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Sammanfattning 

Enligt läroplanen skall barnen på förskolan få möjlighet att ”kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer” och ett av exemplen som nämns i styrdokumentet är musik. I undersökningen 

kommer det att refereras till tidigare forskning om musikundervisningens betydelse där 

medvetenheten om metod och mål är centrala faktorer för en meningsfull musikverksamhet.   

Tidigare forskning visar på två polariseringar där den ena polen ser musiken som något 

konstnärligt och estetisk medan den andra menar att musiken är en kreativ verksamhet där man 

ser till barnens naturliga uttal som utgångspunkten till att arbeta med musik. Vidare resoneras 

det om hur olika prioriteringar och brist på musikutbildning hos pedagogerna ligger till grund 

som några av de faktorer som hämmar musikverksamheten men också läroplanen påvisar den 

tidigare forskningen på inte formulerar något specifikt arbetssätt eller målsättning för 

musikverksamheten. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medvetet musiken används i förskolans 

verksamhet med fokus på pedagogernas perspektiv.  

Metoden för undersökningen var att samla empiriskt material genom kvalitativa intervjuer av tre 

pedagoger på en förskola. Genom att använda en semistrukturerad intervjuform fick 

informanterna möjligheten att själv reflektera kring förskolans musikverksamhet och sin egen 

roll i den. Intervjuresultaten bearbetades sedan och kopplades till den tidigare forskningen kring 

ämnet samt jämfördes med olika teorier om musikens roll i barnens utveckling. De 

sammantagna resultaten visar på att pedagogerna ofta har goda kunskaper om musikens 

betydelse ur flera olika aspekter i barnens utveckling, men att inte mycket av dessa kunskaper 

och medvetenhet tas tillvara i förskolornas praktiska musikverksamhet idag. Resultaten visar 

också att pedagogers uppfattningar om hur fostran och lärande går till styr vilket stoff som 

prioriteras och främjas i förskolan. Ämnet musik visar sig inte tillhöra en av de mer prioriterade 

områden, även om den förekommer som en del i vardagsarbetet. 
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Introduktion  

Tidigare har jag alltid upplevt musik som ett naturligt inslag i förskolan, men efter att ha 

reflekterat mer kring det visade det sig att den enda musikinslaget oftast utgörs av den 

”traditionella” sångsamlingen i de förskolor jag stött på under mitt liv. Colnerud och Granström 

(2005)ger en enklare förklaring av definitionen professionella yrkesgrupper, det är de grupper 

som har klar medvetenhet om vad de vill uppnå med sitt arbete samt där de besitter kunskaper 

om hur dessa även kan nås. En förutsättning för att nå denna professionalism tolkar jag 

Colnerud och Granström (2005) är att reflektera över sitt arbete eller utvärdera som de valt att 

kalla det.  

 

Då en av mina breddningar inom min lärarutbildning är musik valde jag under en av mina 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) att praktisera musikverksamhet i verkligheten. 

Barnens svar på musikverksamheten var mycket tacksamt. De utstrålade av glädje och en 

kommentar från min handledare var även att hon önskade att de hade mer musikverksamhet än i 

nuläget, där den didaktiska planeringen gav utrymme för endast sångsamlingar. Efter samtal 

med olika pedagoger på min VFU visade det sig att många upplevde musik vara ett roligt och 

viktigt inslag i förskolan, dock att många kände sig obekväma när det gällde att hålla i 

musikaktiviteter då de ansåg att de var omusikaliska. Denna erfarenhet fick mig att ifrågasätta 

hur den musikdidaktiska verksamheten ser ut på dagens förskolor och har därför varit en 

bidragande orsak till varför jag valt att göra min undersökning om musik som ämne. Vad har vi 

för tankar kring musiken och dess roll i förskolan? Är det en medveten musikpedagogik som 

förekommer i förskolans vardag? I vilka sammanhang använder pedagogerna musik som ett 

pedagogiskt verktyg? Vad har pedagogernas syn på musikalitet för roll i deras yrkesutövning?  

 

I läroplanens uppdrag kan vi bland annat läsa att barnen skall få möjlighet att ”kommunicera 

med hjälp av olika uttrycksformer”. Bland de exempel som ges i styrdokumentet är musik, 

rytmik, dans, sång och rörelse några av dessa uttrycksformer. Vidare kan vi läsa att estetiska 

aspekter skall uppmärksammas (Lpfö 98). Genom att beakta och ta reda på vilka stöd jag kan få 

av våra styrdokument väcktes ännu ett intresse att undersöka just om pedagogernas egen 

bakgrund och erfarenheter har någon inverkan på hur de ställer sig till att leda musikverksamhet 

då det visade sig att den inte utfördes i olika former på min VFU. 

 

Syfte och problemformulering 
Syftet är att undersöka hur man ser på musik i förskolans pedagogiska verksamhet. 

För att ta reda på detta har nedanstående frågor varit vägledande för mig under arbetets gång: 

- Hur tänker pedagogerna kring musikens betydelse i förskolan? 

- Anser pedagogerna att särskild kompetens krävs för att arbeta med musik? 

- Hur lyder pedagogernas uppfattning om vad musikalitet innebär?  

- Kan pedagogernas uppfattning om musikalitet avspeglas på barngruppen det vill säga 

påverkas användningen av musik på förskolan av pedagogernas föreställningar? 

- Hur ställer sig pedagogerna till att leda musikverksamhet i förskolan? 
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Arbetets disposition 

Framställningen av detta arbete kommer att börja med en litteraturgenomgång där jag redogör 

för bakgrund och tidigare forskning kring mitt ämne. Jag kommer även att redogöra för vad vår 

svenska läroplan uttrycker om ämnet samt för det teoretiska perspektivet som min undersökning 

lutar mot. Jag kommer även att förklara hur jag gått tillväga för att nå mitt resultat genom att 

utförligt steg för steg visa på metoder som varit relevanta för min undersökning. 

Undersökningen kan jag redan nu säga är av en kvalitativ karaktär och efter metodavsnittet 

kommer min presentation av resultat, där jag synliggör informanternas berättelser. En 

sammanställning av pedagogernas perspektiv är vad jag lyfter fram som jag sedan diskuterar 

och ställer i relation till den tidigare forskningen. Till sist kommer jag att ta upp ett förslag på 

vidare studier som skulle kunna vara relevanta för mitt ämne. 

Bakgrund och tidigare forskning  

I boken Tanke - Visa - språk,  Musisk pedagogik med barn, (2004), tar Berit Uddén upp 

begreppet ’musisk’, som härstammar från den antika mytologin om Muserna. Muserna var ofta 

förknippade med vackra ljud och stämmor. Musisk var från början inte ljud i den mening som vi 

idag förknippar med begreppet som till exempel vackra toner av ljud utan snarare talspråkets 

förmåga att uttrycka sig ”vackert”. Det handlade om tonkonster och det kunde ske genom 

diktning, språk, dans och sång. Diktningen gavs muntligt och kom att ses som konst. Ordet 

musisk kommer från grekiskan, mousiké techne som enligt Uddén ligger till grund till vår 

benämning musik. Dock har begreppet musik fått en knappare innebörd i västvärlden nu än på 

den tiden då kultur och instrumentmusikaliska utvecklingen har haft sin verkan (Uddén, 2001, 

2004).  

Musik som definition 

Uddholm (2008) beskriver musik som ett flöde. I samband med en sådan definition av musiken 

kan man även inkludera rörelse som en del av betydelsen. Författaren gör en relativt vid 

definition av musikbegreppet och menar bland annat på att definitionen inte utgör någon 

sanning utan bör snarare ses som ett verktyg för pedagoger. Flöde är enligt Uddholm något som 

ständigt är i rörelse och rörelsens puls uppfattas när den möts av en annan rörelse, till exempel 

ett ljud får sin mening när den kommer i kontakt med ett annat, det vill säga ljudet behöver 

genomgå en förändring för att vi skall uppleva ljudet som en rörelse eller flöde. Detta är vad 

Uddholm lägger in i sin definition kring musiken. Enligt honom bildar musik och musikalitet en 

helhet och är därför enligt honom något som alla människor kan uppleva nämligen förändringar 

av rörelser (Uddholm 2008). 

 

Jederlund (2002) skriver om hur brett musikbegreppet är då han menar att varje gång han ställer 

frågan till deltagarna på sina föreläsningar uttrycker de flesta av dessa är ett svar på vad musik 

är och vad det kan innebära. Svar som han nämner att deltagarna ger uttryck för är alla enligt 

honom sådant som kan generaliseras till musikaliska såsom till exempel rytm, toner, puls, 

melodi, rörelse, organiserad ljud, tystnad. Han riktar även uppmärksamhet på deltagarnas 
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uttryck för känsla, glädje, lek, språk, upplevelse och gemenskap som lika ofta nämns av hans 

lyssnare som de tidigare nämnda. Han menar också att musik ofta ses som något som är 

konstfullt och musikaliskt och kan också kategoriseras i bra och dåligt, att sjunga rent eller 

falskt (Jederlund, 2002). 

 

Uddén (2004), menar att genom att byta ut begreppet 'musikaliska aktiviteter' till 'musisk lek' 

kan man få pedagogerna att associera till lek istället för till det laddade begreppet 'musikalitet'.      

På så sätt kan flera pedagoger våga sig på att använda musiken som ett pedagogiskt verktyg.  

Musikalisk eller omusikalisk – två sätt att se 

på musikalitetsbegreppet 

 

Brändström (1997) har i sin avhandling om musikalitet gjort en studie kring definitionen 

musikalisk genom intervjuer med musiklärare och musiklärarutbildare. Han skiljer mellan två 

synsätt, det första synsättet är traditionellt som riktar fokus på individens biologiska arv där 

uppfattningen ses som om den musikaliska är född till att besitta den ”unika gåvan” att vara 

musikalisk. Det andra synsättet är ur ett mer relativistisk perspektiv där man utgår från att alla 

individer är musikaliska. Brändström (1997) skriver att konsekvensen med ett traditionellt 

synsätt är att man lätt hamnar i en kategorisk anda där man till exempel sätter de musikaliska i 

ett fack och de omusikaliska i ett annat. Färdigheter och mätinstrument är några av de 

kännetecken som visar på en sådan anda. Ett relativistiskt synsätt genererar att öppna upp för 

kreativiteten, upplevelsen och mångsidigheten. Detta synsätt handlar inte om att utveckla vissa 

färdigheter eller effektivisera färdigheter utan snarare om att uppleva och förståelsen bygger på 

sig själv och ens eget meningsskapande och är därför heller inte mätbar. Det relativistiska 

synsättet bygger på att alla människor har musiken inom sig (Brändström ,1997).  

           

Uddholm (2008) diskuterar begreppet musikalitet och dess innebörd. Finns det omusikaliska 

människor? Författaren skriver om hur han utfört en mindre studie för att ta reda på pedagogers 

ställning till sin egen musikalitet. Resultatet visade att i en personalgrupp på cirka tjugo 

pedagoger sågs sig en, möjligtvis två vara musikaliska. Följdfrågan blev därmed om resterande 

var omusikaliska och då visade det sig att endast tre eller fyra pedagoger i personalgruppen 

ansåg sig vara det, det vill säga omusikaliska. För att ytterligare undersöka pedagogerna som 

ansåg sig vara omusikaliska gav författaren en utmaning till de ”omusikaliska” genom att spela 

en rytm på en trumma som sedan de ”omusikaliska” pedagogen i sin tur fick utmaningen att 

imitera. Ett flertal av dessa experiment gjordes och ingen av de som imiterade spelade fel eller 

klappade i otakt. Uddholm vill med detta visa att det inte finns några omusikaliska människor, 

utan att musikaliteten finns hos alla människor. Det gäller bara för en att hitta den då den är 

komplex (Uddholm, 2008). Författaren som själv arbetat som musikpedagog under en längre 

period har upptäckt att flera människor bär på värderingar om att musikaliteten förknippas med 

att kunna ta de rätta tonerna genom att sjunga rent. Detta fenomen menar han präglas oftast av 

de tidigare erfarenheter man bär med sig där den kultur man varit deltagande i spelat en stor roll 

på hur man senare speglar sin egen musikalitet (a.a.). Denna studie kan även tolkas vara i linje 

med Brändströms två synsätt på musikalitet där Uddholms undersökning utgör en prövning av 

det traditionella synsättet där Uddholm gör ett försök i att öppna upp och visa på en mer 
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relativistisk syn för pedagogerna än den de redan besitter. Frågan som uppstod för Uddholm 

(2008) efter hans undersökningar var om kulturen som människorna vistas inom gjort att 

människor ifrågasatt sin egen förmåga att vara musikalisk?  

