gustavsson vid namn The Importance of Music in Preschool 

Education, som utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv (Ehrlin & Gustavsson 2015, s.34), gjordes på 

förskollärarstudenter som hade musikinriktning på sitt program, visar att majoriteten av eleverna inte 

valde utbildningen på grund av den specifika profilen (Ehrlin & Gustavsson 2015, s.32-33). Trots 

detta ansåg studenterna att musiken var av stor betydelse, både som ett språkstimulerande 

lärandeverktyg för exempelvis tillägnandet av andra ämnesformer och kulturer, och på grund av dess 

egenvärde som upplevelseform (Ehrlin & Gustavsson 2015, s.37). Det visar sig att utbildningen har 

varit framgångsrik med att skapa intresse för musik hos studenterna, men att många studenter 

fortfarande upplevde sig själva som oförberedda inför den framtida yrkesrollen (Ehrlin & Gustavsson 

2015, s.38). Den teoretiska utbildningen räcker inte till för att ge studenter förtroende i ledarrollen 

eller skapa inspiration för musik i förskolan, menar Ehrlin och Gustavsson (2015, s.38). Praktiska 

erfarenheter är en nödvändighet, samt att det finns möjlighet för eleverna att reflektera över och öva på 

sitt egna musiklärande under den praktiska utbildningen (Ehrlin & Gustavsson 2015, s.39). Denna 

studie kan användas för att jämföra svaren Ehrlin och Gustavsson fick fram mot vad förskollärarna vi 
intervjuade berättar, angående musikens möjligheter för tillägnande av språk och kultur. 

 

I artikeln A Final Report on a Three-Year Investigation of the Rhythmic Abilities of Preschool Aged 

Children av Edward Rainbow (1981, s.69) skrivs det om en undersökning där förskolebarn i 

treårsåldern studerats för att undersöka hur deras rytmiska färdigheter utvecklas. Undersökningen 

utfördes i Texas (Rainbow 1981, s.70) och forskaren kom fram till att barn vid tre års ålder kunde 

utföra rytmiska uppgifter och mönster med ett muntligt uttryck, men att det blev svårt när det kom till 

att klappa och marschera i takt (Rainbow 1981, s.72). Med barnen i fyra års ålder fick de fram ungefär 

samma resultat, fast här kunde fler klappa och marschera i takt även om de flesta hade väldigt svårt 

med det (Rainbow 1981, s.69). Processen för att lära sig rytmik är långsam (Rainbow 1981, s.73). 

Detta blir relevant då artikeln hävdar att det tar lång tid för barn att lära sig rytmik, uttrycker 
förskollärarna vi intervjuar liknande upplevelser och erfarenheter? 

Tidigare forskning om musik som kommunikation 
Uddéns avhandling Musik pedagogik med kunskapande barn – Vad Fröbel visste om visan som 

tolkande medel i barndomens studiedialog, hade syftet att öka kunskapen kring musisk pedagogik, att 

definiera en didaktisk hållning som grundas i hur barn lär och kunskapar muntligt (2001, s.231). 

Avhandlingen undersöker musiken som ett didaktiskt kommunikationsfält, och ämnar i sin 

undersökning att beskriva varför musisk kommunikation skulle kunna vara ett kvalitativt medel i 

interaktiva, lärande situationer. Studien har utgått från ett antropologiskt pedagogiskt perspektiv såväl 

som en mängd olika vetenskapliga perspektiv såsom det sociokulturella (Uddén 2001, s.231-232). 

Avhandlingen förmedlar att pedagogisk attityd mot musik har till stora delar haft målet att skapa 

färdigheter till att behärska musikalisk förmåga och att pedagogik inom skolväsendet länge har haft en 

snäv människosyn där man ser på lärande ur ett vuxenperspektiv (Uddén 2001, s.254) och även att 

läroplanen underskattar musik och lek i förskolan (Uddén 2001,264). Artikeln blir relevant för vår 
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studie då Uddén (2001, s.254) hävdar att den pedagogiska attityden till musik i stora delar har varit att 

försöka skapa färdigheter – vilket blir intressant då vi genom intervjusvaren kan upptäcka om 
förskollärarna håller med, eller om de ser på musiken som en friare konstform. 

Tidigare forskning med fokus på musikens 

transdisciplinära lärande 
Johanna Still (2011, s.244) upptäckte i sin studie Musikalisk lärandemiljö: planerade musikaktiviteter 

med småbarn i daghem att musiken på många avdelningar använts som ett verktyg för att utveckla 

olika förmågor än just kunnande om musik, såsom språkförståelse samt social förmåga. Still (2011, 

s.244) fann också en stark önskan hos pedagogerna att överföra ett kulturarv till barnen, genom de 

traditionella, men också modernare sångerna som sjöngs tillsammans under musikstunderna. Vidare 

menar Still (2011, s.248) att barn kan utveckla en högre kommunikativ kompetens genom att 

pedagoger ställer utmanande frågor till barnen kring sångtexternas innehåll och tillåter barn att 

reflektera och tala om kring sångtexternas innebörd.  Genom att uppmuntra barn att berätta hur de 

tänker kring innehållet och händelseförloppen i sångerna, kan pedagoger uppmärksamma barns tankar 

och idéer samt låta dem öva sin föreställningsförmåga (Still 2011, s.250). Studien utgår ifrån ett 

konstruktivistisk och ett sociokulturellt perspektiv (Still 2011, s.26, 33). Detta blir relevant för vår 

studie då vi ställer oss en frågeställning kring musikens lärandepotential. Visar vår studie liknande 
resultat som Stills angående hur förskollärare kan använda musiken för att lära ytterligare förmågor?  

Tidigare forskning om musikens kulturvärde 
Avhandlingen Rap(p) i käften – Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier av 

Söderman (2007, s.18) har syftet att studera hur hiphopmusiker pratar om pedagogiska och 

konstnärliga strategier samt lärande. Avhandlingen utgår ifrån socialkonstruktionistiskt teori 

(Söderman 2007, s. 51). En som lyssnar på musik skapar nytt utifrån personliga referenser, det är 

därav viktigt att kunna tolka dessa referenser som en sorts estetiska byggstenar (Söderman 2007, 

s.112). Rapparna som medverkar i studien anser att alla har rätt till alternativ kultur (Söderman 2007, 

s.115). Skolans organiserade lärande påverkar stark musikmiljöerna (Söderman 2007, s.120). Studien 

drar slutsatsen att var generation anser att nästa generation bör ta del av en viss estetiskt kanon, man 

bör framhäva och ifrågasätta tradition (Söderman 2007, s.121). Denna avhandling blir relevant för vår 

studie då den både tar upp vikten av ett kulturav och kulturutbyte mellan generationerna samt att den 

behandlar hur man kan arbeta med musik, detta kan jämföras mot vad förskollärarna vi intervjuar 

säger. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare talar om sin syn på musiken i förskolan. I tidigare 

forskning framgår det att mycket personal i förskolan är osäkra i sin roll som förmedlare av musik 

(Ehrlin 2012a, s.140, Kelly 1998, ss.380-381). Att kontinuerligt undersöka hur förskollärare ser på 

musiken i förskolan genom studier blir därav intressant, för att upptäcka om situationen har förändrats. 

Genom att undersöka vad förskollärare säger om musikens möjligheter i en intervjustudie kan vi få en 

bild av dess roll och betydelse, samt motivera dess plats i förskolan. Studiens resultat kommer att 

analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lev Vygotskij (1995, s.15), grundaren till det 

sociokulturella perspektivet, menar att barns kreativa skapande bör vara en viktig fråga inom 

pedagogik och barnpsykologi för barns allmänna lärande och utveckling. Det blir därför betydelsefullt 

för oss att undersöka hur förskollärare talar om musikens möjligheter till kreativt skapande. Genom 
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kommunikativa samspel tillägnar vi oss nya kunskaper och intellektuella och fysiska redskap, genom 

vilka vi förstår och behärskar omvärlden (Säljö 2014 s.81,105), därav vill vi även undersöka 

förskollärarnas utsagor om musikens kommunikativa egenskaper.  

 

Följande frågeställningar har därför formulerats:  

 Hur beskriver förskollärare musikens möjligheter för skapande och kreativitet?  

 Hur beskriver förskollärare musikens lärandepotential? 

 Hur beskriver förskollärare musikens kommunikativa möjligheter? 

 Vilka möjligheter och svårigheter berättar förskollärarna kan uppkomma under 

musikundervisningen? 

 

Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi först gå igenom det sociokulturella perspektivet, sedan kommer mer centrala 

begrepp ur perspektivet lyftas fram. Dessa kommer längre fram i studien att användas för att analysera 

insamlad data i studiens resultat och analys. 

Det sociokulturella perspektivet 
Vygotskij (1995 s.54-55) anser att undervisningsämnet måste vara näraliggande, tillgängligt och väcka 

känslor och tankar i barnet. Utifrån Vygotskijs idéer menar Säljö (2014, s.128) att lärandet även måste 

ses som situerat, något som inte går att separera från social praktik. Vygotskij, enligt Robert Rieber 

och David Robinson (2013, s.51), utgår från idén om individen som resultatet av sociala processer 

snarare än av naturen beskaffad. Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs människors handlingar 

som något som bestäms i kontexten, vilket innebär att våra handlingar måste förstås i relation till den 

kontext vi befinner oss i (Säljö 2014, s.129). Människors handlingar och kunskaper måste därför 

skildras utifrån de processer och verksamheter de är del av, då människor agerar inom ramen för 

praktiker (Säljö 2014, s.130). Det här blir särskilt viktigt i vår undersökning då vi tidigt ville vara 

mottagliga för olika förskollärares blandade erfarenheter och förutsättningar i musikundervisningen 
och försöka förstå dessa utifrån sin situerade kontext.  

 

Dock är det här viktigt att poängtera att vi ämnar samtala om kontexten och förskollärarnas 

förutsättningar, i form av intervjuer, vilket innebär att vi befinner oss utanför situationen och 

verksamheten. Det sociokulturella perspektivet kan beskrivas som en lämplig teori för att observera 

och analysera praktiker, vilket kan problematiseras då vi genom vald metod inte kan uttala oss om vad 

förskollärarna gör i praktiken. Vi kan heller inte skildra faktiska handlingar och verksamheter då dessa 

inte kommer att synliggöras. Vi kan endast uttala oss om vad förskollärarna berättar och inte den 

egentliga kontexten. Samtidigt upplever vi att hur dessa förskollärare talar om sin förståelse för och 

upplevelse av musikundervisningen i verksamheten, kan synliggöra de sociokulturella, strukturerande 

resurser - även kallade redskap - som kan komma till användning i praktiken (Säljö 2014, s.145).  

 

Ett grundantagande inom det sociokulturella perspektivet är att alla handlingar såväl som all 

kommunikation, måste tolkas inom ramen för det meningsbärande verksamhetssystem de ingår i 

(Säljö 2014, s.144). Verksamhetssystem är något människor utvecklat för att kunna interagera och 

samverka med varandra och kan beskrivas som hållbara, kraftfulla sociala system (Säljö 2014, s.19). 
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Att agera inom ramen för ett verksamhetssystem innebär att man behöver en bekantskap med och en 

förmåga att använda de redskap som är relevanta och effektiva för olika bestämda syften (Säljö 2014, 

s.145). Att upptäcka och poängtera eventuella redskap som synliggörs i intervjuer med förskollärare, 

upplever vi därför som intressant då dessa är centrala för interaktioner och samverkan (Säljö 2014, 
s.21-22). 

 

Perspektivet blir även relevant för att undersöka aspekter av sociala aktiviteter, såsom 

musikundervisningen, då mening och kunskap framträder i sociala situationer (Selander & Rostvall, 

2008 se Ahlskog-Björkman 2014, s.3). Detta blir då relevant för vår studie för att hjälpa oss att 

analysera vad de förskollärarna vi intervjuar berättar angående de sociala musikaktiviteterna, såsom 

vilka kunskaper och färdigheter som förskollärare upplever att barn kan mediera genom den. 

Perspektivet blir även relevant för vår studie då vi värderar musiken väldigt högt som ett 

välfungerande kommunikativt, medierande redskap. Begreppet mediering kommer att förklaras mer 

ingående nedan, ihop med andra centrala begrepp (redskap, appropriering, kreativitet och kultur) ur 

det sociokulturella perspektivet.   

 

Redskap  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker utveckling och lärande när vi lär oss behärska olika 

intellektuella eller fysiska redskap, vilket vi gör hela tiden (Säljö 2014, s.97). Denna process kallas 

mediering och innebär att människan aldrig är i direkt kontakt med omvärlden utan behärskar den med 

hjälp av redskap (Säljö 2014, s.81,97). Ordet redskap eller verktyg får här en unik betydelse och syftar 

på både diskursiva och praktiska resurser vi tar del av för att kunna förstå och interagera med 

omvärlden (Säljö 2014, s.97). Dessa redskap är integrerade i alla sociala verksamheter och de hjälper 

oss kommunicera och skapa mening (Ahlskog-Björkman 2014, s.3). Redskapen fungerar alltså som 

resurser genom vilka vi samspelar med andra i kollektiva verksamheter, och kan kringgå de 
begränsade tillgångar naturen tilldelat oss (Säljö 2014, s.21-22).  

