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Sammanfattning 
Vårt syfte är att få syn på hur förskollärare resonerar kring populärmusikens betydelse för barn 
gällande lärande och identitetsskapande. Vi har valt att utgå ifrån förskollärares perspektiv på 
fenomenet. Som metod valde vi att göra en kvalitativ studie där vi intervjuade förskollärare från olika 
slumpmässigt utvalda förskolor. Det insamlade materialet har vi analyserat med hjälp av ett 
sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar på att förskollärarna anser att populärmusiken har en 
stor betydelse för barnet som lärande och identitetsskapande. Den spelar enligt förskollärarna en 
betydelsefull roll i skapandet av sociala möten i förskolan. Även populärmusikens möjligheter som 
pedagogiskt redskap lyftes fram i intervjuerna. Slutligen diskuterades populärmusiken som ett verktyg 
i arbetet med normer och värderingar i förskolan. 
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Förord 
Vi är två studenter som har skrivit den här C-uppsatsen tillsammans under vår förskollärarutbildning 
vid Stockholm universitet. Vissa delar av texten, liksom tidigare forskning och teoriöversikt, har vi 
arbetat enskilt med i början, för att sedan diskutera och bearbeta dem tillsammans. Vi har för det mesta 
suttit tillsammans under processens gång, eftersom vi snabbt insåg vikten av att kunna reflektera 
tillsammans kring uppsatsens upplägg och innehåll. Gemensamt har vi tagit fram arbetsmaterial till 
avsnittet tidigare forskning, genomfört datainsamlingen och analyserat resultaten. Vi har aktivt delgett 
och diskuterat med varandra utifrån de förväntade studieresultaten och examensmålen. 

Intresset för uppsatsens ämne uppstod medan vi diskuterade våra upplevelser av det musiska 
innehållet på de förskolorna vi hade mött under utbildningen. Vi hade en känsla av att det var 
någonting, som saknades i förskolans möte med musik, men i början kunde vi inte sätta fingret på 
exakt vad vi ville utforska. Efter långa diskussioner med varandra, kom vi fram till att vi ville få reda 
på vilken plats musiken som inte tillhör den klassiska förskolerepertoaren får i verksamheten. Vi 
kände att vi kunde närma oss svaret på bästa sätt genom att intervjua förskollärare om detta. 

Vägen till den färdiga uppsatsen har varit väldigt spännande, men inte alltid så lätt. Vi vill därför passa 
på och tacka våra nära och kära för deras tålamod och stöd under de senaste månaderna. Vi vill även 
tacka Anna, Eileen och Petra, som har hjälpt oss att hitta tre av våra informanter, vilket gjorde vårt 
arbete så mycket smidigare. Ett stort tack vill vi ge till vår handledare Eva Ahlskog-Björkman för 
hennes engagemang, kloka råd och stöd i de svåra stunderna, när vi var nära att ge upp. 

Vi vill även tacka alla förskollärarna, som har tagit sig tid att besvara våra frågor. Det har varit otroligt 
lärorikt att få lyssna på era tankar! 

Sist men inte minst vill vi ge ett speciellt tack till våra hundar, Majsan och Willie, som gav oss energi 
och glädje, när det behövdes som mest under långa skrivdagar!  
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Inledning 
Under våra VFU-perioder på förskollärarutbildningen har vi båda varit med om varierande aktiviteter, 
där musik har fått stå i centrum. Det sjungs på samlingar eller inför Luciafirandet, rörelsesånger på 
gården hjälper alla att hålla sig varma på vintern och när barnen vill dansa, så har man ju disco! Det är 
dock det musikaliska utbudet, som fångade vårt intresse. Vilka sånger hörs mest på förskolan? Vem är 
det som styr över vilka sånger som väljs? Är det enbart de klassiska barnsånger av till exempel Alice 
Tegnér eller Lennart Hellsing, som får plats i verksamheten eller får andra typer av musikgenrer, 
såsom populärmusik, också utrymme? Med populärmusik menar vi den musik som spelas på radio, tv 
etc. och som de flesta känner igen. I och med den tekniska utvecklingen så har musik blivit en stor del 
av barn och vuxnas liv. Den är lättillgänglig och sprids snabbt bland många. Därför riktar sig 
populärmusiken nuförtiden till en bredare publik än tidigare (Sundin 1995, s. 18-21) och många 
artister riktar sig till barn. 

Vi diskuterade även våra egna erfarenheter av användning av musik under våra praktikperioder och 
hur vi inte kände oss kompetenta nog att hålla på med musik tillsammans med barnen. Vi kände båda 
att trots att det fanns ganska mycket musik i förskolan, så är utbudet av sånger ganska torftigt och 
användningsmöjligheter av nyare musik ganska begränsade. Utifrån dessa tankar har vi funnit ett 
intresse för att förstå hur vi, utifrån vårt uppdrag om lärande och utveckling, kan integrera barnens 
egna musikaliska intressen i förskolans verksamhet. 

I vårt uppdrag som förskollärare ligger bland annat att skapa möjligheter för barnen att kommunicera 
med olika uttrycksformer, såsom sång, musik, rytmik och dans (Skolverket 2010, s. 7). I uppdraget 
ligger också att låta barnens erfarenheter, intressen och behov styra verksamhetens innehåll 
(Skolverket 2010, s. 9). Det vi har upplevt i vårt möte med förskolan är att barnen får rätt stora 
möjligheter till att möta musik och använda den som uttrycksform. Det sjungs olika sånger på 
samlingar och det dansas ofta till olika sånger både inne och ute på gården. Väldigt ofta i sådana 
sammanhang får barnen välja vilka låtar de vill lyssna på eller sjunga. Urvalet av musik som barnen 
har tillgång till är dock ofta bestämt av vuxna. Det är de, som köper in CD-skivor eller väljer urvalet 
av samlingssånger.  

