
Förskollärarens melodi 
En analys av förskollärares upplevelser och meningsskapande 

kring sång och musik i förskolans omsorgssituationer 

Laila Traunmüller 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN 

Förskoledidaktik  

Förskollärarprogrammet (210 hp)  

Höstterminen 2018 

Examinator: Emilie Moberg 

English title: Preschool teachers’ experiences and meaning making 

of song and music in preschool caring situations 



 

 

Förskollärarens melodi 

En analys av förskollärares upplevelser och meningsskapande kring sång 

och musik i förskolans omsorgssituationer 

Laila Traunmüller 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att genom tolkningsfenomenologisk analys, IPA, undersöka förskollärares 

upplevelser och meningsskapande kring sin egen användning av sång och musik i förskolans 

omsorgssituationer. Studiens resultat är att förskollärares förförståelse av fenomenet kommunikativ 

musikalitet framträder genom deras begrepp, exempelvis sjunga eller ramsa. Begreppen framträder 

även i kombination med kroppsliga/visuella uttryckssätt samt upplevelsen av här och nu. Analysen har 

även resulterat i en komplex bild av förskollärares meningsskapande kring kommunikativ musikalitet i 

omsorgssituationer: Fenomenet kommunikativ musikalitet upplevs av förskollärarna som dels 

förebyggande, dels förändrande när det gäller känslor eller stämningar i gruppen. Kommunikativ 

musikalitet upplevs som värdefullt då det upplevs i gemenskap och samförstånd med andra. 

Förskollärarna upplever ett fungerande samspel när de använder kommunikativ musikalitet, då de 

anpassar sig efter barnets uttryck. De anpassar även samspelet efter sammanhangets antal barn och 

avståndet till dessa. Kommunikativ musikalitet upplevs ske spontant och genom reflektion får 

förskolläraren en djupare förståelse för sitt samspel. Slutsatsen är att studier av samspelet och 

relationen mellan förskollärare och förskolebarn, även i grupp, kan ge ytterligare kunskap om de 

speciella förhållanden som råder i förskolans livsvärld. 
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Förord 

Jag vill rikta ett varmt tack till studiens sex deltagande förskollärare för att ni så generöst delat med er 

av era erfarenheter. Endast en bråkdel av era berättelser fick slutligen plats i uppsatsen. Tack till 

bibliotekarierna som visat hur man söker artiklar och litteratur. Särskilt tack till Marie för hjälpen med 

fjärrlån! 

Tack till studiekamrater och vänner som visat intresse för hur det går med uppsatsen och diskuterat 

innehåll och skrivteknik. Ett särskilt tack till Lennart för dina kommentarer och till Camilla för att du 

uppmärksammat mig på sång i vardagliga sammanhang med barn, diskuterat framförallt teorin och 

tipsat om litteratur. 

Tack till mina lärare Ida och Åsa på fördjupningskursen i lek och estetik för förberedande planering 

och diskussioner kring framförallt metod- och teorival. Sist men inte minst vill jag tacka Charlotte för 

ditt stöd vid studiens uppstart och Sara för ditt stöd med att färdigställa arbetet! 
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Inledning 

Jag intresserar mig för sång och musik i förskolan. Min erfarenhet från arbete och verksamhetsförlagd 

utbildning är dock att planerade aktiviteter med sång och musik inte alltid är högprioriterade i 

förskolans verksamhet. Däremot är min erfarenhet att förskolepedagoger använder sång och musik i 

vardagliga sammanhang i förskolan, exempelvis vid påklädning, hygienskötsel eller vilostunden, 

framförallt tillsammans med de yngre barnen. I läroplanen för förskolan står: ”Omsorgen om det 

enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan” (Lpfö 

98 2016, s.5). Förskolan intar alltså en holistisk barnsyn, vilket även skildras genom begreppet 

educare; ”education and care” (Barnomsorg och skolakommittén 1997, s.68). Trots detta saknar jag 

förskoleforskning om sång och musik i relation till omsorg.  

Utifrån min erfarenhet och i avsaknad av forskning behandlar min studie inte s.k. sång- och 

musikstunder eller andra planerade lärandeaktiviteter. Istället är studiens inriktning den sång och 

musik som utspelas mellan barn och förskollärare i omsorgssituationer. Omsorg kan förstås dels som 

en praktisk handling, dels som en kvalitet i sociala relationer (Josefson 2018, s.6). En omsorgssituation 

kan alltså, förutom exempelvis mötet med barnet på skötbordet, vara en situation då förskolläraren 

tillfredsställer hela barngruppens, och sitt eget, behov av välbefinnande och trygghet. 

Studien avgränsas till kommunikativ musikalitet mellan förskollärare och förskolebarn. Begreppet 

kommunikativ musikalitet beskriver, enligt Malloch (1999), ett ömsesidigt samspel mellan människor, 

oberoende av om detta kallas barnriktat tal, sjungande, ramsande eller någonting annat. På grund av 

studiens ramar undersöker jag endast förskollärarnas upplevelser och meningsskapande kring denna 

typ av samspel. 

Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisar jag ett urval av tidigare forskning som belyser olika aspekter av musik och 

omsorg. Eftersom jag inte funnit så mycket tidigare forskning på området som är gjord inom 

förskoleforskning har jag även sökt mig till forskning inom andra discipliner. Det visar sig dock att 

forskning på området i relation till förskola saknas samt att mitt problemområde är transdisciplinärt, 

dvs. det har anknytning till flera olika forskningsdiscipliner. 

Omsorg och musik i förskola 

Josefson (2018, ss.7, 34) undersöker omsorgsbegreppet och förskollärarens ansvar i mötet med barnet 

ur ett närhetsetiskt perspektiv. Omsorg kan ha både en praktisk och en känslomässig innebörd 

(Josefson 2018, ss.36-37). En praktisk handling kan även kallas omvårdnad, vilken kan utföras med 

eller utan omsorg, dvs. med eller utan känsla och kvalitet i handlingen (Wendt 1984 se Josefson 2018, 
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s.37). Josefson (2018, s.153) menar att omsorg är den sociala, relationella och empatiska dimensionen 

av förskollärares arbete. 

Gillespie och Glider (2010, s.801) undersöker hur ofta och i vilka situationer lärare använder musik 

för att stötta barnens inlärning och sociala utveckling i förskolans vardag. Studien visar att lärarna ofta 

använder musik för att stötta barnen i lärandeaktiviteter, men även i vardagsrutiner, såsom städning 

och övergångar till nya aktiviteter (Gillespie & Glider 2010, s. 805). Lärarna använder musik både 

planerat och spontant (Gillespie & Glider 2010, s.806). Endast en liten andel, 14 %, av lärarnas 

dagliga musikanvändning sker under den aktivitet som är avsedd för just musik och rörelse (Gillespie 

& Glider 2010, s.805). Denna aktivitet är schemalagd ca 10 minuter dagligen. Drygt 85 % av de 

gånger lärare använder musik i förskolan är alltså i andra sammanhang än aktiviteter avsedda för 

musik. Författarna framhäver att musik i förskolan därför inte endast bör studeras under planerade 

musikaktiviteter (Gillespie & Glider 2010, s.806). Den slags musik som lärarna i studien använder är 

allra oftast färdiga sånger eller en egen instruerande och spontan sångtext (Gillespie & Glider 2010, 

ss.802, 807). 

Wassrin (2016a, s.29) undersöker förskolans musikpraktik utifrån ett filosofiskt och politiskt 

perspektiv. Den undersökta förskolan har en speciell musikpraktik, i vilken pedagogerna inte explicit 

lär ut musik, utan istället fokuserar på att få barnen att bli delaktiga genom en mångfald av uttryck 

(Wassrin 2016a, ss.27-29, 37). I denna förskola sker alltså någonting annat än endast inlärning och 

utlärning av musik; barn och pedagoger kan sägas vara tillsammans i musiken (Wassrin 2016a, s.34). 

Genom pedagogernas planering av tid, material och rum för jämlikhet, ökar barnens möjligheter att 

handla på lika villkor som de vuxna, vilket utmanar åldersmaktsstrukturer
1
 (Wassrin 2016a, s.44). 

Wassrin (2016b, s.68) använder Smalls begrepp musicking, vilket beskriver musik som en aktivitet 

eller handling, dvs. ett verb istället för ett substantiv. Studien visar att om mycket unga barn ges 

möjlighet kan de vara aktivt delaktiga medborgare i det demokratiska samhället och påverka 

exempelvis hur utbildningar och praktiker inom musik och förskola utformas (Wassrin 2016a, ss.43-

46). Enligt studien kan detta ske ”här och nu”, vilket motsäger den tidigare dominerande barnsynen att 

”children are human beings in becoming” (Arendt se Wassrin 2016a, ss.32, 46). 

Musik, hälsa och samspel 

Ruud (2013, opaginerad) undersöker hur människor använder musik i vardagen för att förbättra sitt 

välbefinnande och sin hälsa. Ruud (2013) har introducerat begreppet kulturellt immunogen
2
 i analogi 

med behavioural immunogen, dvs. beteenden som skyddar från ohälsa, såsom att ha sunda kostvanor, 

använda säkerhetsbälte etc. Ruud (2013) utgår även från Antonovskys begrepp salutogena faktorer, 

vilka har positiv inverkan på människors hälsa, exempelvis känslan av sammanhang och 

meningsfullhet i livet. Ruud (2013) saknar forskning kring beteenden som är relaterade till kulturell 

konsumtion, dvs. hur konstarterna samspelar med hälsorelaterade tillstånd, t.ex. stress, värk och oro. 

Med begreppet kulturellt immunogen kan, enligt Ruud (2013), även kulturella handlingar och 

konstnärliga uttryck inkluderas i hälsorelaterade beteenden. 

Enligt Ruud (2013) upplever studiedeltagarna inte musiken som ett estetiskt tillskott utöver 

vardagslivet. Istället upplevs musiken som sammanflätad med vardagen som någonting att glädjas 

eller slappna av till, reglera stress med mm. Studiedeltagarna använder vissa rutiner när de ägnar sig åt 

                                                      
1 Age power structures (Wassrin 2016a); åldersmaktsstrukturer (Wassrin 2016b, s.129) 

2 Min översättning från engelskans cultural immunogen. 
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musicking, t.ex. sitta i favoritfåtöljen. På så vis bygger de upp förväntningar och kommer i en viss 

sinnesstämning. Rutiner kan alltså gynna musikupplevelsen och hjälpa människor att få utlopp för sina 

känslor. Musik möjliggör för studiedeltagarna bl.a. att uttrycka sina känslor, känna sammanhang och 

meningsfullhet i livet. Därför menar Ruud (2013) att musicking förbättrar människors livskvalitet och 

hälsa. 

En annan forskare som intresserar sig för vardaglig musik är Malloch. Malloch (1999) analyserar 

ljudupptagningar av kommunikationen mellan föräldrar och deras spädbarn, närmare bestämt det 

barnriktade talets musikaliska beståndsdelar puls, kvalitet och narrativ. Dessa är alla beståndsdelar i 

den ömsesidiga dialog mellan barnet och föräldern som Malloch (1999, ss.31-32) kallar kommunikativ 

musikalitet
3
. Malloch (1999, s.48) finner stora likheter mellan barnriktat tal och en barnsång. 

Författaren menar att kommunikativ musikalitet är en förutsättning för all mellanmänsklig 

kommunikation. Två exempel på mellanmänsklig kommunikation är musik och barnriktat tal (Malloch 

1999, s.47). Kommunikativ musikalitet innebär även ett ömsesidigt samspel mellan förälder och barn, 

där de båda aktivt bidrar till dialogen genom att lyhört anpassa puls och kvalitet (tonhöjd) i rösten till 

samspelspartnern, eller tvärtom plötsligt frångå den gemensamma strukturen på ett underhållande sätt, 

t.ex. komma in för tidigt eller ändra rytmen (Malloch 1999, ss.45, 47). Både barnet och föräldern är 

alltså lika aktiva i samspelet och båda är beroende
4
 av den andre (Malloch 1999, s.31). I dialogen 

förmedlas någonting (narrativ); en ordlös berättelse som skapas mellan två personer som delar en 

stund tillsammans. Den kommunikativa musikalitetens beståndsdelar puls, kvalitet och narrativ 

förmedlar även känslor och formar relationer (Malloch 1999, ss.45, 47). 

Vist (2011, s.288) menar att begreppet kommunikativ musikalitet (Malloch 1999) leder till att 

innebörden av begreppen musikalitet och musikupplevelser bör förstås även utifrån relationella 

aspekter. Vist (2011, ss.281-282) intervjuar vuxna om någon musikupplevelse de haft och deras 

känslor i samband med denna. Det framkommer att starkt emotionella upplevelser ofta sker under 

studiedeltagarens barndom eller som vuxen tillsammans med egna barn eller barnbarn. Känslan i 

sammanhanget är alltså både social och relationell (Vist 2011, s.286). Betydande för 

musikupplevelsen, som ofta sker en till en, är närhet och empati (Vist 2011, ss.287, 288). Att musicera 

eller lyssna på musik tillsammans med andra kan ge upphov till påverkan eller utbyte av känslor 

mellan personerna; ett emotionellt sampel
5
 (Vist 2011, s.280). Genom musiken kan människor öppna 

sig och få bättre tillgång till sina egna och andras känslor, vilket kallas emotionell tillgänglighet
6
 (Vist 

2011, s.280). Vist (2011, s.288) drar utifrån sin studie slutsatsen att musikupplevelser i barndomen 

skulle kunna fungera som medierande redskap för emotionell förmåga
7
 om relationen mellan barnet 

och omsorgsgivaren utgörs av närhet och empati (Vist 2011, s.288). Vist (2011, s.288) menar även att 

det är viktigt att vara medveten om den specifika förskolans lärandekultur; för att barnen ska kunna 

utveckla sin emotionella förmåga genom musik behöver de stimuleras att exempelvis lyssna efter 

musikens olika stämningar och att uttrycka sina känslor genom sitt eget musicerande. 

Tidigare forskning visar alltså att sång och musik är positivt för bl.a. människors välbefinnande och 

relationer till andra samt att sång och musik används i omsorgssituationer i förskolan. Däremot saknas 

                                                      
3 Communicative musicality 

4 co-operative and co-dependent 

5 Engelska: emotion interaction (Vist 2011); norska: emosjonelt samspill(Vist 2018, s.513) 

6 Engelska: emotion availability (Vist 2011); norska:emosjonell tilgjengelighet (Vist 2018, s.510) 

7 Min översättning av engelskans emotion knowledge samt norskans følelseskunnskap (Vist 2011, s.280) 
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forskning om hur sång och musik i förskolans omsorgsituationer upplevs i relation till förskolebarns 

välbefinnande och relationer till andra. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser och meningsskapande kring sin 

egen användning av sång och musik i förskolans omsorgssituationer. Utifrån studiens syfte är mina 

frågeställningar: 

 Utifrån vilken förförståelse skapar förskollärarna mening kring fenomenet kommunikativ 

musikalitet i livsvärlden förskolans omsorgssituationer?  

 Hur framträder förskollärares meningsskapande kring fenomenet kommunikativ musikalitet i 

livsvärlden förskolans omsorgssituationer? 

Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel beskriver jag mitt teoretiska förhållningssätt. Teorin ska rikta min blick mot just de 

aspekter av världen som jag undersöker (Svensson 2015, s.208). Syftet med studien är att undersöka 

förskollärares upplevelser och meningsskapande kring sin egen användning av sång och musik i 

förskolans omsorgssituationer. En teori som riktar blicken mot exempelvis vad barn lärt sig eller hur 

de utvecklats blir följaktligen mindre användbar. Istället behövs en teori som hjälper mig att tolka 

människors upplevelser och erfarenheter. En sådan teori är tolkningsfenomenologi, som har både 

hermeneutisk och fenomenologisk grund (Back & Berterö 2015, ss.148-150). 