 

Vidare förklarar Säljö (2014, s.22) att dessa redskap och verksamheter inrymmer erfarenheter från 

tidigare generationer, vilka vi utnyttjar när vi använder oss av redskapet. För att denna process ska 

fungera är interaktionen och kommunikation mellan människor väsentlig (Säljö 2014, s.22). Enligt det 

sociokulturella perspektivet tillägnar sig människor nya kunskaper och redskap genom att delta i 

praktiska och kommunikativa samspel med andra (Säljö 2014, s.105). Kommunikation kan beskrivas 

som ett redskap i sig (Vygotskij 1978 se Ahlskog-Björkman 2014, s.3) och genom kommunikation får 

barn förståelse för omvärlden och blir även delaktiga i vår kultur (Pramling Samuelsson och Sheridan 

2007 se Ahlskog-Björkman 2014, s.3). Språket är ett kollektivt, intellektuellt verktyg som vi är helt 
beroende av för att förmedla budskap och fullföra syften i social interaktion (Säljö 2014, s.223). 

 

Vygotskij hävdar att den ursprungliga formen av tal är dialogisk och att den yttre kommunikationen i 

sig är ett kulturellt fenomen (Rieber & Robinson 2013, s.96). Vägen från tanke till ord är indirekt och 

internt medierad och övergången från inre tal till yttre tal, en komplex och dynamisk process (Rieber 

& Robinson 2013, s.104,107). Utifrån det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2014, s.68) 

kommunikation som länken mellan det inre, det vill säga tänkandet och det yttre, nämligen 

interaktionen. Genom kommunikation skapas sociokulturella resurser – det vill säga redskap – och 

genom kommunikation förs de också vidare (Säljö 2014, s.22). Ahlskog-Björkman (2014, s.3) menar 

att den vuxnas roll blir att anpassa sig efter de redskap och färdigheter som barnen behärskar, samt att 

stötta barnen i tillägnandet av nya redskap och kunskaper.  

 

Vad betyder användningen av fysiska redskap för musikundervisningen? Genom fysiska redskap kan 

barnet bli kroppsligt förtroget till ett kunskapsområde (Strandberg 2009, s.42). Det fysiska verktyget 

kan därför fungera som en ingång i en lärande aktivitet, då det tillåter barn att skapa och gestalta en 

mängd olika saker (Strandberg 2009, s.41-42). Med denna utgångspunkt är ett musikinstrument ett 
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exempel på ett fysiskt redskap gör att vi kan tillägna oss musik. Begreppet redskap blir även relevant 

för studien då musikaliska uttryck tar form genom redskap såsom röst, kropp och instrument (Wassrin 

2013). Redskapet kommunikation blir relevant för studien då vi utgår ifrån antagandet att 

musikundervisning vanligtvis sker i sociala sammanhang i interaktion med andra (Wassrin 2013, 

s.94). Jederlund (2011, s.23) menar att utveckling av musikspråk i positiva samspel är fördelaktigt för 

utvecklingen av talspråket och att musiken i sig anses ha en kommunikativ identitet. Vi har därför valt 

att genom intervjuer, undersöka vad sex förskollärare berättar angående musikens kommunikativa 
egenskaper.    

 

Appropriering 

Enligt Säljö (2014, s.119) menade Vygotskij att människan befinner sig i ständig utveckling och 

förändring och ständigt möter möjligheter att approriera – det vill säga tillägna sig och överta – nya 

kunskaper i interaktion med sina medmänniskor. Tidigare erfarenheter och kunskaper fungerar här 

som resurser för att lära oss om och för att förstå oss på nya, sociala praktiker (Säljö 2014, s.120). I 

samspelssituationer approprierar vi alltså varandras kunskaper och erfarenheter. Detta innebär att en 

pedagog har en viktig position i lärandesituationen, då denna agerar som vägledare i detta dynamiska 

utbyte (Ahlskog-Björkman 2014, s.4). 

 

Säljö (2014, s.120) förklarar utifrån Vygotskij begreppsvärld den proximala utvecklingszonen, det vill 

säga det tillfälle då ett barn tillägnar sig nya kunskaper och förmågor under en vuxens, eller en kapabel 

kamrats handledning. Med detta stöd lär sig barnet klara av något som det annars inte skulle ha klarat 

utan stödet och lånar således kognitiv kompetens, från den som stöttar barnet (Säljö 2014, s.121). 

 Begreppet blir relevant för studien då vi i intervjuer kommer att undersöka vilken lärandepotential 

förskollärare menar att musiken har för barnen. Hur berättar förskollärarna om att barn approprierar 

kunskaper inom musikundervisningen? Idén om utvecklingszonen bygger på att vi lär oss behärska 

färdigheter och redskap genom stöd utifrån, för att därefter kunna behärska dessa på egen hand – vilket 

kan förklaras som appropriering av kulturella kunskaper och uttrycksformer (Säljö 2014, s.125). 

Utvecklingszonen kan även beskrivas som det stadium när barnet är mottagligt för detta stöd samt de 

eventuella förklaringarna på exempelvis hur ett problem kan lösas, eller ett redskap kan tillägnas 

(Säljö 2014, s.123). Stödet kan ges i form av att ett problem struktureras upp för barnet vilket hjälper 

barnet arbeta systematiskt genom att uppgiften delas upp i olika steg (Säljö 2014, s.121). I vår 

undersökning kommer vi dock inte att kunna undersöka stödet barnen får ifrån omgivningen och den 

proximala utvecklingzonens process, utan endast kunna studera hur förskollärarna talar om barns 

lärande, utveckling och eventuella stöd under musikundervisningen.   

Säljö (2014, s.126) menar att användande av kunskap inte kan beskrivas som att mekaniskt applicera 

kunskaper i en färdigtolkad, enformig värld, utan snarare som en föränderlig, kreativ och skapande 
process.  

En viktig kulturell dynamik uppkommer genom att varje gång kunskap appliceras eller 

praktiska redskap används, så görs detta i nya situationer och det finns alltid en möjlighet 

att ett nytt kreativt element kommer in och förändrar kunskapens eller redskapets natur och 

räckvidd. (Säljö 2014, s.127) 

Kreativitet 

Vygotskij (1995, s.11,13) menar att den kreativa förmågan, kunnandet att fantisera, tillåter oss att 

tolka och gestalta vår föreställningsvärld. Även om reproduktion är en nödvändig förutsättning för att 

utveckla tänkandet, är det i den kreativa aktiviteten människan tillåts att konstruera något nytt och ge 

liv till sina erfarenheter och känslor (Vygotskij 1995, s.22-23). Det estetiska och kulturella menar 

Vygottskij (1995, s.15,99) redan är närvarande i barnens uttryck och lek – vilket innebär att vi måste 

förhålla oss kritiska till den skolifierade, reproduktiva kunskapssynen. Barn behöver ses som kreativa 

subjekt i behov av en skapande pedagogik (Vygotskij 1995, s.100).  
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Kreativa processer förekommer överallt där det finns möjlighet att fantisera, kombinera, förändra och 

skapa någonting nytt (Vygotskij 1995, s.15). Denna förmåga att skapa konstruktioner genom olika 

element, att omforma gamla kombinationer till nya – lägger grunden för alla former av skapande och 

möjliggör även det kulturella, konstnärliga, tekniska och vetenskapliga kreativa arbetet (Vygotskij 

1995, s.13,16). Fantasin och verkligheten existerar i ett ömsesidigt beroende av varandra då 

insamlande erfarenheter – personliga och tillhörande andra – påverkar möjligheten att föreställa oss 

och konstruera ting (Vygotskij 1995, s.22). Förmågan att fantisera och underbyggs av människans 

tidigare erfarenheter då dessa är stoffet fantasin bygger på, vilket innebär att ju rikare en människas 

erfarenheter är ju rikare fantasi har denna tillgång till – det vill säga, desto mer material disponerar 

fantasin över (Vygotskij 1995, s.17,19). Begreppet blir betydelsefullt i vår undersökning då vi genom 

intervju vill undersöka förskollärares beskrivning av musikundervisningens möjligheter till kreativitet 

och skapande.   

Kultur 

När vi talar om begreppet kultur syftar vi till de kunskaper, värderingar och idéer som vi förvärvar i 

den sociala interaktionen samt i mötet med den materiella omvärlden, förklarar Säljö (2014, s.29). 

Kulturen kan beskrivas som något människor skapat, samt något som existerar mellan människor och 

mellan omvärlden – en omvärld som vi konstant bearbetar med hjälp av intellektuella och språkliga 

redskap (Säljö 2014, s.30). Vi kan även anta att kulturer ständigt skapas och omskapas då våra 

nuvarande kunskaper, värderingar och idéer är föränderliga och kan skifta över tid. 

 

Olika kulturer påverkar således vad som uppfattas som relevanta kunskaper, vilka resurser som 

erbjuds och vilka krav som ställs (Säljö 2014, s.17). Den skillnad som exempelvis kan uppstå mellan 

ett barn som växer upp i en föränderlig, multikulturell storstad och ett barn som växer upp på en 

beständig landsbygd – får betydelse för hur dessa kan tänka kring och föreställer sig sin omvärld 

(Säljö 2014, ss.68-69). Människor tillägnar sig färdigheter och kunskaper som i sin tur skapas och 

kommuniceras genom kulturen (Säljö 2014, ss.36-37) samtidigt som vi socialiseras in i olika 

kulturella mönster (Säljö 2014, s.67). Den blir därför tydligt att kulturen har en stark påverkan på inte 
endast våra livsvillkor, utan också vår uppfattning om omvärlden.      

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet beskriver Still (2011, s.36) begreppet kultur som summan av 

de normer och värden som är mest framträdande inom en grupp människor. Fortsättningsvis beskriver 

Still (2011, s.37) hur kulturbegreppet är präglat av olika värderingar då exempelvis orden masskultur, 

kommersiell kultur och populärkultur ofta väcker negativa förnimmelser – samtidigt som barns eget 

kulturskapande ofta beskrivs som något positivt. Begreppet barnkultur menar Still (2011, s.37) syftar 

till produkter och aktiviteter som riktas till barn men är utformande av vuxna, medan produkter och 

aktiviteter som barn själva konstruerat, beskrivs som kultur av barn. Kulturbegreppet blir relevant i vår 

studie då vi genom intervjuer avser att undersöka hur förskollärare berättar att kulturutbytet sker i 

musikundervisningen.  

Metod 

För att undersöka vår syftesformulering och svara på hur förskollärare talar om sin syn på musiken i 

förskolan, valde vi en intervjustudie som metodansats. Studien utformades med fokus på våra 

frågeställningar kring hur förskollärare beskriver musikens skapandemöjligheter, lärandepotential, 

kommunikativa möjligheter – samt ytterligare möjligheter och svårigheter som beskrivs kan framträda 
i musikundervisningen.  
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Val av metod 
Vi valde att genomföra en intervjustudie i vår undersökning. Eva Fägerborg (2011, s.88) beskriver 

intervju som en kommunikationsform, där en person ställer frågor som den andre besvarar och 

samtalar kring. Denna metodansats uppfattar vi som lämplig för vårt ändamål, det vill säga att studera 

hur förskollärare talar om musikundervisningen på förskolan. Intervjuer kan generera redogörelser och 

berättelser från de yrkesverksammas arbetsliv, förklarar Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s.21), 

vilket vi anser kan bidra till att skapa en förståelse kring förskollärare syn på musikämnets roll i 

verksamheten. Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015, s.53) menar att det empiriska 

material intervjuformen resulterar i, bidrar till att vi kan få en inblick i hur undervisningen kan 

motiveras i praktiken genom de erfarenheter och upplevelser den intervjuade har försetts med. Då just 

detta är vad vi intresserat oss för upplever vi därför metoden som passande för vår datainsamling.  

 

Man kan se på intervjuer som strukturerade, semi-strukturerade eller löst strukturerade – skillnaden 

ligger i hur intervjun är uppbyggd, hur bestämda ens frågor är och huruvida intervjuaren vill 

komplettera med öppna frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.37-38). Vi anser att intervjun vi 

utförde var semi-strukturerad då att vi använde oss av strukturerade frågor, men lät de intervjuade tala 

fritt och förde in nya frågor utefter de svar vi fick. Genom denna utformning blev vi inte bundna till 

standardiserade frågeformulär utan kunde komplettera intervjun med ytterligare frågor och följdfrågor, 

såsom den fortskred (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.38). Vi upplevde att vi genom metodvalet 

intervjuer kunde få svar på studiens frågeställningar, det vill säga hur förskollärare ser på musikens 

skapande-, lärande- och kommunikativa möjligheter samt vilka svårigheter och möjligheter de 

uttrycker att musikundervisningen besitter. 