Musiken har varit en stor del av barnverksamheten redan från bildandet av barnträdgårdar där vikten 
lades på estetiska uttryck (Vallberg Roth 2011, s. 64-65). Det musikarv som nu finns i den svenska 
förskolan består till stor del av Alice Tegnér-sånger (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling 
Samuelsson 2008, s. 24). Vi anser att den musik barn lyssnar på nuförtiden är mycket bredare än bara 
de klassiska barnsångerna. De flesta utforskar musikvärlden hemma genom sina läsplattor eller 
mobiltelefoner (Holmberg 2012, s. 12). Trots att barnen har olika musikaliska erfarenheter med sig 
från hemmen, så är det ändå så att repertoaren i förskolan är väldigt lika mellan olika förskolorna 
(Holmberg 2012, s. 10). Eftersom det ligger i förskolans uppdrag att ta hänsyn både till kulturarvet och 
till barns eget kulturskapande (Skolverket 2010, s. 6) är vi intresserade av att undersöka hur 
förskollärare förhåller sig till detta. 

När vi bekantade oss med den tidigare forskningen om ämnet har vi upptäckt att det inte skrivs så 
mycket om just populärmusik i förskolan. Vi hittade en del studier och artiklar, som berör 
populärkulturens plats i förskolan och där berördes populärmusik men oftast inte så omfattande. Ännu 
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mer skrivs om musikens betydelse för barn i stort. Vi lyckades dock inte hitta någon vetenskaplig text, 
där enbart förskolans verksamhet och populärmusik sammanförs. I vårt möte med förskolebarn, har vi 
märkt att populärmusiken har en stor plats i deras liv och att det är den de oftast väljer, när de får fria 
händer. Hedges (2011) uttrycker att populärmusiken kan vara en stor tillgång i verksamheten som ett 
sätt att utöka barns kunskap och förståelse (s. 29). Därför känner vi att det behövs mer kunskap om 
vilken betydelse den typen av musik har för barn och hur deras erfarenheter av den kan användas 
pedagogiskt i förskolans verksamhet.  

Det sociokulturella perspektivet utgör den teoretiska ramen för vår uppsats. Vi har gjort vårt val 
utifrån att syftet handlar om möten i kontexter. Kontexten skapar olika förutsättningar för möten och 
meningsskapande. I dagens samhälle med sin moderna teknik översköljs vi av information av alla de 
slag. Även de minsta barnen får genom den moderna tekniken tillgång till bland annat populärmusiken 
på ett enkelt sätt. Säljö (2014) argumenterar för att vi lär oss i alla sammanhang vi ingår i. Lärdomen 
tar vi sedan med oss till ett nytt sammanhang och skapar ny kunskap (s.13). Därför ansåg vi att just 
detta perspektiv passar bra överens med uppsatsens syfte. 

Tidigare forskning 
Under arbetet med detta avsnitt har vi konstaterat att populärmusikens möte med förskolan är ett 
ganska outforskat område. Mycket skrivs om populärkulturens plats och användningsmöjligheter i 
förskolan, men då brukar fokus ligga på exempelvis film- eller tv-spelkaraktärerna, som det gör i 
Hedges (2011) studie. Ännu mer skrivs om musikens betydelse för lärande i stort. Vi har dock inte 
lyckats hitta en studie, där enbart populärmusik och förskolans verksamhet sammanförts.  

Det här avsnittet behandlar olika aspekter av musikens och populärkulturens plats i barns liv, både i 
förskolan och utanför den, vilka känns relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Som 
underlag för diskussion presenteras först en kort historisk tillbakablick över musikens plats och 
betydelse i den svenska förskolan. Därefter berörs populärkultur i relation till barns liv samt 
populärmusik i förhållande till genusaspekten. Slutligen redogör vi för tidigare forskning om musikens 
betydelse för barns lärande och identitetsskapande. 

Populärmusik i förskolan 
I det här avsnittet behandlar vi tidigare forskning, som rör ämnet populärmusik i relation till barns liv i 
och utanför förskolan. De vetenskapliga texter vi hittade om ämnet handlar om populärkultur i stort, 
där populärmusik ingår tillsammans med exempelvis tv-spel, böcker eller filmer. Vi har valt att 
redogöra just för populärkulturens plats och betydelse i barns liv i stort. Vi känner att en sådan, lite 
bredare översikt över forskningsfältet, ger en bättre förståelse för ämnet samt att det ändå går att dra 
tydliga kopplingar till uppsatsens syfte. 