Fenomen 

Inom fenomenologiska studier ligger fokus inte på hur världen är beskaffad. Istället ligger fokus på att 

förstå hur världen visar sig för oss och blir meningsfull (Willig 2013, ss.83-84). I denna studie söker 

jag saker som är meningsfulla för studiedeltagarnas erfarenheter, upplevelser och meningsskapande 

kring kommunikativ musikalitet. När dessa saker framträder kallas de fenomen, vilket betyder ”det 

som visar sig” (Bengtsson 2005, s.12). Fenomen kan framträda spontant utan vidare eftertanke, men 

ett förborgat fenomen kan behöva ett analytiskt tänkande för att dess mening ska kunna visa sig 

(Heidegger 2013, s.52; Smith, Flowers & Larkin 2009, s.24). Fenomenet som visar sig behöver någon 

att visa sig för. Därför innebär fenomenbegreppet att objekt och subjekt är ömsesidigt beroende av 

varandra (Bengtsson 2005, s.12). Denna ömsesidighet har i sin tur betydelse för hur(-uvida) ett 

fenomen kan visa sig i ett visst sammanhang och för ett visst subjekt (Willig 2013, s.84). 
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Livsvärld 

För att kunna tolka studiedeltagarnas förförståelse och meningsskapande behöver jag närma mig deras 

livsvärld. Livsvärlden är de erfarenheter och upplevelser av världen som vi tar för givna i vårt 

vardagliga levda liv (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.13, 15). I livsvärlden står människan i ett 

kommunikativt förhållande till andra människor och föremål (Bengtsson 2005, ss.18-19). Ett sådant 

föremål, eller objekt, kan vara ett ”verkligt” ting, men även t.ex. ett minne eller en föreställning 

(Smith, Flowers & Larkin 2009, s.13).  

Det finns olika fenomenologiska synsätt på hur människan förhåller sig till livsvärlden. Husserl menar 

att subjekt och objekt i livsvärlden både påverkar och påverkas av varandra (Smith, Flowers & Larkin 

2009, s.13). Därför blir det intressant att undersöka hur människan upplever världen istället för att 

endast inta ett naturvetenskapligt perspektiv (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.15). Efter Husserl 

utvecklar andra filosofer idén om livsvärlden i olika riktningar. Gemensamt är att det sammanhang i 

vilket människan befinner sig samt hens relationer till andra människor och saker, både för stunden 

och historiskt, är av betydelse för upplevelserna. Merleau-Ponty framhäver kroppens relation till 

världen, medan Heideggers intresse är människans existens i världen (Smith, Flowers & Larkin 2009, 

ss.16-17, 18). Sartre menar att existensen blir till i världen och betonar även intets, vad som ”o-finns”
8
, 

betydelse för upplevelsen (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.19-20). Utifrån den enskilda människans 

sammanhang och erfarenheter blir hens livsvärld unik. Därför kan varje människa uppleva och skapa 

mening kring ett och samma fenomen på sitt individuella sätt (Willig 2013, s.84). 

Meningsskapande och förförståelse 

För att förstå deltagarnas meningsskapande kring saker de upplever och erfar i livsvärlden vill jag 

närma mig deras förförståelse av fenomenet kommunikativ musikalitet. Med förförståelse menas t.ex. 

tidigare erfarenheter, antaganden och förutfattade meningar (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.25). 

Förförståelsen bär människan alltid med sig och den ligger till grund för hur någon förstår någonting, 

samtidigt som djupare förståelse endast kan uppnås genom personens förförståelse (Smith, Flowers & 

Larkin 2009, s.25). När något har blivit förstått har detta något mening (Heidegger 2013, s.176). 

Meningsskapande sker alltså inte gradvis eller linjärt, utan snarare genom en dynamisk relation mellan 

förståelsen av helheten och delarna. Detta tankesätt kallas inom tolkningsläran för den hermeneutiska 

cirkeln (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.27-28). 

Parentessättning 

För att kunna tolka deltagarens upplevelser och meningsskapande utifrån deltagarens förförståelse och 

livsvärld sätter jag under analysprocessen min egen förförståelse inom parentes. Detta innebär att jag 

fokuserar på deltagarens berättelse istället för på mina egna förutfattade meningar och erfarenheter 

(Willig 2013, ss.83, 85-86). Fenomenologins grundare Husserl introducerade begreppet 

parentessättning (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.12-13). Jag menar dock att jag inte kan bortse från 

det jag vet eller har erfarenhet av. Denna tanke stöds av Heidegger, som menar att förförståelsen alltid 

finns med mig i livsvärlden samtidigt som jag också är en del av livsvärlden. Därför kan jag inte ställa 

mig utanför livsvärlden för att undersöka den (Bengtsson 2005, s.21; Smith, Flowers & Larkin 2009, 

s.25). Dessutom kan jag inte tolka fenomenets mening utan min förförståelse, eftersom förståelsen, 

                                                      
8 Som Findus skulle ha sagt (Nordqvist 1990) 
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dvs. det tolkade, utgår från förförståelsen. Därmed är det inte möjligt att i förväg veta vilka specifika 

erfarenheter som blir (ir-)relevanta för tolkningen. Parentessättning kan alltså, enligt Heidegger, ske 

endast delvis (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.25). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis väljer jag alltså tolkningsfenomenologi som teoretiskt förhållningssätt i denna 

studie, eftersom tolkningsfenomenologin hjälper mig att nå studiens syfte: att undersöka förskollärares 

upplevelser och meningsskapande. Dessutom är den möjlig att kombinera med studiens 

datainsamlingsmetod och analysmetod (IPA). I min analys använder jag följande begrepp från 

tolkningsfenomenologin: livsvärld, fenomen, förförståelse samt meningsskapande. För att läsaren ska 

kunna följa med i kapitlet om analysmetoden har jag här även beskrivit den hermeneutiska cirkeln 

samt parentessättning. 

Metod 

Val av metod 

Jag använder en kvalitativ metod, vilket innebär att jag är intresserad av att få ett så innehållsrikt 

empiriskt material som möjligt från ett fåtal personer (Öhlander 2011, s.30). Det finns flera olika typer 

av kvalitativa insamlingsmetoder. Vilken som är den bästa beror på studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser och meningsskapande kring sin 

egen användning av sång och musik i omsorgssituationer. Därför har jag valt en insamlingsmetod som 

gör det möjligt för mig att tolka inte hur det faktiskt går till på förskolan, utan just förskollärares egna 

tankar, upplevelser och erfarenheter kring fenomenet (Svensson & Ahrne 2015, s.20-21; Fägerborg 

2011, s.85; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.53). 

Det finns olika metoder för att ta reda på människors egna tankar, upplevelser, erfarenheter. Enligt 

Smith, Flowers och Larkin (2009, s.56) kan djupintervjuer eller loggböcker vara lämpligast för IPA-

studier, eftersom dessa metoder stimulerar deltagaren att berätta om sina tankar och känslor. Mitt 

metodval föll på intervju med enskilda deltagare. Intervju innebär helt kort att jag, forskaren, ställer 

frågor till deltagaren, muntligt.  

Intervjuer som metod gör det möjligt att analysera efterhand och parallellt med nästa intervju 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.53). Det går alltså att vara flexibel genom att anpassa, förbättra 

och fördjupa frågorna till nästa intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.38). Jag som forskare 

producerar data genom mina frågor till deltagarna; de frågor jag väljer att ställa påverkar vad som blir 

möjligt att svara och berätta. Med andra ord försöker jag genom mina frågor skapa förutsättningar för 

att få höra berättelser som inte skulle ha berättats för mig utan mina frågor (Svensson & Ahrne 2015, 

s.20). 

En intervju tar förhållandevis kort tid att genomföra, med tanke på hur mycket deltagaren kan berätta 

på den tiden (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.53). Även en enda intervju kan bidra med mycket 

kunskap kring ett visst fenomen (Fägerborg 2011, s.97). Jag har vissa tidsramar att hålla mig inom 
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(Svensson & Ahrne 2015, s.31). Detta gör att intervjuer passar bra i mitt examensarbete, som är en 

förhållandevis liten studie. 

Beskrivning av intervju och konstruktion av frågor 

Intervjuplaneringen kan ha olika struktur. Fägerborg (2011, s.99) beskriver det som ostrukturerat, 

semistrukturerat och strukturerat. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.38) menar däremot att det 

är onödigt att försöka definiera olika slags intervjuer som semistrukturerade eller ostrukturerade, 

eftersom graden av struktur alltid går att förändra under intervjuns gång. Författarna menar dock att 

det är viktigt att forskaren beskriver hur intervjun gått till och frågorna varierats (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2015, s.38). Fägerborg (2011, s.99) skriver att en och samma intervju exempelvis kan inledas 

med öppna, sökande frågor, för att efterhand övergå till en fastare struktur.  

Mina intervjufrågor ska hjälpa deltagaren att berätta om och dela sina upplevelser, erfarenheter och 

livsvärld med mig. Därför behöver frågorna vara öppna (Willig 2013, s.87). Ljudupptagningen av 

intervjuerna gör att jag efter intervjun kan transkribera även utförliga berättelser från deltagarna utan 

att missa väsentliga delar. Möjligheten att lyssna på deltagarens berättelse många gånger underlättar 

alltså användningen av öppna frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.36).  

I min studie planerade jag för att, vid behov, kunna ha en relativt fast struktur med förutbestämda 

frågeformuleringar. Dock har jag i mina intervjuer kunnat förhålla mig mycket fritt till frågorna. Detta 

beror på hur väl deltagaren kom igång med att berätta och vad hen sa innan jag hann ställa frågor kring 

fenomenet. En styrka med intervjuer är alltså att frågorna går att anpassa i stunden efter varje enskild 

deltagare, samt efter varje intervju. 

När jag valde intervjufrågor
9
 utgick jag ifrån mina forskningsfrågor. Utifrån dessa skapade jag frågor 

som kan få deltagaren att förstå, och berätta om, det fenomen jag vill undersöka. Jag skapade även 

frågor i syfte att senare kunna presentera deltagarna, t.ex. när de tog examen. När jag planerade 

frågorna tänkte jag på att inte ställa irrelevanta frågor, pga. etiska skäl. 

Sammanfattningsvis är styrkorna med intervjuer som metod: det går att få svar på mina 

forskningsfrågor genom intervjuer; det räcker att genomföra ett fåtal intervjuer och ändå få ett rikt 

material; det går snabbt att genomföra; det går att anpassa frågorna mellan olika intervjutillfällen och 

mellan olika deltagare; och det går att låta deltagaren förmedla utförliga berättelser. 

Trots de många styrkorna med valet av intervju som metod i min studie finns det även vissa svagheter 

med metoden. Exempelvis bör en intervju av hög kvalitet ha en intervjuare med erfarenhet och 

kunskap kring intervjuteknik, vilket jag saknar. Det finns även en risk att deltagarna undviker att 

samtala om vissa aspekter. Frågan är om deltagarna genom en skriftspråklig metod, t.ex. enkät eller 

loggbok, skulle berätta mer. Med sådana metoder finns istället risken att potentiella deltagare tackar 

nej till att delta i studien, eftersom dessa metoder kan ta mer tid och kraft i anspråk från deltagaren. De 

svagheter som kan uppstå genom användandet av intervju i denna studie, kan alltså visserligen 

avhjälpas genom ett annat metodval, men endast med konsekvensen att de avhjälpta svagheterna 

ersätts av nya svagheter. En lösning på detta dilemma skulle kunna vara en kombination av flera olika 

datainsamlingsmetoder. 

                                                      
9 Se Bilaga 1 
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Urval och avgränsningar 

Studien är avgränsad till förskoleverksamhet i Stockholms län. Kriterier för att få delta i studien var att 

personen är förskollärare och har minst ett års erfarenhet av arbete i barngrupp med barn yngre än tre 

år. 

Den typ av sång och musik som studien avser förekommer, enligt min förförståelse av fenomenet, 

mestadels i kommunikation med yngre barn. Därför sökte jag efter förskolor som, enligt deras egen 

presentation på internet, har avdelningar för förskolans yngsta barn, t.ex. 1- års- eller 1-3-

årsavdelningar. Dessa förskolor bör rimligtvis ha relativt många barn yngre än tre år samt pedagoger 

med erfarenhet av arbete med dessa barn. I min sökstrategi prioriterade jag även förskolor med hög 

förskollärartäthet och högt antal förskollärare. Via mejl kontaktade jag åtta chefer för denna typ av 

förskola, både fristående och kommunala. Cheferna ansvarade även för andra förskolor än de jag sökt 

efter. De hjälpte mig på olika sätt att komma i kontakt med förskollärare.  

Intresset för att delta varierade. Min strävan var att få viss geografisk spridning bland deltagarna. Inom 

vissa begränsade geografiska områden var intresset för att delta betydligt större än i andra områden. 

Då alla intressenter uppfyllde mina kriterier för deltagande, valde jag att låta urvalet ske genom 

lottning i de områden där intresset var stort. Ett undantag är dock den första intervjun, som bokades 

direkt. 

Undersökningspersoner och undersökningsmaterial 

Studiens deltagare är sex förskollärare som vid tiden för intervjun arbetade i förskolan i Stockholms 

län. Deltagarna har förskollärarexamen från ett tidsspann från 1980-talets mitt till 2010-talets mitt. 

Deltagarna arbetade vid intervjutillfället i sex olika barngrupper, fördelade på fem olika förskolor i 

Stockholms län. Alla deltagare uppfyller mitt urvalskriterium: De har minst ett års erfarenhet av arbete 

i barngrupp med barn yngre än tre år. Deras nuvarande barngrupper har olika sammansättningar av 

barn i förskoleåldern, 1-5 år. I uppsatsen benämner jag studiens deltagare med bokstäverna A-F. 

Undersökningsmaterialet består av transkriptioner av de ljudupptagna intervjuer jag genomfört med de 

sex förskollärarna. Av totalt ca 4 timmar ljudupptagningsmaterial har jag transkriberat drygt 2,5 

timmar. Det otranskriberade materialet innehåller till stor del beskrivningar av deltagarna och deras 

barngrupper som inte ska analyseras. Läs mer i kapitlet Databearbetning och analysmetod! 

Genomförande 

Jag valde att intervjua förskollärare. Eftersom min egen erfarenhet av den sång och musik jag vill 

undersöka i studien uppstått i möte med förskolans yngsta barn, valde jag att kontakta förskolechefer 

med ansvar för förskolor som har avdelningar för barn 1-3 år och med en relativt hög andel 

förskollärare. Intresserade förskolechefer vidarebefordrade sedan kontakten till intresserade 

förskollärare. Förskolechefer som inte svarat alls kontaktade jag igen efter en vecka. Processen att få 

tag i deltagare drog ut på tiden bland annat pga. att jag först fick tag på många intresserade inom ett 

mycket begränsat geografiskt område, samtidigt som kontakten med potentiella deltagare i andra 

områden förhalades av olika anledningar. 

Jag gjorde en intervjuguide med frågor som syftar till att få deltagaren att berätta om sina upplevelser 

och erfarenheter av musikaliska möten med barn i förskolan. Eftersom intervjun var semi-strukturerad 

förhöll jag mig ganska eller mycket fritt till mina frågor. En del deltagare besvarade de flesta av 
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frågorna redan innan jag hann ställa dem. Andra berättade om intressanta saker som jag inte alls tänkt 

på att jag kunde fråga om. 

Intervjun genomfördes i ett avskilt rum på respektive förskola, för att undvika att barn eller vuxna som 

inte valt att delta i studien oavsiktligt skulle kunna fastna på ljudupptagningen. Intervjuerna varade ca 

40 minuter. Under intervjuerna kompletterade jag ljudupptagningen genom att anteckna stödord. 

Min tanke med intervjun var att få deltagaren att beskriva en situation där hen sjungit för ett barn i en 

omsorgsituation. Det visade sig vara svårt att stanna kvar vid den situationsbeskrivningen och de 

upplevelser som förskolläraren hade då. Samtalet gick ofta över i engagerat berättande om ännu fler 

sådana situationer eller planerade lärandeaktiviteter, t.ex. sångsamlingar av olika slag. En orsak till 

detta skulle kunna vara att samtalen ibland handlade om situationer längre tillbaka i tiden. Det var 

ibland svårt att hitta situationer som inträffat nyligen. 

Jag anpassade intervjun efter deltagaren. Jag ansträngde mig för att inte avbryta deltagaren eller prata 

mycket själv, även om det ibland också var nödvändigt att berätta för deltagaren vad jag vill 

undersöka. På så vis blev vissa intervjuer mer, andra mindre, styrande från min sida.  