Dilemmat kring musikutbildningen ur ett historiskt perspektiv 

Sven- Erik Holgersen (2008) har i en artikel resonerat kring aktuell politik, filosofi och 

undervisningspraktik inom musik riktat för barn mot de yngre åldrarna i Skandinavien, där han 

pekar på ett dilemma som är rådande i musikutbildningen av pedagoger. Inom de nordiska 

länder kan man se en gemensam historia gällande de pedagogiska traditioner som råder inom 

förskolan. Holgersen (2008) refererar till Ehrenforth (2005) som menar på att om man ser 

utifrån politiska och filosofiska tankar kring lärandets förutsättningar av musikutbildning går 

den att ställa i relation till Tysklands utbildningsfilosofi som kallas Bildung. Filosofin bakom 

Bildung är att den kan ses som skiftande och mångsidig då man o ena sidan kan identifiera och 

ifrågasätta världen och sig själv samtidigt som man har förmågan att hitta logiska svar på hur 

lärandet går till (Ehrenforth, 2005 refererad i Sven-Erik Holgersen, 2008). Enligt Holgersen har 

alla de skandinaviska länder en rik tradition gällande musikundervisning. Traditionen leder 

tillbaka till `Fröbelpedagogiken´ där lek och kreativiteten ligger till grund för det sociala 

samspelet som sången och musiken bidrar till. Inom Bildungsfilosofin anses grundutbildningen 

viktig. Den är grundläggande och kan därmed karaktäriseras och uppskattas som det generellt 

gemensamma ”bästa för alla”.  

 

Enligt Holgersen (2008) har det skett en polarisering av den tidigare musikutbildningen, där den 

ena polen står för en klassisk bildningsparadigm där musiken ses som något som är konstnärligt, 

estetiskt och den andra som menar att musiken står som en kreativ verksamhet där man ser till 

barnens naturliga uttal som utgångspunkten till att arbeta med musik. Debatter kring dessa två 

skilda synsätt på musiken har länge pågått och är ännu idag ett aktuellt ämne på agendan. 

Holgersen (2008) gör en karaktärisering av dessa två perspektiv för att synliggöra skillnaderna 

av musikverksamheters praktiker. Han understryker att förhållandet i förskolans verksamhet i 

Sverige och de andra skandinaviska länderna idag är ofta sådan att pedagoger eller förskollärare 

med liten eller helt utan musikalisk kunskap, eller musiker med liten eller utan pedagogisk 

utbildning leder musikaliska aktiviteter. 

Dessa skilda synsätt menar Holgersen (2008) ger olika perspektiv på vad pedagogernas 

kunskaper bör vara i relation till vad läroplanens uppdrag ger uttryck för. Musikens betydelse 

bör främjas i läroplanen då den tar sig i uttryck ur flera olika aspekter såsom kulturella, 

humanistiska formativa delar såsom de estetiska.  

Vad är musikundervisning och musikdidaktik? 

Begreppet musikundervisning kan tolkas på olika sätt och främst när det kommer till de yngre 

åldrarna, kan begreppet låta missvisande då man oftast inte använder begrepp som undervisning 

i de tidigare åren. I stället riktas fokus på lekens värde till utveckling och lärande hos barnet. 

Därför när jag under min rapport skriver kring musikundervisning eller musikdidaktik är det just 

ett medvetet förhållningssätt hos pedagogerna som ligger till grund av definitionen. Ett 

medvetet förhållningssätt från pedagogens sida där ingen polarisering görs av musik och lek 

utan de bildar tillsammans en helhet (Holgersen, 2008).  
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Hanken och Johansen (1998) redogör för begreppet musikdidaktik som stämmer överens med 

Holgersens resonemang kring musikundervisningen. Innan de går in på definitionen av 

musikdidaktik redogör de för didaktiken som begrepp som beskrivs kunna relateras till 

undervisningslära och undervisningskonst. Pedagogiken kommer även in i begreppet då 

intentionerna ofta är i syfte till att någon skall utveckla eller lära sig något. Musikdidaktik 

innefattar även denna slags verksamhet nämligen att den vill förmedla och utveckla lärande. 

Didaktik handlar om att ta beslut och planera tillvägagångssätt för att ett lärande kan äga rum. 

Författarna tar upp några exempel på didaktiska frågeställningar bland annat: Vad är målet med 

musikundervisningen? Vad skall musikundervisningen innehålla? Vilka förutsättningar behöver 

barnen för att utöva viss verksamhet? Hur kan vi gå tillväga och varför är det viktigt?  

Att skapa meningsfulla lärandemiljöer råder ingen självklarhet om, ibland föregår lärandet 

barnen. Didaktikens främsta funktion är att undervisa och tillrättalägga för lärande ur ett 

lärarperspektiv och hur presentationen görs har en stor betydelse för hur kunskaper och 

färdigheter befästs hos barnen (Hanken och Johansen, 1998). Pedagogiken är tvärvetenskaplig 

och tar in flera aspekter i lärandet. Till exempel socialt, psykologiskt, estetiskt, filosofiskt 

etcetera. Didaktikens fokus är på självaste undervisningen och dess förutsättningar som skapas 

för verksamheten. Didaktiken utgör kärnan menar författarna i pedagogiken, det integrerade 

elementet. Det samma gäller musikdidaktiken och musikpedagogiken, att de alla delarna 

integreras och bildar ett gemensamt innehåll. 

 

Hanken och Johansen (1998), menar att den musikpedagogiska verksamheten innefattar all 

verksamhet som har någon form av tanke bakom, en intention med varje planerad musiktillfälle. 

Vidare menar författarna att den pedagogiska processen innebär att läraren intar ett barns 

perspektiv där man utgår efter varje barns egna förutsättningar. Kommunikationen blir därmed 

viktig mellan barn och pedagog och utgör därmed ett relationellt perspektiv. Den didaktiska 

kunskapen kompletterar den pedagogiska verksamheten och utgör en av flera olika bidrag till 

den pedagogiska verksamheten menar författarna. Didaktiken skapar goda förutsättningar för 

reflektion och handlingskompetens (Hanken och Johansen, 1998). 

 

Om en pedagog ställer höga estetiska krav på sig själv kan det hämma barnen från att stimulera 

deras medfödda förmåga och lust att utveckla sin musiska förmåga. Alla pedagoger menar 

Uddén (2004) bör ha förmågan att använda musiken som ett verktyg för barns utveckling. Den 

pedagogiska kompetensen menar Uddén, ligger i att kunna känna rytm, hålla takt och ton för att 

leda barn till kunskapsbildning. Kvaliteten bygger på medvetenheten om barns förutsättningar 

till lärande genom musiska medel (Uddén, 2004). 

Musisk fostransstil och pedagogik 

Den musiska fostransstilen i relation till språket 

Musisk fostran har en reformpedagogisk position och omfattar musik, språk och dans med teater 

som utifrån ett historiskt perspektiv har sina rötter främst inom den naturliga, amatörmässiga 

musiska livsgrunden snarare än inom den konstnärliga fostrans perspektiv. Musisk livshållning 

betecknar Fritz Seidenfaden (1958) refererad i Uddén (2001) att den har funktionen att stärka en 

gemenskap individer emellan. Musisk fostran har enligt Uddén påverkat förskolans pedagogik 

och kan relateras till vad vi i vår läroplan definierar som skapande verksamhet. Enligt 
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Seidenfaden (1958) omfattas musisk fostran bland annat av lek, kreativitet, rytmik och 

instrumentspel och har som intention att utveckla skapande förmåga hos barnen. Genom dessa 

olika metoder skapar man enligt Seidenfaden (1958) förutsättningar för barnen att utveckla till 

exempel sensibilitet, fantasi och social förmåga. Den musiska fostran åsyftar att skapa glädje 

och gemenskap där det centrala är aktiviteten och upplevelsen. Ett annat karaktäristiskt 

kännetecken för en musisk fostran är dess spontana aktivitet och att den bidrar till en pedagogik 

som bygger på samspel där dialogen och kommunikationen får störst utrymme (Seidenfaden, 

1958 refererad i Uddén, 2001). Pedagogens uppgift är att för barnet medvetandegöra skeenden 

som det erfar för att hon i sinom tid själv ska via kommunikationen kunna ta ställning och tänka 

själv. Språket och dialogen blir därmed en viktig förutsättning för att ett lärande skall äga rum 

(Uddén, 2001).  

 

Enligt Uddén är en medveten musisk pedagog en pedagog som bygger in visan med rörelselek 

och dans i vardagsarbetet. Vidare menar hon att musikens sociala funktioner är att skapa glädje 

och gemenskap samt musisk lekstimulans för att stärka barnens talspråk. Hon poängterar även 

att pedagogens eget deltagande i aktiviteten är av stor betydelse för att hon är barnens förebild i 

sång och musikleken (Uddén, 2004). 

 

Joan - Roar Bjørkvold (2005) som är en norsk musikprofessor som menar att kompetensen att 

leda musikverksamhet bör införas som ett obligatoriskt inslag i lärarutbildningen. För att ett 

”äkta lärande” skall kunna äga rum behöver barnen inspirerande pedagoger som har förmågan 

att överföra kunskap ”musiskt”. Bjørkvold anser att alla människor föds som musiska samtidigt 

som han menar på att ingen institution kan utveckla det musiska i människorna om det inte finns 

musiska lärare som har de rätta verktygen (Bjørkvold, 2005). 

 

Bjørkvold skriver om barnens spontansång som ett musikaliskt modersmål och menar på att den 

kommer till uttryck hos alla barn oavsett bakgrund (a.a.).  Även Uddén (2004) för ett liknande 

resonemang då hon menar att om vi lyssnar på barnen och observerar dem både när de 

interagerar med varandra och när de leker ensamma kan vi se att de uttrycker sig nästan mer i 

sångton än i tal. Uddén förespråkar vidare, att spontansången har en central funktion för barns 

sociala, emotionella och kognitiva utveckling samt utvecklingen av intresset för musik (Uddén, 

2004). Gemensamt för Bjørkvold och Uddéns resonemang är att de anser att individens språk 

framträder musiskt då hon har behov av att använda alla sina uttrycksformer såsom 

kroppsuttryck och sinnesuttryck. 

 

Synen på det musiska arbetssättet 

Uddén (2004) ifrågasätter realiseringen av musiskt arbete. Enligt henne har man under sent 

1900-tal givit mindre utrymme för musikundervisning i lärarutbildningarna. Det är inte 

obligatorisk för blivande pedagoger i förskolan. Idag ser man hellre till att utbilda de pedagoger 

som har de ”bättre” musikaliska förutsättningarna vilket enligt henne skapar hämningar till att 

pedagoger överhuvudtaget söker sig till musikutbildning då man sitter med tankar kring att man 

inte har dessa kunskaper. Hon framhäver även att det skapar en orolighet hos henne i tanken om 

att pedagoger väljer att lämna över ansvaret av den gemensamma sången och 

musikverksamheten till ”specialisten” som kan finnas tillhands. 
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Då jag valt att se på pedagogers inställning till musik anser jag det relevant att undersöka lite 

kring vilken syn på musikverksamhet som ligger till grund i den svenska förskolans historiska 

traditioner. Enligt Uddén (2001) har fostran och utbildning en stor verkan på hur musikens 

värde i fostran av barn tar sig i uttryck.  Det blir därför viktigt att se till traditionerna av till 

exempel undervisningssyn, pedagogisk grundsyn och kunskapssyn, för att i sin tur ställa dem i 

relation till mina intervjuer för att se om det finns några skillnader och likheter av 

informanternas tankar.  

 

Handling och pedagogik 

Människosynen är av stor betydelse enligt Uddén (2001) när det kommer till hur undervisningen 

ter sig. Uddén (2001) refererar till Thyge Winter- Jensen (1988) som forskat kring sambanden 

kring människouppfattningen och undervisning ur ett historiskt perspektiv. Bland annat lyfter 

han fram fyra viktiga pedagoger; Platon, John Dewey, Johann Amos Comenius och Jean- 

Jaques Rousseau. (Thyge Winter- Jensen, 1988 refererad i Uddén, 2001) 

Enligt Winter- Jensen (1988) kan man genom att se till pedagogens handlingar i sin 

undervisning se till vilka kunskaper man besitter samt vilken människosyn som råder. Vidare 

drar han slutsatsen av att människosynen därför påverkar vad undervisningen bygger på 

samtidigt som den påverkar vilka stoff som blir relevanta i undervisningen (Uddén, 2004).  