Vi beskriver först kortfattat det musikarv, som finns i den svenska förskolan. Vidare gör vi ett försök 
att beskriva begreppet populärkultur och dess betydelse för barn. Slutligen redogör vi för tidigare 
forskning om genusaspekter kopplade till populärmusik. 
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Musikarv i svenska förskolan 

Musiken har alltid haft en betydelsefull plats i den svenska barnverksamheten. Fröbels pedagogiska 
idéer satte från slutet av 1800-talet prägel på utformningen av det pedagogiska innehållet, med de 
estetiska ämnena som ett medel för fostran och lärande (Uddén 2004, s.96). Fröbel ansåg, att genom 
sjungande samvaro, kan barn få kunskaper och erfarenheter om sociala och moraliska normer. Psalmer 
och sång med religiöst innehåll användes dagligen, till stor del som omväxling och uppmuntran men 
också som en planerad aktivitet i schemat (Vallberg Roth 2011, s. 38-41). Samlingsstunder med 
musikaliska inslag var centrala och användes som verktyg för att lära barn stillsamhet och lyssnande 
(Moberg 1947, s.52). Även sånger inspirerade av det goda hemmet började i barnträdgårdar få plats i 
barnundervisningen (Vallberg Roth 2011, s.64). Barnen skulle fostras till att utveckla goda 
karaktärsdrag och förberedas inför det eftersträvansvärda familjelivet (Vallberg Roth 2011, s. 57).  

Från mitten av 1900-talet hände stora förändringar inom barnverksamheten. Statliga myndigheter tog 
över ansvaret för barnverksamheten och utvecklingspsykologiska strömningar, med fokus på 
individen, började få fäste i arbetet med barn (Vallberg Roth 2011, s. 101). I riktlinjerna lades fokus på 
olika aktivitetsområden såsom att uppleva ljud, musik och rytm (Vallberg Roth 2011, s. 89). Under 
1980-talet övergick indelningen till ämnesblock som till exempel ljud och rörelse där sång, rytmik och 
musik ingick (Vallberg Roth 2011, s. 92-93).  

Tiden efter 1980-talet fram till nu har präglats av internationella överenskommelser som ligger till 
grund för dagens läroplan för förskolan (Vallberg Roth 2011, s. 107). I den alltmer globaliserade 
världen har det lagts mer vikt vid tydligare mål och ämneskunskaper såsom språk, matematik, 
naturvetenskap och teknik (Vallberg Roth 2011, s. 160). Detta gjorde att musiken har fått stå tillbaka i 
förskolan de senaste decennierna. Även om musiken fortfarande är ett naturligt inslag i förskolans 
pedagogiska verksamhet, så finns det en tydlig ämneshierarki, som gör att ämnen som matematik eller 
naturvetenskap ses som viktigare för barnen än musik (Söderman 2012, s. 41). Forskningen visar även 
på att pedagoger ofta känner sig hämmade i arbetet med musik med barnen. Detta till stor del för att de 
inte känner att de har den kompetensen, som krävs för att själva utöva musik (Asplund Carlsson, 
Pramling & Pramling Samuelsson 2008, s. 45). 

Populärkultur och populärmusik i dagens samhälle 

Populärkultur är ett komplext begrepp, som inte är enkelt att definiera. I vår genomgång av tidigare 
forskning har vi stött på lite olika definitioner av begreppet. Populärkulturen diskuteras dock nästan 
alltid i jämförelse till högkultur. Ganetz (2000) hävdar att även om ingen klar definition av 
populärkultur finns, så förstår de flesta på en gång ungefär vad, som menas med begreppet (s. 28). 
Hon tar fram en egen definition av populärkultur, men understryker att den är väldigt förenklad och att 
även inom populärkulturen finns det uppdelningar i högt och lågt (s. 29). Hon skriver följande: 

Begreppet populärkultur kan sägas beteckna de massproducerade kulturprodukter som är använda 
och spridda i stora lager av befolkningen och som av dominerande klassinsatser klassas som mindre 
värda (s. 28-29). 

Populärkulturens status och definition, menar Ganetz (2000), påverkas väldigt mycket av olika 
faktorer såsom den historiska tidpunkten. Populärkulturens framväxt i västerlandet kan spåras tillbaka 
till 1700-talet industrialisering och kopplas till borgarklassen. Den kulturen sågs som motsats till 
adelskulturen och värderades lägre. Den uppdelningen av kultur i fin och ful, eller hög och låg, lever 
kvar än idag. Hur ett verk klassas som tillhörande hög- eller lågkultur varierar dock och beror på det 
historiska sammanhanget (s. 27-28). Ett exempel på sådan skiftning i status skulle kunna vara 
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popbandet The Beatles, som ansågs vara ”populärkulturella” då de var verksamma och uppvärderades 
senare till att tillhöra den finare kulturen. 

Populärkultur möts ofta av kritik, som tyder på att den är ett hot mot finkulturen och är skadlig för 
både individen och samhället i stort (Gans 1974, s. x, s. 3). Söderman resonerar att det finns en rädsla 
att populärkulturen förstör barnen och hindrar dem från en lämplig barnkultur (Söderman 2012, s 45). 
I mötet med skolvärlden ses därmed även populärmusiken ofta som något av sämre värde och barn 
fostras till att inte tycka om den (Söderman 2012, s. 46). Riddersporre menar att de musikerfarenheter, 
som många barn får med sig hemifrån, ofta kommer från tv och andra medier. I förskolans uppdrag 
ligger därför att kompensera deras erfarenheter av musik genom olika andra former av musik 
(Riddersporre 2012, s. 34) såsom den klassiska barnmusiken, det vill säga barnmusiken skapad för 
barn av vuxna.  

Samtidigt finns det en del forskare, som försvarar populärkulturen som ett ”legitimt uttryck för folkets 
smak och intressen” (Jonsson 2000, s. 37). Ganetz (2000) hävdar att trots den rådande dikotomin, som 
fokuserar på det som skiljer populär- och finkultur, så har de två mycket gemensamt. Det finns ett 
gemensamt ”kulturellt referensbibliotek” av symboler, teman och motiv som båda kulturerna hämtar 
inspiration ifrån (s. 26). Ganetz beskriver även hur det idag sker ett ömsesidigt utbyte av symboler och 
motiv mellan den fina och fula kulturen och gränsen mellan dem är inte längre lika tydlig (s. 25). 