 

Vad hade en annan metod kunnat göra för vårt syfte? Inga-Lill Emilsson (2014 s.84) menar att 

metodvalet i en studie påverkar vad som synliggörs, men begränsar också vad som går att upptäcka. 

Hade vi varit intresserade av att få syn på det musikaliska görandet i verksamheten, det vill säga att 

undersöka hur musikundervisningen praktiskt går tillväga, hade metoden filmobservation varit 

relevant i vår undersökning. Denna metod använder sig även Wassrin (2013) av i sin licentitatuppsats. 

Filmobservationer skulle här i sådant fall kunnat generera jämförelser mellan hur olika förskolor 

genomför musikundervisningen, alternativt undersöka vad i musikundervisningen som tycks tilltala 

och intressera barnen samt hur detta tar sig uttryck, eller vilka val som förskollärarna praktiskt gör i 

olika musikaliska situationer. Men vi upplever att vi med detta metodval inte skulle kunna synliggöra 

förskollärares egen syn på musiken och dess värde i förskolan. Vi valde snarare att rikta vårt fokus på 

och undersöka hur musikundervisningen motiveras av förskollärare, än hur det praktiskt går till i 

verksamheten. 

 

Intervjumetoden kan dock problematiseras då vi utifrån intervjuerna endast kan veta vad de 

intervjuade sagt till oss, vilket kanske inte nödvändigtvis speglar deras agerande i den faktiska 

verksamheten. Intervjuer ger ett individperspektiv (Fägerborg 2011, s.109), vilket betyder att de 

skildrar människors individuella funderingar, tankar, förhoppningar, värderingar med mera (Fägerborg 

2011, s.96). Människor har begränsade perspektiv när de betraktar händelser och minnen, de kanske 

inte alltid återberättar exakt vad som har hänt (Fägerborg 2011, s.97). Det kan leda en ensidig studie 

då vi inte alltid kan veta om intervjupersonen talar sanning. Samtidigt är det vi undersöker inte exakta 

beskrivningar av tidigare situationer, utan hur förskollärares talar om musiken i förskolan. Vi kan 

därför anta att det inte finns ett behov att skildra exempelvis en händelse felaktigt, då vi inte är 

intresserade av hur musikundervisningen praktiskt går eller har gått tillväga. Vad skulle vi istället få 

fram om vi hade använt fokusgruppintervjuer som metod? Synneve Dahlin-Ivanoff (2015, s.82) 

förklarar att fokusgruppdiskussioner handlar om att en grupp deltagare med gemensamma erfarenheter 

samlas och får samtala om dessa, vilket förser forskaren med olika perspektiv kring ett visst tema eller 

givet ämne. Styrkan hos metoden är att deltagarna väljs ut eftersom de har erfarenheter och kunskaper 

kring ämnet som diskuteras, vilket kan frambringa en heltäckande bild kring deras förståelse för ett 

visst fenomen (Dahlin-Ivanoff 2015 ss.86,91). En besvärlig del med att använda metoden är dock att 
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den vanligtvis genererar stora mängder data, vilket kan göra det svårt att få en tydlig helhetsbild av det 

man vill analysera (Dahlin-Ivanoff 2015, s.91). De intervjuade kan även påverkas av varandra och 

kanske inte nödvändigtvis framföra sina egna åsikter, utan endast hålla med de som andra framför. 

Enskilda uttalanden är inte av betydelse då metoden eftersöker en kollektiv förståelse och snarare 

beskriver diskussionen mellan parterna, än individuella åsikter (Dahlin-Ivanoff 2015, s.90). Vi såg 

detta som önskvärt då vi strävade efter att få varierande perspektiv på musikens möjligheter hos 

intervjusubjekten.  

Urval och avgränsningar 
Vårt urval av intervjusubjekt var förskollärare från en mängd olika förskolor, med och utan musikalisk 

inriktning. Kriterieurvalet att fokusera på förskollärare grundades i att det enligt läroplanen är 

förskollärarnas ansvar att barns språkutveckling stimuleras i förskolan (Skolverket 2016, s.11) och 

musik är ett av barns många språk (Jederlund 2011, s.21-22). Valet motiverades också genom att 

förskollärare besitter en legitimerad utbildning, vilket i sin tur leder till ett större ansvarsområde för 

barns utbildning i förskolan. Valet att besöka förskolor med och utan musikalisk inriktning berodde på 

en önskad variation i insamlad data. Sex intervjuer genomfördes med förskollärare från fem olika 

förskolor. Vi upplevde att vi genom detta antal intervjuer uppnådde mättnad, dvs. tillräcklig hög grad 

av representativitet för att uppnå ett trovärdigt resultat i studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s.42). Vi intervjuade förskollärare som arbetade inom och i närheten av Stockholm, både från 

förskolor belagda i förorter som i mer centrala delar. Valet att utgå från dessa förskolor berodde delvis 

på åtkomligheten; de var rimliga att ta sig till och kunde tänka sig att ta emot oss.  

Intervjusamtalen ägde rum på förskolorna i utrymmen som valdes av förskollärarna, vanligtvis i ett 

personalrum eller inne på en avdelning. Förskollärarna valde även tiden för intervjun, vilket vi 

anpassade oss efter. Med dessa förutsättningar resonerade vi att intervjun skedde på förskollärarnas 

villkor, vilket vi hoppades skulle skapa ett mer avspänt och tryggt klimat för intervjun. Att skapa ett 

tryggt klimat är av stor betydelse för att intervjusubjekten ska känna att de kan tala fritt (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s.44).   

Undersökningspersoner 

Undersökningsmaterialet vi utgått ifrån har varit sex olika intervjuer med förskollärare av blandade 

åldrar och kön. Alla sex förskollärare som deltog arbetade kring Stockholm på fem olika förskolor, 

några med specifik musikinriktning och några utan. Dessa fick vi tag på genom att ringa och skicka 

email till ett stort antal förskolechefer. Deras kontaktuppgifter fick vi tag på genom att söka på internet 

via Google på förskolor inom Stockholm. Vanligtvis hade förskolorna någon form av hemsida där 

man kunde hitta kontaktuppgifter till cheferna. Vi skickade en förfrågan via mail till cheferna 

angående tillåtelse att ringa och maila till förskolorna inom deras enhet och fråga om eventuellt 

intresse att delta i vår undersökning. De cheferna som svarade ja bifogade ibland kontaktuppgifter till 

förskollärarna som vi kunde ta del utav och ibland inte, vilket ledde till att vi letade fram 

kontaktuppgifterna på samma sätt som vi gjorde med chefernas, det vill säga genom Google. Efter att 

vi kontaktat förskolor och förskollärare angående deltagande, skickade vi ett mail till var och en av 

förskollärare som valde att delta. En anmärkning vi gjorde var att de vi intervjuade var väldigt 

musikintresserade vilket vi inte hade som ett kriterium för våra undersökningspersoner. Detta var i 

största sannolikhet resultatet av vår förfrågan att få komma och intervjua förskollärare angående 

musikämnet, vilket troligtvis ledde till att just musikintresserade svarade. Intervjufrågor utformades 

med prägel av det sociokulturella perspektivet, det vill säga med karakteristiska sociokulturella 

begrepp, både för att kunna fördjupa oss i vald teori och för att underlätta analysarbetet. Det 

textmaterial och de citat som valdes ut i materialet i resultat och analys avsnittet, valdes för att besvara 

våra frågeställningar och för att synliggöra det vi upplevde som mest väsentligt i intervjusvaren.  
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Genomförande 
Innan datainsamlingen påbörjades utformades en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 1), som 

användes under alla sex intervjuer. Intervjuerna ljudinspelades för att de intervjuade skulle kunna 

tilldelas full uppmärksamhet, istället för att fokus skulle hamna på själva antecknandet. Fägerborg 

(2011, ss.104-105) menar att det även ligger fördelar i att föra stödanteckningar för att underlätta 

intervjuprocessen, vilket vi därför valde att göra. Delvis för att kunna återställa materialet om den 

tekniska utrustningen skulle fallera, och för att få fram det mest centrala i intervjusvaren (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s.52). Vi gjorde även valet att genomföra intervjuerna på förskolorna med 

resonemanget att förskollärarna inte skulle behöva avsätta tid för resväg till en annan intervjuplats, då 

tid vanligtvis är en bristvara i förskolor (Löfgren 2014, s.148). Intervjuer på platser som exempelvis 

caféer och andra offentliga platser kan även försvåra intervjuprocessen då praktiska bekymmer som 

störande ljudnivåer kan uppkomma (Löfgren 2014, s.149). Innan intervjun genomfördes garanterades 

intervjusubjekten konfidentialitet och en möjlighet att dra sig ut ur studien vid önskemål, då 

deltagande var helt frivilligt (Löfdahl 2014, s.38). Vi såg även till att genomföra en plan för 

datainsamling, innan själva intervjuerna ägde rum. De sex intervjuerna var utspridda över sju dagar 

och gick var och en på cirka 15-20 minuter. Arbetet med att genomföra alla intervjuerna, från att 

skicka ut förfrågningar tills att genomföra den sista intervjun, tog lite över två veckor. 

 

Svårigheter som uppstod kring valet att använda intervjumetod var att först och främst att hitta 

förskollärare villiga att intervjuas. Flera mailutskick till olika förskolechefer gav antingen ingen 

respons, alternativt skickades svaret tillbaka att det saknades ledig tid eller intresse för personalen att 

delta. Att istället ringa upp förskolorna och fråga om de ville delta i en studie, visade sig ibland vara 

en mer framgångsrik metod för att hitta intervjusubjekt. Detta kan ha berott på att en mer personlig 

kontakt skapades samt en möjlighet att ytterligare förklara studiens syfte. Även intervjuguiden 

utformades och bearbetades ständigt under den tidiga studieprocessen, då vi insåg att valet av 

intervjufrågor skulle ha en stor påverkan på studiens resultat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 
s.45).  

Plan för datainsamling 

Det första vi gjorde var att skicka mail till förskolechefer med en förfrågan om vi fick intervjua 

förskollärare på förskolor under deras ledning. Vi efterfrågade även om mailadresser till förskollärare 

som eventuellt skulle vara intresserade. Vi skickade sedan mail till dessa förskollärare och efterfrågade 

ett intresse att delta i intervjustudien och vilket datum och klockslag som i sådana fall skulle lämplig 

att genomföra intervjun på. I mailet bifogades vår formulerade intervjuguide (se Bilaga 1) samt ett 

information och samtyckesbrev (se Bilaga 2), där information om studiens syfte och användning 

beskrevs. När vi anlände till förskolorna bad vi intervjupersonerna läsa igenom och skriva på 

samtyckesbrevet, samt bad om tillåtelse att spela in intervjun för att underlätta analysarbetet. Detta 

gjorde vi för att göra de intervjuade medvetna om hur vi efter intervjun skulle bearbeta materialet för 

uppsatsen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon samtidigt som vi förde anteckningar 

kring eventuella funderingar och centrala begrepp som uppkom under intervjun1. Dessa intervjuer 
transkriberades sedan till text för vidare bearbetning. 

Databearbetning och analysmetod 

Data har hanterats genom att vi spelade in intervjuerna genom en privat mobiltelefon, vilka sedan 

fördes över till privata persondatorer där vi sedan använde oss av ljuduppspelningsprogramvara. Där 

kunde vi lyssna på intervjun både i ett normalt och i långsammare tempo, för att förenkla 

                                                      
1 Vi Följer kursbeskrivningen för kurs UB700Ys riktlinjer för etiska överväganden kring fotografering, 

videoinspelning och ljudupptagning (s.14). 
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transkriberingen. Sedan fanns det ett behov av att pausa inspelningen regelbundet för att hinna ikapp 

med att skriva. Transkriberingen skrevs in i ordbehandlingsprogram (både Microsoft Word och Open 

Office), vilka vi sedan kunde läsa och bearbeta texten ifrån. Vi använde oss av den programvara vi 

hade tillgång till, var bekväma med och som vi ansåg fyllde funktionerna vi eftersökte. 

 

I analysarbetet har vi delvis utgått ifrån en analysmetod Ehrlin (2012a s.133) använt sig utav, där man 

ett flertal gånger ska läsa igenom de transkriberade intervjuerna och på så sätt skriva fram sitt resultat, 

för att sedan återigen läsa om dessa. Att sedan ta sitt resultat och hålla det mot det valda teoretiska 

perspektivet hjälper en att distansera sig från sina egna uppfattningar och möjliggör tolkning från ett 

vidare perspektiv (se Duranti 1997, Bjurström 2004 i Ehrlin 2012a, s.133). Vårt valda teoretiska 

perspektiv är som tidigare nämnt det sociokulturella. Vi har även kategoriserat analysen utefter våra 

frågeställningar som har fått bli underrubriker för det resultat och analys-avsnittet, dessa lyder som 

följer:  

 Hur beskriver förskollärare musikens skapandemöjligheter?  