Holgersens (2008) problematiserande av Bildungs filosofi av en strävan om något gemensamt 

”bästa för alla” stämmer överens med Uddéns pedagogikbeskrivning. Uddén menar på att 

pedagogik innebär att man har en ”färdig” bild på hur fostran och utvecklingen bör gå till hos 

människan och handlar därmed efter denna uppfattning. Fastän dessa filosofer bygger sina 

teoretiska antaganden ur olika tider visar Winter-Jensens studie på att deras syn på undervisning 

knappt förändrats över tid (Uddén, 2001). Det som är synligt är teknologier som förändrats men 

uppfattningen om undervisningen syfte att ha en bildande intention har ej ändrats (a.a.). På 

grund av olika målkategorier som varit framträdande inom förskolepedagogiken när det 

kommer till att leda pedagogisk musikverksamhet är det enligt Uddén (2001) inte konstigt att 

delade meningar kring lärarrollen är existerande. Uddén har i egna studier funnit att det är ett 

fåtal pedagoger som arbetar medvetet med musikverksamhet. Osäkerhet hos pedagoger och 

tidsreglering visar flera studier på, är något som ter sig synligt och hotar musikverksamhetens 

utrymme (Udden, 2001). 

Vad säger läroplanen? 

 

Förskolan som institution fyller en stor funktion för vårt samhälle. Barnen vistas många timmar 

i veckan på förskolan och därmed blir det en viktig fråga hur den didaktiska planeringen bör se 

ut. Vad är det för pedagogik som skall bedrivas och vad är viktigast? Enligt Holgersen är 

musikundervisning/musikdidaktik inte ett högt prioriterad ämne i förskolan vilket han därför 

diskuterar och i hans forskning lyfter han bland annat fram de outtalade krav som förskolans 

pedagogiska arbete innefattar, det vill säga de pedagogiska krav som finns men som inte nämns 

i läroplanerna som obligatoriska (Holgersen, 2008). 
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Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag som är formulerat i den svenska 

förskolans egen läroplan Lpfö 98 där det bland annat står att: 

 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.      

 

Vidare kan vi läsa i strävansmålen om användningen av musik i förskolans verksamhet: 

 

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

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 

 

Läroplanen ger utrymme för tolkning och som Holgersen visat på i en artikel lägger den svenska 

läroplanen tyngd vid att vägleda barnen till att utveckla en förståelse och en form av acceptans 

av de gemensamma värden som vår demokratiska samhälle vilar på (Holgersen, 2008). Språket 

kan man se i citatet ovan i styrdokumentet att en stor tyngdpunkt bör läggas på dess olika 

uttrycksformer. Musiken tolkar forskaren vara ett subtema som går under rubriken ”kreativ 

förmåga” som även är i linje med de estetiska uttrycksformer som nämns ovan. 

 

Holgersen (2008) resonerar vidare om vilket utrymme som diverse läroplaner förmedlar när det 

kommer till musikundervisning kontra det didaktiska utrymmet för musiken som tar sig i 

uttryck i de skandinaviska institutionerna.  

Musiken som nämns i läroplanen visar inte på något specifikt arbetsätt och därmed blir den 

musikaliska verksamhetens förutsättningar något som ligger främst i pedagogernas intresse och 

kompetenser. Holgersen menar dock att kompetensen är låg och en stor brist råder då musiken 

inte får särskilt stor plats i lärarutbildningen. Man har valt att dra in på resurser. Vidare menar 

han att en problematik föreligger hos pedagogerna och påverkar därmed även barnen och att 

hämningar av att utöva musikaliska aktiviteter därmed också blir större. En viktig komponent i 

ett förverkligande av närmanden till ett Bildungsinriktat perspektiv skulle vara att ta sin 

utgångspunkt i utbildning av pedagoger där gemensamma kulturella värden står i centrum och 

att göra ekonomiska omorganiseringar av olika berörda aktörer såsom politiker, kommuner och 

pedagogiska institutioner etcetera. Enligt Holgersen är detta mer ett önsketänkande snarare än 

en realitet i nuläget då en tanke om vad som är gemensamt ”bäst för alla” är svår att komma 

överens om då olika erfarenheter, bakgrund och kulturella skillnader ligger till grund för vad 

man som individ har som tankegångar (a.a.). 
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Teori 

Då den musiska fostran har sin grund från kommunikationens förmågor blir det viktigt för min 

analys att hitta en teori som bygger på samspelet och dialoger mellan individer. Därför har jag 

valt att ha med en sociokulturell aspekt på lärandet när jag gjort min undersökning. 

Tillämpningen av en musisk fostransstil innebär stora krav på pedagogen dels i fråga om 

ämneskunnandet men även ifråga om flexibiliteten som krävs då man möter många olika barn i 

förskolans vardag.  Enligt Seidenfaden (1958) refererad i Uddén (2001) är det pedagogens sätt 

att uttrycka sig som skapar kvaliteten av hur meningsfull musiken kommer att bli för barnen. I 

läroplanens styrdokument (Utbildningsdepartementet, 1998) kan vi bland annat läsa att lärandet 

skall byggas på såväl samspelet barnen emellan som på att barnen lär av de vuxna. Detta 

stämmer överens likväl med den musiska fostransstilen som med det sociokulturella 

perspektivet. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen och användningen av språket centrala och 

blir därmed länken mellan barnet och dess omgivning. Enligt Roger Säljö (2000) skapas 

förutsättningarna för lärandet hos barnet om omgivningen kommunicerar ständigt. Leken kan 

exempelvis få barnet uppfatta olika fenomen och få förklaringar kring de företeelser som de 

befinner sig i (a.a.). Säljö (2000) beskriver hur människan inom ramen av det sociokulturella 

perspektivet föds in i en mer eller mindre given natur som den skall efterfölja då den är 

förutbestämd av den kultur och art som man hamnar i (a.a.). Därför kan man även förstå det 

sociokulturella som situerat då det ser olika ut beroende på vart man befinner sig. Säljö (2000) 

menar att kommunikation föregår tänkandet och genom att lära sig ett språk lär sig barnet att 

samtidigt tänka inom ramen för det språk som hon fått tillgång till och som hon sedan kommer 

att gestalta och praktisera som sin egen. Detta innebär att den kultur som barnet växer upp i blir 

en naturlig del av henne själv och utgör därmed grunden för den samhälleliga gemenskapen som 

barnet kommer att ingå i.  

 

Kommunikationen kan förstås vara verktyget mellan individens tankeprocesser och den yttre 

interaktionens (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet visar att lärandet först sker 

kollektivt och därefter bildas ett individuell lärande då utveckling kan ske (a.a.). Barnet 

socialiseras in i ett redan givet kulturellt mönster där lärandet är rörligt beroende på att 

verksamheterna som vi ingår i är olika och de olika verksamheterna kommer att i sin tur 

påverka hur vi utvecklas. För att utveckla färdigheter kring något behöver man ingå i en miljö 

som utmanar och räcker ut de verktyg som behövs. Konsekvensen av att denna rörlighet är att 

människan kommer att praktisera sina färdigheter på olika sätt.   

 

Säljö (2000) skriver om den primära socialisationen som utgörs i en mindre gemenskap som 

barnen befinner sig inom såsom familjen. Enligt honom utgör den primära socialisationen 

grundförutsättningarna för ett barn att tillägna sig kunskaper och färdigheter genom olika eller 

”flera” som han utrycker det språk för att lära sig de mångsidiga spelregler för socialt samspel 

som gäller för att kunna vara en ”god” samhällsmedborgare. Barnet assimileras till sin 

omgivning, det vill säga registrerar den informationen som hon möter och förvandlar den till sin 

egen. Inom den primära socialisationen känner omgivningen oftast till hela barnets historia och 
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kan därför med hjälp av kommunikationen hjälpa henne att koppla historiska företeelser som 

man vet barnet varit med om och koppla dem till den kontext som barnet befinner sig i. På detta 

sätt kan barnet utveckla sitt språk. För att konkretisera sitt resonemang ger Säljö ett exempel i 

vilket en familjemedlem säger till barnet: ” Du vet att du slog dig förra gången när du klättrade 

på staketet” . På så sätt bidrar man till att lärande äger rum hos barnet (a.a.) En institution som 

till exempel förskolan kallas för den sekundära socialisationen som barnet ingår i och där kan 

villkoren för lärandet skiljas från det primära. En anledning till att lärandet sker på annorlunda 

vis är att barnet inte har samma nära koppling till förskolan som till sin familj. Säljö (2000) 

menar på att en pedagog inte har samma förutsättningar att tillgodose ett barns behov då man 

endast har den pedagogiska verksamheten som utgångspunkt. Miljön skiljer sig även från 

hemmet då pedagogiken är centralt i förskolan till skillnad från hemmet där lärandet är 

”osynligt”. Säljö (2000) beskriver bland annat hur barnet tar till sig färdigheter via imitation och 

observation i förskola och skola och genom att delta i olika situationer som finns med på 

schemat. Detta gör även att barnet socialiseras in i mera komplexa kontexter som samhället 

kräver som den ser ut i dag (a.a.). 

 

Ett annat viktigt kännetecken inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen. Zonen utgör sträckan mellan det som barnet klarar av på egen 

hand utan stöd från en vuxen till det som barnet klarar att prestera när den har stöd från någon, 

till exempel en pedagog. Alltså menar Vygotskij genom Säljö att med lite handledning kan man 

hantera problem som man på egen hand kanske inte hade klarat av (Säljö, 2000). 

Enligt Bjørkvold utgör sången och musiken en lekfull universell process som han menar är 

viktig att framhålla för barnen som skall ha sin utgångspunkt utifrån det sociokulturella 

synsättet. I linje med Säljö visar Bjørkvold en kunskapssyn att barn lär genom interaktion med 

andra och att det i ett sammanhang bildas en helhet kring fenomenen som barnen upplever 

(Bjørkvold, 2005). 

 

 

Metod 
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de metoder som jag använt mig av och motivera för 

varför jag valt just dessa metoder för min undersökning. Jag kommer också att redogöra för 

vilka etiska ställningstaganden jag gjort samt hur jag bearbetat min empiri. Jag kommer 

beskriva hur jag utformat min intervjuguide samt hur jag gjort ett urval av de informanter som 

ställt upp för min undersökning. 

Som metod för min undersökning valde jag att använda mig av kvalitativ intervjumetodik för att 

samla mitt empiriska material. Detta har även medfört ifrågasättande av tillförlitlighet och 

validitet i min undersökning som jag även kommer diskutera i detta avsnitt. 

 

Varför intervju 

Martyn Denscombe (2009) resonerar kring skillnaden mellan en intervju och en konversation 

och menar på att en intervju är mer komplicerad då den bygger på hypoteser och kunskaper om 

själva kontexten. En intervju bygger på att intervjuaren har ett medgivande godkännande från 
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informanten till att delta som är av stor betydelse vad gäller forskningsetiken som jag senare i 

texten beskriver mer ingående. En annan aspekt som skiljer intervjun från den tillfälliga 

konversationen är att informantens yttranden blir dokumenterade samt att intervjuaren har 

möjligheten att styra samtalet i en viss riktning samt bestämma ordningen på agendan 

(Denscombe, 2009). 

 

Då mitt syfte var att undersöka hur man ser på musik i förskolans pedagogiska verksamhet 

upplevde jag att intervju som metod gav bästa möjlighet att få en djupare förståelse och 

bakgrund till pedagogernas ställningstaganden. Denscombe menar att när en forskare behöver få 

in empiri där människors uppfattningar, åsikter, erfarenheter, livssyn och dylikt skall framhävas 

är intervju som metod bäst för att få fram sådan information (Denscombe, 2009). Hade jag 

istället valt att bygga min undersökning på frågeformulär hade tendenser av bortfall av 

information varit stor då metoden syftar till sådan information som är mindre komplext och 

okomplicerad, det vill säga mer okontroversiella och enklare fakta (Denscombe, 2009). 

Intervjuformen som jag valt att använda kallar Denscombe för semistrukturerad och är av 

kvalitativ karaktär som innebär att jag som intervjuare innan förberett med frågor som jag vill 

skall besvaras. Till skillnad från en strukturerad intervju där man begränsar informantens svar 

ger den semistrukturerade formen ett mer flexibelt förhållningssätt från mig som forskare. 

Vilken ordningsföljd som frågorna ställs och sedan hur de besvaras varierar beroende på 

kontexten. Denna form öppnar upp möjligheten för informanten att utveckla egna tankar och 

reflektioner om de samtalsämnen som forskaren vill framlägga (Denscombe, 2009). 

Den semistrukturerade intervjuformen kännetecknas ofta sig vara personlig, och sker vanligtvis 

i samspel mellan två deltagare; intervjuare och informant, men kan även förekomma i andra 

former såsom till exempel gruppintervju (a.a.). 