En av de största utmaningarna har varit att hitta ett begripligt ord för den typ av sång eller musik som 

jag avser att undersöka. Jag har hittat begreppet ”kommunikativ musikalitet” (Malloch 1999), men jag 

förväntade mig inte att deltagarna skulle känna till betydelsen av detta begrepp. Därför närmade jag 

mig ibland via ”sång”, ibland via ”barnriktat tal”, ibland genom att berätta om en egen upplevelse av 

denna sort, eller på ytterligare andra sätt. Eftersom deltagarna alla hade olika erfarenheter, och jag inte 

kände till någon av dessa i förväg, så blev min ingång ofta besvarad med: ”Jag gör inte så”, ”Jag delar 

inte din erfarenhet” eller liknande.  

Jag gjorde ljudupptagningar med kompletterande anteckningar angående t.ex. betydelsefulla gester 

(Fägerborg 2011, s.105). Jag valde att spela in intervjun från början till slut; hellre spela in för mycket 

än för lite. Därför startar inspelningen redan när jag berättar för deltagaren om min studie och avslutas 

strax innan jag går därifrån. Därmed finns ibland prat med på inspelningen som jag redan under 

inspelningstiden tänker att det med största sannolikhet inte kommer att vara relevant för studien. Det 

är framförallt detta som jag sedan låtit bli att transkribera. De kompletterande anteckningarna från 

intervjun hade jag tillhands när jag sedan påbörjade analysen och gjorde en översiktsmall, se kapitlet 

Analysmetod. 

Databearbetning och analysmetod 

Här beskriver jag hur jag transkriberat ljudupptagningarna, mina tankar kring valet av analysmetod 

samt själva analysmetoden jag använt: IPA (Smith, Flowers & Larkin 2009). 

Transkribering  

Mitt analysarbete börjar med att lyssna och välja vad jag ska transkribera. Genomlyssning och 

transkribering ser jag som delar i analysarbetet (Klein 1990 se Fägerborg 2011, s.108), eftersom varje 

ny lyssning och läsning gör mig uppmärksam på något ytterligare. 

De ljudupptagningar och stödanteckningar jag gjorde under intervjun, dvs. datan, använde jag sedan 

som hjälp för att få fram min empiri, nämligen transkriptioner av valda delar av intervjuerna. För varje 

intervju gjorde jag en översiktsmall med intervjuns viktigaste ord och gester, minut för minut. Den 

analysmetod jag använder, IPA, kräver en ordagrann skriftlig återgivning av vad som framkommit 
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under intervjun (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.73). Detta för att göra det möjligt att markera vissa 

avsnitt och anteckna mina tolkningar rad för rad.  

Det är mitt kunskapsmål som styr hur jag transkriberar (Fägerborg 2011, ss.107-108), dvs. jag är i 

första hand ute efter att förstå deltagarens upplevelser och reflektioner i det hen berättar. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s.52) menar att hela intervjun bör transkriberas. O’Connell och Kowal 

(1995 se Smith, Flowers & Larkin 2009, s.74) menar däremot att transkriptionen endast bör innehålla 

sådant som kommer att analyseras. Alltså behöver den inte vara mer detaljerad än vad som krävs för 

studiens kunskapsmål. 

Exempel på överflödiga detaljer, i denna studie, skulle kunna vara deltagarens uttal eller pausernas 

exakta längd och diverse hummanden från samtalspartnern. Jag har dessutom tolkat O’Connell och 

Kowal (1995, se Smith, Flowers & Larkin 2009, s.74) som att jag kan utelämna hela meningar och 

sekvenser av ljudupptagningarna i mina transkriptioner. Dessa sekvenser består av exempelvis 

information om deltagarens utbildning och nuvarande barngrupp, förskolans organisation mm. Sådana 

sekvenser tolkade jag redan vid genomlyssning som att de inte har relevans för studiens resultat. 

Däremot har innehållet använts för att beskriva undersökningspersonerna och undersökningsmaterial. 

Detta val innebär att analysarbetet startade redan vid genomlyssningen, innan och parallellt med 

transkriberingsprocessen. Det innebär även att empirin är mindre omfattande än den insamlade datan. 

Jag ska här beskriva mina markörer. I transkriptionen har jag kursiverat betonade ord där jag bedömer 

att läsaren kan behöva den hjälpen för att förstå texten. Jag har transkriberat ordagrant talspråk, men 

stavar konventionellt så skriftspråkligt som möjligt för läsbarhetens skull (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s.53). På några ställen är jag av olika anledningar osäker på vad informanten exakt säger, 

t.ex. pratar hen mycket fort eller otydligt, eller avbryter sig själv för att börja på en ny mening; dessa 

partier har jag satt inom (parentes) med en transkription som jag håller för sannolik. Sång har jag 

markerat genom understrykning. [Hakparentes] använder jag för diverse utfyllningar som kan vara 

avgörande för att förstå texten, t.ex. ord som inte behövdes i situationens talspråk, men som behövs för 

att transkriptionen ska bli begriplig; eller skratt eller rörelser/gester. Sekvenser som jag valt att 

utelämna i transkriptionen markerar jag med [XXX]. ”Citationstecken” använder jag när min tolkning 

är att informanten härmar eller återupprepar något som någon sagt, t.ex. för att beskriva ett 

händelseförlopp. Tre punkter… använder jag vid kortare avbrott i talflödet, en tidsrymd kortare än ett 

djupt andetag/utandning. För att kunna referera till transkriptionen i min analys har jag numrerat 

raderna. Jag markerar vem som talar med ny rad och personbeteckningen i fetstil (Fägerborg 2011, 

s.108). Deltagarna betecknar jag med bokstäverna A-F och mig själv med mitt förnamns 

begynnelsebokstav: L. 

Analysprocess 

Efter att ha beskrivit transkriberingsprocessen ska jag här beskriva analysprocessen. Jag inleder med 

att beskriva mina tankar kring valet av analysmetod, för att sedan presentera den analysmetod jag valt: 

tolkningsfenomenologisk analys, IPA. 

Min studie har idiografisk inriktning, vilket innebär att jag vill förstå vilka upplevelser enskilda 

personer i ett givet sammanhang, förskolans omsorgssituationer, har om ett visst fenomen, 

kommunikativ musikalitet (Back & Berterö 2015, s.148). I en idiografisk studie dras inte generella 

slutsatser utifrån studiedeltagarna som grupp, utan utifrån varje enskild studiedeltagares individuella 

upplevelser (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.29). Den tolkningsfenomenologiska analysens 

idiografiska inriktning innebär alltså att specifika människors mångfasetterade upplevelse av ett 
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fenomen är av större betydelse än upplevelsens kärna, s.k. essens (Smith, Flowers & Larkin 2009, 

ss.16, 38). Om många IPA-studier görs på ett och samma fenomen kan dock även essensen visas 

(Smith, Flowers & Larkin 2009, s.38). Idiografi innebär även att enskilda detaljer är betydelsefulla, 

vilket kräver en noggrann och systematisk analys (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.29). Genom 

enskilda detaljer från en persons upplevelser kan jag närma mig betydelsefulla aspekter av det som är 

allmängiltigt och universellt, vilket anspelar på den hermeneutiska cirkeln (Smith, Flowers & Larkin 

2009, ss.31-32). Sammanfattningsvis ger den idiografiska inriktningen mig en förståelse av det 

undersökta fenomenet utan att gå miste om varje enskild studiedeltagares upplevelse. 

Jag använder, som sagt, tolkningsfenomenologisk analys, IPA. Jag väljer att följa den analysmetod 

som beskrivs av Smith, Flowers och Larkin (2009, ss.79-107), med tillägg av förtydligande teoretiska 

begrepp. Dock finns det fler beskrivningar av IPA. Jag ska här visa på skillnaderna mellan två av dem: 

Smith, Flowers och Larkin (2009, ss.79-107) samt Willig (2013, ss.87-92), som båda utformats för fler 

än en deltagare. 

Författarna har skilda uppfattningar om hur 

analysstegen ska delas in, vilket troligtvis 

kan bero på att de olika analysstegen i 

praktiken i viss mån flyter i varandra. 

Analysmetodbeskrivningen formas utifrån 

den teori analysmetoden vilar på: 

tolkningsfenomenologin, som jag 

presenterar i kapitlet Teoretiskt perspektiv. 

I Willigs (2013, ss.87-92) analysmetodbeskrivning saknar jag IPA:s idiografiska grund (Smith, 

Flowers & Larkin 2009, ss.29-32; Willig 2013, s.87), som i huvudsak framträder i steg 1 och 5. Willig 

(2013, ss.87-88) ägnar enligt mig alltför liten uppmärksamhet åt att sätta sig in i deltagarens livsvärld 

genom att dels beskriva steg 1 i en enda mening, dels dessutom sammanfoga denna med steg 2 enligt 

Smith, Flowers och Larkins (2009, ss.82-91) beskrivning. En annan skillnad är att Willig (2013, ss.88-

89) delar upp skapandet av överordnade teman respektive att skriva dessa i en tabell i två åtskilda steg, 

medan Smith, Flowers och Larkin (2009, s.99) samlar dessa inom steg 4. Ytterligare en skillnad är att 

Willig (2013, ss.87-92) helt utelämnar steg 5 (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.100), ett steg som 

enligt mig är lika betydande för den idiografiska inriktningen som steg 1. Steg 6 (Smith, Flowers & 

Larkin 2009, ss.101-106) beskriver Willig (2013, ss.91-92) slutligen inte som ett analyssteg, utan som 

två avslutande rubriker.  

Som jag nämnde i kapitlet Transkribering menar jag att analysens egentliga start är redan vid 

transkriberingen, eftersom transkriptionen är min tolkning av intervjun. Detta anser även Smith, 

Flowers och Larkin (2009, s.74). Deras analysbeskrivning startar trots detta efter transkriberingen 

(Smith, Flowers & Larkin 2009, s.82). Willig (2013, ss.83-99) nämner inte transkriberingsprocessen 

överhuvudtaget. Jag menar att analysmetodbeskrivningen, oavsett version, skulle kunna utvecklas till 

att även omfatta den tolkning som sker vid transkriberingen. 

Analysmetod: Tolkningsfenomenologisk analys, IPA 

Här beskriver jag hur jag analyserat mitt empiriska material. Jag använder tolkningsfenomenologisk 

analys som den beskrivs av Smith, Flowers och Larkin (2009). Tolkningsfenomenologisk analys, eller 

interpretativ fenomenologisk analys, heter på engelska ”interpretative phenomenological analysis” och 

förkortas IPA (Back & Berterö 2015, s.148). Denna analysmetod utgår ifrån tolkningsfenomenologi, 

som jag beskrivit i kapitlet Teoretiskt perspektiv. Min analys utgår både från sådant deltagarna sagt 

Smith 

et al. 

(2009) 

1 2 3 4 5 6 

Willig 

(2013) 
1 2 3 4 - Integration 

of cases 

Interpretation 
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som direkt svar på mina frågor och sådant de självmant berättat utan att jag (hunnit) fråga om detta. 

Jag genomför analysen i sex olika steg, varav de fyra första gäller varje enskild intervju, medan de två 

sista gäller att sammanställa alla intervjuerna. 

Analysens första steg innebär att forskaren fokuserar på deltagarens berättelse och livsvärld och 

samtidigt sätter sina egna första tankar inom parentes (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.82). Detta 

första steg hör, enligt mig, nära samman och sker parallellt med transkriberingsprocessen. Medan jag 

upprepade gånger lyssnar på ljudupptagningen från intervjun, transkriberar och läser transkriptionen 

antecknar jag i en separat översiktsmall
10

 dels mina minnen och mina första tolkningar av intervjun, 

dels intervjuns tids- och innehållsmässiga struktur. På så vis sätter jag min egen upplevelse inom 

parentes och kan bättre fokusera på deltagarens livsvärld under analysprocessen. Under detta första 

analyssteg tolkar jag även vilka sekvenser ur ljudupptagningen som är överflödiga att transkribera 

(O’Connell och Kowal 1995 se Smith, Flowers & Larkin 2009, s.74). 

Analysens andra steg innebär att jag utgår ifrån deltagarens berättelse för att tolka deltagarens 

meningsskapande och livsvärld (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.83-84). Jag gör detta genom att i 

den utskrivna transkriptionen
11

 markera exempelvis erfarenheter, upplevelser och reflektioner som 

deltagaren berättar om. Jag använder olika färger för att stryka under viktig text och anteckna i 

högermarginalen. 

Det tredje steget innebär att identifiera teman som visar sig i min tolkning. Jag gör detta genom att 

söka efter samband och mönster i mina anteckningar från steg 2, vilket innebär att jag i viss mån 

lämnar själva transkriptionen. Det är dock viktigt att även här utgå ifrån deltagarens, inte min egen, 

förståelse. Men eftersom jag nu har arbetat med deltagarens berättelse har min egen förförståelse av 

textens helhet och detaljer förändrats, vilket är i enlighet med tanken om den hermeneutiska cirkeln. 

Genom att bryta sönder helheten i deltagarens berättelse kan jag sätta ihop delarna till en ny helhet 

(Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.91-92). Temana från steg 3 antecknar jag i transkriptionens 

vänstermarginal
12

. 

Det fjärde steget i analysen innebär att lämna transkriptionens kronologi, och istället sortera temana 

efter hur de relaterar till varandra. Jag skapar nya, överordnade teman där jag i en tabell samlar kluster 

av de teman som visade sig i steg 3. Det kan hända att vissa teman från steg 3 behöver utelämnas för 

att de inte passar in i något av de överordnade temana (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.92-100). I 

mitt exempel från deltagare F har bland annat följande överordnade teman framträtt: Gemenskap, 

Positiva upplevelser, Relationer samt Musikens kvalitet. Med kvalitet menar jag här egenskaper t.ex. 

genre eller tempo. Exempel från en annan deltagare, A, är: Barns uttryck och inflytande, Balans 

mellan individen och gruppen, En stund, Värderingar och förhållningssätt samt Repertoar.  

Analysens femte steg innebär så att gå från en intervju till nästa, och upprepa steg 1-4. Det är viktigt 

att göra en idiografisk tolkning av varje deltagares livsvärld och meningsskapande (Smith, Flowers & 

Larkin 2009, s.100). Därför sätter jag min egen förförståelse, inklusive de tolkningar jag hittills gjort, 

inom parentes, så långt det är möjligt. För att underlätta detta kombinerar jag transkriberandet med 

analyserandet. Varje analys påbörjar jag alltså med transkribering av den aktuella intervjun. Detta 

idiografiska angreppssätt möjliggör att ytterligare teman och överordnade teman visar sig. 

                                                      
10 Se Bilaga 2 

11 Se Bilaga 3 

12 Se Bilaga 3 
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Det sjätte steget innebär slutligen, när alla intervjuer har tolkats, att söka efter mönster som återfinns i 

alla intervjuers överordnade teman (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.101-103). De överordnade 

teman som har likheter samlar jag i ytterligare överordnade teman, som jag kallar fokus. I denna 

process kan en del överordnade teman från steg 4 behöva analyseras om för att passa in. Det sjätte 

steget är alltså mycket likt det fjärde, men betydligt mer omfattande och kreativt i och med att de olika 

deltagarnas berättelser här möts. Inget av de överordnade teman som framträtt i steg fyra återfinns i 

varje intervju. Exemplen på överordnade teman (steg fyra) bildar, helt eller delvis, tillsammans med 

överordnade teman från de övriga intervjuerna fokuset Att vara i samspel. En utmaning med det sjätte 

steget av analysen är att dels hitta samband mellan deltagarna, dels hitta tydliga citat från varje 

deltagare. Varje deltagare ska representeras av ett citat till vartdera fokuset. Dessutom ska deltagarnas 

citat inom varje fokus vara så varierade som möjligt.  