Sundin (1995) menar att barns musikaliska socialisation sker genom familjen, förskolan och medierna. 
På 1960-talet undersökte han vilka sånger, som barn spontansjöng och fann att en majoritet av 
sångerna var skrivna av Alice Tegnér. Detta kopplar han till att deras föräldrars generation har vuxit 
upp med sådana sånger samt att det var i princip bara de sångerna som utgjorde det musikaliska 
utbudet på förskolorna på den tiden (s. 43-46). Den påverkan hemmet och skolan haft i barns 
musikaliska utveckling har senaste decennierna tagits över av massmedierna. Genom den moderna 
tekniken får barn en möjlighet att i mycket större utsträckning än förut utforska musiken på egen hand. 
Populärmusiken, som riktar sig till en bredare publik och är lätt att ta till sig, är en naturlig del av 
barns liv och fungerar nästan som en ljudtapet (Sundin 1995, s. 18-21).  

Även i Fasts (2007) avhandling syns det tydligt att barn ofta föredrar populärmusik framför de 
traditionella barnsångerna (s.88). Hon undersöker bland annat hur barns tidigare erfarenheter av 
textorienterade aktiviteter används i förskolan och skolan (s. 16). Hon uttrycker att de erfarenheter 
barn kommer med hemifrån till stor del är relaterade till TV-tittande, datoranvändning och intressen (s. 
96-97). Det är just de erfarenheterna som barnen oftast har gemensamt oavsett kulturell eller 
socioekonomisk bakgrund. Som exempel kan man ta just låtarna, som hörs på radio eller i filmer. De 
är massproducerade och syftar till att tilltala en bred publik och skapar för många barn en gemensam 
erfarenhetsbas (Fast 2007, s. 99). Det kulturella utbudet som barn föredrar själva kan dock ses stå i 
kontrast till det, som vuxna väljer att presentera för dem (Fast 2007, s. 99).  

Som vi beskrev ovan, så påverkas populärkulturens värde beroende på det historiska sammanhanget. 
Ganetz (2000) skriver att även artistens och hens publiks kön påverkar vilken plats i smakhierarkin ett 
visst verk får. Hon ger som exempel en kvinnlig författare med en ung och outbildad kvinnlig publik, 
som inte värderas så högt samt en manlig författare med medelålders och välutbildad manlig publik, 
som värderas högt (s. 27-28). Självklart är uppdelningen väldigt förenklad och det går att hitta många 
undantag.  

Eftersom populärmusiken nuförtiden finns i så stor utsträckning i barns liv, är de ovan beskrivna 
tankarna relevanta att diskutera inom förskolan i förhållande till styrdokumenten. Davies (2003) 
hävdar att maskulinitet och femininitet inte är några medfödda egenskaper hos människor, utan är 
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snarare konstruerade i samhället (s. 27). Barn ingår i ett socialt sammanhang och inhämtar idéer om 
kön från den sociala strukturen (s. 26-27). Det barn ser och det som presenteras för dem, har därför 
betydelse för vilken uppfattning av könsroller de kommer att skapa sig. Eftersom barn nuförtiden 
spenderar en stor del av sina liv på förskolan, är frågan central inom förskolevärlden. Genusrelaterade 
frågor har tidigare inte haft så stort utrymme inom förskolan och lärarutbildningen. Först i början på 
2000-talet har frågan lyfts i större utsträckning inom skolvärlden. Statens utredning (SOU 2006:75) 
om jämställdhet i förskolan betonade vikten av att höja ”genusteoretisk och genuspedagogisk 
kompetens” i lärarutbildningarna och bland förskolans personal. Man var övertygad om att det inte 
behövs flera lagar, som styr pedagogernas arbete. Läroplanens mål att motverka de stereotypa 
könsrollerna i kombination med utbildning kring genuspedagogiken, ansågs vara en bra väg att gå 
kring detta ämne (s. 15-16). 

Musik som redskap för lärande 
Forskningen visar tydligt på att musik har en stor betydelse för barns utveckling (Söderman 2012, s. 
40-41). I den här delen redogör vi för den forskning som berör musik som redskap för lärande och 
meningsskapande. 

Riddersporre (2012) skriver att musiken finns i barns liv redan från början. De upplever ljud och rytm 
i mammas mage. De lyssnar på och känner hennes hjärta slå. Spädbarn lyssnar på sina föräldrar, som 
sjunger för det och det ”leker” med sin egen röst. När barnet sedan kommer till förskolan, kommer det 
redan vara fyllt av en del musikaliska erfarenheter (s. 22-23). Att använda sig av musiken som redskap 
för lärande i förskolan blir att bygga på barns tidiga erfarenheter av musik för att skapa ny kunskap.  