 

Intervjuareffekten 

Denscombe (2009) lyfter fram intervjuareffekten som en viktig aspekt att reflektera över som 

intervjuare. Han menar att intervjuarens personliga identitet och hur den tar sig i uttryck i 

intervjun har en stor påverkan av vilka svar som informanten ger. Till exempel kan ålder, kön 

och etnisk bakgrund ha verkan på svaren som informanten ger. Hur personliga och ärliga de 

vågar vara under en intervju kan därmed komma påverkas. Vidare menar Denscombe att det 

inte har med intervjuarens identitet i sig att göra vad informanten berättar, utan med vad 

intervjuarens identitet innebär för informanten. Intervjuareffekten är mycket komplex och kan ta 

sig i uttryck på många olika sätt.  Känsligare ämnen som kan upplevas obehagliga kan ofta ge 

sådana svar där tillförlitligheten kan komma att behöva ifrågasättas (a.a.). Om informanten 

upplever en fråga som exempelvis besvärlig eller generande är risken att informanten ger ett 

sådant svar som de tror att intervjuaren vill höra. En medvetenhet hos intervjuaren av dessa 

fenomen kan därför vara av stor betydelse för att skapa rätt atmosfär under en intervjusituation 

(a.a.).  
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Urval av undersökningsgrupp 

Jag utförde mina intervjuer på en förskola som jag kom i kontakt med genom min personliga 

kännedom. Jag bad min kontakt fråga arbetskollegor om någon kunde tänka sig ställa upp på 

intervjuer i hopp om att någon skulle fångas av ämnet och vilja medverka.  

Min första tanke var att göra en studie där jag skulle rikta fokus på endast förskollärare. När jag 

väl kom i kontakt med verksamma pedagoger som visade intressen för att medverka i 

undersökningen fick jag ändra min strategi och inställning. Därefter blev syftet ändrat till olika 

pedagogers ställningar då jag anser att alla oavsett bakgrund ändå kan uttala sina erfarenheter 

om mitt ämne. Vad gäller rimligheten i mitt empiriska material kan jag bygga den på 

deltagarnas eget intresse att vilja delta och dra slutsatsen av att de har en viss kunskap eller åsikt 

kring det valda ämnet (Denscombe, 2009). Urvalet av informanterna kan därför tolkas vara 

slumpmässigt då inga bestämda riktlinjer eller krav ställdes på deltagarna än att de arbetar i 

förskola med aktivt deltagande i barngrupp (a.a.). Slumpmässigt urval av grupp skriver 

Denscombe är av den karaktär att den inte visar ansatser till att man kan peka ut faktorer som 

kan ha påverkat resultaten (Denscombe, 2009). En sådan faktor skulle kunna i denna 

undersökning kunna vara att jag och deltagarna i min undersökning har en gemensam bekant.  

Dock upplevde jag att detta inte gav effekt på mina resultat, utan utgör istället ett bra verktyg att 

komma i kontakt med nya människor. I min undersökning har jag valt att utgå från tre 

pedagoger. Förskolan är kommunal och ligger i en invandrartät förort i söderort. Förskolan har 

fem avdelningar och ingen av de intervjuade arbetar på samma avdelning. Alla informanter är 

kvinnor då möjligheten inte fanns att komma i kontakt med några män.  

 

Informanternas bakgrund och tidigare erfarenheter 

 

Nedan följer en kort presentation av de tre informanter som jag intervjuat. I stället för att skriva 

fiktiva namn kallar jag pedagogerna för 1, 2 och 3 för att skilja dem åt.  

 

Pedagog 1 är 42 år gammal och har arbetat under 10 år arbetat kontinuerligt som barnskötare i 

förskolan. Tidigare har hon kombinerat arbete som vikarie i förskolan och som musiker då hon 

sedan barn spelat trumpet. Hon berättar hur hon i gymnasiet läst musiklinjen och att drömmen 

var att bli musiker men att hon inte riktigt orkade hålla igång så mycket som krävdes för att bli 

musiker. Hon menade också på att för att bli musiker krävs 7-8 timmar övning varje dag och 

enligt henne var hon inte den ”typen” av människa. Hon uttryckte sig på det här viset: 

 

För att bli bäst måste du ju lägga ner tid. Om man ska ha det som yrke så måste man 

ju vara ”bäst”. Det är ju som en idrottsman. Du måste ju ha ett speciellt psyke. 

 

Pedagog 2 är 27 år gammal och har läst till förskollärare på lärarhögskolan i Stockholm. 

Examen tog hon år 2007 och sedan dess har hon arbetat heltid på förskolan. 

 

Pedagog 3 är 46 år och är förskollärare och tog ut sin examen år 1998 och har även tidigare 

arbetat sju år i förskoleklass. När jag frågade pedagogen om hon hade någon viss typ av 

specialisering svarade hon mig såhär:  
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Man hade inte några direkta specialiseringar som jag kan minnas när jag läste min 

lärarutbildning men jag hade ju lite idrott, musik och rörelse och läste barn i behov 

av särskilt stöd. Själv är jag gammal gymnast och lett trupper inom gymnastik. 

Musik, rörelse och drama det var som ett paket när jag läste. 

 

Intervjufrågornas framväxt 

När jag skulle formulera mina intervjufrågor (se bilaga 1) valde jag att ställa frågor kring 

pedagogernas tidigare bakgrund i hopp om att de skulle skapa en god atmosfär. Enligt 

Denscombe (2009) är den första frågan viktig då den syftar till att öppna upp samtalet och han 

menar på att frågor kring informantens personliga tankar kring ett ämne är ett bra 

tillvägagångssätt att använda sig av. Då mitt syfte riktar uppmärksamhet på pedagogernas 

personliga erfarenheter kring musik då jag bygger min undersökning på en kvalitativ metod, 

använde jag mig främst av öppna frågor som syftar till att informanten får utrymme att utveckla 

sina egna tankar och idéer. Frågorna kan kännetecknas vara i deskriptiv form där vad- och hur 

frågor varit mest centrala (Denscombe, 2009). Innan jag gick ut och gjorde mina intervjuer 

gjorde jag en pilotstudie för att utveckla frågornas kvalitet och göra en prövning för att få en 

uppfattning kring förståelsen av mina frågor och deras utformning. Detta för att se till behovet 

om eventuella korrigeringar behövs göras till exempel som språk och formuleringar av ord. 

Pilotstudien gav mig även möjligheten att pröva hur lång tid som jag skulle komma att behöva 

för varje intervju.  

 

Föreberedelser och tillvägagångssätt 

Som jag tidigare nämnde under rubriken intervjueffekten har forskarens personliga identitet 

viktig roll vid ett intervjutillfälle. Som forskare behöver man i största möjliga utsträckning 

förhålla sig professionellt genom att inte ha förutfattade meningar kring ämnet som skall talas 

om då de kan inverka på intervjuns riktning. Nyckelfrågorna är centrala men det är viktigt att 

försöka låta informanten tala och sedan låta riktningen planas ut därefter (Denscombe, 2009). 

Denscombe resonerar kring intervjufärdigheter som innebär att intervjuaren besitter med 

medvetenhet kring olika faktorer som kan förekomma under en intervju och att denna 

medvetenhet har ett behov av att kunna vara flexibel. Till exempel behöver man vara 

uppmärksam, lyhörd och kunna sufflera det vill säga använda intoning och stödja informanten 

samt följa upp genom att ställa frågor som kan stämmas av med informanten om exempelvis 

tolkningar (Denscombe, 2009). 

 

En annan viktig komponent i förberedelsen för min undersökning var att se till vilken miljö som 

vi kunde vistas i samt komma överens med mina informanter om en tidpunkt när intervjuerna 

kunde göras. Jag kunde även tala om för dem att intervjun krävde en halvtimme av deras tid. Jag 

frågade om det fanns en avskild plats på förskolan där vi kunde förbli ostörda. Denscombe 

(2009) framhåller placeringen som en viktig aspekt att tänka på vid ett samtal. Helst bör man 

enligt honom försöka sitta i en 90 graders vinkel till varandra då den åsyftar ett tillåtande av 

ögonkontakt utan att skapa obehagskänsla som lätt uppstår om man skulle sitta mitt emot 

varandra. Detta var också något jag under min pilotstudie prövade och såg att det gjorde en stor 
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skillnad för den intervjuade. Då vi först prövade att sitta mitt emot varandra upplevde hon en 

känsla som hon kallade för ”polisförhörskänsla”.  

 

Utrustning som jag valt att använda mig av för insamling av empiri är diktafon kompletterat 

med fältanteckningar. Enligt Denscombe (2009) är det vanligt att deltagare i första stund känner 

sig hämmade när man ber om ljudinspelningar. Dock brukar de efter en stund bli mer 

avslappnade. Därför var jag inför starten av intervjun noga med att tala med deltagarna om dels 

de etiska aspekterna samt vilka fördelar det medför för mig som forskare att uppnå en kvalitet 

av min undersökning då den åsyftar att ge komplett dokumentation. Innan jag började intervjun 

var jag även noga med att utrustningen fungerade som det skulle, vilket enligt Denscombe är en 

viktig förberedelse som bör göras (a.a.). Anteckningar under intervjun använde jag för att 

komplettera mina ljudupptagningar då diktafonen endast tar upp ljuden och inte visar på annan 

kommunikation som framkommer såsom gester, och kroppsspråk (Denscombe, 2009). 

 

Bearbetning av empiriskt material 

I resultat - och analys avsnittet redogör jag för den empiri jag fått fram av mina intervjuer.  

Utskrift av ljudinspelningar är en tidskrävande process men skapar goda förutsättningar för 

analys av materialet. Transkriberingen av ljudupptagning gjordes ordagrant. De inspelade 

intervjuerna resulterade i ca 25 sidor text. Efter flera noggranna genomläsningar, analyserade 

jag informanternas svar, som jag sedan strukturerade upp i form av kategorier och teman. De 

kommentarer som jag skrivit under själva intervjutillfället kompletterade jag med det uttalade 

orden samt under bearbetningen behövde även språket ”snyggas upp” som Denscombe (2009) 

uttrycker det. Detta för att intervjun skulle bli begriplig för läsaren och därför behövde jag under 

transkribering av data rekonstruera vissa ord (a.a.).  

Detta kan även innebära konsekvenser gällande tillförlitligheten och felkällor som kan komma 

att ifrågasättas om man skulle genomföra en undersökning på samma grunder som denna då 

personen ifråga som genomför intervjuerna har en inverkan då den gör egna tolkningar 

(Denscombe, 2009). Detta utgör dock en del av den kvalitativa forskningens karaktär då den 

bland annat har ett tolkande tillvägagångssätt för att nå kunskap samt att den är socialt betingad 

(a.a.). Efter att har transkriberat mina intervjuer återgick jag till mina frågeställningar för att 

koppla dem till mitt syfte. Därefter skapade jag rubriker som jag ansåg vara relevanta för mina 

frågeställningar som var nära sammanlänkade till empirin för att skapa struktur och för att 

forma en helhetsbild av resultatet. Kortare sammanställningar sammanvävd med analyser finns 

med i resultatet för att förtydliga för läsaren vilka tankar som pedagogerna har, samt ger de en 

förtydligande bild och ligger till grund för vad jag i min diskussion och slutsats kommer fram 

till. I mitt försök att tolka och förstå mitt resultat har jag även ställt följdfrågor till informanterna 

som kan ses som ett ytterligare analysförfarande som har betydelse för mina slutsatser. Den 

tidigare forskningen och det sociokulturella perspektivet som jag redogjort för ligger till grund 

som ett analysredskap i mitt försök att tolka och analysera min empiri. 

Felkällor, reliabilitet och validitet 

De felkällor som kan ha förekommit under mina intervjutillfällen kan vara dels feltolkningar 

från min sida av diverse utsagor från informanterna. Till exempel kan jag omedvetet dirigerat 

informanterna genom att omformulerat deras svar i syfte till att försöka förstå och bekräfta att 
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jag lyssnat. Detta gör att min tolkning kanske inte riktigt stämmer överens med informantens 

egentliga mening, men ett mm- ljud från henne utgör ändå en slags reflexivitet i 

tillförlitligheten. Reflexiviteten beskriver Denscombe (2009) som relationen mellan forskare 

och den sociala världen. Den reflexiva infallsvinkeln ger inte forskaren någon objektiv position 

att luta sig mot när den undersöker sitt sociala sammanhang då allt som forskaren bygger sina 

yttranden från, bygger på den sociala värld som konstruerats av samhället och som forskaren är 

en del av (a.a.). Därför menar jag att resultatet som jag kommit fram till behöver inte bli 

desamma för en annan forskare då erfarenhetsvärlden hos oss ser olika ut. 