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik och forskarens etik 

I samband med forskning ska människors välfärd ”ges företräde framför samhällets och vetenskapens 

behov och kunskapsvärdet av forskningen måste bedömas överstiga riskerna” (Vetenskapsrådet 2017, 

s.31). När det gäller etik brukar man skilja på forskningsetik och forskarens etik. Forskningsetik 

handlar om forskarens, dvs. mina, skyldigheter gentemot studiens deltagare. Deltagarna ska inte 

utsättas för exempelvis skada eller kränkning (Dahl & Smedler 1993 se Pripp 2011, s.80). Denna 

forskningsetiska princip kallas individskyddskravet och kan beskrivas i fyra delar: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att alla som deltar i studien ska få veta vad studiens syfte är, vad deras 

berättelser kommer att användas till samt annan information som är nödvändig för att kunna välja om 

de vill delta eller inte. Deltagarna ska även informeras om att de när som helst får avbryta sitt 

deltagande (Dahl & Smedler 1993 se Pripp 2011, s.81). Vilka är då ”deltagare”? I min studie är de sex 

intervjuade förskollärarna deltagare, men eftersom de är anställda i förskola kan även den som 

ansvarar för respektive förskola kallas deltagare (Löfdahl 2014, s.36).  

Samtyckeskravet innebär att jag, forskaren, måste ha tillåtelse från varje deltagare i studien att 

använda deras berättelser i forskningssyfte (Pripp 2011, ss.82-83). Deltagandet ska vara helt frivilligt 

och deltagarna ska inte vara i beroendeställning till mig (Dahl & Smedler 1993 se Pripp 2011, s.83).  

Konfidentialitetskravet innebär att jag förvarar känsliga personuppgifter på ett sätt så att obehöriga inte 

har tillgång till dem och att personer inte går att identifiera (Svensson & Ahrne 2015, s.29). Detta kan 

exempelvis vara namn på personer eller förskolor som deltar eller som tillfrågats att delta (Löfdahl 

2014, s.34). Även ljudupptagningar och transkriptioner omfattas, eftersom de innehåller information 

som kan identifiera deltagaren. 

Nyttjandekravet innebär att den information jag samlat in om deltagarna och deras berättelser endast 

får användas till den forskning som deltagarna samtyckt till (Pripp 2011, s.83).  

Forskarens etik handlar om att följa de forskningsetiska principerna i praktiken (Löfdahl 2014, s.35). 

Etiska frågeställningar uppstår i mötet med deltagarna och med det empiriska materialet. Etik är alltså 

en process (Dolk 2013, s.60) som börjar redan vid planeringen och fortsätter även under själva 

skrivandet av uppsatsen, då jag väljer vad som ska stå med och hur det ska framställas. Här presenterar 

jag några av dessa aspekter. 



15 

 

Makt 

Det går inte att bortse från forskarens förförståelse i studien, då förförståelsen påverkar tolkningarna 

och därmed hela studiens resultat, enligt den hermeneutiska cirkeln (Smith, Flowers & Larkin 2009, 

s.28). Forskaren har därför en betydande makt under hela studiens gång när det gäller att göra val och 

tolkningar. Det är jag, forskaren, som väljer vad som ska dokumenteras i skrift och ljud, vad som ska 

transkriberas och analyseras. Det är mina val och tolkningar som ligger till grund för hur något 

dokumenteras, transkriberas och analyseras.  

Genom min makt som forskare påverkar jag alltså studiens resultat. För att tydliggöra detta för läsaren 

visar jag min närvaro i uppsatsen genom att skriva i första person; ”jag valde något” istället för ”något 

valdes” (Dolk 2013, s.65). 

Även deltagaren har makt. Deltagaren väljer vad hen berättar, eller inte berättar, för mig under 

intervjun. Hen väljer hur detaljerat och på vilket sätt hen uttrycker sina tankar (Fägerborg 2011, s.90). 

När två människor möts i en intervjusituation finns alltid en viss maktfördelning (Fägerborg 2011, 

s.103). Hur makten fördelar sig mellan deltagaren och mig kan skilja sig åt i olika intervjusituationer 

med olika deltagare. Deltagaren har en viss förförståelse av mig. I intervjusituationen med 

förskollärare är jag både forskare och förskollärarstudent. Deltagaren har alltså möjlighet att välja 

vilken roll och vilken status hen vill ge mig. Möjligen får en ”forskare” en annan status än en 

”student”. I analogi med detta kan även en ”erfaren intervjuare” och en ”oerfaren intervjuare” få olika 

status och makt. 

Kontakt 

I kontakten med deltagare och chefer har jag använt ett personligt tilltal med personens namn för att 

vara tydlig med att jag vänder mig till just hen; inte något massutskick av e-post. Detta är alltså med 

hänsyn till att informationen ska vara tydlig, enligt informationskravet. Med tanke på 

konfidentialitetskravet mejlade jag endast en person i taget, för att minimera risken att personerna av 

misstag får tillgång till varandras kontaktuppgifter. Eftersom studien är relativt liten var detta val inte 

på något sätt betungande. 

Eftersom de deltagare som jag intervjuade kunde komma att berätta om den aktuella förskolans 

verksamhet ville jag ha informerat samtycke inte bara från deltagaren, utan även från förskolechefen 

(Löfdahl 2014, s.36). Jag bad först om chefens samtycke via e-post
13

, och därefter om deltagarens 

samtycke. Cheferna hjälpte mig att komma i kontakt med potentiella deltagare. Hur denna 

kontaktförmedling gick till skiljde sig mellan de olika förskolorna, beroende på förskolornas 

organisation och möjligheter. I denna process kan chefer ha fått kännedom om förskollärares från sin 

egen verksamhet deltagande då den/dessa bett om sin chefs namnteckning. Jag tolkar detta, att 

förskolläraren själv kontaktat sin chef, som en frivillig handling och därmed en del av samtycket. 

Därför menar jag att det faller inom ramen för kraven på avidentifiering och konfidentialitet. 

Tydlig information och samtycke 

För att förskolläraren ska kunna bedöma om hen vill samtycka till att delta i studien måste hen få 

tydlig information om vad deltagandet innebär. Jag strävade efter att formulera missivbrevet
14

 så 

tydligt som möjligt med anledning av informationskravet. Innan intervjun började frågade jag om 

                                                      
13 Se Bilaga 4 

14 Se Bilaga 5 
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deltagaren hade några frågor innan hen undertecknade samtyckesblanketten. Jag inledde intervjun med 

att närmare förklara vad jag menar med innehållet i missivbrevet. Detta var dock en utmaning, 

eftersom det mig veterligen inte finns ett etablerat begrepp för fenomenet och som deltagarna kan 

tänkas känna till. Jag försökte förklara utifrån de begrepp som är välbekanta inom förskolan. Jag 

märkte dock efterhand att deltagarna hade olika förförståelser av fenomenet, och jag försökte anpassa 

mig till detta. Efter varje intervju förändrades också min egen förförståelse av vad förskollärare är 

bekanta med. Därför ändrade jag mitt sätt att presentera studiens forskningsområde, ibland med 

”musik” som ingång, ibland med ”språk” som ingång. Först när alla intervjuer var genomförda 

reflekterade jag över att jag hade anpassat presentationen efter den/de tidigare deltagarnas 

förförståelse, vilken inte alltid sammanföll med den aktuella deltagarens förförståelse. Detta kan ha 

påverkat hur tydlig min information var till respektive deltagare i förhållande till hens förförståelse. 

Det är dock inte säkert att informationen blivit mer tydlig för var och en av deltagarna om jag hade 

presenterat studien exakt likadant för alla deltagarna, eftersom de har olika förförståelse och tar till sig 

informationen olika. 

Samtyckeskravet innebär även att deltagaren närsomhelst får avbryta deltagandet i studien. Personer 

som inte samtyckt till deltagande ska inte vara med i studien och alltså inte heller på ljudupptagningen. 

Ibland pausade jag intervjun och ljudupptagningen med hänsyn till deltagaren eller på grund av att 

någon som inte deltar i studien plötsligt kom in i rummet. 

Studiens påverkan 

Enligt individskyddskravet ska deltagare skyddas från skada, förödmjukelse och kränkning 

(Vetenskapsrådet 2017, s.13). Detta innebär att göra intervjusituationen så bekväm som möjligt för 

deltagaren. Därför bad jag deltagaren att välja en lämplig lokal på förskolan. Jag frågade även en extra 

gång, trots att det stod i missivbrevet, om det kändes okej att jag gjorde en ljudupptagning av 

intervjun, vilket alla deltagare godkände. 

Förutom att svara på de frågor som jag ställde besvarade deltagarna även frågor som jag inte alls ställt. 

Pripp (2011, ss.68-69) kallar detta för ”den tredje närvarande”; som om det finns en tredje person med 

i intervjusituationen som ställer frågor. Detta har att göra med den förförståelse som deltagaren har 

bl.a. om mig som student/forskare och om mitt forskningsområde. Ibland frågade ”den tredje 

närvarande” samma sak som jag tänkt göra, och deltagaren svarade alltså innan jag hunnit ställa 

frågan! 

Då jag är en ovan intervjuare har jag även funderat över hur det kan kännas för deltagarna att bli 

intervjuade av en ovan respektive en erfaren intervjuare. Inte bara med avseende på studiens kvalitet 

och resultat, utan även hur det känns just vid intervjutillfället. Kan det t.ex. bli extra nervöst, eller just 

tvärtom? Upplever deltagarna någon skillnad i intervjusituationer utförda av en student jämfört med en 

person med både utbildning i intervjuteknik och lång erfarenhet av många olika slags intervjuer? I så 

fall vilken? 

Min strävan har varit att undvika att kränka deltagarna. Därför var det viktigt att deltagarna själva fick 

välja vad de ville dela med sig av i sina berättelser. Studien kan påverka deltagarna framförallt i deras 

reflektioner kring arbetet som förskollärare. Beroende på tidigare erfarenheter finns, liksom i alla 

samtal eller intervjuer, en risk att påverkas emotionellt. Detta gäller både positiva och negativa 

känslor. Studien bör inte kunna påverka deltagarnas fysiska hälsa. 
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Etik kring transkribering 

Under transkriberingsprocessen funderade jag mycket kring etiska frågor, både med hänsyn till 

deltagarna och till läsaren. Det gäller att närmast möjligt återge vad deltagaren sagt, och samtidigt 

återge det begripligt för läsaren. Det vill säga att visa respekt för både deltagare och läsare, samt 

transparens. Läsaren ska kunna förstå vad och hur deltagaren talade. Särskilt utmanande har varit att 

avgöra vad som är viktigt att ha med i transkriptionen, och vad som är överflödigt. Exempelvis kan 

pauser, stakningar och att deltagaren avbryter sig själv vara sådant som visar på reflektion; att 

deltagaren måste tänka efter en stund innan eller medan hen svarar för att minnas upplevelsen av det 

som hen berättar om. Därför är det viktigt att läsaren är medveten om att transkriptionerna är just talat 

språk, och inte skriftspråk. Ofta har det varit möjligt att använda olika skrivtecken för att göra texten 

läsbar utan att behöva ändra på t.ex. ord eller ordföljd. 

Avidentifiering 

Med anledning av konfidentialitetskravet har jag inte antecknat deltagarnas eller förskolornas namn 

någonstans (Vetenskapsrådet 2017, s.40). I transkriptionerna har jag utelämnat information som kan 

identifiera deltagaren eller förskolan. Exempel på detta kan vara namn på arbetsgivaren, förskolan 

eller personer med anknytning till förskolan som nämnts under intervjun. Det kan även vara 

information som beskriver barn och/eller pedagoger, t.ex. barngruppens exakta ålder eller pedagogers 

och barns modersmål. Däremot har jag inte avidentifierat hur deltagarna talar om t.ex. barnen eller den 

pedagogiska miljön. Detta eftersom sådan information dels kan ha betydelse för analysen, dels 

visserligen kan säga något om deltagarens bakgrund men inte tillräckligt för att kunna identifiera hen. 

De personliga pronomenen han, hon och hen har jag valt att transkribera så som deltagaren uttryckt 

sig. ”De” och ”dem” uttalas oftast som ”dom”, men jag har valt att hålla mig till konventionellt 

skrivsätt, för läsbarhetens skull. Denna transformering från talspråk till skriftspråk är ett tydligt 

exempel på att transkriptionen är min egen tolkning av vad jag hört. Jag själv benämner alla deltagare 

som ”hen” i uppsatsen, eftersom deras könsidentitet inte är relevant för studien och jag därför inte har 

frågat efter den. 

Innan jag bestämde mig för vilka delar av transkriptionen som ska vara med i uppsatsen, kontrollerade 

jag dessa ytterligare en gång så att de inte ska vara identifierbara. Eventuella misstag av mig som inte 

haft betydelse för analysen, t.ex. stavfel eller borttappade småord, rättade jag till. 

Urval 

Många av de situationer som jag vill studera kan, enligt min förförståelse, ha inslag av trötta, ledsna 

eller arga barn. Sådana situationer känns inte etiskt rätt att observera, varken gentemot barn eller 

vuxna i förskolan (Löfdahl 2014, s.35). Därför valde jag att göra en intervjustudie med vuxna. 

Under arbetets gång med denna studie har jag flera gånger behövt göra någon form av urval, där jag 

ställts inför etiska val. Redan i det första urvalet, nämligen att välja vilka förskolechefer jag skulle 

kontakta, strävade jag efter att de deltagande förskolorna och personerna inte ska kunna identifieras 

eller hamna i beroendeställning till mig. Detta innebär att jag undvikit förskolor där jag medvetet 

riskerar att bli igenkänd av chef, pedagoger, barn eller vårdnadshavare i samband med mitt besök. I 

och med detta val har jag även kunnat förhålla mig distanserat till varje deltagares berättelse i 

analysprocessen (Dolk 2013, s.61). 

Vid andra val har jag använt mig av lottning. Jag fick glädjande nog många intresserade förskollärare 

inom ett geografiskt begränsat område. Men för att få större geografisk spridning bland de deltagande, 



18 

 

använde jag mig av lottning i detta område. Även deltagarnas beteckning (A-F), istället för deras 

namn, skedde genom lottning. 

Hantering av material 

Intervjumaterial såsom anteckningar och ljudupptagningar ska, enligt nyttjandekravet, ingen obehörig 

få tillgång till. Därför har jag transporterat dessa endast vid ett tillfälle, nämligen direkt efter 

respektive intervju. Anteckningar från tidigare intervju har jag inte tagit med till nästa intervju. 

Ljudupptagningar har jag så snart det varit möjligt flyttat över från telefonen till ett usb-minne som 

inte reser omkring. Materialet är avsett att användas endast för denna studie. Därför kommer jag 

förstöra allt material efter uppsatsens godkännande (Löfdahl 2014, s.38). 

Det är viktigt att ha i åtanke att det som deltagarna sagt under intervjun i november-december 2017 

inte nödvändigtvis fortfarande är deras tankar när studien är klar. Människor har en viss förförståelse 

och förståelsen är föränderlig. Det är därför inte säkert att deltagarna känner igen sina uttalanden när 

studien presenteras. 

Studiens kvalitet 

Smith, Flowers & Larkin (2009, ss.179-183), som utvecklat IPA, rekommenderar att följa Yardleys 

fyra kriterier för att värdera studiens kvalitet. Dessa kriterier är lämpliga för att värdera just kvalitativa 

studier, men inte kvantitativa. På svenska kallas dessa kriterier: 1) Känslighet för sammanhanget 2) 

Engagemang och noggrannhet 3) Öppenhet och konsekvenser 4) Påverkan och betydelse (Back & 

Berterö 2015, ss.159-160). 

Känslighet för sammanhanget, sensitivity to context, innebär att jag som forskare behöver sätta mig in 

i varje enskild deltagares livsvärld (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.180). Eftersom jag är 

förskollärarstudent med erfarenhet av arbete i förskola delar jag flera erfarenheter med deltagarna, som 

är förskollärare, och är även genuint intresserad av att höra dem berätta. Jag har tagit hänsyn till 

deltagarens bästa i intervjusituationen, för att därigenom få fram den mest relevanta datan. För att 

underlätta för läsaren att följa med i mina analyser presenterar jag det empiriska materialet genom att 

lyfta fram citat från varje deltagares berättelse (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.180-181). 