Uddén (2001) använder sig i sin avhandling bland annat av ett antagande att “mötet med kunskap och 
tankar medieras oftast genom estetiska former såsom diktning eller musik” (s.19). Några år senare 
beskriver Uddén (2004) att för barn är tanken, visan och språket beroende av varandra och därigenom 
stimulerar de också varandra. Genom språket förstår barnet sin omvärld och detta bidrar i sin tur till 
barnets meningsskapande. Genom visan får barnet en upplevelse av språket och stärker på så sätt sitt 
tänkande. Genom kopplingarna till visans rytm utvecklar barn även sina motoriska färdigheter (s. 75). 
Även Jederlund (2011) skriver att rörelse och danslek är aktiviteter, som bidrar till att utveckla 
motoriken hos barnet. Det får därigenom även en möjlighet att med kroppen uppleva de abstrakta 
orden och begreppen i språket (s. 213). Vidare skriver Jederlund (2011) att musikaktiviteter bidrar till 
att utveckla den fonologiska språkmedvetenheten, som är viktig för barnets läs- och skrivinlärning 
(s.13). 

I förhållande till populärmusik betonar Uddén (2004) vikten av att även sjunga med barnen på 
svenska. Stor del av populärmusiken som attraherar barn är på engelska. Om endast låtar på engelska 
sjungs med barnen tappas en viktig del av språkinlärningen på svenska.  För de barn, som inte har 
svenska som första språk, är det särskilt viktigt med sånger på svenska för att stödja språkinlärningen 
(s. 129). 

Förutom musikens kraft som redskap för lärande inom motorik och språk är den ett viktigt redskap för 
att sätta stämning till en aktivitet eller rutin. Riddersporre (2012) menar att musiken kan både lugna 
och trösta samt inspirera människor i alla åldrar. Detta sätt att använda sig av musiken har föräldrar 
gjort i många kulturer långt tillbaka i tiden. Föräldrars sång för barnet används främst för att styra 
barnets känslor och humör (s. 26-27). Jederlund (2011) beskriver hur musikens puls påverkar 
människors sinnesstämningar och hävdar att musik, som har en puls som är lägre än den egna pulsen, 
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har en lugnande effekt, medan en musik med en puls, som är snabbare än den egna pulsen har en 
aktiverande effekt på människans sinnesstämning (s. 83). 

Söderman (2012) skriver att ”inom barn- och skolforskning är man väl medveten om att musik är 
viktig i barns utveckling” (s. 40-41). Även populärmusik, som kanske inte har så stor plats inom 
förskolan, kan framgångsrikt användas som ett verktyg för lärande i arbetet med barn (jfr Hedges 
2011, s. 29). Trots denna kunskap är det tyvärr de estetiska ämnena inom förskola och skola, som får 
minst utrymme (Söderman 2012, s. 40-41).  

Barns identitetsskapande 
Musiken är nuförtiden en naturlig del av våra liv. Den är inte längre något man lyssnar på vid speciella 
sammanhang såsom fest eller konsert. Musiken omger oss nästan hela tiden och är en del av miljön vi 
lever i. Detta till stor del genom massmedia som TV och radio. Barn har nu mycket större 
musikkännedom än de tidigare generationerna och även de yngsta har sina favoritlåtar från 
Melodifestivalen eller från Disney-filmer (Sundin 1995, s. 20). Den musiken barn konstant omges av 
förmedlar olika livsstilar och därmed olika identiteter (Sundin 1995, s. 9).  

Enligt Bergman (2009) är musiksmaken inte något som är konstant och oföränderligt hos barn. Den 
musiken barn väljer att lyssna på förändras över tiden och används ofta för att skapa och uttrycka 
identitet. Vilken situation vi befinner oss i och vilka vi umgås med påverkar vår musikaliska smak och 
bidrar till formandet av våra identiteter (s. 78). Musiken är då ett sätt att signalera vem man är och var 
man vill höra hemma socialt och kulturellt (s. 68-69). Även Söderman (2012)  resonerar kring att 
musiken är identitetsskapande för både barn och vuxna. Den musik man lyssnar på påverkar ofta hur 
vi klär oss och vem vi umgås med. Samtidigt som den är ett uttryck för vem vi vill vara och hur vi vill 
framstå som i andras ögon (s.39-40). 

I arbetet med barn har det alltid funnits en pedagogisk tanke bakom vuxnas val av musik, som är 
lämplig för barn. Detta för att bidra till att utveckla vissa önskvärda drag hos barn. I folkskolan valdes 
sånger, som handlade om ”älska fosterlandet och känna gudfruktighet”. I dagens förskola handlar 
sångerna ofta om de traditioner, som ska föras över till nästa generation, såsom Lucia- eller 
midsommarsånger. Fokus ligger även på att anknyta till det mångkulturella och förmedla respekt för 
olikheter (Söderman 2012, s. 40).  

Syfte och frågeställningar  
Tidigare forskning visar på att populärmusik ofta räknas med i barns kultur men inte får så stort 
utrymme i förskolans pedagogiska verksamhet. Vårt syfte med denna studie är därför att synliggöra 
hur förskollärare resonerar kring populärmusikens plats i barns liv och populärmusikens betydelse för 
barns lärande och identitetsskapande. För att synliggöra förskollärarnas resonemang har vi utgått ifrån 
två frågeställningar: 

♫ Vilka betydelser har populärmusiken för barn enligt förskollärarna? 