Intervjueffekten är också en faktor som har relevans ifråga om felkällor, då jag kan ha påverkat 

deras svar medvetet eller omedvetet på grund av olika anledningar. 

 

Validitet beskriver Denscombe (2009) innefattar i hur pass stor den insamlade empiriska 

material samt metoden vara mest riktiga och fruktbara i den undersökning som utförs. 

Undersökning av kvalitativ karaktär där intervjufrågor kring en människas uppfattningar om ett 

ämne är central blir validiteten ifrågasättande då den inte utgör någon garanti för 

sanningsenlighet och då intervjuaren inte kan läsa tankar blir validiteten komplex. Denscombe 

(2009) förklarar å andra sidan att vissa kontroller kan göras genom att till exempel stämma av 

den egna empirin i relation till andra informationskällor. Även diktafonen som verktyg anser jag 

kunna öka validiteten då den fångar upp allt verbalt som sägs och man kan återgå till vad som 

sagt flera gånger. 

Etik 

Innan jag skulle inleda min undersökning gjorde jag en granskning av de fyra etiska kraven som 

vetenskapsrådet framställt (Forskningsetiska principer, 2002). 

 

Det första kravet de tar upp är informationskravet som innebär att forskaren skall underrätta alla 

deltagare som väljer att vara med i undersökningen att deltagandet är frivilligt samt att den 

insamlade empirin endast kommer att användas för forskningssyftet och inget annat. Denna 

information gav jag till deltagarna muntligt i samband med förklaring av mitt syfte där de själva 

fick avgöra om de godtog de villkor som intervjun faktiskt kom att innebära. Till exempel 

använde jag mig av en diktafon under varje intervjusamtal för att lättare kunna fokusera på 

självaste samtalet och kunna gå tillbaka till vad den intervjuade sagt. Jag var även noga med att 

tala om för informanten att samtalet endast skulle avlyssnas av mig då jag skulle bearbeta 

datainsamlingen och att när min undersökning blir klar samt min rapport kommer allt att 

raderas. 

 

Samtyckeskravet är nästa krav som vetenskapsrådet har som innebär att forskaren skall erhålla 

ett samtycke från undersökningsdeltagarna där man synliggör för dem att de har en 

bestämmanderätt över sin medverkan. Denna möjlighet gav jag till pedagogerna efter att ha 

informerat dem om syftet med studien då jag talade om för dem ännu en gång att deltagandet 

var frivilligt och att de får själva bestämma om de ville medverka eller inte. Samtyckeskravet 

innebär också att om forskaren vill visa något av det material som man samlat in i till exempel 

en undervisningskontext skall hon först inhämta ett tillstånd från informanterna. 
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Det tredje kravet som är viktigt att beakta ur den etiska aspekten är konfidentialiteskravet som 

innebär dels att inga utomstående skall kunna identifiera deltagarna och att tystnadsplikt råder 

från forskarens sida då man bör skydda deltagarens uppgifter. Då intervjuer med kvalitativa 

metoder är av känslig karaktär är det av stor betydelse att hänsyn tas till detta vilket jag gjorde 

genom att avidentifiera deltagarna genom att använda siffror på informanterna istället för deras 

namn.  

 

Det sistnämna kravet som jag tagit fasta på under min undersökning är nyttjandekravet som 

innebär att den datainsamling i forskningen som gjorts inte kommer att användas på annat sätt 

än vad jag nämnt att de är avsedda till. Konfidentiell hantering har varit konsekvent 

genomgående i min undersökning och detta har jag varit noga med att även poängtera för 

deltagarna då det är min skyldighet och deras rättighet att få veta det endast nyttjas i det syfte 

som avsatts från början (Forskningsetiska principer, 2002). 

 

De etiska principerna bygger på respekt för deltagarnas personliga integritet och är därför en 

viktig aspekt som jag haft som grund i min uppbyggnad av undersökning. Villkoren för att delta 

blir även på detta sätt mer givna enligt min uppfattning då den utformar en brygga mellan 

intervjuare och informant som bygger på tillit och respekt. 

 

Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för den empiri som jag tagit del av i mina intervjuer, 

med mina frågeställningar som utgångspunkt. För att ta reda på hur pedagogerna tänker kring 

musikens roll i relation till sitt yrke har jag valt att ställa frågor kring pedagogernas personliga 

relation till musik först. Detta i syfte att få en djupare förståelse kring deras ställningar och 

värderingar till musik och hur detta påverkar vilket utrymme musikverksamheten får på 

förskolan. Har den personliga erfarenheten av musik någon relation till hur mycket 

uppmärksamhet som musikverksamheten får i förskolan? Vad har musik för betydelse i 

pedagogernas liv privat? Vad har de för tankar kring vad musik är? Hur resonerar pedagogerna 

kring begreppet musikalitet och dess användning? Hur tänker pedagogerna kring musikens 

betydelse i relation till sitt yrke? Anser pedagogerna att särskild kompetens krävs för att arbeta 

med musik? Påverkas den didaktiska planeringen av musikverksamhet av pedagogernas 

inställning och syn på musik? 

 

Observera att då jag använt mig av semistrukturerade intervjuer har olika slags svar beroende av 

hur frågan riktats, därför ser svaren olika ut från informanterna. Frågorna var utformade på så 

sätt att de gavs stort tolkningsutrymme. 

Pedagogernas personliga relation till musik 

Pedagogernas definition av musik 

Pedagogerna var eniga om att musik är en samling ljud. Pedagog 1 och 2 menade att allt var 

musik som exempel uttryckte pedagog 1 såhär: 
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Jag kan ju göra musik med de här pennorna (rör samtidigt vid pennor) Man kan göra 

musik när man går ut i skogen. Du kan höra musik av träden. Sen kan det ju vara 

musik när jag går till Berwaldhallen och lyssnar på ett klassiskt stycke. Jag tror att 

musik är en samling ljud, sen är det din egen tolkning och din egen värdering för 

vad som blir musik för dig och vad som kan bli bra och vad som kan bli dåligt.  

 

Pedagog 2 menade att allt är musik bara det finns en tanke att det skall vara musik. Hon 

resonerar vidare att det viktiga är att det inte ”bara låter”.  

Pedagog 3 resonerade kring musiken på det här sättet: 

 

Musik är toner. Det som hörs från radion, eller där det kommer ut någonting är 

musik tänker jag. Eller det är väl det som är musik? Musik är väl generellt det som 

vi kan digga till, känna lite i kroppen sådär, takt i musik. Dans är ju inte musik dans 

är rörelse, det kan man använda till musik. Det är ju två olika saker, det är som jag 

till exempel skulle säga musik är toner och rörelse är användning av kroppen det kan 

man använda till musik men det är inte musik. Det är rätt klart för mig att det är så. 

Så länge du inte gör något så man hör (visar med kroppen genom gester och 

rörelser) då är det ju inte musik. 

 

En relativt vid innebörd kommer till uttryck hos två av pedagogerna medan en av dem hade en 

snävare uppfattning kring begreppet musik. Pedagog 1 ansåg att musiken var relativ då något 

som upplevs som musik hos en person kan upplevas som störande oljud hos en annan. Hon 

menade att allt ljud är musik men att det ter sig olika hos olika människor. Gemensamt i 

informanternas berättelse är att musiken uppfattas vara en samling ljud, något som låter. 

Pedagog 2 konstaterar även att musiken ändå behöver ha en utgångspunkt från någonstans. Min 

uppfattning är att hon syftar till att det finns läten som upplevs obehagliga för henne och hon 

gör då en gränsdragning av vad som är musik. Tänker man utifrån Pedagog 1 resonemang kan 

man fundera över hur det kommer sig att människor upplever musiken på olika vis.  

 

Pedagogernas definition av musikalitetsbegreppet 

Genom att låta pedagogerna resonera kring musikalitetsbegreppet synliggjordes även vissa 

skillnader om en vid innebörd då beskrivningarna tog olika riktningar. Pedagog 1 menar att alla 

människor har musik inom sig men att alla inte är musikaliska. Hon berättar att alla kan göra 

någon typ av musik, till exempel genom att sjunga och spela men att fallenheten för det ser 

olika ut. Hon säger även att miljön har en stor påverkan på hur musikaliteten möjliggörs. Hon 

lyfter fram uppmuntran och positiv feedback som viktiga komponenter inom ramen för att 

utveckla sin musikalitet. 

Pedagog 2 resonerar på likartat vis i linje med pedagog 1 då hon åsyftar att man kan vara 

musikalisk på olika sätt. Enligt henne kan musikaliteten ta sig i uttryck på olika vis tillexempel 

genom att höra, spela eller sjunga:  

 

Man kan ju bara vara musikalisk på det sätt att man bara kan lyssna på och höra 

skillnader. Man kanske kan spela någonting men kanske inte perfekt. Alla kan ju 
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sjunga, fast det kanske inte alltid låter fint i allas öron. Fast är man många låter det 

ju alltid bra, som när man sjunger i kör. Jag tror att alla kan vara musikaliska om 

man vill vara musikalisk. Regelboksmässigt kan ju absolut inte alla vara 

musikaliska, om man tänker att alla ska sjunga rent och fint och perfekt. 

 

Pedagog 3 ansåg inte att alla människor är musikaliska. Eller åtminstone inte som hon trodde. 

Pedagogen menade att man föds musikalisk och även om man tränar upp sin musikalitet så har 

man ändå inte begåvningen. Hon uttryckte sig bland annat såhär:  

 

Jag tänker som jag tror att de flesta tänker att man är begåvad med musiken. Till 

exempel har man lätt att lära sig ett instrument, sjunga, uttrycka sig så att det hörs. 

 

Vidare menade pedagogen att man kan skilja musikaliteten genom att kategorisera i bättre och 

sämre. Hon var enig med de andra pedagogerna om att alla kan hålla på med musik, men hon 

menade på att det inte är samma sak som att det låter bra. 

 

Är du musikalisk så är det för mig att du har en speciell talang sådär. Det är något 

extra. 

 

Under intervjun resonerade informanten om att man kunde skilja på en musikalisk kontra en 

omusikalisk människa vilket hon gav uttryck för på det här sättet: 

 

Jag kan höra vad jag tycker är bra, vad jag tycker är bra. Sen när jag arbetar med 

barn då spelar det ingen roll. Men jag kan ju se om det finns en större talang en 

större begåvning hos ett barn än hos en annan. Men det ska få samma uppmuntran, 

det är inte för mig att avgöra. Jag kan bara känna, eftersom jag tror att jag är rätt 

duktig på det. 

 

Att reda ut musikalitetsbegreppet visade sig vara relativt svårt. Pedagog 3 fick även frågan om 

hon ansåg sig själv vara musikalisk då hon svarade: 

 

Lite musikalisk eller mycket. Ja är nog inte så musikalisk, däremot så kan jag höra 

vad som är bra. Så får jag säga istället. Jag tror de flesta tycker som jag faktiskt att 

de hör samma sak. Ta programmet idol som exempel där håller alla med om vem 

som är bra och dålig. Då måste det ju vara så att vi alla hör det som är bra. Hur kan 

de annars vara så att det är vissa som slår igenom fantastiskt och vissa inte slår 

igenom alls. Antagligen för de inte är lika bra eller för att det inte har ”det”. Inte rätt 

slags begåvning, men jag vet inte riktigt vad det har med de här små att göra. 

 

Pedagog 1 och 2 hade liknande resonemang kring människan som musikalisk och menar att 

musiken finns inom människan samt att musikaliteten kan uttryckas på olika sätt. Pedagog 3 

menar på att man föds musikalisk och att begåvningen visas då man har det lilla ”extra”. Hon 

poängterar dock att detta anser hon privat, men i arbetet med barnen spelar begåvningen ingen 

roll. Hon tycker att alla barnen skall få samma uppmuntran, vilket även kan förstås vara i linje 

med läroplanen då den åsyftar att miljön skall vara lärorik för alla barn som deltar. 

Musikalitetsbegreppet visar sig vara komplext. Dock uttryckte två av pedagogerna att man 
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kunde vara musikalisk bara genom att höra vad som är bra. Pedagog 3 resonerar om att 

musikaliteten är något man föds med. Hon förklarar även att hon själv är lite musikalisk först, 

men sedan ändrar hon sig och menar på att hon inte är musikalisk men att hon kan höra vad som 

är bra, och att höra vad som är bra tror hon även är någon förmåga som vi alla har.  

 

Pedagog 3 förklara även att det är viktigt att reflektera vad vi lägger in i betydelsen av vad en 

musikalisk människa är, just hur vi använder begreppet, liksom är det att kunna sjunga, eller 

spela instrument efter noter, eller klappa i takt med musiken. Är det att vi tittar efter en 

begåvning? 