Genom engagemang och noggrannhet, commitment and rigour, under intervjun har jag fått deltagaren 

att känna sig tillräckligt bekväm för att vilja dela med sig av sina erfarenheter. Jag har strävat efter att 

vara så noggrann som möjligt när det gäller intervjufrågor och analys. Men eftersom jag är novis i 

båda dessa hantverk, och särskilt IPA, kan ändå vissa brister finnas. Jag vill särskilt nämna att jag 

planerade och genomförde intervjuerna innan jag bestämt mig för IPA, som helst ska ha riktigt 

djupgående intervjuer (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss.57-59). Därför har jag inte kallat mina 

intervjuer för ”djupintervjuer”, utan endast ”intervjuer”. Det är dock svårt att avgöra huruvida 

intervjuerna blivit djupare om jag valt analysmetod i förväg, fortfarande med tanke på att jag är novis. 

I analysen presenterar jag både någonting om varje enskild deltagare och om varje tema (Smith, 

Flowers & Larkin 2009, ss.181-182).  

Öppenhet och konsekvenser, transparency and coherence, innebär att redovisa studiens alla delar på 

ett tydligt och sammanhängande sätt (Smith, Flowers & Larkin 2009, s.182). Jag har ansträngt mig för 

att göra detta, men huruvida detta kriterium är uppfyllt kan endast läsaren bedöma. Därför har jag låtit 

flera personer läsa ett utkast av uppsatsen före publicering. 
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Det fjärde kvalitetskriteriet, påverkan och betydelse, impact and importance, innebär slutligen att 

studien behöver vara intressant, betydelsefull eller användbar för läsaren (Smith, Flowers & Larkin 

2009, s.183). Kriteriet uppfylls alltså i olika hög grad beroende på vem som läser uppsatsen. Sannolikt 

förändras även intresset, betydelsen och användbarheten över tid, oavsett vilka läsarna är. Störst 

behållning av uppsatsen har troligen läsare med intresse för barndom, förskola och/eller musik. 

Resultat och analys 

I detta kapitel redogör jag för min analys av deltagarnas berättelser. I min analys har två fokus visat 

sig: ”Att vara i samspel” samt ”Inbjudan till samspel”. Analysens fokus är inte strukturerade efter 

frågeställningarna, eftersom fokusen (se Analysprocess) utgår idiografiskt ifrån varje enskild 

deltagares berättelse. Jag visar här hur varje deltagare relaterar till respektive fokus genom utvalda 

citat från transkriptionen. Några citat är i nedanstående presentation förkortade, vilket jag markerar 

med: (…). Jag börjar med en sammanställning av citaten, för att sedan presentera respektive fokus mer 

ingående. 

Sammanställning 

I nedanstående tabell har jag sammanställt de fokus som jag analyserat fram i min empiri. Tabellen 

visar ett kort citat från varje deltagare A-F, som visar hur varje deltagare relaterar till fokuset. 

Analysen visar en mångfald av exempel på hur fenomenet kommunikativ musikalitet kan bli 

meningsfullt i förskolans livsvärld. 

 

Fokus: Att vara i samspel Fokus: Inbjudan till samspel 

A: ”Det måste ju vara en bild där på den där!” A: ”Det finns vissa sådana här sånglekar som vi gör” 

B: ”Jag sjunger inte för dem, för de bara väcks då” B: ”Man fångar dem en stund” 

C: ”Öppna för ett skratt” C: ” Nu sätter jag på mig mössan…” 

D: ”man hittar ”melodin”” D: ”jag sjunger mycket: automatiskt sådär” 

E: ”kännedom om varandra” E: ”Vill du att jag sjunger?” 

F: ”Man får sådan närkontakt med barnen!” F: ”en liten ramsa” 

 

Fokus: Att vara i samspel 

Min analys av Fokus: Att vara i samspel kan sammanfattas i följande punkter: 

 A samspelar med barn utifrån en delad förförståelse och livsvärld, där Lilla Snigel-sången visar sig 

på den tomma väggen efter att själva bilden inte längre finns kvar.  
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 B samspelar med barn genom att dela en livsvärld av monotont nynnande och vaggande rörelser. 

Detta får dem båda att slappna av. B:s meningsskapande är att barn väcks av sjungande, men 

somnar av nynnande. 

 C samspelar med barn genom musik och dramatik. C:s meningsskapande är att detta ger barnet 

positiva känslor.  

 D samspelar med barn genom att dela glädje, inspiration och kreativitet i livsvärlden. De lyssnar in 

varandra, skapar ny förståelse om den andre och tar båda initiativ till hur samspelet ska fortlöpa. 

 E menar att samspelet med barn skapar en ny förståelse för varandra. Denna nya förståelse är 

någonting värdefullt för relationen mellan barnet och E. 

 F samspelar med barnen genom inspelad skön musik. F skapar genom musiken förutsättningar för 

att slappna av tillsammans i gruppen och uppleva närkontakt. F menar att detta är jättemysigt och 

sunt. 

 

A: ”Det måste ju vara en bild där på den där!” 

Detta citat utspelar sig på skötbordet. Barnen påminner A varje dag om att det saknas en bild som har 

varit där förut. 

L: Men den bilden är inte kvar? 

A: Nej! Och sedan varje gång så är det såhär: ”Ja, just det!”… Eller det är inte med alla barn, men det 

är två barn som är: ”Ja, just det! Jag måste ju skriva ut en ny bild på den där snigeln!”. Varje dag! 

”Just det! Det måste ju vara en bild där på den där!” För de pekar liksom också på den [skratt] – där 

den satt, den där bilden. 

A och barnet har haft en delad förståelse av bilden som föreställande en snigel, och på så sätt har 

sången om Lilla Snigel visat sig som ett fenomen genom snigelbilden. När nu bilden saknas visar sig 

trots allt Lilla Snigel-sången istället genom den tomma plats på väggen där bilden tidigare fanns. Både 

A och barnet har en förförståelse om vad som tidigare fanns på väggen, och utifrån denna förförståelse 

och erfarenhet delar de varandras livsvärld och kan tillsammans skapa sig en ny förståelse kring 

fenomenet Lilla Snigel där både bilden och sången ryms. Fenomenet Lilla Snigel-sången visar sig 

alltså för A och barnet genom att de ser den tomma väggen och att de har erfarenhet av att ha sjungit 

Lilla Snigel när barnet pekat på bilden medan den fanns kvar. 

Genom A:s och barnets gemensamma erfarenhet av snigelbilden kan de kommunicera om Lilla Snigel 

på ett meningsfullt sätt. Trots detta känner A att hen vill sätta upp en ny bild på en snigel. Med en 

synlig snigelbild går det ännu lättare att dela livsvärld och samspela med barnet. Dessutom blir det 

möjligt att skapa ett liknande meningsfullt samspel kring Lilla Snigel även med andra barn på 

skötbordet, som inte sett eller minns att det suttit en snigelbild där.  

B: ”Jag sjunger inte för dem, för de bara väcks då” 

Nej, när de ska sova, jag bara… Jag sjunger inte för dem, för de bara väcks då. Men: ”[nynnar 

monotont] Hm-mm-mm”. Alltså en monoton ton kanske, eller melodi, som bara upprepas och 

upprepas. Och jättelångsamt som blir – inte tråkig – men att de bara liksom… att de ska somna 

[skratt]. (…) Och sedan: att gunga dem. För den här rörelsen [vaggar] – den också – slappnar av dem 

och hjälper dem att hitta ro så att de kan sova. Det som när man sätter dem i bilen och kör runt 

[skratt], eller i vagnen. 

B samspelar med barnet genom att nynna en långsam, monoton melodi och vagga barnet. I samspelet 

delar B och barnet livsvärld; en livsvärld där de båda delar upplevelsen av att höra, respektive nynna, 

en monoton melodi och känna en vaggande rörelse. Detta visar sig som ett slags lugn, och får dem 
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båda att slappna av. Enligt min tolkning är upplevelsen i ett samspel delad av samspelsparterna, dvs. 

min tolkning är att även B slappnar av i denna situation, även om hens minne, beskrivning och 

meningsskapande är att det är barnet som slappnar av. Det ligger närmare till hands för B att minnas 

det meningsfulla i situationen; hens syfte var ju att få barnet att slappna av eller somna. B:s reflektion 

och meningsskapande är att denna typ av musik hjälper barnet att komma till ro, och hen liknar det 

monotona nynnandet och den vaggande rörelsen med att åka bil. 

I B:s livsvärld visar sig fenomenet ”avslappningsmusik” som nynnande och vaggande rörelser. 

Fenomenet visar sig dock inte som ”sång”, eftersom B upplevt att barnet väcks, dvs. inte somnar, när 

hen sjunger barnvisor. B beskriver sjungande som någonting annat än en jättelångsam, monoton, 

upprepande melodi (det som jag tolkar som nynnande). Eftersom B gör en skillnad mellan dessa två 

begrepp är min tolkning att hen också upplever dem såsom olika fenomen. Dessa fenomen, sjungande 

respektive nynnande, visar sig alltså i olika sammanhang i B:s förskola.  

C: ”Öppna för ett skratt” 

C berättar om erfarenheter av olika sätt att samspela med barn. 

Det finns de som avleder genom att ge en morot, liksom… att ge godis, genom att... Jag försöker att 

avleda… Genom musik och genom dramatik kan du avleda på ett annat sätt; utan att ge någonting 

konkret, utan öppna möjligheterna. Öppna för ett skratt, lyfta upp de positiva känslorna, liksom. Göra 

så att det strömmar in positiv kemi i kroppen. 

För C är det meningsfullt att barnet får uppleva positiva känslor, positiv kemi och skratt i förskolan. C 

reflekterar och skapar mening kring sina upplevelser och erfarenheter i förskolan. Hen menar att musik 

och dramatik möjliggör ett positivt samspel. I C:s livsvärld, förskolan, visar sig alltså fenomenet ”barn 

med positiva känslor” när pedagoger samspelar med barnet genom musik och dramatik. Däremot visar 

det sig inte när de samspelar genom att truga eller avleda barnet på andra sätt. 

C pratar om sitt arbetssätt som ”dramatik”, men får under intervjuns gång en förändrad förståelse där 

även musik, framförallt (sång-) rösten, ingår i fenomenet ”dramatik”, därav uttrycket ”Genom musik 

och genom dramatik” i ovanstående citat. Upplevelsen, hur ett fenomen visar sig, påverkas av 

förförståelsen av saker i livsvärlden. C:s livsvärld utgörs av hens tidigare meningsskapanden och 

erfarenheter i världen. Den förförståelse C har om ”musik”, ”sång”, ”röst”, ”sångröst”, ”dramatik” 

mm. påverkar hur hen skapar ny förståelse kring dessa och liknande fenomen, men även med vilka ord 

hen väljer att uttrycka sig i sitt berättande. 

D: ”man hittar ”melodin”” 

D berättar om upplevelsen av att samspela med barn. 

Och det är där man hittar glädjen och inspirationen och kreativiteten (…). Just när man hittar den här 

kreativiteten och… och man hittar ”melodin”, alltså man hittar samspelet. Man glömmer bort allting 

som är. (…) Och det är nog där man hittar barnen bäst: i samförstånd. 

I den delade livsvärlden med barnet delar samspelsparterna glädje, inspiration och kreativitet; dessa 

begrepp beskriver D:s meningsskapande kring upplevelsen. Begreppen beskriver enligt mig något som 

kräver att båda parter, barnet och D, är lika delaktiga i samspelet, dvs. båda måste ”ge och ta” för att 

samspelet ska fungera. Båda ”glömmer bort allting som är”, dvs. de riktar sin uppmärksamhet mot den 

andre och ”lyssnar in”. Båda kommer med initiativ till hur samspelet ska fortlöpa. För ett fungerande 

samspel använder barnet och D sina förförståelser om den andre och om den gemensamma 

livsvärlden. Utifrån detta skapar de en ny förståelse av den andre och livsvärlden. Samspelet blir likt 

en dragkamp tills parterna har mycket god förståelse för varandra; då är de ”i samförstånd”. 
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Fenomenet ”samspel” visar sig alltså genom balansen i denna dragkamp; att inte ta alltför mycket eller 

alltför lite initiativ. D beskriver fenomenet ”samspel” genom metaforen ”att hitta melodin”. 

E: ”kännedom om varandra” 

E berättar om samspelet med barnet på skötbordet då hen sjunger och/eller pratar med barnet. 

L: Känner du… Är det någonting i dig själv som förändras också, under den lilla stunden, på något 

sätt? 

E: Alltså, det jag tänker… det blir som jag tänker att… det är någonting som händer i relationen, 

skulle jag säga. På det sättet kan det förändra mig. Att man tänker att: ”Ja men nu har man kanske 

gjort det här en gång tillsammans” eller ”Nu vet vi ungefär hur vi fungerar”. Det skulle jag säga, så 

på det sättet kan jag känna att det blir en… alltså att man får någon slags… ja… någon kännedom om 

varandra. Absolut. (…) Men just den relationen emellan oss skulle jag nog säga blir…växer på ett 

sätt. Alltså, någonting läggs till till den, kan man säga. Förstår du vad jag menar? 

E har en förförståelse om barnet, och barnet har en förförståelse av E. De båda har också varsin 

förförståelse av fenomenet ”blöjbyte” och livsvärlden kring förskolans skötbord. I samspelet med 

varandra skapar E och barnet, vid varje blöjbyte, nya förståelser av varandra och livsvärlden. Dessa 

förståelser närmar sig tills de har nästintill full förståelse för den andre; de får ”kännedom om 

varandra”. De upprepade erfarenheterna av att dela upplevelsen av samspel i samband med blöjbyte 

och en ökad förståelse för den andre beskriver E som att ”relationen växer” och ”någonting läggs till”, 

vilket jag tolkar som någonting meningsfullt för E i mötet med barnet. Förståelsen av den andre är 

alltså inte bara en förståelse, utan en förståelse med en särskild betydelse; någonting värdefullt. 

F: ”Man får sådan närkontakt med barnen!” 

Man får sådan närkontakt med barnen! Nu, då sjunger inte jag kanske… [plötsligt:] Där har vi 

musik! När vi målar mandala! Har vi sådan här skön musik! Det tycker barnen är jättemysigt! Då 

sjunger ju inte jag, men då har jag på skiva. Och det kan de fråga efter: ”Kan vi inte måla mandala 

och ha skön musik?”. För då är jag också jättenoga att… [lågmält:] ”Nu pratar vi med låg röst så vi 

inte överröstar musiken”. Och det blir så där skönt! Och det kan vara jättemånga barn där inne, 

alldeles för många egentligen. De ligger till och med på golvet och målar. Men det är alldeles tyst, 

förutom musiken! Och de bara: ”Psch, psch…” viskar med varandra. Det är jätteskönt! Och jag 

tänker att det är ju ett sätt för barnen också… både för mig och för barn; de känner att… Det är ju 

sunt! Att känna: ”Vad skönt, vad lugnt och skönt; här inne kan vi koppla av en stund”. Det är 

jättemysigt, och bara sådant här skönt vågskvalp eller delfiner eller klassisk musik. Jättemysigt! Men 

de här stunderna när man får den här kontakten: det är ju det som betyder någonting. Det är det 

viktigaste. 

F upplever mandalastunden som jättemysig, jätteskön och att hen får närkontakt med barnen. F 

upplever att barnen i gruppen delar denna upplevelse med hen. De riktar gemensamt 

uppmärksamheten mot musiken och mandalamönster/-färger under tystnad. På detta sätt samspelar F 

och hela barngruppen kring musiken och mandala. Varje samspelspartner har en förförståelse av denna 

livsvärld och skapar sig vid varje tillfälle ytterligare förståelse av denna gemensamma upplevelse och 

hur den bäst kan uppnås (sociala regler, tystnad etc.). Genom att aktiviteten sker regelbundet har varje 

barn i gruppen möjlighet att skapa sig en mycket god förståelse av fenomenet ”samspel med mandala 

och skön musik”. När alla samspelar kan fenomenet visa sig som någonting avkopplande, mysigt och 

skönt för varje barn och F. 

F menar att det är sunt att känna lugn och ro; att få möjlighet att koppla av en stund i förskolan. Men 

”det som betyder någonting”, ”det viktigaste”, dvs. det mest meningsfulla är att dela en upplevelse 

med andra och på så sätt komma varandra nära; att få (när-)kontakt. F reflekterar över att det är 
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gruppen som tillsammans, genom vars och ens samspel med de övriga i gruppen, skapar denna lugna, 

mysiga upplevelse; både F och barnen viskar. 