♫ Hur resonerar förskollärarna kring populärmusikens användning i den pedagogiska 
verksamheten? 
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Ett sociokulturellt perspektiv 
Det som vi ser som centralt både i vår studie och även i det sociokulturella perspektivet är betydelsen 
av kultur, kontext och interaktion. Vi upplever att populärmusiken har en betydelsefull plats i det 
svenska samhället. Melodifestivalen är ett tydligt exempel på hur populärmusiken utgör ett gemensamt 
intresse för många människor i Sverige och även Europa. Populärmusik som kultur har olika 
betydelser i olika kontexter. Ursprungligen är den skapad främst för vuxna, men i och med att man 
nuförtiden hör de låtarna i många olika sammanhang till exempel på radio, tv, i affärer, blir det en 
kultur, som även barnen tar del av. Detta gör att musikaliska möten skapas mellan olika människor, 
där utbytet av erfarenheter sker och nya kunskaper skapas. Det sociokulturella perspektivet ger 
möjlighet att få syn på populärmusikens kulturella betydelse inom förskolekontexten. 

Med utgångspunkt i Säljös text (2014) förstår vi att individen i sitt lärande och identitetsskapande 
handlar med utgångspunkt i sina egna kunskaper och erfarenheter samt utifrån den sociala kontexten 
som den befinner sig i. Olika kontexter bär med sig olika krav på vad som är tillåtet eller förväntas av 
en i en viss situation. Samtidigt har man en bas av erfarenheter som man inhämtar information om och 
hur man ska agera utifrån dem (s. 128). Hur man värderar och förhåller sig till en företeelse, såsom 
populärmusik, är därför kontextuellt baserad. Vi har upplevt att populärmusiken inte värderas så högt 
inom förskolan och det är den upplevelsen, som skapade intresset för uppsatsens ämne. Vi anser att 
genom intervjuer och med hjälp av det sociokulturella perspektivet kan vi närma oss ämnet och få en 
förståelse för fenomenet. 

Centrala begrepp 
De centrala begrepp, som vi har utgått ifrån i vår analys är: kultur, kontext, interaktion och 
internalisering samt medierande redskap. I den här delen kommer vi att beskriva hur vi tolkar dessa 
begrepp utifrån relevant litteratur. 

Kultur 

Säljö (2014) beskriver att kultur är de ”idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi 
förvärvar genom interaktion med omvärlden” (s.29). Kulturen har betydelse för hur människan förstår 
sin tillvaro. De fysiska artefakter, som finns i en viss kultur och den interaktion som sker människor 
emellan, inverkar hur människan förstår sin tillvaro. Den förståelsen upprätthåller kulturen, men för 
även kunskapen vidare om en viss kultur. Hur man tänker kring barns utveckling och lärande inom 
förskolan skapar en viss kultur inom förskolekontexten. Denna kultur med sina värderingar och 
resurser utgör en grund för hur förskolan förhåller sig till exempelvis populärmusiken. 

Kontext 

Sambandet mellan kontext och handlingar är av stor betydelse i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 
2014, s. 130). Kontext är den plats, där något sker. Handlandet styrs av vilken kultur, som råder i en 
viss kontext. De värderingar och normer som ligger till grund för kontextens kultur, styr individens 
handlingar. Omvärlden berättar, eller medierar, för oss vad som är tillåtet och inte tillåtet i en viss 
kontext. Dessa kunskaper blir en sanning för individen, vilket efterlevs och förs vidare till andra (Säljö 
2014, s. 66). På samma sätt värderas olika typer av musik på olika sätt inom förskolevärlden. 
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Kontexten styr vilken typ av musik som anses ha ett värde för lärandet. Genom att inkludera eller 
utesluta olika typer av musik för vi vidare kunskaper om vad, som hör till en viss kontext.  Det som 
barnet lär sig i en kontext, tar det med sig till en annan kontext och skapar ny kunskap av. Ett exempel 
på detta kan vara att det som barnet lär sig i hemkontexten om populärmusik tar det sedan med sig in i 
förskolekontexten och skapar ny kunskap av. 

Medierande redskap 

Säljö (2014) beskriver att vi interagerar med andra människor för att skapa mening i tillvaron. Till vår 
hjälp att göra detta har vi olika redskap. Det finns både fysiska redskap såsom en grävskopa, och 
intellektuella redskap, till exempel språket (Säljö 2014, s. 20). Dessa redskap utvecklas inom kulturer 
och används av människan i interaktionen för att förstå omvärlden och agera i den. En process att 
förstå omvärlden genom redskapen kallas för mediering. Vårt tänkande och våra handlingar sker med 
hjälp av de redskap vi har tillgång till (Säljö 2010, s.43-44). Vi kan till exempel förklara vad vi tycker 
om en viss poplåt genom ord, gester, tonläge eller ansiktsuttryck. De fysiska och intellektuella 
redskapen hjälper oss att mediera våra tankar och kunskaper till omgivningen. Populärmusiken 
medierar en viss typ av normer och värderingar som existerar i samhället. Detta kan bidra till att 
barnen skapar sig en uppfattning om sig själva och omvärlden. 

Interaktion och internalisering 

Säljö (2010) beskriver att inom det sociokulturella perspektivet medieras omvärlden genom 
användningen av de fysiska och mentala redskapen. En viktig del i den processen är att människor 
interagerar med varandra (s.37). Genom interaktion, och med hjälp av medierande redskap, utbyts 
idéer och erfarenheter på ett yttre socialt plan. Populärmusiken kan ses som ett sådant redskap som för 
människor ihop och skapar meningsfulla möten där kunskapen inhämtas och idéer utbyts. Dessa 
bearbetas sedan inom individen som en del av inre mentala processer där kunskapen internaliseras. Det 
är via den inre processen som individen skapar sig egen förståelse för fenomenet. Kunskapen 
internaliseras och blir en del av individens kunskapsbank (Vygotskij 1978, s. 56-57).   