 

Begåvning står ju för något högre, ordet liksom, men alla kan ju sjunga bättre eller 

sämre. Här på förskolan är mitt jobb att väcka lusten hos barnen inte att bedöma de 

här små barnen. Det ska vara kul och lära dem nu tänkte jag på tänk om man som 

pedagog är helt omusikalisk och sjunger helt falskt (illustrerar med ekorre sången) 

och så sitter barnen och får lära sig sången fel. Så förstör man ju för dem. Vad 

hemskt det skulle vara. Därför kanske man borde träna lite mer, för att vi pedagoger 

ska ju vara lite bra på allt. 

Musikens emotionella påverkan 

De gav alla uttryck för att musiken kan ha olika påverkan på oss människor emotionellt och att 

den kan användas i olika sammanhang. Exempel som pedagogerna tog upp var bland annat 

musikens påverkan när man behöver få igång sig själv inför träningen, uppmuntran till att bli 

glad eller när man är ledsen och tycker synd om sig själv. En pedagog uttryckte att: ”Hör jag 

gammal musik som jag hörde på när jag var liten då blir jag nostalgisk.” Musiken kunde väcka 

olika känslor såsom irritation, glädje och sorg. 

 

Gemensamt för pedagogernas svar är att musiken anses kunna ha stärkande effekt av en känsla. 

Då läroplanen framhåller vikten av att arbeta med olika uttrycksformer för att främja barnens 

lärande tolkar jag musiken vara av betydande roll i sammanhanget då om man ser på 

pedagogernas uttryck för vad musiken kan få dem att känna i olika kontexter troligen bygger på 

vart deras grund för lärandet någon gång börjat. Musiken som ett pedagogiskt verktyg blir 

därmed viktig för pedagogerna att vara medvetna om då den har som intention att utveckla ett 

lärande. 

Pedagogernas tankar kring musik i relation till 

sitt yrke 

Kompetenser 

Pedagogerna var alla överens om att en viss grad av kompetens kan verka rimlig när det 

kommer till att stödja barnen i musiken. Pedagog 1 ansåg att det beror på kontexten och ger 

exempel om ett barn är ledsen i korridoren att hon kan ta upp barnet i knäet och börja sjunga. I 

en sådan situation krävs inte någon kompetensutbildning till skillnad om man ska hålla en 

sångsamling.  
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Om det är jag som ska sitta och hålla en sångsamling som ska vara lite genomtänkt 

och jag vill något med den. Då behöver jag ha lite hum om vad jag faktiskt gör. Till 

exempel som att människor som är väldigt små har ljusa röster, då kan jag inte sitta 

som pedagog och sjunga såhär, (visar genom att göra en mörkare röst). För då kan 

inte barnen sjunga med. Det beror på vad jag har för mål med vad jag vill. Om jag 

vill att barnen ska lära sig spela trumma på tvåan och fyran i varje takt så behöver 

jag ju själv veta vad tvåan och fyrans takt är. Om jag bara vill att de ska bli bekanta 

med trumman och våga hålla i en trumma då behöver jag ju inte ha någon kunskap i 

det. Det beror ju alldeles på. Men att sätta sig ner bara för att sjunga en sång det kan 

ju vem som helst. 

 

Pedagog 2 var positivt inställd till att en speciell musikkompetens skulle vara bra. Enligt henne 

skulle man då som pedagog ”utstråla mer”. Hon upplevde att hon i flera situationer inte vet hur 

hon kan göra och menar att det beror på att hon inte är så hemma på området. Hon uttryckte sig 

såhär: 

 

 Kanske det blir samma sak hela tiden istället för att det kanske blir en större 

variation för barnen att få prova olika saker. Men jag tror att alla kan utöva en viss 

typ av, eller man kan alla inspirera, men man kanske inte kan inspirera till olika 

saker dock alltid inspirera till en viss musikalitet. 

 

Pedagog 3 konstaterar pedagogens roll i kunnande av text och melodi när man leder 

musikverksamhet. Hon framhåller även att variation i musikverksamheten är viktig då den 

öppnar upp för möjligheter för alla barn att delta. Som ett exempel tar hon upp instrument som 

ett verktyg i arbetet med musik. Hon uttrycker sig såhär:  

 

Alla får vara med och det är bara ett flöde av att vi sjunger texten till exempel 

´ekorre ekorre´ då kan de liksom ha instrument till då som maracas eller något som 

är jätte bra för de mindre barnen. De hör samtidigt och så kan de sjunga och träna på 

att göra två saker samtidigt. En viktig förutsättning då för mig om jag leder 

musikverksamhet är att jag kan sång och text ordentligt. Det vore ju ännu mer 

fantastiskt om man kunde spela ett instrument själv men det kan jag inte. Däremot 

räcker det för att kunna hålla musik för små barn. 

 

I informanternas svar visar det sig tydligt att en medvetenhet kring utformningen av 

musikverksamheten framhävs vara viktigt. Dock råder en viss osäkerhet hos pedagog 2 som 

upplever att det hade varit bra med fler verktyg att ta fram i musikverksamheten men kunskaper 

om hur lärandet kan ta sig till uttryck finns hos pedagogerna. Om man tänker utifrån 

musikundervisningen och didaktikens utformning där ett medvetet förhållningssätt till ämnet är 

central visar alla pedagoger att kompetens har en betydelse för hur meningsfullt det kan komma 

att bli för barnen. De uttrycker variationen som ett viktigt inslag inom musikundervisningens 

ramar. Detta kan tolkas vara ett sätt att arbeta didaktiskt då den syftar till att tillrättalägga för 

lärande och där presentationen utgör vara en av de viktigaste faktorerna.  
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Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med musikverksamhet 

och hur ofta förekommer det? 

Då jag ställde frågan om hur man arbetar med musiken bidrog det till att alla pedagogerna även 

beskrev vad de ansåg att man borde göra. Därför kommer jag i detta avsnitt redogöra för båda 

delarna då jag anser dem ha relevans för min undersökning. Musikverksamheten förekom varje 

dag enligt pedagogerna på ett eller annat sätt men det var alla överens om att den kunde vara 

bredare. Alla tre pedagogerna ansåg att för lite musikverksamhet utfördes på förskolan. 

Pedagog 1 beskrev att det kunde förekomma lite musik då och då i olika kontexter såsom när ett 

barn är ledset. Ytterligare något som hon konstaterar är dock att hon är emot utformningen av 

musikverksamheten då hon upplever att samla alla barn för att sjunga i en sångsamling inte blir 

lustfyllt för barnen. Hon menar att mer spontan musikverksamhet bör förekomma till exempel 

när man väntar på mat och dylikt då musiken inte blir påtvingat eller något man använder för att 

fördriva tiden såsom den tar sig i uttryck i dag när man till exempel samlar barnen i väntan på 

maten och sjunger några sånger. Vidare berättar hon hur de på hennes avdelning brukar ha 

härmningsövningar. Hon berättar att hon har flera barn på deras avdelning som inte låtit och att 

härmningsövningarna blir ett sätt att kommunicera på. Hon uttryckte sig på det här sättet:  

 

Ett barn som vi har jobbat med nu, han har ju inte sagt någonting i stort sätt. Då har 

ju musiken handlat om kommunikation. Till exempel har jag tagit trumman och så 

har jag spelat på trumman och sedan räckt trumman till honom så har han fått spela 

på trumman. Då har ju inte jag ett mål att han skall lära sig att spela fyra slag i takten 

utan jag vill ju bara att han ska kommunicera med mig. Vissa barn som har svårt att 

säga vissa ljud, då har vi sjungit sånger på bara det ljudet. Det ju en dubbel grej då 

vill vi ju egentligen att de ska säga det där ljudet fast vi gör det ju genom att det blir 

roligare.  

 

Musiken blir som ett medel som vi använder för att nå andra mål. Barnen får prova 

trumma sitt namn liksom hur många slag fanns i mitt namn och hur många fanns i 

ditt? Musik är ju jätte mycket matte. Musik går att få in i verksamheten från det att 

man kommer till jobbet tills att man går hem egentligen. Om man inte lägger musik i 

det här att jag sitter och spelar och vi sjunger. Man kan ju sitta och måla och lyssna 

på musik. 

 

Pedagog 2 hävdar att musiken får stort utrymme på hennes avdelning. Hon berättar om 

samlingen som bygger på musik, och att den går ut på att man utövar någon typ av 

musikverksamhet som sång, dans eller instrumentspel. Hon menar också att sången används för 

att skapa trygghet hos barnen, och att det enligt henne blir en musikalisk verkan på barnet. Hon 

riktar även fokus på rörelseinriktad aktivitet som hon menar är ett sätt som de driver 

musikverksamhet på. 

 

Pedagog 3 beskriver också hur sång och instrumentspel är en del av musikverksamheten som 

drivs på hennes avdelning. Hon berättar även om den gemensamma sångsamlingen som man 

har där hela stugan samlas på fredagarna. Hon menar att meningen med den är att alla barnen 

skall känna sig trygga i hela stugan, att man blir introducerad till andra miljöer än den man är 

van vid (sin avdelning).  
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Hon uttryckte sig på detta vis: 

Storsångsamling är ju den mer planerade men den har ju mycket att göra med att 

barnen ska bli trygga i förskolan. Det är en del av vårt RUS
1
. Olika steg i den sociala 

utvecklingen och integreras i olika världar. Det föder ju någonting hos barnet. 

Samma med en sång även om barnet inte kan sången från början så föder den ju 

någonting hos barnet när vi gör det. Det är ju så vi lär oss. En del kommer kanske få 

det som ett intresse och kommer senare tycka det är fantastiskt roligt. 

 

Gemensamt för pedagogerna är att de alla ger uttryck för att musiken fyller en funktion där 

interaktion och samspel får komma till uttryck. Pedagog 1 talar om ett sätt att möta barnet via 

musiken och att det blir ett sätt för henne att kommunicera och pedagog 2 om att använda 

sången för att skapa trygghet för barnet. Detta visar på en medvetenhet kring samspelets 

betydelse som det sociokulturella perspektivet bygger på. Glädje uttrycks av pedagog 3 som en 

funktion som musiken bär med sig, vilket även är en av de karaktäristiska drag som en musisk 

fostransstil innebär. Mellan de tre intervjuade pedagogerna råder det skilda åsikter om varför 

man har sångsamlingar. Pedagog 3 menar på att syftet är att få barnen trygga och hon menar på 

att sångsamlingen fyller en funktion för utvecklingen av barnens sociala kompetens. Pedagog 1 

upplevde att denna planerade sångsamling inte var tillräckligt lustfylld och hon menade på att 

mer spontan musikaktivitet bör förekomma eftersom den då enligt henne skulle bli mer 

meningsfull. Detta kan tolkas vara mer av ett relativistiskt perspektiv som Brändström (1997) 

talar om där kreativiteten och upplevelsen är vad som står i fokus. 

 

Brukar pedagogerna leda musikverksamhet och hur upplever dem 

det vara? 

Pedagog 1 berättar att såsom musikverksamheten är utformad på förskolan idag upplever hon 

den vara ”aptrist” då det handlar om sångsamlingar. Hon är däremot positiv till de spontana 

musikverksamheterna som sker i mindre utsträckning. Vidare berättar hon hur hon anser att 

sångsamlingen fortgår som tradition och att det egentligen inte finns någon bakomliggande 

tanke att ha sångsamlingen bara att man har det för det är så man alltid haft det. Hon anser 

vidare att sångsamlingen, skulle kunna finnas på schemat som en kontinuitet men att barnen 

skall ha eget inflytande och bestämma själva om de vill delta eller inte. Genom att låta barnen få 

välja själva tror hon att sångsamlingen skulle bli mer meningsfull då alla barnen inte upplever 

den i dag som sådan.  

 

Pedagog 2 resonerar kring att leda musikverksamhet som en stor utmaning då hon åsyftar att det 

inte alltid är lätt att få alla barn att tycka om att göra samma sak. Speciellt när de rör sig om en 

större grupp. Hon menar också på att ålderblandningen på avdelningarna utgör svårigheter då en 

exempelvis 4- åring behöver annan stimulans en 1-åring. Pedagogen konstaterar även att sången 

utförs främst i förskolan då det är ett verktyg som man alltid använt och då barnen tycker om att 

sjunga så forstätter man därmed också att sjunga. 

 

                                                      
1 RUS- Relation Utvecklings Schema som är en metod som går ut på att observera och dokumentera barnets utveckling med 

hjälp av systematiskt loggboksskrivande. (se rusmodellen.se) 
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Pedagog 3 beskriver att leda musikverksamhet som någonting glädjefyllt. Hon uttryckte sig 

även på det här sättet:  

 

I början var det nervöst för då kändes det som om vuxna var sådär kritiska mot en. 