Fokus: Inbjudan till samspel 

Min analys av Fokus: Inbjudan till samspel kan sammanfattas i följande punkter: 

 A inbjuder barnet till samspel i en sånglek tillsammans med A och övriga barn. A upplever att 

sångleken är jättepopulär bland barnen och det blir en rolig stund. 

 B inbjuder barnen till samspel genom ett överraskande ljud som fångar barnens uppmärksamhet. 

När B fått barnens uppmärksamhet inleder hen någon aktivitet. 

 C inbjuder barnet till samspel genom att tillföra någonting nytt till det rådande samspelet mellan 

barnet och kollegan. C:s djupa förförståelse om barnet möjliggör ett annat samspel än det mellan 

barnet och kollegan. C:s samspel förändrar hela gruppens upplevelse av stress till lugn. C:s 

meningsskapande kring situationen fördjupas i reflektionerna efter händelsen. 

 D inbjuder barn till samspel för att göra en rutinsituation intressant och lite rolig. D upplever att hen 

sjunger automatiskt, vilket jag tolkar som att hens meningsskapande kring sjungande i förskolan 

utgår från D:s person snarare än från D:s profession. 

 E inbjuder barnet till samspel genom att prata respektive att upphöra att sjunga. Barnet ger ett 

meningsfullt svar i det senare fallet. E upplever hela situationen som lugnare när hen sjunger. 

 F inbjuder barnen till samspel genom att ramsa med mjuk röst. F menar att detta fungerar bättre för 

att fånga barns uppmärksamhet än att ropa att de ska vara tysta. Hens förståelse av förskolors 

livsvärldar är att detta gäller även på andra förskolor, med andra pedagoger och barn. 

 

A: ”Det finns vissa sådana här sånglekar som vi gör” 

”Om de till exempel, när barnen blir lämnade… När föräldrarna har lämnat dem och de är ledsna, då 

kan det vara ett sätt att vi gör… att vi sjunger och gör sådana här rörelser tillsammans, eller... Det 

finns vissa sådana här sånglekar som vi gör, så man liksom kan fånga upp barnen och vara med. (…) 

Men det finns vissa sådana här saker man kan göra när föräldrarna är på väg… och ska gå… Att man 

börjar liksom med en sådan här dans. Och då får man med sig andra barn också, så gör man den 

tillsammans. Så då blir det liksom en rolig stund. (…) Det finns en som är jättepopulär just nu. 

A beskriver en sånglek och fortsätter: 

Så att när barnen har gått ett tag, då kan man ju verkligen säga så här: ”Vad ska vi göra nu?”. Och så 

föreslår de någonting, eller visar med kroppen vad vi ska göra, eller säger: ”[imiterar ett barn] 

Hoppa!”. Så hoppar man igen och… Och det är en jätte-… Den gör de verkligen… rörelser och är 

med och att man kan få liksom med jättemånga. Och de kan också vara på gården, kan de vara… tio 

meter bort nästan och göra liksom… De är fortfarande med! De har sett att det pågår, den här… Och 

så gör de såhär [hoppar sittande]; står de och hoppar och tittar. 

A uttrycker sig metaforiskt när hen berättar om sin upplevelse att hen ”fångar upp” barnen. Det är 

meningsfullt för A att ge barnen möjlighet att vara delaktiga i ett samspel tillsammans med A och 

andra barn. A:s handling är enligt min tolkning en inbjudan till den gemensamma livsvärld som delas 

av de närvarande i förskolan. Denna livsvärld har varje barn och pedagog en förförståelse av från sina 

tidigare erfarenheter av denna och eventuellt ytterligare förskolor. Pedagogerna och barngruppen har 

gemensamma erfarenheter och därmed djupare förståelse av hur det går till just på denna förskola vid 

lämningen. Denna gemensamt levda erfarenhet är deras delade livsvärld. I denna livsvärld upplever A 
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ibland att några barn är ledsna på morgonen. Genom sin handling, att samla barnen till en sånglek, kan 

A förändra barnens upplevelse av situationen; från nedstämdhet till glädje. 

A upplever att fler och fler barn, jättemånga, deltar med rörelser i sångleken. A upplever även att en 

viss sånglek är jättepopulär och att barn deltar även på långt avstånd. Jag tolkar detta som att A:s sätt 

att bjuda in till samspel intresserar barnen. Jag tolkar det som att barnen vill dela sin livsvärld med A 

och varandra; sina erfarenheter och förståelse av denna sånglek. Även barn som befinner sig på långt 

avstånd från A deltar i detta samspel. Jag tolkar detta som att A upplever att denna sånglek har en stor 

dragningskraft, dvs. A kan samspela med hela barngruppen oavsett det fysiska avståndet till varje 

enskilt barn.  

A upplever sångleken som jättepopulär. Eftersom A och barnen delar livsvärld i sångleken tolkar jag 

det som att alla som deltar i denna livsvärld också delar samma upplevelse. I denna livsvärld upplevs 

gemenskap och glädje genom det goda samspel som sker mellan de många deltagarna i denna sånglek. 

Min tolkning är att de upprepade positiva och gemensamma upplevelserna gör sångleken så omtyckt; i 

deras förförståelse av sångleken ingår positiva minnen. A:s meningsskapande kring att starta denna 

form av samspel, sånglek, är att det blir ”en rolig stund” och barnen får möjlighet till en bra start på 

dagen.  

B: ”Man fångar dem en stund” 

B: (…) bara att de sitter ner och är med – Då är det ”Wow!” [skratt]. Annars står de upp och springer 

iväg – hur ska jag [kunna] visa någonting om de inte är med? [skratt]. Så det är… Alltså, det är att 

fånga deras intresse. Och det är det som är den största utmaningen. Att fånga deras intresse och 

uppmärksamhet en liten stund för att göra någonting. Och bara visa, berätta eller peka och upprepa, 

upprepa, upprepa. 

L: Hur fångar du deras intresse då? 

B: Ja, det är… Det är helt plötsligt: ”[mycket kort, kraftfullt] Åh!”, alltså det är lite såhär ett litet 

utropstecken. Eller att man tar ut… Jag har ett munspel, eller en liten triangel: ”[triangelspelrörelser] 

Kling-kling-klingeling!” och sedan bara: ”[mycket kort] Åh!?”.  

L: [skratt] 

B: Och så är det… Man fångar dem en stund. Och sedan kan man sjunga någonting. 

B upplever att det i förskolan är en stor utmaning att fånga barnens intresse. Min tolkning är att B även 

upplever samma utmaning med att behålla barnens intresse längre än ”en liten stund” när hen väl 

fångat dem. 

B upplever att hen kan fånga barnens intresse genom att göra överraskande ljud med rösten eller 

musikinstrument. B bjuder alltså in barnen att delta i B:s livsvärld bestående av överraskande ljud. 

Barnen svarar på B:s inbjudan med överraskning och nyfikenhet på B:s livsvärld. Utifrån detta 

fortsätter B samspelet så länge barnen fortfarande är uppmärksamma och intresserade. 

B:s tidigare erfarenheter och förförståelse av just denna barngrupp påverkar hur B skapar ny förståelse 

och mening i detta sammanhang. B:s meningsskapande kring samspel med barngruppen i förskolan är 

att hen först måste ha barnens uppmärksamhet för att sedan kunna inbjuda till en aktivitet. Min 

tolkning är att det inledande musikaliska samspelet fungerar som en inbjudan till samspel. Detta 

samspel förändras sedan till en annan form av samspel och aktivitet. I vilken riktning samspelet 

förändras beror på B:s och barnens förståelser för varandras livsvärldar, vilka sedan förändras till en 

gemensam livsvärld. När B upplever att hen själv och barnen delar livsvärld kan hen inom denna 

livsvärld samspela med barnen kring det (pedagogiska) innehåll hen vill förmedla. B menar att ett litet 

”klingeling” räcker för att få barnens uppmärksamhet. Detta är enligt min tolkning alltså mycket 

kortvarig kommunikativ musikalitet. 
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C: ” Nu sätter jag på mig mössan…” 

Och det var en pedagog som ville tvinga på honom en mössa. Och det var inte jag som skulle gå ut 

med dem. Men då hör jag en annan pedagog som säger: ” [irriterat] Men… sätt på dig mössan!!!” 

Och vad gör jag? Jag hade mössan i handen [gestikulerar hur hen tar på sig själv en mössa på huvudet 

och sjunger:] Nu sätter jag på mig mössan… [blicken går fram och tillbaka från vänster till höger, 

nyfiket utrop:] ”Mmhm!” Och så tittade barnet. Och då tittade pedagogerna också. Eh… och eh… 

[paus] ”Nej, men det är min mössa!” säger barnet. ”Vill du ha den?” ”Ja” [gestikulerar hur hen ger 

mössan:]”Varsågod!”. Så man behöver inte sjunga en sång. Men man kan använda liksom… sångröst 

och så och melodier… till att lösa en situation som kan vara väldigt stressande, för att det är både 

vuxna och andra barn (som nu stod där) (…) och alla blickar var där. Och då gäller det om att… 

skärma av allt det här. Och tänka: ”Vad är det bästa? Hur löser jag den här situationen? Så att barnet 

inte…”. För, för mig det var liksom: huvudsaken det var det här barnet. (…) Och jag visste barnet 

mådde dåligt. Jag visste liksom att: det är svårt… Jag vet hur barnet reagerar. Och då ville jag 

liksom… undvika… jag ville rädda barnet! [skratt] 

I denna situation är barnet redan i ett samspel med kollegan. C inbjuder barnet till ett förändrat 

samspel mot det som barnet redan är inne i med kollegan. Kollegan, barnet och C befinner sig alla i 

hallen. De delar livsvärld och alla är med i rummet, dvs. de deltar alla, mer eller mindre, i samspelet, 

om än bara genom att lyssna. Samspelet kretsar hela tiden kring att (inte) klä på sig mössan, oavsett 

vem av de tre som uttrycker sig. Min tolkning är alltså att C:s inbjudan till samspel inte är ett totalt 

avbrott från det rådande samspelet med kollegan. Istället ändrar C riktning på det rådande samspelet 

genom att tillföra någonting nytt. Det är min tolkning att C ”sjunger” orden ”Nu sätter jag på mig 

mössan”. Enligt C:s egen mening är detta inte ”en sång”, men väl ”sångröst” eller ”melodi”. 

Framförallt två samspelsaspekter visar sig här. Det första är vilka tidigare gemensamma erfarenheter 

den vuxna och barnet har och därmed vilken förståelse de har för varandra, som därmed påverkar 

deras möjligheter att snabbt ”lyssna in” den andre. Det andra är på vilket sätt den vuxna tilltalar barnet, 

dvs. med vilka ord och med vilken röstkvalitet. C:s kollega använder, enligt C:s beskrivning, en 

irriterad röst och en språklig uppmaning. C, däremot, använder sångrösten när C beskriver vad hen 

själv gör med mössan. C uppmanar aldrig barnet att ta på sig mössan, enligt C:s berättelse. 

Förförståelsen bestämmer hur vi tolkar och upplever livsvärlden. C och barnet, som tillbringar mycket 

tid tillsammans, delar många erfarenheter av varandra i den gemensamma livsvärlden på avdelningen. 

De har därför haft många tillfällen att skapa en (förnyad) förförståelse av varandra. C:s kollega har 

istället erfarenheter och bättre förförståelse av andra barn, i en annan barngrupp. Förskolans livsvärld 

skiljer sig alltså något åt på de olika avdelningarna, beroende på bl.a. vilka personer som lever sina liv 

där, och leder till skilda förförståelser och upplevelser och därmed handlingar. Även pedagogernas och 

barnets upplevelser, erfarenheter och meningsskapanden som gjorts långt tidigare i deras respektive liv 

påverkar deras upplevelser i detta sammanhang. 

C har god förförståelse av hur barnet brukar samspela med andra personer. Detta leder till C:s 

meningsskapande i situationen; att barnet inte mår bra och att rådande samspelssätt försvårar barnets 

situation, vilket får C att inbjuda barnet till en förändrad form av samspel. 

C upplever, tillsammans med barnet och alla övriga samspelsdeltagare, en situation såsom stressig och 

svår. De upplever senare att den svåra situationen är löst; detta tolkar jag som att barn och pedagoger 

lugnat sig. Här visar sig alltså två olika upplevelser: en stressig och en lugn. Dessa är två delar av 

helhetsupplevelsen. Till helheten hör enligt mig dessutom övergången mellan dessa två upplevelser, 

dvs. en upplevelse av förändring; från stress till lugn. I denna situation delar alltså samspelsdeltagarna 

inte mindre än tre upplevelser som tillsammans bildar en helhet. Förutom start och slut är alltså 

förändringen däremellan av betydelse för helhetsupplevelsen. 
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Jag tolkar C:s berättelse som att det sker två meningsskapanden; ett i situationen och ett ytterligare 

under reflektionen (intervjun). Det första är: Barnet mår inte bra – jag gör något! Det andra är: 

”skärma av”; ”Vad är det bästa? Hur löser jag den här situationen?”; ”jag ville rädda barnet!”. Det 

första meningsskapandet sker mycket snabbt, medan det andra har ett annat djup. Det första har endast 

Barnet i fokus, medan det andra meningsskapandet även handlar om de övriga barnen i situationen 

(”skärma av”) och C:s värderingar och förhållningssätt. Under den pågående stressiga situationen 

grundar sig C:s meningsskapande alltså endast på en del av det som sker. Först det meningsskapande 

som sker i efterhand tar hänsyn till helheten. 

Utifrån C:s upplevelser och erfarenhet från hallsituationen skapar sig C mening och ny förståelse kring 

samspel med barn. C värdesätter barnets bästa och försöker finna det samspelssätt som är bäst för både 

det enskilda barnet (med mössan), och samtidigt även för alla de andra barnen i gruppen. C menar att 

man kan lösa en stressande situation genom att använda sångrösten. Detta fungerar ofta bättre än att 

uppmana eller ”tvinga” barnet.  

D: ”jag sjunger mycket: automatiskt sådär” 

D bjuder in barnet till ett musikaliskt samspel under handtvättningen. 

L: Finns det någon situation som du kan komma ihåg där du har använt den här typen av tal eller till 

och med 

L: [samtidigt tal] sång, eller? 

D: [samtidigt tal] Ja, men absolut!! 

D: Jag sjunger ju oftast. 

L: Jaha, okej. 

D: Tvättar händer… 

L: [avbryter] Du sjunger mycket? 

D: Ja, jag sjunger mycket: automatiskt sådär… till barnen. För att… fånga dem och... [Om man] 

tvättar händerna till exempel: för att det ska bli intressant och lite roligt. 

D upplever att hen oftast sjunger. ”Oftast” kan här innebära ”i jämförelse med (barnriktat) tal”, eller 

möjligen i jämförelse med någon onämnd kollega. Å andra sidan kan ”oftast” innebära ”ofta” eller 

”vanligen”, dvs. många gånger om dagen eller i många olika sammanhang. Den senare tolkningen 

håller jag för mest rimlig, eftersom D även upplever att hen ”sjunger mycket”. D:s upplevelse är 

hursomhelst att sjungande inte är någonting främmande i hens livsvärld. 

D upplever att hen sjunger automatiskt. Jag tolkar detta som att D sjunger både spontant och 

vanemässigt. Användningen av ordet ”automatiskt” tolkar jag dessutom som att D under intervjun 

reflekterar och skapar mening kring sitt sjungande utifrån sig själv som person, inte i relation till sin 

profession som förskollärare. 

D menar att hen genom att sjunga kan ”fånga” barnet, dvs. få barnet att stanna kvar vid handfatet tills 

händerna är rena. Uttrycket tolkar jag metaforiskt; fångningen är inte en fysisk handling, utan ett nära 

samspel med barnet.  

D har en förförståelse av att sjungande kan göra handtvättningen ”intressant och lite rolig”. Denna 

förförståelse grundar sig på D:s tidigare upplevelser och meningsskapanden i liknande sammanhang. 

Min tolkning är att D upplevt detta med många barn, eftersom hen talar om ”dem”, dvs. flera olika 

barn eller förskolans barn i allmänhet. 