Metod 

Val av metod 
Vi har gjort en kvalitativ studie med en kvalitativ analys. Vår metod har bestått av att genomföra en 
intervjustudie med sex enskilda informanter. Vårt val av metod bygger på att vi valde den metod, som 
gav oss svar på våra forskningsfrågor. Svensson och Ahrne (2015) beskriver processen att välja metod 
som ett sätt att finna den väg, som ger oss svar på frågor (s. 17). Vårt syfte med studien är att få 
information om hur förskollärare resonerar kring populärmusik i förskolan. För att få svar på detta var 
det ett naturligt val att designa en intervjustudie. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) resonerar 
kring intervjuns fördelar och nackdelar. Som en fördel nämns att intervjun snabbt kan samla in 
information om ett fenomen. En nackdel däremot kan vara att intervjun inte belyser hela fenomenet 
och kan behöva kompletteras med ytterligare metoder (s. 53). Med den begränsade tid vi hade att göra 
den här studien gjorde vi trots allt valet att endast använda oss av intervjuer som metod.  
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Urval och avgränsningar 
Vi har intervjuat de sex första förskollärare som uttryckte intresse för att delta i vår studie. Vi hade 
inga förkunskaper om våra informanter. Vi valde att rikta oss mot förskollärare på sex olika förskolor. 
Fem av dem var verksamma vid intervjutillfället och en av dem var föräldraledig. Vi ville att förskolor 
med olika profiler och inriktningar skulle kunna representeras i studien. Därför valde vi bort att endast 
rikta oss mot förskolor med särskild musikinriktning. Studiens syfte är att undersöka förskollärares 
tankar överlag och inte endast de som redan jobbar med musik som särskild inriktning.  

Genom att använda oss av kommunens hemsida, där förskolor slumpvis presenteras, gjordes ett första 
urval av tjugo förskolor att kontakta. Eftersom vi fick många avböjande svar gällande att delta i 
studien, utökade vi antalet förfrågningar via kommunens hemsida. Beslutet togs även att göra 
förfrågningar bland våra egna kontakter om de hade möjlighet att sätta oss i kontakt med någon eller 
några som var villiga att delta i studien. De sex första som meddelade oss att det var positiva till att 
delta i studien informerade vi om studiens syfte och bokade sedan upp för intervju. 

Presentation av informanter  

De sex förskollärare som deltog i studien bestod av fem kvinnor och en man. 

♫ A är född år 1964. Har arbetat flera år på skolan och sedan år 2006 jobbat på förskolan. 

♫ B är född år 1980 och har arbetat som förskollärare sedan år 2006. Har varit föräldraledig 
några år under sina år som anställd förskollärare. 

♫ C är född år 1975 och har arbetat som förskollärare sedan vårterminen år 2015. Dessförinnan 
jobbat som barnskötare i 8 år. 

♫ D är född år 1987 och har arbetat som förskollärare sedan januari år 2011. 

♫ E är född år 1984 och arbetat som förskollärare sedan år 2008 med två år för föräldraledighet. 

♫ F är född år 1988 och har arbetat som förskollärare i ett år. Dessförinnan jobbat i förskolan i 
åtta år. 

Informanterna jobbar på sex olika förskolor spridda över stockholmsområdet. 

Genomförande 
Vi har träffat fem av förskollärarna på deras arbetsplatser. En förskollärare har vi träffat i hemmiljö. 
Innan vi träffade våra informanter så har vi skrivit en intervjuguide (se Bilaga 3) som vi skulle utgå 
ifrån i våra intervjuer. Vi har använt oss av en diktafon för ljudupptagning vid intervjusituationen. En 
av oss har skött intervjuandet och under tiden har den andra skrivit anteckningar som stöd. Det enda 
problem vi stötte på var en förskollärare, som inte gav godkännande till ljudupptagning under 
intervjun. Vi löste detta genom att endast ta anteckningar under den intervjun. Tidsåtgången för 
intervjuerna har varierat från person till person, men det har tagit cirka trettio minuter för att 
genomföra en intervju. 
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Databearbetning och analysmetod 
När våra sex intervjuer var avslutade förde vi över ljudfilerna från diktafonen till varsitt usb-minne. 
Därefter raderade vi ljudfilerna på diktafonen. Detta gjordes i syfte att inte riskera att 
intervjumaterialet skulle komma i felaktiga händer, som till exempel genom att spara filerna på en 
dropbox på internet. Under en av intervjuerna hade vi endast tillstånd att ta anteckningar. Dessa 
anteckningar renskrevs direkt efter intervjun, när vi hade dem i färskt minne och underlättade 
renskrivning av våra anteckningar. Anteckningarna höll vi oåtkomligt för andra. 

När alla intervjuerna var genomförda började vi transkribera dem. Detta gjorde vi ihop genom att en 
av oss satt vid en dator och skrev och den andra satt bredvid och skötte uppspelning av ljudfilerna från 
usb-minnet. På det sättet blev det lätt att vid behov spola tillbaka för att lyssna på det som sades. Vi 
upplevde även att eftersom vi var två som lyssnade igenom de inspelade intervjuerna så hade vi en 
bättre chans att på ett bra sätt transkribera det som sades. Vi valde att transkribera såsom Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) redogör för, alltså som en vanlig utskrift där varje ord tas med. Men 
vissa justeringar görs i texten för att det ska vara lätt att läsa och för att korrekt budskap ska komma 
fram (s. 51). Alla filerna med transkriberingarna sparades på ett usb-minne och bevarades oåtkomligt 
för andra. 