Att alla tittar och tänker att vad kan hon då, vad gör hon, då blir den där glädjen inte 

lika stor kanske. Men nu när jag lärt känna människorna här känns det mer som att 

de kan få tycka som de vill, jag vet i alla fall att jag tycker det här är kul och jag ser 

att barnen blir alldeles stilla och så. Jag tror även att genom att vara glad och så till 

musik kan du även inspirera som kanske sitter på jätte roliga idéer som kanske vågar 

plocka fram det. Jag tror glädje framförallt, i allt och att stödja varandra som 

pedagoger kan man komma jätte långt. 

 

Två av pedagogernas resonemang visar att sångsamling inte alltid ter sig meningsfull och heller 

inte uppenbar. Pedagogerna besitter med någon form av medvetenhet kring olika faktorer att 

bejaka när det kommer till utformningen av musikverksamheten dock ser den ändå ut på så sätt 

som den alltid gjort. Ingen av pedagogerna nämner ens försök om att ändra på utformningen av 

musikverksamheten samtidigt som de ger uttryck för den nuvarande sångsamlingen inte upplevs 

vara det självklara sättet att bedriva en meningsfull musikverksamhet. Vem bär på ansvaret? 

Pedagog 3 ansåg att leda musikverksamhet som något glädjefyllt men att andra vuxna kunde få 

henne att uppleva en slags osäkerhet när det kom att leda musikverksamheten. En trygg och 

glädjefylld miljö kan enligt min uppfattning här komma att ifrågasättas. 

Hur upplever pedagogerna att barnen svarar på musikverksamhet 

Alla pedagogerna upplevde att barnen blir glada när de får hålla på med musik. De berättar att 

alla barn tycker om musik och att hur gamla barnen än är så får man alltid en positiv respons 

från dem. En av pedagogerna nämnde att musiken kan ha en lugnande effekt på barn som brukar 

vara lite oroliga och inte kunna sitta stilla. De tog även fasta på pedagogens ansvar i 

presentationen av musikverksamheten. Pedagogerna ansåg att musikverksamheten bör vara 

variationsrik för att få barnen engagerade och därmed menar de på att en behöver ha vissa 

kunskaper för att kunna bedriva en meningsfull verksamhet med barnen. En pedagog framhöll 

även att barn kan vara med på olika sätt och att denna medvetenhet är viktig som pedagog att 

bejaka. Pedagogen menar på att bara för ett barn sitter passivt under en sångsamling innebär inte 

det att han/hon inte lär sig något, eller att barnet inte anser det vara roligt utan att lärandet 

kanske föregår språket eller tar sig i gestalt på annat sätt. 

 

Pedagogernas tankar kring musikens betydelse för barns utveckling 

och lärande 

Informanterna var alla överens om att musik har betydelse för barns utveckling och lärande. 

Bland annat menar de på att rent motoriskt har goda förutsättningar att utvecklas genom 

musiken men språket lyfts särskilt fram. Sedan den emotionella verkan som musiken kan ge, där 

musiken kan bland annat användas som ett medel för att lugna barnen. Matematiken var även en 

viktig komponent som musiken bidrog till enligt pedagogerna. Att få in takt och rytm kopplade 

de ihop med matematiken. Vilket enligt en pedagog därför är synd att man inte arbetar med mer 

då sången får störst plats. En pedagog nämner även att musiken kan få barnen att komma in i ett 
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”flow” när de leker eller ritar. Musiken menar informanten bidrar till att skapa förutsättningar 

till barns förmåga att utveckla sin fantasi. 

 

Pedagog 2 uppmärksammade musikens betydelse på det här viset: 

Barn innan de kan prata kan sjunga. De lär sig ju ord och de lär sig ju en viss 

språkrytm som de inte annars gör. Det är väl det som är skillnaden om man tänker 

musikaliskt. På svenska har man ju ett sätt att prata på, då är det språkrytmen men 

om man pratar på arabiska är det ju en annan språkrytm och då gäller det ju att 

barnen ska hitta in till rytmen och hur man placerar orden. Musiken blir därför ett 

sätt att få in språkträning hela tiden. Barn som kanske är jätte tysta annars kanske 

kan sjunga fast de egentligen inte pratar annars då de tänker att de måste vara 

korrekta. Men sånger de är bekanta med och har hört ett par gånger kan de. Då 

kanske det öppnar munnen och säger något. 

 

Pedagog 1 uttryckte sig på det här viset: 

Man får ju börja med musik när man är liten och har man en positiv inställning till 

det kanske man när man blir äldre vill välja att börja spela ett instrument, då kanske 

du hittar bra kompisar och på så sätt bildar en gemenskap genom ett intresse.  Det 

behöver inte bara vara fotboll utan man kan ju faktiskt spela musik också. Vi ska ju 

sätta grunden för ändå en massa andra saker så varför inte för musiken. En positiv 

känsla. Kanske när du är tio år kommer du inte ihåg varför just du har den där 

positiva känslan men den ger en positiv inställning. Brukar inte tänka så mycket på 

musik på det här sättet. Jag tror att många inte arbetar medvetet med musiken. Man 

kanske säger att man gör det men frågar man hur de gör det då tror jag många svar 

bara kommer från luften. Det är liksom inte ofta det är särskilt genomtänkta. 

Hur upplever pedagogerna att deras arbetskollegor ställer sig 

musikverksamhet 

Inställningen kring musikverksamheten menar pedagog 1 ligger i pedagogernas egna 

erfarenheter från egen skolgång. Musiken som ämne tror pedagogen att skolan gjort till något 

”speciellt” då den kategoriserar och bedömer människor. Hon konstaterar även att pedagogens 

bakgrund och inställning till musik påverkar barnet stort och har pedagogen en positiv 

inställning till musik kommer den även att ”smitta” av sig till barnen. Hon lyfter även fram 

vikten av att ifrågasätta verksamheten som drivs, liksom varför har vi samling till exempel är 

det för att vi skall sjunga och ha roligt eller för att vi skall vänta på maten? Vidare berättar hon 

att vi människor har olika intressen och kunskaper och att därmed kanske inte alla tycker att 

musik är roligt. Informanten anser att inga hinder finns för att förskolan skall driva 

musikverksamhet men att den kommer i skymundan på grund av olika teorier om vad som är 

viktigt finns.  

 

Pedagog 2 upplever att hennes kollegor är positivt inställda till musikverksamhet men att den 

kanske faller lite åtsidan då man prioriterar annat. Hon menar vidare på att musiken dock bör 

nästlas in mer och att den kan bli någon mellan gång att få in det musikaliska i andra 

sammanhang. Som exempel säger informanten att man i skogen kan hitta pinnar och att använda 

dem på något sätt. Hon berättar att på hennes avdelning är det oftast hon som leder 
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sångsamlingen men att det inte har någon egentlig orsak mer än att de varit ont om personal och 

hon därmed tagit på sig det ansvaret själv. Hon förklarar även att eftersom sång varit en del av 

förskolans verksamhet under en lång tid har pedagogerna oftast den uppfattning om att 

musikverksamheten drivs på det viset och känner därmed trygghet i en sådan utformning då det 

är på så vis man själv blivit fostrad till det och det är något man känner igen. Vidare resonerar 

hon kring instrumentspel och menar att det kan upplevas för högljutt och att det kan vara en 

förklaring till att man drar sig för att ta fram dem. Pedagogen lyfter fram tidsaspekten som ett 

hinder för musikverksamhet samt storleken på barngrupperna. Hon anser att ljudnivån blir 

alltför hög och därmed resulterar det till att sången blir det främsta medlet när det kommer till 

musikverksamheten. 

 

Pedagog 3 upplever att hennes kollegor anser att det är jobbigt att leda musikverksamhet och 

detta nämndes även av pedagog 1. Enligt pedagog 3 kan en orsak vara att de inte utvecklat sin 

förmåga att tala inför grupp och menar på att det är en viktig del inom fostran oavsett om det 

handlar om att prata inför grupp eller att sjunga. Vidare påpekar informanten att det därför är 

viktigt att inte tysta ner barn när de pratar utan alltid uppmuntra barnen. Hon menar att 

pedagogernas inställning ligger i hur mycket träning det själva haft i att tala inför grupp och att 

sångsamlingen alltid hålls av samma pedagoger. Detta har enligt pedagog 3 att göra med 

osäkerhet från deras sida, då de dras från att leda musikverksamhet. Vidare berättar hon att: 

 

Vi är tre stycken på avdelningarna, och är det någon som är lite bättre på något 

kanske den tar lite större ansvar för det. Det är väl okej för vi kan ju inte vara bra på 

allt. Men också att man kan lära sig att fördela. Man ger varandra den krediten, att 

det här är du faktiskt väldigt bra på så här får du köra. 

Pedagogernas tankar kring hinder i arbetet 

med musik samt vad som skulle kunna 

förbättras 

Pedagog 1 anser att musiken bör vara mer tillgänglig i förskolan. Enligt henne är det som med 

allt material som man vill att barnen skall ha tillgång till, att barnen skall kunna ”leka” med 

musiken när helst de vill. Hon gör en liknelse till papper och pennor som alltid står framme 

tillgängligt för barnen, och att där det inte finns någon bestämd tid som barnen får sitta och rita 

utan tillgängligheten finns där hela tiden och på samma sätt anser hon att pedagogiken kring 

musiken borde se ut. Vidare lyfter pedagogen fram vikten av att låta den spontana aktiviteten bli 

mer central i musikpedagogiken samt variationen av den. Som exempel nämner hon rörelse och 

instrument samt tyngdpunkt vid att musikverksamheten inte skall förmedlas som pretentiöst 

utan att den skall vara kul.  

 

Pedagog 2 ansåg att mindre grupper skulle vara ett bra sätt att arbeta mer med 

musikverksamheten och att integrering av musik till andra aktiviteter skulle vara en bra 

utgångspunkt att få in mera av musiken. Även mer redskap anser hon förskolan bör satsa på, det 

vill säga instrument samt att få någon kurs i musik för att bli mer inspirerad och få mer verktyg 

för att få tillvägagångssätt att använda sig av. Även pedagog 3 resonerade i linje med de övriga 

pedagoger och menade på att fler ingredienser bör finnas med i musikverksamheten. Likväl som 
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de arbetar med matematiken ute i naturen menar hon bör man kunna arbeta med musik på 

samma vis. Hon menar också att kommunikationen är en viktig förutsättning för att skapa 

meningsfulla situationer. Ögonkontakt till exempel är ett sätt att fånga barnens uppmärksamhet, 

återigen riktas fokus på presentation av musikverksamheten vara av stor betydelse. 

Diskussion och slutsats  

Fenomenet musik, i relation till dess betydelse för lärandet där pedagogen har den avgörande 

rollen för musikalitetens gestaltning hos barnet är vad min undersökning har tagit fasta på. Att 

utveckla en medvetenhet hos pedagogerna blir därmed viktig då den får en betydande roll för 

hur barnet själv kommer att se på sin musikalitet när hon växer upp. Pedagogernas egna tankar 

kring musikaliteten har ingen koppling till hur musikverksamheten ser ut på förskolan. Trots att 

pedagogerna har medvetna tankar kring musikens betydelse fortsätter de att ha ”aptrista” 

sångsamlingarna. I pedagogernas uttalanden ger de uttryck för deras egen roll och hur viktig den 

är då de sätter grunden för mycket av barns lärande. Vidare menar pedagogerna på att en positiv 

inställning är viktig för hur barnen kommer att uppfatta bland annat fenomenet musik. Även 

reflektion påvisades vara av stor vikt enligt pedagogerna.  

 

Sångsamlingen har enligt min undersökning hamnat i någon form av egen pol som innefattar 

endast musik i en snävare mening där sången får det största utrymmet. Uddén (2004) menar på 

att en medveten musisk pedagog bygger in visan med rörelselek i vardagsarbetet och att 

musiken skapar förutsättningar för glädje, gemenskap och lekstimulans. Vart tar leken vägen då 

sångsamlingens funktion visar undersökningen på, oftast sker i väntan på till exempel maten? 

Variationen i musikverksamheten visas även vara relativt liten, det vill säga då jag endast 

undersökt en förskolas pedagoger och vad de har för tankar och föreställningar kring ämnet. 

Som Holgersen (2008) skriver om musik och lek, att den bör bilda en helhet. Detta kan även 

tolkas i linje med Uddholms (2008) syn på musikverksamhet då han valt att byta ut definitionen 

musikverksamhet till musisk lek, detta tolkar jag skjuter bort uppmärksamheten på att 

musikverksamhet skulle vara något som bör utövas av en musikpedagog medan musisk lek 

öppnar upp för alla att utöva samma typ av verksamhet. Musikdidaktiken som även under sin 

definition intar pedagogiken inom samma benämning skriver Hanken och Johansen (1998) visar 

på att en viss tanke bakom utförandet bör ligga till grund när man arbetar med musikverksamhet 

eller ”musisk lek”. Detta utifrån min undersökning tolkar jag vara lättare i teorin än i praktiken. 