 Hur beskriver förskollärare musikens lärandepotential? 

 Hur beskriver förskollärare musikens kommunikativa möjligheter? 

 Vilka möjligheter och svårigheter berättar förskollärarna kan uppkomma under 
musikundervisningen?  

 
För att kunna presentera resultatet läste vi därför igenom alla intervjutranskriberingar, sökte upp och 

placerade ut relevanta citat och meningar under rubriker utformade utifrån våra frågeställningar. Sedan 

tog vi detta framskrivna resultat och läste om det flera gånger, samt höll det mot de teoretiska, 

sociokulturella begreppen vi riktat in oss på, för att möjliggöra vidare tolkning av resultatet där ifrån. 

Ibland var det svårt att avgöra vad vi kunde läsa in i resultatet det vill säga vilken tolkning vi kunde 

göra utifrån vårt insamlade material, då vi inte ville göra för generösa tolkningar av förskolelärarnas 

utsagor. Detta var något vi såg som etiskt problematiskt, vilket för oss in på nästa avsnitt.     

Forskningsetiska överväganden  
Många svårlösta frågor uppkommer i arbetet med forskningsetik, frågor som i sin tur måste övervägas 

och granskas i sin kontext (Löfdahl, 2014, s 35). Varje steg i undersökningen bör problematiseras och 

noga övervägas för att uppehålla en standard av forskningsetik (Löfdahl 2014, s.35). Viktiga principer 

vi förhållit oss till är exempelvis kravet på informerat samtycke, det vill säga att personerna som deltar 

i undersökningen samtycker till att delta samt ges information att de närsomhelst kan avbryta sin 

medverkan (Löfdahl 2014, s.36 ). Vi gjorde även förskolechefen medveten om studien innan 
individuella förskolor och förskollärare kontaktades (Löfdahl 2014, s.37).  

 

Intervjupersonerna som behandlas i studien har garanterats konfidentialitet, vilket innebär att de 

intervjuade inte ska gå att identifiera (Löfdahl 2014, s.38). Konfidentialitet har säkerställts genom att 

personliga uppgifter inte delgetts och att alla deltagare har tilldelats pseudonymer för att inte vara 

igenkännbara (Vetenskapsrådet 2011 s 68), samt genom att intervjusvar avidentifierats (Löfdahl 2014, 

s.38). Konfidentialitet är ett begrepp som innebär att forskaren "vidtar åtgärder för att skydda 

försökspersonerna integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv" (Vetenskapsrådet 2011 s 69). 

De intervjufrågor vi ställt har berört förskollärares åsikter om musiken i förskolan och inte fokuserat 

privata detaljer ur förskollärarnas privata liv. Vi vidtog åtgärder för att skydda det insamlade 

materialet från spridning till obehöriga, genom att förvara inspelad data på en privat mobiltelefon tills 

att den kunde överföras till privata persondatorer. All inspelad data raderades även när uppsatsen var 

färdigskriven för att förhindra spridning (Löfdahl 2014, s.38).  
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I utformningen av intervjuguiden reflekterade vi mycket kring huruvida frågor kunde uppfattas som 

påträngande eller ledande, då vi strävade efter att skapa ett öppet och tillåtande klimat. I en studie av 

Ehrlin & Wallerstedt (2014, s.1809) fick de fram att många deltagare berättade om vad de inte kunde 

göra, mer än vad de kunde. Så vi ansåg att det var viktigt att formulera frågorna med detta i baktanke. 

Därav skrev vi frågor i syfte med att inte framstå som aggressiva och hade även en fråga där vi bad 

förskollärarna lyfta fram vilka kompetenser som de har upptäckt behövs för musikundervisningen, för 

att fokusera på deras positiva egenskaper. Desto mindre ledande frågorna blir, desto mer rum anser vi 

att det blir kvar för fri tolkning. När man genomför sin metod är det viktigt att tänka på att man inte 

kränker någon, man får vara lyhörd och se så att de inblandade inte blir obekväma och designa 

intervjufrågorna så att de inte blir obehagliga (Löfdahl 2014, s.37). Under intervjustudien kan man 

anta att informanterna påverkades av våra frågor. De kan möjligtvis ha känt sig pressade att svara rätt, 

fast att det inte fanns ett rätt svar, på frågor de egentligen inte var insatta i. Detta försökte vi motverka 
genom att skicka iväg frågeformuläret i förväg så att de medverkande var beredda.  

 

Etiskt försvarsbarhet handlar i vår mening, om att vara rättvis mot den som intervjuas. Den som 

intervjuas ska inte känna att den sätts på plats, genom att eventuellt utsättas för ledande frågor eller 

kritik för de svar som ges – då blir det snarare ett förhör än en intervju. Intervjusvaren kan 

problematiseras, men bör i sådana fall göras det genom öppna frågor. ”Hur resonerar du kring det?” är 

exempelvis en bättre fråga än ”Varför tänker du så?”. Därför är det av stor vikt att noga planera vilka 

frågor som ställs och att fundera kring hur dessa frågor kan uppfattas, samt vilken typ av respons 

frågorna kan få. Forskare besitter en stor makt då de ansvarar för att skildra intervjusubjektens svar 

och beskrivningar, vi ämnade därför att utföra vår undersökning på ett så etiskt och adekvat sätt som 

möjligt, det vill säga “rättvist och konfidentiellt och med integritet” (Vetenskapsrådet 2011, s.116). I 

forskningsprocessen frågade vi oss själva hur vi kunde förbli opartiska och objektiva, exempelvis 

genom hur vi speglade resultatet. När studien blir publicerad så finns informanternas repliker utlagda 

för världen att ta del utav. Om studiens informanter söker upp vår studie och tar del av den, kan de 

möjligtvis samtycka med den text vi har framfört, alternativt kunna känna sig förvanskade. Detta 

försöker vi motverka genom att undvika personliga tolkningar i bearbetningen av intervjuerna då det 

är viktigt att texten inte förmedlar negativa eller skeva bilder av de intervjuade (Löfdahl 2014, s.38) 

Att studien publiceras kan även leda till att informanterna blir igenkända. Detta försöker vi motverka 

genom att ge de intervjuade könsneutrala pseudonymer för att på så vis avidentifiera dem (Löfdahl 

2014, s.38). 

Studiens kvalitet 
Valet av intervjustudie som metod har i stor utsträckning fungerat väl, trots att en del problem uppkom 

i början av studien. Det var till en början svårt att få tillåtelse att komma ut till förskolor, men när vi 

väl hade skickat ut nog med förfrågningar så uppkom fler möjligheter. Genomförandet av intervjuerna 

fungerade väl då vi delade upp arbetet. Till största del var det Lisa som förde intervjufrågor, under 

tiden Robin tog anteckningar och ansvarade för ljudinspelning, bortsett från ett tillfälle då vi växla 

position för att prova på de olika rollerna. Styrkan med intervjun var att vi ingående kunde få tag på 

individuella förskollärares åsikter, men svagheten är att vi inte kan veta helt säkert om dessa är 

sanningsenliga. Studien kan endast visa vad de förskollärare vi har intervjuat faktiskt sa, studien kan 

inte göra kunskapsanspråk på vad dessa individer faktiskt gör i verksamheten eller faktiskt tänker 

kring musiken i förskolan. En styrka med intervjumetoden är dock att vi med hjälp av förskollärare 

kan uppmärksamma musikens potential och dess värde i förskolan, och på så sätt synliggöra musikens 

möjligheter. Om vi inte skulle ha använt oss av en intervjustudie skulle vi kunna ha använt oss av 

filmobservationer och utifrån dessa göra antaganden kring vad förskollärarna har för åsikter angående 

musikundervisningen utifrån deras agerande, men vi ansåg att intervjuer skulle ge ett mer tillförlitligt 

och mer effektivt resultat. Vilka frågor som ställs är också betydande för det resultat en intervjustudie 

ger, vilket vi försökte vara medvetna om. Fägerborg (2011, s-100-101) tar upp ett exempel och 

beskriver hur olika frågor ger olika svar: ”En fråga som  ’trivs du på jobbet?’ leder knappast till någon 

längre utläggning medan ’kan du beskriva vad som är så bra med ditt jobb ...’ är mer inbjudande.” 
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(Fägerborg 2011, s.100-101). Här synliggörs skillnaden i en formulering i intervjufrågorna kan vara 

skillnaden som ger en ett rikt resultat istället för ett fattigt. Vi ville även undvika att skapa frågor som 

var påträngande eller allt för ledande, då vi ville skapa ett öppet klimat där den intervjuade kände sig 

bekväm nog att svara på frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.44).     

Resultat och analys  

I utskrivningen av resultatet har alla deltagare tilldelats könsneutrala pseudonymer (dessa är Alex, 

Mio, Billy, Nike, Eli och Kim) som vi hittade genom att söka efter könsneutrala namn på Google. Vi 

ville undvika könade namn då vi ansåg att könet på de intervjuade inte hade någon betydelse för våra 

frågeställningar och för att läsarna inte skulle göra antaganden utefter de intervjuades kön. Men den  

huvudsakliga anledningen till att vi använde oss av pseudonymer, var att hålla vårt löfte om att 

garantera de intervjuade konfidentialitet. Utöver det sociokulturella perspektivet kommer vi i analysen 

även att utgå ifrån att musiken är ett språk baserat på Jederlunds (2011, s.21-22) beskrivning. Vi utgår 

även ifrån att musikundervisning är ett språk och därav ett redskap utifrån det som Säljö (2014, 

s.215,233) skriver angående hur undervisningen kan bli ett språk, en kommunikation för ämnet som 

undervisas – och språket i sig är ett kollektivt, intellektuellt redskap. 

Hur beskriver förskollärare musikens 

skapandemöjligheter?  

Alla de intervjuade förskollärarna uppmärksammar att musiken har stor potential till skapande och 

kreativitet. Flera av förskollärarna tar upp att instrument är en viktig faktor för möjligheten till 

skapande och kreativitet av musik. Instrumenten menar flera av förskollärarna blir viktiga redskap för 

att kunna skapa och utforska musikämnet. 

Barnen kan skapa musik, otroligt mycket och barnen skapar melodier, rytmer, också texter 

och sånt som följer med det naturligtvis /…/ det borde finnas större tillgång till material att 

musicera med. – Eli 

De skapar egna ljud /…/ och experimenterar med instrument så de skapar ju ljud och 

rörelse. Så tänker väl jag att man kan koppla ihop det med skapandet, att de själva skapar 

ljud… just nu lyssnar de på olika ljud i olika former och olika toner. Med hjälp av olika 

instrument. – Mio 

Jag tänker att det är jätteviktigt att använda sig av musik i det kreativa skapandet. Eller i 

samtal eller i rörelse eller i samspel. – Alex 

 

Barns önskan och behov att kontinuerligt skapa menar Vygotskij (1995, s.34,45) kan förklaras som en 

naturlig del i deras utveckling. Vygotskij (1995, s.96) beskriver även möjligheten till frihet som ett 

oumbärligt villkor för barn som utvecklar sitt kreativa skapande. På förskolan där Nike arbetar 

beskriver hen att barnen själva får utforska och skapa egna rytmer och tillåts därmed att experimentera 

med instrumenten, ”Ungarna upptäcker ju musikinstrumenten själva, /…/ de hittar rytmen, de börjar 

till exempel med trummor och bankar, sen märker man att de hittar det där” förklarar hen.  Detta blir 

intressant i relation till Vygotskijs (1995, s.96) tanke om att barns skapande aktivitet inte bör vara 

påtvingad, utan uppstå i barns egen nyfikenhet. 

Några förskollärare berättar också att skapandet kan se olika ut genom att ha olika typer av musik på i 

bakgrunden, när barnen exempelvis målar eller leker. Musikens påverkan i dessa uttrycksformer visar 

på att musiken blir ett redskap för att tillägna sig, eller appropriera, andra uttrycksformer som i ett av 

exemplen nedan är lek och bild.  
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Man kan sätta på en klassisk melodi och barnen sitter och målar då ser man ju liksom att 

det blir ett visst skapande, och tar man till exempel tar en riktig hårdrockslåt, så blir det ett 

annat sorts skapande /…/ när barnen leker så ser man att det blir ett helt annat lekande eller 

skapande. Leken är ju skapande.– Billy 

Sen kan de skapa med musik i bakgrunden. Eftersom skapa är kreativt och om man har 

musik som en ytterligare komponent i miljön, så tror jag det blir kreativare flöde i sitt 

uttryck. – Eli 

 

Ens tidigare erfarenheter agerar resurser för att skapa förståelse för och skapa kunskap kring nya 

sociala praktiker (Säljö 2014, s.120). Här kan vi anta att barnen kan, med hjälp av sina tidigare 

erfarenheter, skapa förståelse för och appropriera olika former av skapanden och kreativa uttryck 

genom musiken. Elementen i människors kreativa skapelser är tagna utifrån människors reella 

erfarenheter och kan kombineras för att skapa något som inte återspeglar verkligheten (Vygotskij 

1995, s.18). Man kan utifrån detta göra antagandet att musiken kan ge barnen ytterligare erfarenheter 

som de sedan kan kombinera med tidigare erfarenheter för att skapa en ny lek eller målning. 