D inbjuder till ett samspel som barnet upplever ”intressant och lite roligt”. Ett gott samspel kräver, 

enligt min förståelse, att både D och barnet ger varandra möjlighet att bestämma över samspelets 

riktning. Min tolkning är att D inbjuder och upprätthåller samspelet genom att ständigt lyssna in 
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barnets uttryck och tolka dess upplevelse. På så vis anpassar D samspelet efter sin nya förståelse av 

barnets intresse och vad barnet tycker är roligt.  

E: ”Vill du att jag sjunger?” 

E inbjuder barnet till samspel i vilosituationens livsvärld genom att sjunga. 

Det är väl att man håller, oftast alltså… att man håller i barnet, och så kan man säga: … att jag säger: 

”Vill du att jag sjunger?” Och de kanske inte svarar, men man sjunger den. Och så börjar man sjunga 

helt enkelt. Och så brukar jag testa faktiskt [fniss] om jag sjunger en eller två gånger: ”Vad händer 

om jag slutar?” Och ibland skriker de eller snyftar de. Och då tänker jag: ”Då fortsätter jag”; när jag 

sjunger så tycker de att det är… Det känns lugnare. 

I vilosituationen delar E och barnet upplevelsen av lugn. För att slappna av tillsammans samspelar de i 

dialog. Enligt min tolkning kräver detta samspel alltså – hur motsägelsefullt det än låter – en viss 

aktivitet och fokus på den andres uttryck såsom andning, puls, rörelser, ljud mm. Liksom i varje annat 

samspel behöver samspelsparterna aktivt lyssna in varandra för att kunna dela varandras förståelse och 

livsvärld. 

E använder två olika sätt att inbjuda barnet till att få höra E:s sjungande. Det ena är en talad direkt 

fråga: ”Vill du att jag sjunger?”. På den frågan händer det att barnet ”inte svarar”, åtminstone inte på 

ett sätt som E kan skapa mening kring. Det andra inbjudningssättet är att E helt enkelt börjar sjunga 

och lyssnar in barnets reaktion när E avbryter samspelet genom att upphöra att sjunga. Den egentliga 

frågan är här alltså den motsatta: ”Vill du att jag slutar sjunga?”. På denna fråga får E ibland svar i 

form av skrik eller snyftningar. Dessa kan E skapa mening kring, nämligen att barnet vill att E 

fortsätter sjunga. 

”när jag sjunger så tycker de att det är… Det känns lugnare.”: E börjar med att försöka tolka barnets 

upplevelse eller tyckande, men hejdar sig och uttrycker istället sitt eget meningsskapande kring 

vilosituationen. Jag tolkar ”Det känns lugnare” som att E menar att hela situationen blir lugnare. 

Barnet i famnen och E själv delar den lugna upplevelsen. 

F: ”en liten ramsa” 

När F vill samla barnen i något sammanhang, inbjuder hen barnen till samspel genom att ramsa. 

 … jag är inte jätteduktig att sjunga, men jag tycker det är jättekul! Och jag märker, alltså hur det 

fångar barn! Och det är det bästa och börja, det vet du säkert också, när man ska sätta sig och få 

barnet att bara: [barskt] ”Sch! Tyst alla barn, lyssna!”, (så bara): [ramsar mjukt, rör tummarna] ”En 

tumme tittar upp, en tumme…”. Då har man alla barnen genast såhär: ”Vad är det som händer?”. Så. 

Man behöver inte göra, bara ett litet [rör tummarna, viskar] ”En tumme”… så: en liten ramsa. 

F inbjuder barnen till samspel genom att ramsa. När F ramsar reagerar barnen. F:s meningsskapande 

kring barnens reaktion är att barnen tänker: ”Vad är det som händer?”. Jag tolkar detta som att F får 

barnens uppmärksamhet, vilket F även uttrycker med att ramsandet ”fångar” barnen. 

För att få barnens uppmärksamhet menar F att ”Man behöver inte göra”. Min tolkning är att F syftar 

på sin tidigare beskrivning: ”[barskt] ”Sch! Tyst alla barn, lyssna!””. F menar att detta sätt skiljer sig 

från att inbjuda barn till samspel genom att ramsa. F:s meningsskapande utgår från hens förförståelse 

av sin livsvärld. I F:s livsvärld förekommer alltså, eller har förekommit, båda dessa sorters inbjudan 

till samspel. F:s förförståelse om mig – ”det vet du säkert också” – är att även jag har denna 

förförståelse. F:s förförståelse är dessutom att även jag vet vilket sätt som är ”det bästa” för att fånga 

barnen, eller få dem att sätta sig ner, nämligen att ramsa. F:s meningsskapande är alltså att andra 
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personer med erfarenhet från arbete i förskola också vet att dessa båda sätt förekommer och att av 

dessa två är att ramsa det bästa. 

Trots att F ”inte är jätteduktig att sjunga” upplever hen det som ”jättekul”. Det är i F:s livsvärld alltså 

möjligt att uppleva sjungande som jättekul, utan att för den skull behöva vara jätteduktig. F:s 

meningsskapande är också att hen, utan att vara jätteduktig, kan ”fånga” barn med sitt sjungande. 

Alltså har duktigheten, enligt F, varken att göra med hur kul det är eller hur bra det går att ”fånga” 

barnen. 

Avslutning 

I uppsatsens avslutande del diskuterar jag studiens resultat, dess betydelse för praktiken och 

professionen samt lyfter fram några slutsatser från undersökningen. Avslutningsvis ger jag förslag till 

vidare forskning. 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser och meningsskapande kring sin 

egen användning av sång och musik i förskolans omsorgssituationer. Utifrån studiens syfte är mina 

frågeställningar: 

 Utifrån vilken förförståelse skapar förskollärarna mening kring fenomenet kommunikativ 

musikalitet i livsvärlden förskolans omsorgssituationer?  

 Hur framträder förskollärares meningsskapande kring fenomenet kommunikativ musikalitet i 

livsvärlden förskolans omsorgssituationer? 

Studiens resultat 

Förskollärarnas förförståelse  

Förskollärarnas tidigare erfarenheter och förförståelse av fenomenet kommunikativ musikalitet i 

förskolans omsorgssituationer påverkar både deras meningsskapande kring fenomenet och vilka ord 

och uttryckssätt de använder i sina reflektioner. 

Fenomenets komplexitet visar sig genom de många olika ord som förskollärarna skapar mening 

utifrån. Varje förskollärare talar om att (inte) sjunga, men deras meningsskapande kring ”att sjunga” är 

olika. B gör skillnad på att ”sjunga” och att ”nynna”, medan C gör skillnad på ”att sjunga en sång” och 

”att använda sångröst och melodier”. Skillnaden är alltså om det som uttrycks är en färdigkonstruerad 

text och melodi eller om det är improviserat i stunden. F talar om hur kul det är ”att sjunga” och ger 

samtidigt ett exempel på ”en ramsa”. Sjungandet kombineras även med rörelse och/eller visuella 

uttryck. B och E håller barnet i famnen och gungar eller vaggar barnet. A sjunger samtidigt som de gör 

rörelser eller dansar. F rör på tummarna till ramsan. En bild på en snigel har stor betydelse för 

samspelet mellan A, barnet och Lilla snigel-sången. C kombinerar improviserat sjungande med att 

genom rörelser visa barnet hur man tar på sig mössan. C:s meningsskapande är att detta är ”dramatik”. 

Förutom genom sångrösten visar sig fenomenet kommunikativ musikalitet auditivt även genom B:s 

överraskande utrop och spel på musikinstrument samt F:s inspelade sköna musik. D:s 
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meningsskapande kring fenomenet är att vara ”i samförstånd” med barnet och ”glömma bort allting 

som är”. C och F ger båda exempel på någonting som jag inte tolkar som ”kommunikativ musikalitet”, 

nämligen ett slags envägskommunikation där pedagogen uppmanar barnen vad de ska göra. 

Förskollärarnas meningsskapande  

Enligt förskollärarnas meningsskapande kan fenomenet kommunikativ musikalitet dels förhindra att 

en förändring av känslor, stämning etc. sker, dels påverka att en förändring sker. Genom att inbjuda 

barnet till sång eller sånglek bevarar förskollärare den stämning som redan råder. Förskollärarna 

upplever alltså kommunikativ musikalitet såsom förebyggande. Sång och sånglekar kan förebygga att 

en förändring sker; att barnet blir ledset eller ointresserat i en rutinsituation, exempelvis lämning eller 

hygienskötsel. Förskollärarna upplever även att fenomenet kommunikativ musikalitet förändrar 

någonting; känslor eller stämningen i rummet. Det upplevs som uppmuntrande och välkomnande till 

gruppen, exempelvis vid morgonlämningen. Det upplevs även som entusiasmerande; genom många 

olika typer av kommunikativ musikalitet fångar förskollärarna barnens intresse och uppmärksamhet. I 

andra sammanhang upplevs kommunikativ musikalitet såsom lugnande. Den lugnande upplevelsen 

visar sig dels som avslappnande i exempelvis vilosituationen, dels som avstressande i en emotionellt 

svår situation. Förskollärarna upplever även kommunikativ musikalitet såsom relationsstärkande, både 

mellan förskolläraren och ett enskilt barn och mellan förskolläraren och hela barngruppen. 

Förskollärarnas meningsskapande handlar även om någonting som är värdefullt eller betydelsefullt i 

sig. Förskollärarna upplever kommunikativ musikalitet i gemenskap med andra människor som delar 

deras livsvärld, förskolan. Kommunikativ musikalitet handlar alltså om att dela förförståelse med en 

eller flera andra och uppleva samförstånd. Därmed stärks relationen till den andre. Den närkontakt 

som förskollärarna upplever i ett positivt samspel är någonting av värde och betydelsefullt. 

Förskollärarna upplever olika typer av kommunikativ musikalitet som glädjefullt, jättepopulärt eller 

mysigt och skönt. Att tillsammans i barngruppen kunna slappna av till musik upplevs som sunt. 

Positiva minnen och förförståelse av aktiviteter med kommunikativ musikalitet får gruppen att 

samarbeta för att uppnå denna upplevelse igen. Förskollärare upplever även att hela gruppen är 

gemensamt engagerad i samspelet. Detta handlar alltså om förskollärarens och barngruppens 

välbefinnande i förskolan. 

Att få barnens uppmärksamhet handlar enligt förskollärarna inte om att överrösta barnen genom rop 

eller befallningar. Istället handlar det om att göra barnen intresserade och bjuda in dem till samspel. 

Förskollärarna kan tolka barnets uttryck bättre när de samspelar genom kommunikativ musikalitet, 

exempelvis sjungande. Förskollärarna upplever att samspelet fungerar oavsett hur ”duktig” 

förskolläraren säger sig vara på att sjunga. Den kommunikativa musikalitetens kvalitet beror alltså på 

kommunikativa aspekter, inte på estetiska eller kulturella aspekter. 

Förskollärarna berättar om många olika typer av kommunikativ musikalitet och anpassar sitt 

uttryckssätt efter sammanhanget för att kunna uppleva ett så bra samspel som möjligt. Att ”sjunga” 

kan upplevas meningsfullt i något sammanhang, men störande i ett annat. I vissa sammanhang av 

kommunikativ musikalitet upplever förskolläraren samspel med hela barngruppen, även på långt 

avstånd, medan andra sammanhang upplevs som ett nära samspel med ett enskilt barn. Kommunikativ 

musikalitet är alltså någonting som kan anpassas, och anpassas, efter sammanhanget och deltagande 

personer. 

Förskollärarna upplever ett ansvar för barnens bästa i förskolan och varje förskollärare använder 

kommunikativ musikalitet, men med sitt eget personliga uttryck. Förskollärarens förförståelse av 
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barnet och livsvärlden påverkar hens kommande handlingar och samspel med barn. Förskollärarna 

upplever att det kommunikativa musikaliska samspelet sker ”automatiskt”, dvs. utifrån ett spontant 

och personligt bemötande av barnet. Genom reflektion får förskolläraren en djupare förståelse för sitt 

samspel med barnen. 

Diskussion av teori och metod 

Resultatet påverkas av hur studien är genomförd, exempelvis vilka deltagarberättelser mina 

intervjufrågor leder till. Intervjuns innehåll utgår från min egen och deltagarens förförståelse av 

forskningsområdet, varför ett etablerat tema skulle kunna ge ett djupare empiriskt material än ett 

mindre känt. Andra deltagare skulle sannolikt bidragit med andra berättelser. Även om studien är 

idiografiskt genomförd påverkar deltagarna som grupp resultatet, eftersom sammansättningen av 

deltagarberättelser påverkar vilka mönster som blir synliga i analysen, vilket i sin tur påverkar vilka 

uttalanden som framträder i presentationen. Därför kan resultatet inte generaliseras till att gälla t.ex. 

alla förskollärare eller alla typer av kommunikativ musikalitet annat än i kombination med ytterligare 

studier. 

Resultatet har analyserats fram med hjälp av tolkningsfenomenologi, vilket innebär att resultatet inte 

säger någonting om hur saker verkligen förhåller sig, utan endast hur de upplevs ur studiedeltagarnas 

perspektiv. IPA:s detaljerade tillvägagångssätt möjliggör sannolikt ett bredare spektrum av teman att 

visa sig, jämfört med om studiedeltagarna redan från analysens början slås samman till en grupp. En 

nackdel med detta tillvägagångssätt kan dock vara att det tar mycket tid i anspråk. Smith, Flowers och 

Larkin (2009, ss.51-52) anser därför att tre deltagare är idealt för en studentuppsats, men eventuellt 

kan deltagarna intervjuas två gånger var för att få ett tätare material. Ett alternativ till den analysmetod 

jag använt skulle kunna vara att på fem eller sex deltagare pröva den IPA-metod som Smith, Flowers 

och Larkin (2009, ss. 106-107, 114-117) föreslår för stora studier, dvs. från och med sju deltagare. 

Diskussion av tidigare forskning 

I detta kapitel diskuterar jag mina resultat i relation till tidigare forskning. 

I denna studie utgår jag bland annat från Gillespie och Glider (2010), som konstaterar att sång och 

musik används av förskollärare i många olika situationer utanför den planerade musik-och 

rörelseaktiviteten, däribland i omsorgssituationer. Gillespie och Glider (2010) genomförde dock inte 

studien i Sverige. Därför skulle siffrorna kunna se annorlunda ut när det gäller svensk förskola, men 

jag saknar en liknande svensk studie. Min studie utvecklar deras kvantitativa undersökning till att 

omfatta förskollärares egna upplevelser och meningsskapande kring sin egen sång-och 

musikanvändning.  

Min studie visar att förskollärarnas förförståelse av fenomenet kommunikativ musikalitet, och därmed 

ord att skapa mening kring, är mångfasetterad. Sjungande, nynnande etc. består enligt min 

förförståelse av den kommunikativa musikalitetens beståndsdelar puls och kvalitet. Förskollärarna 

skapar även mening kring den gemensamma ”stunden” och den växande relationen, dvs. narrativ 

(Malloch 1999). Förutom de olika (röst-)ljuden, framträder även kroppsliga och visuella aspekter av 

kommunikativ musikalitet i min studie, genom att rörelser och synintryck har betydelse för samspelet. 

Det är min tolkning att även dansrörelser, dramatik och fingerrörelser sker med puls och narrativ. 

Kvaliteten är här inte ljudlig (tonhöjd), utan innebär istället hur det kroppsliga/visuella varieras, t.ex. 
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små eller yviga rörelser (Malloch 1999, s.38). Eftersom jag gjort en intervjustudie, inte en observation, 

kan jag inte säga hur kommunikationen verkligen gått till. Utifrån förskollärarnas sätt att skapa 

mening kring dessa situationer, och min förförståelse av de begrepp de använder, finner jag det dock 

rimligt att anta att puls, kvalitet och narrativ förekommer i förskollärarnas kommunikation med barnen 

i förskolan, liksom mellan föräldrar och spädbarn (Malloch 1999). 