Då jag som metod använt mig av en kvalitativ undersökning fick pedagogerna en anledning att 

reflektera över mål med den musikdidaktik som de använder på sin förskola, resultatet visar att 

musikverksamheten inte var en högt prioriterad aktivitet. Alla tre pedagogerna gav uttryck för 

att musiken kom i skymundan på grund av att man prioriterade andra inslag i förskolans 

verksamhet. De menade även att det inte fanns tid för mer organiserad musikverksamhet på 

förskolan. 

 

Didaktik som fokuserar på planering för att lärande skall ske ger pedagogerna inte uttryck för 

vad gäller musiken. Samtidigt visar informanterna uttalanden att musiken fyller flera funktioner 

för barns lärande finns. Till exempel nämner de musikens påverkan på känslor, men även på 
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motoriken och språket. Pedagogerna var även eniga om att en viktig förutsättning för 

musikdidaktiken är att skapa meningsfulla lärandemiljöer. Vidare visar resultatet av 

undersökningen på att en viss osäkerhet råder hos pedagogerna i hur utövandet av 

musikverksamhet skall ske. De uttrycker även en viss saknad av kompetenser och utbildning då 

de önskar att medel för tillvägagångssätt är relevanta för att arbeta med musikverksamhet. I linje 

med Colnerud och Granström (2005) om en yrkesgrupp utgörs vara professionell och vad det 

kan innebära där reflektion över didaktiken utgör professionaliteten är min tolkning, att inom 

ramen för musikverksamheten är de intervjuade pedagogernas medvetenhet inte av denna art. 

Min undersökning visar tydligt att ingen större vikt läggs på att reflektera över musiken och 

dess betydelse för barns utveckling och lärande, vilket även min litteraturstudie poängterar. 

Ingen utvärdering uttrycks heller ha gjorts fast de har ett uttalat didaktiskt arbete med musik 

nämligen sångsamlingen. Informanterna nämner brister med sångsamlingen bland annat, att de 

upplever att grupperna är för stora. Informanterna uttrycker även att flera av arbetskollegorna 

inte vill leda musikverksamheten och för att inte nämna missnöjet kring utformningen generellt. 

Tre pedagoger på samma förskola och kanske gäller det även fler som studien visar på har 

många åsikter och tankar kring musikdidaktiken som utövas på förskolan utan att det kommit 

upp till ytan och att man utvärderat och reflekterat över den.  

 

I läroplanens uppdrag står det att möjligheter för barnen att kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer skall tillhandagås till dem. Vilka är de bakomliggande orsaker till att detta inte 

uppmärksammas? En av pedagogerna uttryckte nervositet då hon upplevde att kollegorna 

kanske skulle vara kritiska mot hennes musikutövande? Vidare menade hon dock på att det 

finns en glädje i att leda musikverksamhet och detta var även de andra pedagogerna överens om. 

De menar att musiken har en positiv effekt på barnen samt dem själva. Att musik har en effekt 

på emotionellt plan synliggörs även i min studie. Pedagogerna har alla någon relation till musik 

och använder den i olika sammanhang i vardagen. 

 

Pedagogerna ger uttryck för att musiken har funktionen att stärka känslor, vilket enligt min 

uppfattning är en stark och viktig försvarskomponent för varför man i förskolan bör variera 

musikverksamheten. Människan har olika sätt att förmedla känslor och då musiken har den 

funktionen på oss människor att väcka känslor är det självklart att den bör förankras hos oss 

både som barn och vuxen på olika sätt, det vill säga variationsrikt sätt. På detta sätt får man 

redskap som kan hjälpa en att kunna utveckla ett språk samt en förståelse och en form av 

acceptans av de gemensamma värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.(Holgersen, 

2008) Språket är trots allt, något som styrdokumenten lägger fokus på och Holgersen (2008) 

menar på att det är dessa uttrycksformer som vi enligt läroplanen skall arbeta efter som skapar 

dessa förutsättningar.  

 

Inom den musiska fostransstilen kan pedagogerna skapa förutsättningar för barn att utveckla sin 

förmåga till socialkompetens, glädje och gemenskap och detta blir möjligt då den grundar sig på 

samspelet mellan människor där dialogen och kommunikationen står i fokus. Flera av 

pedagogerna gjorde mig uppmärksam på flera idéer som tillsammans skulle utgöra en stor bank 

full med redskap. Dock fallerar detta enligt min mening, då tid inte avsätts för reflektion och 

utvärdering av just detta ämne. Ett musiskt inspirerat arbetssätt har i syfte att skapa en 

gemenskap. Omgivningen är avgörande och därmed är pedagogernas bakgrund och inställning 

till musikaliteten relevant då de är de, som fungerar som kulturella förebilder som kommer att 
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påverka barnens uppfattning om hur de skall gestalta kulturen och förvandla den till sin egen. 

Till exempel Pedagog 1 detta då hon menade på att den egna erfarenheten från egen skolgång 

påverkar barnet. 

 

En av pedagogerna hade idéer om att man kunde ”nästla” in musiken i andra aktiviteter. Detta är 

ytterligare ett kännetecken av ett musisk inspirerat tänk, nämligen spontan aktivitet. Såsom 

Säljö (2000) beskriver förskolans roll i barnets liv är ju att den utgör villkoren för barns lärande 

på det medvetna planet. Han gör en skillnad på förskolans roll och hemmets och menar på att 

förskolan skall stå för pedagogiken samt imitationens betydelse för lärandet. Utifrån ett sådant 

synsätt blir återigen pedagogers inställning relevant för barns erövrande av musikaliteten då 

barnet ”härmar” pedagogerna. Pedagogerna i min studie visar på att kunskaper kring barns 

lärande genom musiska arbetssätt finns. Till exempel förklarar pedagog 1 om hur hon bland 

annat använt sig av imitationsövning med ett barn som inte haft något talspråk, hon spelar på 

trumman och barnet får därefter härma. På detta sätt fick musiken utgöra kommunikationen 

mellan dem. Detta är ett sätt att skapa sociala sammanhang och därmed tolkar jag det 

sociokulturella perspektivet vara i linje med detta då den fokuserar på kommunikationen och 

användningen av språket och som därmed utgör förbindelseelementet mellan barnet och dess 

omgivning. Vygotskijs proximala utvecklingszon går att applicera på exemplet då barnet 

kommunicerar med stöd av pedagogen. 

 

Informanternas resonemang går i linje med Uddholms studie som visar på att det inte finns 

några omusikaliska människor utan musikaliteten finns hos alla människor (Uddholm, 2008). 

Tänker man utifrån teorin om den sociokulturella miljöns påverkan där omgivningen skapar 

förutsättningarna för att ett lärande skall ske kan man utifrån det synsättet förstå pedagogernas 

egen bakgrund vara av stor betydelse då den egna synen på musikaliteten skall överföras till den 

andra. Ett barn väljer inte själv vilken kultur det befinner sig i. Vem är det då som skall 

bestämma vilken natur som är ”den rätta” att överföra vidare? Utifrån detta synsätt blir det 

synligt hur stort ansvar pedagogen faktiskt har 

Pedagogerna visar på skilda uppfattningar kring musikalitetsbegreppet. Pedagog 1 och 2 visar 

på en relativistisk syn på musikalitetsbegreppet i och med att de anser att alla är musikaliska 

medan pedagog 3 gav uttryck för en mer traditionell syn då hon menar på att musikaliteten var 

knuten till biologin (Brändström, 1997). Det vill säga att människan föds musikalisk. 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur man ser på musik i förskolans pedagogiska 

verksamhet. Den tidigare forskningen och pedagogernas utsagor har visat att det finns 

kunskaper om musikens betydelse för flera olika aspekter i barnens utveckling, men mina 

resultat visar också att väldigt lite av dessa kunskaper och medvetenhet tas tillvara i 

förskolornas praktiska musikverksamhet idag. De intervjuade pedagogerna var medvetna om att 

man skulle kunna använda musiken mer som ett instrument i den pedagogiska verksamheten, 

men detta skulle kräva ett mer medvetet planeringsarbete. Som det ser ut i dag använder den 

undersökta förskolan musiken utan någon djupare medvetenhet. De musikaliska aktiviteterna 

finns där för att det är traditionellt. Det finns inte mycket variation i musikutövningen på 

förskolan. De idébanker som finns utnyttjas inte heller och det sammantagna resultatet blir en 

musikverksamhet som varken prioriteras eller förnyas. 
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Winter- Jensen (1988) menar att man genom att se på pedagogers handlingar i undervisningen 

kan klargöra hennes människosyn och vilka kunskaper hon har. Samtidigt kan man också se hur 

de påverkar valet för stoffet. Enligt min tolkning relaterar detta till de prioriteringar som 

pedagogerna talade om. Pedagogerna har en uppfattning om hur fostran och lärandet skall gå till 

och utifrån resultaten kan man se, att musikens roll hamnar i skymundan då den rådande 

pedagogiken i nuläget inte har en djupare tanke kring musiken som en viktig komponent i barns 

bildningsprocess (Winter- Jensen 1988 refererad i Uddén 2001). Vidare under den tidigare 

forskningen framgick det även under Winter- Jensens studie att olika filosofer byggt sina 

teoretiska antaganden ur olika tidsskeenden och att synen på undervisningen knappt varit 

föränderlig (a.a.). Utifrån denna syn förstår jag undervisningen och att mitt ämne 

(musikundervisning) knappast kommer att förändras om man inte börjar reflektera mer kring 

den. 

 

Förslag på vidare forskning 

 
Det hade varit intressant att göra en större studie för att se hur utbredda dessa förhållanden är 

inom de svenska förskolorna, om det finns skillnader mellan olika kommuner, områden, 

inriktningar, profileringar etcetera. Det hade även varit intressant att undersöka förskolor med 

musikinriktad profil och jämföra dessa med andra förskolor för att se om det finns skillnader i 

hur medvetet de arbetar med musik i praktiken och vilken syn som genererar. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

 

- Namn 

- Ålder 

- Titel /Utbildning/ examensår 

- Specialiseringar 

- Hur många år har pedagogen varit verksam 

- Område 

 

Pedagogens personliga relation och tankar till musik och musikalitet 

 

- Vad är musik? Hur definierar du musik? 

- Vad har musik för betydelse för dig? (musikaliska erfarenheter?)  

- I vilka sammanhang lyssnar du på musik? Är det en del av vardagen? 

- Hur känner du dig när du kommer i kontakt med musik? Kan den påverka dig på 

något sätt? 

- Vad tänker du när du hör begreppet musikalisk/ omusikalisk?  

- Är alla musikaliska? Hur skulle du beskriva en musikalisk person? 

- Anser pedagogen sig själv vara musikalisk/ omusikalisk varför?  

 

Pedagogens tankar kring musik i relation till sitt yrke 

 

- Vad krävs för kompetens för att leda musikverksamhet anser du? 

- Har musiken en stor plats i er verksamhet tycker du, är det en del av den 

didaktiska planeringen? (didaktiskt med innebörd av ett medvetet arbetssätt med 

musik i syfte till att bidra till att förmedla och utveckla ett lärande hos barnen?) 

- Hur arbetar ni med musik på er förskola (be om en beskrivning av 

verksamheten)? 

- Hur ofta används musiken i verksamheten och på vilka sätt skapar ni utrymme 

för den?  

- Hur upplever du att barnen svarar på musikverksamhet vid till exempel 

sångsamlingar, ”röris”? 

- I vilka sammanhang använder man musiken som verktyg på förskolan? Utgör 

den en del av vardagen? 

- Brukar du leda musikverksamhet? Ja/ nej? Motivera… Hur upplever du det vara 

att leda musikverksamhet? Hur upplever du att dina arbetskollegor ställer sig till 

att leda musisk verksamhet? Om inte positivt vad tänker du de kan bero på? 
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Pedagogens tankar kring hinder i arbetet med musik samt vad som skulle kunna 

förbättras 

 

- Om musisk verksamhet inte utgör en stor del av verksamheten, upplever du att 

det finns hinder i förskolan som gör att musisk verksamhet inte får en stor plats i 

verksamheten? 

- Vad upplever du skulle kunna förbättras och utvecklas vad gäller arbetet med 

musik i förskolan? 

- Har musik någon betydelse för barns utveckling och lärande? Motivera… 

- Övrigt, egna tillägg från respondenten. 
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