Alex berättar hur de på hens förskola har tillverkat egna instrument tillsammans med barnen, såsom 

exempelvis maracas gjorda av återvunnet material, dragspel genom att vika ett pappersark, samt 

burkgitarrer genom att trä gummisnoddar över plastburkar. ”Den här musikstationen vi bygger att den 

är minst lika betydelsefull som finmotorikhörnan eller laboratorium och börja i det att det ska vara 

tillåtande att jobba så annars blir det aldrig musik i vår värld” berättar Alex, vilket synliggör att 

musiken enligt Alex värderas högt i verksamheten. Möjligheten för barnen att konstruera egna 

instrument kan vi koppla till Vygotskijs (1995 s.99) tankar om att tekniskt konstruerande bygger på 

skapande fantasin, och är en fysisk produktion av denna. Genom att konstruera instrument medverkar 

barnen i sitt eget kulturskapande, vilket ofta beskrivs som något positivt (Still 2011, s.37). 

 

Kim framhäver att det finns svårigheter rent didaktiskt, att komponera musik tillsammans med de 

yngsta barnen angående musikens skapandemöjligheter. ”Det är både och. Jag jobbar med dom små 

barnen och där kan det vara lite klurigt tycker jag, rent om man säger kompositionsmässigt /…/ Sen så 

är det jätteroligt att göra tillsammans att ta fram instrument och ta och spela, den aspekten har man 

också.” berättar Kim. Detta kan vi förstå utifrån Vygotskijs (1995, s.19) idé om betydelsen att ”vidga 

barns erfarenheter för att skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet” – som ett 

resultat av bristande erfarenhet av att komponera musik hos barngruppen. Dock utvecklas det kreativa 

skapandet såsom barnet gör det, så barnens ålder och mognad måste därför också övervägas 

(Vygotskij 1995, s.40), även i detta exempel.    

Hur beskriver förskollärare musikens 

lärandepotential? 
Generellt lyfter de intervjuade förskollärarna att musiken kan utveckla och vara lärande för många 

olika områden i förskolan. Musikens verkar kunna fungera som ett komplement i lärandet, som ett in- 

och uttryck som kan berika olika ämnen och upplevelser.  

Jag tror man lär sig mer om man lär sig på många olika sätt och då blir musik per 

automatik ett verktyg för lärande, oavsett om man ska lära sig om fysik, sin egen kropp, 

språk eller något annat. Jag tror man som människa överhuvudtaget och barn i synnerhet, 

lär med många olika in och uttryck och då är musiken ett intryck som berikar bilden, 

upplevelsen, begreppet av det man ska lära sig. – Eli 

Det är definitivt ett verktyg för lärande och man kan använda det i alla våra 

utvecklingsområden i förskolan. Men det gäller att man ska våga se på sig själv som någon 

som använder det. Det är ett väldigt, inte använt verktyg, i vår förskola. - Alex. 
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Ett område Alex berättar att musik kan bidra till ett lärande är kring människors olikheter. Förskolan 

har haft fokus på favoritartister vilket har gett utrymme till att diskutera bland annat de blinda 

musikerna Andrea Bocelli och Stevie Wonder, vilket i sig skapat ett utforskande av blindhet.  

Och sen det här när jag visade med noterna och dom kom på att musiken har ett eget 

alfabet med noter. Det är inte jag bra på att läsa av, det kan inte jag, och då frågar dom 

”Men hur kan han, han som spelar piano, Stevie Wonder spela piano om han är blind?” För 

han har sån extrem musikhörsel så han hör tonerna fastän han inte ser de. – Alex 

Utifrån intervjun med Alex framgår det, i vår tolkning, att barnen kan tillägna sig, eller appropriera, 

noterna med hjälp av alfabetet, men förmodligen fungerar även noterna som ett redskap för att tillägna 

sig alfabetet. Appropriering kan beskrivas som en successiv process genom vilken individen stegvis 

bekantar sig med och lär sig använda intellektuella eller fysiska redskap i olika verksamheter på ett 

effektivt sätt (Säljö 2014, s.152). Här blir de utskrivna noterna ett fysiskt redskap som barnen är i 

processen att bekanta sig med, genom ett intellektuellt redskap, det vill säga det inlärda alfabetet. Vi 

gör här även antagandet att notsystemet i sig också är ett språk som man kan lära sig att läsa. Säljö 

(2014, s.170) beskriver även alfabetet som ett medierande redskap i sig. Förmågan att läsa handlar om 

att utnyttja en komplex, sociokulturell teknik som förutsätter att barnet har erfarenheter och förståelser 

för språkliga mönster (Säljö 2014, ss.174-175). I vår tolkning synliggör detta exempel hur barnen 

tillämpar sina tidigare kunskaper och erfarenheter av språket genom musiken. Om vi utgår ifrån 

Vygotskijs (1995 s. 54-55), idé om att en förutsättning för lärande är att ämnet väcker funderingar hos 

barnet, blir Alex svar även intressant då barnen erbjuds möjlighet att reflektera över hur Stevie 

Wonder kan spela musik, trots sin blindhet. Upptäckten att noterna fungerar som ett alfabet och att en 

musikers funktionsnedsättningar inte sätter hinder för musicerande, är exempel på sådana funderingar.  

 

Om vi utgår ifrån vad Alex berättade om att musiken kan användas inom alla utvecklingsområden 

inom förskolan, skulle det betyda att en mängd olika ämneskunskaper skulle kunna approprieras 

genom musikundervisningen. Inom det sociokulturella perspektivet ses “kognition en appropriering av 

kommunikativa redskap” (Säljö 2014, s.198). Då vi genom musiken kan tillägna oss nya tankar och 

kunskaper kan vi tolka musiken som ett kommunikativt redskap. Att tillägna sig detta kommunikativa 

redskap skulle därför öppna upp för möjligheter till olika läranden. Billy säger dock att det kan finnas 

svårigheter i att hålla musiken levande i förskolan utöver vanliga sångsamlingar, dvs att inkorporera 

musikämnet på andra sätt i den dagliga verksamheten. 

 

Många förskollärare berättar att musiken är av särskild betydelse för språkutvecklingen: 

Barnen lär sig att prata snabbare med hjälp av musik och instrument, det är det som själva 

musikspråka handlar om, att få igång barnens språkutveckling /…/ det är roliga ramsor som 

lätt fastnar. Så de små börjar snappa upp det också när de hör det hela tiden. – Mio 

Musiken kan hjälpa vissa barn att lära sig saker. Man sitter ofta med, dom gör nånting så 

kan dom sjunga vad de är dom gör till exempel. Så det är en del i deras lärandeprocess så 

att dom sitter och ”nu sitter jag och gör mitt halsband”, så sjunger de det dom gör /.../ det är 

helt otroligt lärosamt för språket. – Kim 

Det är ju ett verktyg så att säga. Ett av de viktigaste vi har i alla fall. Så som vi ser efter att 

vi har många språk så märker vi ju. Vi hade ett somaliskt syskonpar som hade kommit till 

Sverige två månader innan de kom till oss och kunde ingenting. Tre veckor gick och de 

sjöng: ”Hösten är här!” /…/ Den fastnade. – Nike 

Då när vi satt där så hörde man träden och så såg vi hur löven föll ner, vi satt där vid en 

eldplats allihopa där ute vid skogen och då började vi sjunga ”Hösten är här!” /…/ barnen 

sjöng och det var faktiskt barnen som började, inte vi, vi har haft den på samlingen och så. 

Det blev så naturligt att när de såg löven falla så förknippade dem det med sången. – Billy 
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Både Nike och Billy som arbetar på samma förskola, en med en musikinriktning, uppmärksammade 

att sånger hjälper barn med andra modersmål än svenska att tillägna sig det svenska språket. 

Fortsättningsvis framgår det, i vår tolkning av Kims citat, att barn kan tillägna sig språkkunskaper 

genom att de sjunger vad de arbetar med i sina aktiviteter, då barnen ingår i en lärandeprocess och kan 

bearbeta sitt görande. Mio menar att musiken kan sätta igång språkutvecklingen tidigt hos de yngsta 

barnen på ett roligt, lustfyllt sätt genom lättare ramsor. Vygotskijs (1995 ss.54-55) framhäver att 

ämnet måste väcka känslor och inspirera barn för att de ska ta till sig ett lärande. Detta tycks musiken 

göra då ämnet beskrivs som lustfyllt av flera förskollärare. När ett barn approprierar ett språk lär det 

sig även att välbekanta sig med och delta i sin omgivning, med hjälp av språkliga resurser (Säljö 2014, 

s.88). Genom att aktivt delta och ingripa i sin omgivning, såsom genom musikundervisningen, tycks 

barnen utifrån resultatet uppmuntras att tillägna sig språk genom musiken som ett kommunikativt 

redskap. Med “musikspråka” refererar Mio till Mallo Westerlunds (2003) Musikspråka i förskolan 

som Mio även berättar har varit en stor inspiration i arbetet med musikundervisningen på förskolan. I 

Musikspråka i förskolan framhävs det att: ”musiken är som sådan redan ett språk som sammanför 

människor från olika etniska grupper och kulturer, ett universellt sätt att förmedla känslor och budskap 

och kommunicera med varandra utan ord, utifrån egna toner rytmer och rörelse.” (Westerlund 2003, 

s.8). Om man utgår ifrån att barn tar till sig språkkunskaper under musikaktiviteter, kan man koppla 

det till beskrivningen Säljö (2014, s.120-121) använder för att definiera proximala utvecklingszoner, 

det vill säga zoner där barnen tar tillägnar sig kunskap eller redskap med handledning av andra. Många 

beskrivna musikaktiviteter från våra intervjuer sker under handledning av vuxna i lärandesyfte, men 

några förskollärare poängterade också att barn lär sig av varandra i egenledda aktiviteter, alltså kan de 

tolkas som proximala utvecklingszoner. 

 

Billy berättar att i förskolan hen arbetar på är sånger, rytmer och klappning en del av den dagliga 

verksamheten. ”I vilken situation som helst kan man sjunga ’Nu är det frukt’. Vi har hållit på med, 

mycket med rytm, vi klappar, vi klappar våra namn. För det får också hjärnan /…/ att minnas vad de 

lär sig och det här med att härma förstärker.” berättar Billy. Reproduktivt kreativt skapande brukar 

vara nära ihopkopplat med vårt minne, då det reproduktiva kännetecknas genom att man återskapar 

tidigare intryck (Vygotskij 1995, s.11), som när man klappar en rytm man har hört tidigare. Om vi 

utgår ifrån att musiken erbjuder möjligheter att förstärka minnet genom att tidigare intryck återskapas, 

skulle även detta synliggörande ännu en lärande funktion inom musikämnet. 

 

Eli berättar hur musiken kan bli matematisk i ett exempel där ett barn sa att ett rum var lika långt som 

Pippi Långstrump. Eli förklarade att barnet då inte syftade på den fiktiva karaktären utan på 

Pippisången. “Det var en flicka som berättade att rummet /…/ var lika långt som Pippi Långstrump, 

inte som karaktären Pippi Långstrump utan som sången Pippi Långstrump” berättar Eli. Barnet kunde 

alltså gå längden av rummet på samma tid hen kunde sjunga sången. Sången användes som en sorts 

ljudande linjal för att mäta längd. Strandberg (2009, s.11) förklarar att tankearbete föregås av yttre 

aktivitet med hjälp av fysiska redskap, då vi exempelvis tillägnar oss matematik med hjälp av 

fingerräkning innan vi lär oss använda huvudräkning – vilket gör fingrarna till ett redskap för att 

tillägna matematik. I relation till det tidigare exemplet kan detta tolkas, med hjälp av begreppet 

appropriering, som att barn kan på liknande sätt tillägna sig matematiska kunskaper genom 
musikämnet. 

Hur beskriver förskollärare musikens 

kommunikativa möjligheter? 
Flera förskollärare beskriver musiken som kommunikativ. Musikens beskrivs både som en konstform 

som kan öppna upp för kommunikation med barnen, men även som är en kommunikation i sig. 

Musiken kan enligt förskollärarna kommuniceras på olika sätt för att fullgöra olika ändamål.  