Förskollärarna berättar om vissa aspekter av fenomenet kommunikativ musikalitet med omväxlande 

olika ord, exempelvis ”musik och dramatik” eller ”sjunga och ramsa”, vilket jag menar indikerar de 

olika uttryckssättens gemensamma grund. Malloch (1999, s.48) exemplifierar detta genom att visa 

likheterna i samspelet när det gäller barnriktat tal och sång. Förskollärarna uttrycker även att de 

använder sådana uttryckssätt spontant eller automatiskt, vilket jag menar stärker idén om att den 

kommunikativa musikaliteten är en förutsättning för mellanmänsklig kommunikation (Malloch 1999, 

s.47). Därmed måste dessa uttryckssätt inte läras in genom skolning, utan varje människa kan – med 

god stimulans – tillägna sig dessa på samma sätt som verbalt språk. I detta sammanhang är det även 

relevant att kommunikationen mellan förskollärare och barn inte i första hand handlar om att förmedla 

en estetisk upplevelse eller kunskap (Ruud 2013). Kommunikationen handlar istället om att förmedla 

en känsla av samhörighet, eller att förmedla en annan känsla än den rådande för att förändra 

stämningen i barngruppen. Detta kan förklara varför en förskollärare som säger sig inte vara 

”jätteduktig att sjunga” ändå kan kommunicera genom att just sjunga. Kvaliteten på denna sorts 

sjungande bör alltså inte bedömas i estetisk, utan i kommunikativ, bemärkelse. 

Förskollärarna i min studie upplever att barns känslouttryck förändras i sammanhang med 

kommunikativ musikalitet. Barnen blir t.ex. lugnare eller gladare. Det är intressant att dra en parallell 

till Vists studie (2011), och begreppet emotionell tillgänglighet: Sången/musiken kan hjälpa barnen att 

få tillgång till sina känslor och därmed uttrycka sina känslor – det är detta som förskollärarna upplever 

som att barngruppen blir t.ex. lugnare. 

Förskollärarna i min studie upplever att de får närkontakt med barnen och att relationen till barnet 

stärks. Vist (2011, s.287-288) skriver att sammanhangen som hennes studiedeltagare berättar om alltid 

är en-till-en-situationer och att empati och närhet är viktigt för relationen mellan barnet och 

omsorgsgivaren. Förskollärarna i min studie vittnar om sådana upplevelser, både i en-till-en-

situationer och i barngruppen. Vist (2011, s.287) ställer sig frågan huruvida nära relationer mellan 

barn och omsorgsgivare i förskolan, med flera barn per vuxen, kan ge lika starka musikupplevelser 

och emotionell förmåga som i en-till-en-situationer. Vist (2011, s.287) undrar även om förskolebarns 

möjligheter till emotionell förmåga skulle kunna förbättras genom musikupplevelser. I min analys har 

jag inte funnit några skillnader i den upplevda relationen beroende på antal barn. Enligt min analys har 

alltså musikupplevelser i grupp lika stor potential för emotionell förmåga som i en-till-en-situationer. 

Dock är mitt material begränsat och frågan har inte varit mitt huvudfokus. 

Min studie visar att förskollärarna, tillsammans med barnen, har många olika emotionella upplevelser 

av musiken, ofta i spontana eller oplanerade sammanhang i förskolan. Vist (2011, s.288) menar att 

olika lärandekulturer gynnar olika typ av lärande, exempelvis att spela rytmer korrekt respektive att 

uttrycka sina känslor genom sitt spel. Vist (2011, s.288) menar att musik kan vara medierande redskap 

för många olika typer av förmågor och att det är viktigt att känna till vilka lärandekulturer som vi 

erbjuder barnen för att vi ska vara medvetna om vilken typ av kunskapsområden vi stöttar eller 

begränsar. I min studie vittnar flera förskollärare om betydelsen av en god relation till barnet och att 

denna ofta uppstår/stärks i sammanhang av kommunikativ musikalitet, samtidigt som de flesta sällan 

reflekterat över musikens betydelse för relationen.  
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Mina analysresultat visar att förskollärare upplever att kommunikativ musikalitet kan bidra till deras 

eget och barnens välbefinnande och hälsa, exempelvis upplever de gemenskap, avslappning eller att 

stress motverkas. Mina resultat ligger alltså i linje med Ruuds studie (2013) om musik som kulturellt 

immunogen. En skillnad mellan dessa studier är dock att Ruud studerat personers musikanvändning i 

många olika livsvärldar, ofta där de i ensamhet lyssnat på inspelad musik. Detta skiljer sig alltså från 

min egen studie, där musiken i de flesta fall kommuniceras direkt mellan människor och i förskolans 

livsvärld. Denna skillnad gör att jag inte kan dra slutsatser om huruvida personerna i min studie har 

dessa upplevelser på grund av musiken eller på grund av den mellanmänskliga kommunikationen. 

Men min studie fokuserar inte heller på upplevelsernas orsaker, utan endast på upplevelserna själva. 

Det är alltså svårt att veta om det är musiken eller kontakten mellan människor som fungerar som ett 

”immunogen”, dvs. om det är ett kulturellt eller snarare ett socialt/relationellt immunogen. Även Ruud 

påpekar att hans studie är för liten för att kunna dra slutsatser om de generativa mekanismerna. 

Mina resultat visar att förskollärarna upplever att deras kommunikation genom sång och musik sker 

automatiskt, dvs. spontant och obehindrat, i många olika sammanhang i förskolans vardag. Några 

exempel på sammanhang är för att glädjas eller roas, slappna av eller stressa ner. Just dessa exempel 

stöds av Ruuds studie (2013); hans studiedeltagare upplever musiken som sammanflätad med det 

övriga vardagliga livet, och inte som ett separat estetiskt ting. Det ”automatiska” i förskollärarens 

handling förstår jag alltså som sammanflätat med andra vardagliga handlingar.  

Förskollärarnas reflektioner visar att de har ett arbetssätt, baserat på förskollärarnas personliga 

erfarenhet och meningsskapande, som möjliggör att specifika känslor hos barnet visar sig, t.ex. glädje 

eller avslappning. Även Ruuds studiedeltagare (2013) har lättare att ge utlopp för sina känslor med 

hjälp av vissa rutiner, t.ex. sitta i favoritfåtöljen, i samband med att de ägnar sig åt musicking. 

Förskollärarnas erfarenhetsbaserade arbetssätt är uppbyggt kring sådana rutiner. De har dessutom olika 

rutiner för att stimulera olika typer av känslor, eller stämning i barngruppen. Förskollärarna har alltså 

erfarenhet av vilka känslor som möjliggörs av vilken rutin, något som kan vara unikt för varje barn. 

Förskollärarna i min studie menar att kommunikativ musikalitet ger upplevelser som är sunda, roliga 

eller avkopplande etc. Detta resultat stöds av Ruud (2013) som menar att musik ökar människors 

livskvalitet på flera olika sätt, och därmed även hälsan. 

När förskollärarna i min studie använder kommunikativ musikalitet upplever de social gemenskap 

med barnen och en särskild närhet eller relation till varje barn. Jag tolkar deras berättelser som att 

samspelet med barnen sker med stor lyhördhet och anpassning efter sammanhanget. Förskollärarna tar 

alltså ansvar för att deras förhållningssätt ska vara en omsorg av god kvalitet (Josefson 2018, s.153). 

Lyhördheten och den ömsesidiga dialogen är något som, förutom Josefson (2018, s.38), även andra 

studier uppmärksammat: Enligt Malloch (1999, ss.31-32) är det ömsesidiga givandet och tagandet i 

samspelet själva grunden för kommunikativ musikalitet. I Wassrins studie (2016a, s.29) framträder 

denna ömsesidighet genom barnens aktiva inflytande och delaktighet över innehållet i 

musikaktiviteten. Därmed utjämnas maktobalansen mellan vuxna och barn och de kan vara 

tillsammans i musiken (Wassrin 2016a, ss.34, 44). I en lärandekultur som tillåter och uppmuntrar barn 

att vara tillsammans i musiken, dvs. uppleva musiken, kan barnens emotionella förmåga stimuleras 

(Vist 2011, s.288). 
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Betydelse för praktiken och professionen 

Studien har betydelse för hur vi ser på sång och musik i förskolan, särskilt i relation till omsorg. 

Studien visar med en mångfald exempel hur förskollärare reflekterar kring kommunikativ musikalitet i 

förskolan. Kommunikativ musikalitet är enligt studien meningsfullt i många olika sammanhang i 

förskolans omsorgsituationer, och för olika syften. Genom att sätta ord på vad och hur vi gör kan vi 

fördjupa förståelsen av den kommunikativa musikalitetens betydelse för ett omsorgsfullt möte. Genom 

fördjupad förståelse kan vi även tillämpa detta samspelssätt oftare och/eller i fler sammanhang i 

relation till förskolans uppdrag gällande bl.a. trygghet, välbefinnande, delaktighet samt sång och 

musik (Lpfö 98 2016). 

Slutsatser 

Min studie bidrar med kunskap om kommunikativ musikalitet i en förskolekontext. En slutsats är att 

studier av samspelet och relationen mellan förskollärare och förskolebarn, även i grupp, kan ge 

ytterligare kunskap om de speciella förhållanden som råder i förskolans livsvärld, och som skiljer sig 

från familjens livsvärld med dess samspel och relationen mellan föräldern och det egna barnet. 

Vidare forskning 

Flera studiedeltagare talar om att deras användning av kommunikativ musikalitet sker spontant. Det 

skulle vara intressant att undersöka var denna spontanitet kommer ifrån; hur den uppstår, i vilka 

situationer och hur detta påverkar barnen i olika sammanhang.  

Det skulle även vara intressant att undersöka vilka ord och begrepp förskolepedagoger använder när de 

samtalar om kommunikativ musikalitet i förskolans olika sammanhang: Vilka skillnader/likheter finns 

när de talar om exempelvis omvårdnadsaktiviteter respektive lärandeaktiviteter samt i skriftlig 

dokumentation av förskolans hela verksamhet? 

Jag undersöker i denna studie endast förskollärarnas upplevelser och meningsskapande kring sång och 

musik. Det skulle även vara intressant att få mer kunskap om barnens meningsskapande kring 

kommunikativ musikalitet i olika sammanhang i förskolan. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Frågor om informanten och hens arbete 

1. Vilket år tog du förskollärarexamen? 

2. Har du arbetat med förskolebarn sedan examen? Redan innan fskl-utbildningen? 

3. Berätta lite om din barngrupp! Åldersspann, antal barn och pedagoger? 

Presentation av min studie 

Jag berättar vad jag menar med det som står i missivbrevet och vad jag är intresserad av, dvs. 

kopplingen till omsorg mer än till lärande (även om de hör ihop). Läroplanscitat angående omsorg. I 

den här intervjun är jag intresserad av att få reda på just dina erfarenheter och upplevelser. 

Reflektionsfrågor 

4. Har du tänkt på/reflekterat kring sång och musik som något annat än lärande? 

5. Är detta något som du har diskuterat med kollegor? 

6. Använder du sång/musik för att erbjuda en trygg omsorg (välbefinnande och trygghet) för 

barnen?  

7. I så fall: på vilket/vilka sätt? I vilka sammanhang? 

8. Om inte reflekterat kring sång/musik som omsorg: Hur kommer det sig att du sjunger i 

omsorgssituationer, trots att det inte är ett pedagogiskt val? 

Informantens exempel 

9. Berätta om ett exempel då du sjöng för ett barn i en omsorgssituation! Gärna från idag 

eller igår, eller som du minns särskilt väl. 

10. I vilken situation sjöng du (tid, plats, aktivitet)?  

11. Vilka personer (ej namn) var närvarande; barn och/eller vuxna, hur många?  

12. Hur gammalt var barnet/-n i ditt exempel? 

13. Vad och hur sjöng eller nynnade du? Beskriv! 

14. Hur mådde personerna strax innan; stämning, humör, trötthet etc.? 

15. Hur kom det sig att du började sjunga? Varför började du sjunga i denna situation? 

16. Upplever du att stämningen etc. förändrades medan du sjöng, eller strax efteråt? På vilket 

sätt? Vad ”hände” med barnet? 

17. Hur blev det så? Vad upplever du att det var som påverkade barnets reaktioner? 

18. Upplever du även att du själv förändrades, emotionellt? 
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Bilaga 2: Översiktsmall 

Minut Informanten berättar: Kommentar 

0  

Examen nyligen, 20XX 

Laila flyttar 

pepparkaksfat 

 

Behöver ej 

transkriberas. 

1 Småprat om att jobba/plugga 

barns åldrar 

Behöver ej 

transkriberas. 

2 L: musik/språk, vardagssituationer 

 

Behöver ej 

transkriberas. 

3 L:Barnriktat tal/sångröst, oskolad. Erfarenhet? Behöver ej 

transkriberas 

(till ca 3:50). 

4 I: ”Jag pratar inte på något speciellt sätt.” 

sänder ut ett välkomnande, glad; röst+ansikte, inte annat sätt med 

rösten (ger exempel) 

Oj! 

5 I: tänker inte på om/att jag gör det – skulle vara intressant att 

höra/veta. Pratar på visst sätt, men inte med annan  röst. 

 

6 L: Finns olika sätt, även olika tyckanden. Ansiktsuttryck, prata 

mjukt. Beskriv! 

I: ändrar inte rösten. 

 

Sa I ”mjukt”? 

7 I: när man möts, känna sig välkommen vid lämningen. ”Heej, 

vad roligt att du ä här!” så kanske jag inte säger till en vuxen. 

L: Man överdriver. 

I: en entusiasm 

= exempel 
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Bilaga 3: IPA, steg 2 och 3 
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Bilaga 4: Mejlkontakt 

Hej XXX! 

Jag är student på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och skriver 

examensarbete denna termin. Jag söker förskollärare som jag kan intervjua. Läs gärna det 

bifogade missivbrevet för mer information. 

Jag undrar om du har några förskollärare som kan vara intresserade av att delta i min studie? 

Med vänliga hälsningar, 

Laila Traunmüller 

 

Hej XXX! 

Jag mejlade dig förra veckan (14/11) angående mitt examensarbete inom 

musik/kommunikation i förskolans vardag.  

Jag undrar om du har hunnit fundera över ifall du tillåter att jag kommer och intervjuar någon 

eller några av dina förskollärare som arbetar med 1-2-åringar (det kan finnas även äldre barn i 

gruppen)? Har du även hunnit fråga förskollärarna? 

Av de förskollärare som är intresserade av att delta, så kommer jag att välja ut några stycken 

från olika förskolor runtom i Stockholms län. Därför behöver jag veta senast nu på fredag 

24/11 vilka som är intresserade. Jag ber om ursäkt att detta datum inte framgick av mitt första 

mejl. 

Om det inte finns intresse från din eller förskollärarnas sida, så är jag mycket tacksam om du 

vill meddela mig detta.  

Med vänliga hälsningar,  

Laila Traunmüller 
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Bilaga 5: Missivbrev 

Stockholm 10/11 2017 

 

Hej! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 
och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer att handla om 
förskollärares upplevelser och erfarenheter kring sång/musik i förskolans vardag. Studien rör sig i 
gränslandet mellan kommunikation och sång/musik. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua förskollärare vid något tillfälle under 
november månad 2017. Förskolläraren bör ha minst ett års erfarenhet av arbete i barngrupp med barn 
yngre än 3 år. Observera att särskilda kunskaper inom sång/musik inte är nödvändigt för att delta i 
studien. Vid intervjun kommer jag att anteckna och göra en enkel ljudupptagning. För att genomföra 
intervjun behöver jag tillgång till ett avskilt rum på förskolan där inga barn eller vuxna vistas. Intervjun 
kommer att ta maximalt 45 minuter. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
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 min egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Det är förskollärare som intervjuas i denna studie. Men eftersom intervjun relaterar till förskolans 
verksamhet vill jag även ha tillstånd från närmaste chef. 
 
Med detta brev vill jag 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.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Laila Traunmüller 
 

Student: Laila Traunmüller  
Tel.nr: XXX XX XX XX 
Mailadress: xxx.xxxxx@gmail.com  
 
 
Handledare: XXXX XXXXXX  
Stockholms Universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-XXX XX XX 
Mailadress: xxxx.xxxxxx@buv.su.se  
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Lämnas ifylld, av både chef och förskollärare, till 
studenten Laila Traunmüller innan intervjun genomförs. Om du/ni inte samtycker till medverkan 
är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag SAMTYCKER till att delta i studien. 

 

Förskollärarens namn:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Förskollärarens underskrift:……………………………………………………………………………………………………………….. 
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