…ska man säga vackert så är det konstnärlig kommunikation /.../ bara genom musik och 

ljud och sånger som barnen känner igen, så får man en kontakt med människor - Alex.  
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Det är ett uttryck, för mig som pedagog är det kommunikation /.../ det är språk. - Eli. 

Vi försöker jobba mycket med bilder kopplade till sångtexter för att förstärka sången. Så att 

de känner igen, ser bilden och kopplar det till texten. Vi har också ett ryck här med tecken 

som stöd, vilket förstärker allt. Det har vi märkt i detta område är jättebra. - Nike 

 

Nikes citat synliggör, enligt vår tolkning, hur både bilder och tecken kan användas som stöd i musiken 

som kommunikativa, medierade redskap, då de är symboliska avbildningar (Säljö 2014, s.164). En 

väsentlig del i utvecklingen av skriftspråket är att förstå skillnaden mellan själva ordet och det ordet 

betecknar, eller representerar (Säljö 2014, s.166), vilket musikundervisningen i Nikes exempel tycks 

bidra till.  

Några förskollärare berättar att musiken är ett verktyg för att skapa en kommunikativ kontakt. De 

uttrycker att musiken kan användas för att kommunicera med tillbakadragna barn, men också för att 

skapa trygghet och dämpa oro hos ledsna barn. De säger även att detta är av särskild betydelse för de 

allra yngsta barnen.    

När jag hade varit på plats i en halvtimme kom det en ekorre in på gården, så började jag 

sjunga ‘ekorren satt i granen’ och sen kom dom här små som jag idag känner som ganska 

blyga barn. Men efter en stund hade jag tio, tolv stycken efter mig. Och nästa dag likaså 

“ekojje”  kom dom och frågade. - Alex 

...men så när han var ledsen var det ett verktyg vi kunde använda. Sjunga. Några av hans 

favoritsånger för han lugnade ner sig /.../ det hjälpte till att nå fram till honom och få 

honom att känna sig trygg och välkommen. Så där är det jätteviktigt med de allra minsta att 

man kan använda musik. Det har varit ett jättebra verktyg. - Kim 

I Kims återberättelse om ett yngre, ledset barn som även var musikintresserat, framgår det att 

pedagogerna kunde använda sig av musiken som ett medel för att skapa trygghet. I vår tolkning 

fungerar musiken här som ett kommunikativt redskap i interaktion med andra (Still 2011, s.276). Kim 

tillägger att hen upplever att detta beror på att musiken kan ha en lugnande funktion: ”Det blir inte 

bara en massa prat utan också en melodi vilket ger dem något att koncentrera sig på. Det gör att barnen 

lugnar ner sig och fokuserar på någonting annat än det som oroar dom just nu”. I Alex återberättelse 

om hur hen och några barn såg en ekorre på gården och Alex började sjunga på Ekorren satt i granen, 

vilket ledde till att en grupp yngre barn samlades kring hen, påpekade Alex att detta blev en tydlig 

kommunikation. Musiken användes kommunikativt genom att den sjöngs för barnen, samt genom att 

barnen använde musiken som ett kommunikativt redskap, när de dagen därpå försökte ta kontakt med 

Alex. Alex berättar även att musiken kan användas för att kommunicera med barn som befinner sig 

tidigt i sin språkutveckling. “Som det här med ekorren beskrev så kan du snabbt börja kommunicera 

med någon som inte kan prata. För att musik är så gruppstärkande.”, berättar Alex. Detta kan kopplas 

till den sociokulturella utgångspunkten att människan besitter ett behov och en strävan att 

kommunicera – och att ett barn som tillägnar sig ett språk lär sig skapa kontakt och interagera med sin 

omgivning, med hjälp av språkliga resurser (Säljö 2014. s.88). 

 

Några förskollärare beskriver hur man genom sångernas texter och musikers egenskaper kan väcka 

diskussion och reflektion hos barn, vilket innebär att det finns möjlighet för pedagoger och barn att 

skapa en kommunikation kring musikämnet i förskolan. 

Sen med de äldre barnen kan man diskutera vad är det man sjunger /.../ ord som man inte 

använder till vardags som man kan gå igenom för att få ett lärande. - Kim.  

Och det här är bara att man har en tillåtande miljö, att man säger det man själv vet och så 

kommer dom och så pratar dom med /.../, vi har en pojke som har upptäckt att hans mormor 

älskar Andrea Bocelli /.../ då har dom fått en djupare kontakt säger mamman, för dom har 

hittat Andrea Bocelli och det är ju också en kommunikation. - Alex 

Kim berättar att man med äldre barn kan diskutera sångtexternas innehåll och innebörd, vilket på så 

vis leder till ett lärande. I Alex intervju berättar hen om ett arbete kring att ta fram artister som 
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förespråkar mångfald. De har till exempel haft arbeten kring musiker med varierande utseenden, 

ursprung och funktionaliteter, till exempel blinda musiker. Bland annat hade de satt upp bilder på 

väggen med olika artister som barngruppen kan kommunicera kring. Dessa musiker och deras attribut 

agerar redskap för att få igång diskussioner och funderingar kring människors olikheter. Detta kan vi 

koppla till det sociokulturella antagandet att lärande sker i interaktion med andra, i det naturliga 

samtalet, vilket betyder att människans förmåga att kommunicera är ett att våra viktigaste redskap för 

att inhämta kunskap och tillägna oss nya färdigheter (Säljö 2014, s. 233). 

 

Några förskollärare berättade att naturljudande musikinstrument kommunicerar ett lärande i vilket 

barnen kan appropriera naturvetenskapliga kunskaper. Alex berättar att förskolan hen arbetar vid har 

instrument som återger ljud från naturen, som exempelvis en vågtamburin, vilken ger ett ljud som 

efterliknar ljudet av vågor. När barngruppen introducerades för instrumenten kom ett barn med 

slutsatsen att det inte bara var instrument som hade ljud: “Sen så var det en pojke som kom på, han 

kom med en snäcka och sa ’det är inte bara instrumenten som har ljud, den här har också ljud av havet’ 

och då har ju dom börjat leta själv på avdelningen efter ljud.” berättar Alex. Här synliggörs hur 

personal kan kommunicera kring redskap som musikinstrument och ljud genom barns intresse och hur 

de naturljudande instrumenten blir redskap som uppmuntrar till utforskande.  

Billy berättar också om att de hade arbetat med naturljud på förskolan såsom vinden med en inriktning 

på höstljud, vilka de hade kopplat till olika höstsånger. “Vi håller på mycket med sinnen /.../ Vi jobbar 

jättemycket med luft. Och luften låter.” förklarar Billy. De hade också med hjälp av en 

kammarmusikgrupp  simulerat olika djur och naturljud, vilka barnen sedan fick i uppgift att identifiera 

för något vad gruppen härmade. Detta visar att musiken kan användas som ett redskap för att 

appropriera naturkunskaper såsom djurläten. 

 

Mio berättar om att de yngre barnen kommunicerar med hjälp av musik som redskap ihop med och till 

varandra. “De små börjar snappa upp det också när de hör det hela tiden” säger Mio angående 

hur de yngre barnen lär sig sånger genom att höra de äldre barnen sjunga. Detta tycks visa på att barn 

approprierar sånger av varandra och därav tar till sig ett lärande. 

 

“Musik är kultur” säger Alex, samtidigt som hen även förklarar att musik kan användas 

kommunikativt. Detta kopplar vi till Säljö (2014, s. 105, 108) som beskriver kommunikation som en 

kollektiv process som sammanbinder kulturer och människors tänkande. Det blir intressant i relation 

till hur Vygotskij beskriver den yttre kommunikationen som ett kulturellt fenomen (Rieber & 

Robinson 2013, s.96). Musiken har enligt Eli möjlighet att vara både subtil och saklig, det vill säga att 

musiken både subjektivt kommunicerar känsloladdade in- och uttryck men också har en objektiv 

lärande funktion, vilket hen delvis beskriver i citatet nedan:  

...eftersom musik är både subtilt och icke-subtilt så vidgar det öppenheten med 

kommunikation, både mellan människor och mellan människor och ting. Musik kan vara 

sakligt men samtidigt subtil. Att rummet är lika långt som sången Pippi Långstrump är 

sakligt exempel på matematik. Subtilt är en mer sinnlig upplevelse av något, en känsla av 

något som berör ens inre. – Eli 

Vilka möjligheter och svårigheter berättar 

förskollärarna kan uppkomma under 

musikundervisningen?  
I Alex intervju säger hen att de digitala verktygen har stor potential för att främja 

musikundervisningen i förskolan men att hen upplever svårigheter i att hantera dessa. Att få fler 

kunskaper kring de digitala verktygen hade bidragit till ett bättre arbete kring musik i förskolan 
berättar Alex.  
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“...jag är jättedålig på digitala verktyg, jag behöver lära mig mer. Ipad, projektor och så vidare. Men 

där behöver jag kunskap för att få upp det på väggarna och ge dom, vi ska ju lägga upp hela Andrea 

Bocelli och orkester i taket när dom ligger på vila, förstår du hur det kommer att darra här asså. Det 

kommer bli så ballt! Eller när vi kanske lägger upp bilder från projektor bilder från havet, och det är 

liksom riktiga ljud, vågor som skvalpar runt att man kan använda ljud ifrån naturen.” - Alex  

Att ha tillgång till fler redskap och mer kunskap kring dessa redskap, säger flera förskollärare skulle 

vara främjande för musikundervisningen. Att även till exempel ha baskunskaper kring musik och 

musikinstrument kan förenkla att förmedla musikundervisningen på förskolan menar Alex, som själv 

berättar att hen har goda kunskaper kring bland annat artister och vad olika instrument heter vilket hen 

menar är fördelaktigt att ha. Eli berättar att det finns skillnad på pedagoger som har eller saknar 

erfarenhet av att musicera i när det gäller att kunna få med sig en barngrupp och menar att de som har 

erfarenhet klarar detta bättre. Eli tillägger dock att ”den skillnaden ligger förmodligen i ledarens 

självförtroende i att leda musikundervisning”. Här nämns flera olika redskap som förskollärarna 

berättar är fördelaktiga för undervisningen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så använder vi oss av 

intellektuella eller fysiska redskap för att mediera, alltså behärska och hantera omvärlden (Säljö 2014, 

s.81,97). I vår tolkning är de digitala verktygen och instrumenten exempel på fysiska redskap och 

kunskaper kring dessa är intellektuella redskap, genom vilka musikundervisningen kan främjas och 
behärskas. 

 

Många förskollärare berättar att för att kunna leda musikundervisningen i förskola så krävs det att man 

har en vilja och mod att genomföra den, man måste vilja och våga använda sina kroppsliga redskap för 

att leda god musikundervisning. ”Sen är det ett arbetslag, vi arbetar inte ensamma, det måste man 

också tänka på, vi har olika kompetenser. Om du sitter och trummar på ditt bröst så gör du världens 

truminsats” berättar Billy. Mio berättar att alla har potential till att leda musikundervisning på sitt sätt, 

inget är rätt eller fel, utan det finns flera potentiella metoder. ”Vilja. Framför allt. Det går inte om man 

inte vill, då tror jag att det är svårt att fånga gruppen. För om man själv tycker att det är kul så tycker 

barnen att det är roligt.” berättar Mio. Nike säger även ”Det är ju återigen glädje. Och att våga. Våga 

prova och våga göra bort sig” gällande vilka kompetenser som krävs för att hålla i 

musikundervisningen i förskolan. Kim säger att viktiga kompetenser är att tycka om barn och att 

kunna se efter deras behov, dock är musikkunskaper en fördel för att hålla i musikundervisning. Här 

kan man se på viljan som ett intellektuellt redskap och kroppen som ett fysiskt redskap då redskap 

behövs för att interagera med omvärlden (Säljö 2014, s.97). Kroppen och viljan blir alltså redskap som 

möjliggör interaktion med musiken. Billy berättar att det är viktigt att när man sjunger hålla sig inom 

ett bekvämt register för barnen, då vuxna har en tendens att “mullra” (att sjunga i ett lågt register) 

vilket gör det svårt för barnen att sjunga med. Men även att alla har olika kompetenser och man kan 

till exempel få fram musiken om man bara trummar på bröstet. Man måste våga prova och göra om det 

igen om det inte blir rätt. ”Det är inget som är fel egentligen” säger Billy. Enligt vår analys verkar det 

som att Eli håller med, då hen uttryckte att det är fördelaktigt för musikundervisningen att förstå och 

att kunna sjunga i rätt toner. Nike framhäver i kontrast att det är för pretentiöst att säga att det behövs 

andra kompetenser än glädje och vilja för att hålla i musikundervisningen på förskolan. 

 

Att det finns för få resurser tillgängligt kan vara problematiskt säger Mio då hen skulle vilja kunna ha 

mer personal som hjälper till i musikundervisning. Dessa skulle enligt Mio kunna stötta för att 

förhindra potentiella problem och hjälpa barnen hålla uppe koncentrationen. Medan Mio talar om 

resursbrist gällande personal så tar Eli upp resursbrist gällande fysiskt material och utvecklar med att 

det hade varit lättare att bedriva en bättre musikundervisning med mer instrument tillgängligt. Nike 

säger att det kan framkomma svårigheter när man får ny personal som inte har samma spår på 

musikinriktningen än vad de har och det kan vara svårt att få med dem på tåget: “Däremot ser jag 

svårigheter i att introducera nya kollegor så att de följer den röda tråden. Ofta kommer de kanske från 

en annan typ av förskola med ett annat utlärande. Ibland hör man någon säga "nu sjunger inte vi" 

istället för att ta till vara på det.” berättar Nike. Redskap är ting som används för att kunna mediera och 

interagera med omvärlden (Säljö 2014, s. 97), om man då medierar, musikundervisningen genom 

resurser såsom förskolepersonalen och fysiska redskap såsom instrumenten, kan dessa underlätta 
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musikundervisningen för alla deltagare. Dessa resurser och redskap, i form av personal och 

instrument, tycks alltså kunna bidra till att musikundervisningen behärskas och blir begriplig.  

 

Vid förskolan Kim arbetar vid har inte de yngsta barnen tillgång till instrumenten berättar Kim: “Med 

de små barnen så har vi inte så att de kan plocka dem själv i hyllan hela tiden, men tanken är att de ska 

finnas tillgängliga så att de kan visa att de vill ha dem. Annars blir det olidligt om de håller på hela 

tiden. Så lite organisation vill vi ha.”. Barnen får snarare uppleva instrumenten i sångstunder ledda av 

vuxna. Ahlskog-Björkman (2014, s.13) menar dock att både barn som observerar lärandesituationer 

och barn som lär sig behärska exempelvis ett fysiskt redskap, båda ingår i ett lärandemoment. Detta 

kan tolkas som att man inte behöver spela på instrumenten själv, utan det kan potentiellt kan vara 

lärorikt nog att iaktta och lyssna på instrumenten. 

Hur beskriver förskollärare musikens möjligheter till kulturutbyte? 

Musik har en stor potential till kulturutbyte, det är det i min erfarenhet. För barnen jag har 

musicerat med genom åren älskar att sjunga med olika rytmer och med olika språk. – Eli 

Kim berättar att barns kultur förs in genom att projektera videor med fokus på olika kulturer från 

Youtube på väggen, videor som barnen får välja. Kim berättar att man genom att kombinera musik 

med bild kan skapa en bredare förståelse för exempelvis olika kulturer. Att det på förskolan finns 

personal som tar in musik de själva gillar från sina egna hemkulturer, vilket på så vis blir ett lärande 

berättar Kim.  Säljö (2014, ss.68-69) skriver att det kan uppstå en skillnad i hur barn tänker och 

föreställer sig omvärlden beroende på om de har växt upp i en storstad som är multikulturell och 

föränderlig till skillnad från en beständig landsbygd. Då många förskollärare förespråkar ett 

multikulturellt kulturutbyte betyder detta att de förespråkar ett visst sorts lärande över ett annat? Kan 

det bero på att studien genomfördes i en mångkulturell och föränderlig storstad? Till exempel så 

berättar Billy att de under födelsedagsfirande så sjunger de födelsedagssånger på alla barnens olika 

hemspråk. Barnen har möjlighet att själva framträda sina sånger om de kommer på någonting som inte 

var förberett av resten. Här synliggörs det hur barnen får inflytande över kulturutbytet i förskolan. 

”Det blir verkligen ett mångkulturellt födelsedagsfirande” säger Billy. Även Elis förskola sjunger 

födelsedagssångerna på barnens hemspråk, ”Inne hos oss sjunger vi ”Ja må hon leva” på sju olika 

språk.” berättar Eli. Nike säger att det blir enklare att jobba interkulturellt när man har barn från andra 

länder i sin barngrupp, då kan man ta till vara på deras kulturer. Nike påpekar att de även vill förmedla 

de svenska förskole-traditionerna. Det blir alltså ett kulturutbyte åt båda hållen. 

 

Alex berättar att förskolan hen jobbar vid arbetar mycket med kulturutbyte, där har möjligheterna ökat 

i och med att ledningen säger att det ska komma med mer i förskolan. Exempel på kulturutbyte som 

pågår i Alex förskola är enligt henom själv att de gärna tar in barnens favoritartister för diskussion och 

exposition. Alex fortsätter att berätta om att hela förskolan skulle vilja gå på en Andrea Bocelli konsert 

för att se honom uppträda, Alex lamenterar dock över förskolans brist på ekonomiska resurser:  

Men det kostar mycket pengar, det är ett dyrt kulturutbud. Vi får jobba med det på annat 

vis, … viss musik kostar väldigt mycket pengar, vissa instrument kostar väldigt mycket… - 

Alex 

Alex säger även att tidigare så har hen inom förskolans musikundervisning mest följt årstraditioner 

medan det numera är på ett helt annat vis. Still (2011, s.37) hur kulturbegreppet är präglat av olika 

värderingar då exempelvis orden masskultur, kommersiell kultur och populärkultur ofta väcker 

negativa förnimmelser. Men i Alex förskola verkar enligt hens berättelse legitimisera barnens 

populärkultur genom att ta in den i förskolan. Sen anser många av förskollärarna att det låg stor vikt i 

av att föra vidare att visst musikaliskt kulturarv, här till inkluderades både förskolepersonalens egen 

hemkultur samt traditionell förskolekultur. ”Sen vill vi också förmedla den svenska 

förskoletraditionen.” berättar Nike. Säljö (2014, s.67) nämner att barn socialiseras in i olika kulturella 

mönster. Förskolan i sig arbetar då för att socialisera in barnen i ett visst mönster, ett förskolemönster.  
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Mio berättar om att hen har erfarenhet kring barn utan mycket musik i hemkulturen kan bli mer 

tillbakadragna i musikaktiviteterna, medan barn som har föräldrar som spelar instrument blir mer 

inspirerade att musicera. Detta tycks synliggöra att barns möjligheter till kreativt skapande påverkas av 

deras tidigare erfarenheter, då dessa är fantasins byggstenar (Vygotskij 1995, s.22). 

Diskussion  

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare talar om musikundervisningen i förskolan, med fokus 

på hur de beskriver musikens skapandemöjligheter, lärandepotential, kommunikativa möjligheter samt 

vilka ytterligare möjligheter och svårigheter som kan uppkomma under musikundervisningen. Nedan 

diskuteras resultatet av våra frågeställningar utifrån vår syftesformulering, samt de slutsatser vi 

kommit fram till i vår undersökning.  

Diskussion av resultatet i relation till 

förskollärares beskrivningar av musikens 

möjligheter för skapande och kreativitet  

I Alexs intervju så berättas det om ett intresse hos barnen att fundera kring musikens innehåll och 

uppbyggnad samt reflektera kring dessa. Att förskolläraren uppmärksammar barnens tankar och idéer, 

tillåter dem också att öva sin föreställningsförmåga (Still 2011, s 250). Söderman (2007, s.112) tar upp 

att musiken är uppbyggd av olika estetiska byggstenar och att när man lyssnar på musik så skapas det 

referenser som man kan använda i kontexten till tidigare referenser, vilket är vanligt inom hip-hop 

musik där man ofta blandar olika musikstycken för att skapa ett nytt. Alltså så kan en reflektion över 

musikens uppbyggnad vara grunden för ett nytt kreativt skapande. Alla förskollärarna i vår studie var 

överens om att musik har stor potential till skapande och kreativitet. Ehrlin (2012a, s.146) skriver om 

att förskolors musikaktiviteter kan ha utrymme till fri improvisation, då barnen inte behöver sjunga 

eller röra sig på något visst sätt. Detta anser vi kan ge barnen ytterligare utrymme för skapande. Flera 

förskollärare som intervjuades i vår studie berättade att när man har musik på i bakgrunden så kan det 

överföra ett värde till resten av verksamhetens aktiviteter. Här skulle man kunna anta att det finns 

potential till fri improvisation inom alla verksamhetens ramar, som inspirerats av musiken. Wassrin 

(2013, s.55) skriver att rum till improvisation ger barnen utrymme att använda sig av rörelser de 

tidigare har lärt sig i rörelselekar. Här kan man se på rörelserna som estetiska byggstenar som kan 

användas för nyskapande. Många av förskollärarna talar om hur det fria musicerandet och 

improvisationen låter barn skapa musik och skapa i relation till musik.  

Diskussion av resultatet i relation till hur 

förskollärare beskriver musikens lärandepotential 
I våra intervjusvar fick vi fram att alla förskollärarna talade om musiken som att den var väldigt viktig 

för språkutvecklingen samt har potential till kulturutbyte. Detta liknar Ehrlin och Gustavssons (2015, 

s.37) studies resultat där de fick syn på att eleverna de intervjuade ansåg att musiken var 

språkstimulerande och att det kunde bidra till tillägnandet av kulturer samt andra ämnesformer. Att 

kombinera två ämnen såsom musik till exempel matematik till ett nytt öppnar upp för nya 

lärandemöjligheter, detta kallas transdisciplinärt (Palmer 2011, ss.47-48). Kim berättar även att man 

kan diskutera sångtexter och dess innebörd med äldre barn. Detta blir intressant i relation till vad Still 

(2011, s.248) menar i sin forskning om hur pedagoger som ställer utmanande frågor till barnen kring 

musikämnets sångtexter, tillåter barnen att utveckla en högre kommunikativ kompetens. 
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Resultatet vi fick fram har visat att barnens egna utforskande utav musik har varit väldigt fritt enligt 

vad förskollärarna sa. Detta skiljer sig från vad Uddén (2001, s.254) skriver angående att pedagogik 

kring musik länge har haft ett fokus på att lära ut färdigheter. Denna skillnad skulle kunna bero på att 

de som hade ett intresse av att delta i en undersökning om musik i förskolan även var de som faktiskt 

hade stort musikintresse själva. Där skulle anledningen till att vårt resultat avvek från tidigare 

forskning ligga. Man skulle även kunna anta att det har skett en förändring i förskollärares attityder 
kring musikundervisningen, men vår studie är för liten för att kunna dra en sådan slutsats. 

 

De musikaktiviteter som blir mest låsta och blir mest till att lära ut färdigheter är sångsamlingarna där 

de vuxna har stor makt över vilka sånger som ska sjungas. Många av förskollärarna ansåg också att det 

är viktigt att föra med sig den traditionella förskolans kulturarv. I forskning av Söderman (2007, s.121) 

så dras en slutsats att det är viktigt att den yngre generationen får möjlighet att ta till sig den äldre 

generationens etiska kanon, men att man ska aktivt ifrågasätta sina traditioner. Kim berättade i sin 

intervju att hen brukade försöka föra in sin egen kultur i förskolan och låta barnen lyssna på vad Kim 

lyssnar på för musik, Kims kollegor brukar göra samma sak. Detta är ett överförande av kultur, en 

potentiell del av ett kulturutbyte. Still (2011, s.244) fann även i sin forskning att pedagoger vid 

förskolan gärna delar med sig av ett kulturarv till barnen. Flera förskollärare sa också att det var viktigt 

att ta in barnens kultur i förskolan för att låta dem dela med sig till varandra, men ingen förskollärare 

reflekterade kring vilken effekt detta skulle kunna ha på dem. Detta var dock ingenting vi frågade om i 

intervjuerna utan en reflektion som uppkom i bearbetningen av materialet. De förskolor som tar fram 

instrument så att barnen kan använda dem låter dock de uttrycka sig fritt.  

Diskussion av resultatet i relation till hur 

förskollärare beskriver musikens kommunikativa 

möjligheter 
Likt Wassrin (2013, s.68) så talar förskolläraren, som har tilldelats pseudonymen Alex, om att 

musiken kan fungera som ett verktyg för att för föra samman en grupp och utforma gemensamma 

aktiviteter. Detta synliggör även hur musikundervisningen kan användas som ett verktyg för att 

möjliggöra att barn utvecklar sin sociala förmåga, såsom Still (2011, s.244) redogör i sin studie. Flera 

förskollärare berättade även hur tillbakadragna barn kan uppmuntras att delta då musikämnet tycks 

väcka glädje och locka till deltagande. Ehrlin (2012 s.145) lägger tyngd vid att musik kan användas 

som en resurs för social gemenskap. Även Still (2011, s.276) skriver att musik kan användas som ett 

redskap för kommunikation i sociala sammanhang. Flera förskollärare talade även om musiken som ett 

potentiellt redskap för kommunikation. Still (2011, s.276) skriver också om att barn kan kommunicera 

till varandra med hjälp av musik. Många av förskollärarna berättade även att man kunde använda 

musiken kommunikativt för att appropriera andra kunskaper, detta liknar resultatet i en studie av 

Ehrlin och Gustavsson (2015, s.37) där intervjuade studenter inom förskollärarprogrammet ansåg att 

musiken var språkstimulerande och kunde användas för att tillägna sig andra kulturer och 

ämnesformer.  

Förskollärarna sa att musiken främjar språket, stämmer överens med vad Jederlund (2011, s.23) 

skriver angående användandet av musik i positiva, sociala situationer som gynnsamt för 

språkutvecklingen, på grund av musikens redan kommunikativa identitet. Flera av förskollärarna talade 

om att de använde bilder i relation till musiken inom förskolan. Bilder kan ge kopplingar och 

kontexter till sångernas innehåll och ge barnen en större förståelse för materialet (Ehrlin 2012a, s.148). 
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Diskussion av resultatet i relation till vilka 

möjligheter och svårigheter förskollärarna 

berättar kan uppkomma under 

musikundervisningen  
Många förskollärare talar om musiken på så sätt att erfarenheter, kompetens och resurser är 

fördelaktigt och ger ytterligare möjligheter för musikundervisningen, men att lusten, glädjen och viljan 

att undervisa egentligen är det enda som krävs. Ehrlin (2015, s.173) skrev att rektorer behöver se till 

att förskollärare har den träningen de behöver för att kunna leda undervisningen, musikundervisningen 

inräknat. Tar man detta i relation till Billys berättelse kring att det krävs sångkompetens hos 

förskollärare för att kunna sjunga med barnen i ett röstläge som känns bra för dem, så är detta 

någonting som förskolecheferna bör se till. Även de intervjuades tankar kring att man måste ha glädje 

och vilja för att hålla i musikundervisningen kan bli relevant kring detta. Bör rektorerna se till att bidra 

förskolepersonalen med möjligheten att gå på kurser som lär dem hur man utför musikundervisningen 

på ett lustfyllt sätt? Man kan även ta upp detta i samband med vad Nike sa angående att det är svårt att 

få med ny personal på samma spår som den redan etablerade personalgruppen på sin förskola med 

musikinriktning. Skulle man då kunna säga att det blir förskolechefens uppgift att lära denna nya 

personal hur undervisningen går till på förskolan? Trots att de intervjuade till största del berättade att 

vem som helst kunde hålla i musikundervisningen oavsett tidigare träning, så var det många som ansåg 

att ytterligare kunskaper och färdigheter vore fördelaktiga i musikundervisningen. Den teoretiska 

utbildningen som sker vid förskollärarutbildningen är inte tillräcklig för att ge studenterna inspiration 

nog för att hålla musikaktiviteter i förskolan (Ehrlin och Gustavsson 2015, s.38). Ska då denna brist 

kompletteras av rektorerna? Vi gör reflektionen att det i största sannolikhet hade hjälpt om rektorerna 

hade varit mer närvarande vid förskolorna och kunde bidra alla förskollärare med hur många kurser 

som helst, men vi är samtidigt medvetna om att det finns begränsningar i vilken tid samt vilka 

ekonomiska resurser som kan avsättas. Möjligheten att få fortbildning kan hjälpa personalen att 

utveckla hur musiken användas på förskolan (Ehrlin 2012a, s.175). Det är förskolechefens ansvar att 

se till att förskolan utvecklas och utformas till barnens fördel, men även att se till att personalen får 

den kompetensutveckling som behövs (Skolverket 2016, s.16) och förskolan ska erbjuda barnen 

möjligheten att utveckla sin musikaliska förmåga (Skolverket 2016, s.10). Så även om det skulle 

finnas brist i form av tid och resurser så går man som förskolechef emot sitt uppdrag om man leder en 

förskola som inte vågar driva någon form av musikundervisning. Alex berättade att hen ansåg att flera 

aspekter av musikundervisningen underlättades, i och med att ledningen styrde förskolan i att utveckla 

hur musiken användes där, genom lokala mål och riktlinjer kring musikundervisningen. Wassrin 

(2016, s.93) skrev i sin studie att det blev en utmaning för pedagogerna att få sin musikundervisning 

ifrågasatt, men att detta inte innebar att den byttes ut mot en ny sorts musikundervisning, utan snarare 

utvecklades. Skulle liknande resultat ta form ifall förskolecheferna utmanade förskolorna mer i sin 

musikundervisning?  

 

Om vi återgår till vad Billy sa om att man bör ha en viss kompetens för att hålla i 

musikundervisningen, och tolkar detta som att man ska kunna ha en viss sångkompetens för att på 

bästa sätt kunna leda barnens sångaktiviteter – så är det även enligt Uddén (2001, s.253) viktigt att 

som pedagog kunna behärska sin egen röst och kropp, för att kunna sjunga naturligt och anpassat till 

barnen samt att man ska kunna röra kroppen rytmiskt. 

 

Resultatet av vår studie visar att många av förskollärarna talade om musiken som att man inte behövde 

ha ytterligare färdigheter för att kunna leda god musikundervisning, mer än att man visade mod och 

vilja, men att alla beskrev det som fördelaktigt att ha ytterligare kunskaper som de flera av dem inte 

besatt. Detta liknar vad Ehrlin och Wallerstedt (2014, s.1808-1809) fick syn på i sin studie, att lärarna 

anser sig vara nöjda med hur de själva jobbar med musik, men att många inte ansåg sig själva vara 

speciellt duktiga inom ämnet. Kelly (1998, s.381-382) skriver dock att om man inför större krav på 

musikundervisningen inom förskolan och hjälper förskollärare att uppfylla dessa så kan 
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musikundervisningen bli mycket bättre. Detta understryker att krav på kunskap kan lyfta 

undervisningen, såsom de intervjuade förskollärarna sa i denna undersökning. 

 

Kim berättade att det var svårt att kunna komponera med de yngre barnen på förskolan, medan 

forskning av Rainbow (1981, s.72) säger att barn under fyra år kan ha svårt med att klappa i takt. Kan 

det finnas samband mellan detta? Utvecklas den musikaliska förmågan, färdigheten att kunna hålla en 

takt och komponera musik, fram för sent för att kunna effektivt komponera och arbeta med musik i 

förskolan? Det tycks hursomhelst vara viktigt att diskutera och reflektera kring hur 

musikundervisningen kan anpassas till de allra yngsta barnen på förskolan. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Studien blir relevant för praktiken och professionen då den poängterar vikten av musiken i förskolan. 

Bland annat så tar studien upp både förskolans samt förskolechefens ansvar kring 

musikundervisningen vilket har potential till att guida förskollärare, barnskötare samt annan personal 

verksamma inom förskola, i sina yrkesroller. Studiens resultat belyser även att musikundervisningen 

kan vara väldigt enkel att bedriva om man bara visar glädje och mod i att våga använda den. Att belysa 

musikens potential och möjligheter hoppas vi, författarna, kommer kunna inspirera läsarna inom yrket 

i att implementera mer musik i vardagen. Dock inser vi att det hade kunna vara en bättre återspegling 

av verkligheten om vi hade genomfört en större studie med ett bredare urval, då vår studie endast utgår 

utifrån sex förskollärares utsagor. Vår förhoppning och uppfattning är dock att dessa bidrar till en 

tydlig inblick och förståelse kring musikens möjligheter i förskolan.  

Slutsatser 
Huvudsakligen sa de flesta förskollärarna att de ansåg att det är en allmän brist på musikundervisning 

inom förskolan, men inga uttryckte att det fanns otillräcklig musikundervisning på sina egna förskolor, 

inklusive de förskolor som saknade specifik musikinriktning. Dock så märkte vi att alla förskollärare 

vi intervjuade sa att de hade ett personligt intresse kring musik. Hade vår förfrågan att få intervjua 

förskollärare kring musik avskräckt de förskollärare som inte ansåg sig vara kunniga inom ämnet? 

Hade vi fått syn på fler olika attityder mot musikämnet om vi inte hade nämnt vad undersökningen 

hade handlat om i vår förfrågan?  Ytterligare synliggjordes mycket belägg som talade för att musiken 

fungerade som ett utmärkt verktyg för lärande, särskilt för språkutvecklingen, utifrån förskollärarnas 

utsagor. Men alla förskollärare uttryckte att det även finns möjligheter att använda musiken för att 

skapa ett transdisciplinärt lärande kring alla olika ämnen i förskolan. Sen så fann vi också att 

förskollärare beskrev att musiken agerar som ett utmärkt redskap för att skapa trygghet, glädje och 

gemenskap i barngruppen, vilket synliggör musikens kommunikativa möjligheter.  

Vidare forskning 
Vi anser att det kan bli viktigt att fortsätta göra forskning som undersöker förskollärares berättelser 

kring musikämnet i åren framöver för att få reda på hur förskollärare talar om musik utvecklas, då får 

man en möjlighet att se om musiken blir mer eller mindre framträdande över åren. Det vore även 

intressant att göra samma studie med ett större urval förskollärare för att få en bredare bild av hur det 

nuvarande läget ser ut. Ytterligare kan man fortsätta att utföra en liknande forskningsstudie där man 

intervjuar annan personal inom förskola eller till förskolecheferna för att få en inblick i deras tankar 

kring musiken, det vill säga, hur talar folk med olika arbetspositioner inom förskolan om musiken?  

 

I diskussionen kom vi fram till att förskollärare inte nödvändigtvis tar åt sig barnens kultur, det var 

åtminstone ingenting som nämndes, men de berättar att det är viktigt för barnen att ta del av de vuxnas 

kultur. Är det av samma vikt för de vuxna att ta åt sig av barnens kultur? Kan barnens kultur bidra 
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med någonting värdefullt till vuxna, eller anser vuxna att barns kultur inte är lika värdefull som deras 

egna? Detta skulle kunna bli intressant att forska kring. Denna studie har fokuserat på förskollärares 

berättelser om deras syn på musiken i förskolan, en studie som istället fokuserar på barns perspektiv 

på musiken skulle därför också kunna vara givande. Genom att undersöka barns berättelser om 
musiken, får vi ytterligare perspektiv på vad musiken kan tillföra i förskolan. 

 

Flera förskollärare uppmärksammade även instrumentens betydelse för barns kreativa musikaliska 

skapande, en brist på dessa i förskolan skulle därav kunna begränsa barns musikaliska 

skapandemöjligheter. Vi skulle därför vilja se forskning kring instrumentens betydelse för kreativt 

skapande och för musikämnet i allmänhet. Mycket forskning har gjorts kring musikaktiviteter och 

personalens relation till musikundervisningen, men under studien så upptäckte vi endast väldigt lite 

forskning om musikens potential till utforskande och skapande, som till exempel barns komposition av 

musik. Vidare hade ytterst lite av den forskning vi hittade en direkt relation till förskolan. Detta ser vi 
därför som ett potentiellt område för vidare forskning. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjufrågorna 

Detta är utskicket som skickades via mail till de förskollärarna som deltog i intervjuerna. 

 

 Vad är musik för dig? 

Exempelvis: Hur definierar du musik? 

 
 Hur ser du på musiken som verktyg för skapande? 

 
 Hur ser du på musiken som verktyg för lärande? 

 
 Hur ser du på musikens kommunikativa egenskaper?  

Exempelvis: barn som sjunger till varandra, vad förmedlar sångtexter, osv… 

 
 Hur ser du på musikens potential till kulturutbyte?     

Exempelvis: Har du sett inslag av barnkultur, hemmiljö, traditioner, populärkultur m.m? 

 

 Vilka kompetenser har du upptäckt behövs för att leda musikundervisning?  

 
 Vad ser du för svårigheter med att hålla i musikundervisningen?     

Exempelvis otillräckliga resurser, problematik som kan uppstå, etc. 

 Vilket utrymme anser du att musiken får i relation till andra ämnen? 
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Bilaga 2 Brev för information och samtycke                   

Stockholm 2016-11-15 

 
Hej Förskollärare! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om förskollärares syn på 

musik i förskolan. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja komma och intervjua er vid förskolan mellan vecka 47-
48. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua er förskollärare med hjälp av anteckningar och ljudinspelningar.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och förskolans 
identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed 
att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 
materialet får endast användas för vår egen bearbetning och i samråd med vår handledare Emelie 
Westberg Bernemyr. Materialet kommer sedan analyseras och sammanställas i en uppsats. Materialet 
kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. En förutsättning 
för er medverkan är att ni samtycker till studien.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 

 

Vänliga hälsningar Robin Svensson & Lisa Erbén. 

 

Robin Svensson & Lisa Erbén  

Tel.nr  076-3500535, 070-7165814 

Mailadress/er robinaxel@gmail.com, freowin@gmail.com 

Handledarens namn: Emelie Westberg Bernemyr 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: +46812076305 

Mailadress:  emelie.bernemyr@buv.su.se 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie.  

 

Jag MEDGER att jag deltar i studien. 

Förskollärarens namn: 

 

…………………………………………………………………
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