Under hela analysprocessen, när vi sorterade och begripliggjorde materialet, så hade vi vårt valda 
teoretiska perspektiv i bakhuvudet. Det fungerade som ett par glasögon som hjälpte oss att se vissa 
aspekter av fenomenet medan andra kändes mindre viktiga för uppsatsens syfte (jfr Svensson 2015, s. 
208). Det som tydligt framstod i materialet var de delarna som hade med samspel, mediering, kontext, 
kultur och lärande att göra, medan delarna som rörde andra aspekter hamnade i bakgrunden. 

Innan vi började vår materialanalys diskuterade vi hur vi skulle kunna göra det på bästa sättet för att få 
svar på våra frågeställningar. Eftersom analysprocessen var ny för oss kände vi att genom att använda 
oss av kodning kunde vi bearbeta materialet på ett enkelt och tydligt sätt. Den metoden gör att man 
måste bekanta sig med alla detaljer i materialet och möjliggör att få en överblick över det (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 242). Vår analysprocess började med att vi läste igenom de transkriberade 
intervjuerna och markerade i marginalen med enklar begrepp, eller koder, vad som sades. Vi hade inga 
förutbestämda koder som vi skulle förhålla oss till, utan skapade dem medan vi läste. Slutsatsen blev 
att nästan varje stycke fick en eller flera kodord, såsom inflytande i verksamheten, uppleva glädje, 
barns identitetsskapande eller språkutveckling. Koderna var efter första läsningen av 
intervjumaterialet ganska vida och ”slarviga”. Därefter läste vi igenom intervjuerna igen för att se om 
vi skulle upptäcka något vi missade vid första läsningen. Vi tittade även igenom koderna och letade 
efter gemensamma nämnare som vi kunde urskilja ur kodningen. En sådan typ av kodning kallar 
Kvale och Brinkmann (2014) för datastyrd kodning, dvs. att vi inte utgick ifrån givna koder som vi 
letade efter i materialet, utan att vi utvecklade dem genom tolkning av materialet (s. 11). Nästa steg i 
vår databearbetning var att leta igenom koder som besvarar våra frågeställningar. Vi använde oss av 
färgkodning där en färg markerade de koderna som besvarade vår första frågeställning, en annan färg 
markerade de koderna som besvarade vår andra frågeställning, och en tredje färg som markerade det 
som inte var väsentligt för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

När vi delat upp materialet efter frågeställningarna, började vi att samla ihop alla kodord som hörde 
ihop med varje frågeställning. Därefter började vi leta efter likheter och skillnader i de olika 
intervjuernas kodord för att föra ihop dem i olika kategorier som handlade om samma aspekt av 
fenomenet (Fejes & Thornberg 2015, s. 37). Detta gav oss en tydlig överblick över vad materialet gav 
för svar på frågeställningarna vilket ledde till nästa steg i analysprocessen, dvs. bearbetning av de 
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framtagna resultaten utifrån vårt teoretiska perspektiv. För tydlighetens skull valde vi att dela upp vår 
analys i två delar – en för varje frågeställning. Inom varje del beskrev vi varje kodningskategori för sig 
och styrkte texten genom att använda oss av citaten från intervjuerna. Sedan analyserade vi varje 
kodningskategori med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. För att göra det enklare för 
läsaren att orientera sig i texten samlade vi ihop analysens viktigaste upptäckter i en sammanfattande 
del. 

Vi anser att kodningsprocessen gjorde det enkelt för oss att bearbeta den stora mängden av materialet. 
Eftersom varje stycke kategoriserades med ett eller flera kodord så var vi säkra på att vi inte missade 
någon del i materialet och kunde på ett trovärdigt sätt bearbeta förskollärarnas uttalanden. Vi var dock 
medvetna om att kodningen kan göra att man omedvetet letar efter likheter i intervjuerna. Risken finns 
då att man förenklar informanternas utsagor och därmed missar komplexiteten i det som sades (Kvale 
& Brinkmann 2014, s. 242-243).  

Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2011) beskriver hur forskare etiskt bör förhålla sig gentemot informanter, som ingår 
i studien och förhållningssätt gentemot det insamlade datamaterialet i studien. Personer och material 
skall behandlas etiskt så att de skyddas från att kännas igen eller komma till skada (s. 16). Med det i 
beaktande har vi utformat vår studie på så sätt som beskrivs nedan. 

Arbetet startade med att vi, såsom nämnts ovan, kontaktade förskolor med en förfrågan om intresse att 
delta i vår studie. De förskollärare som visade intresse blev noggrant informerade i förväg, genom 
informationsbrev (se Bilaga 1), om sina rättigheter som informanter.  Deras rättigheter är, att deras 
uppgifter behandlas konfidentiellt och deras medverkan i studien när som helst kan avbrytas utan att 
ange orsak. Vid intervjutillfället har vi även muntligt informerat om detta. Förskollärarna har även vid 
det tillfället skriftligen godkänt sin medverkan i studien (se Bilaga 2). 

Vid ett av intervjutillfällena ute på en förskola meddelade informanten att hen inte önskade att bli 
inspelad med diktafonen. Av etiska skäl tillmötesgick vi denna önskan. Det var viktigt för oss att säkra 
informantens fortsatta deltagande i studien vilket vi kunde göra genom att ta anteckningar istället för 
att spela in med diktafon. 

I syfte att avidentifiera våra informanter och skydda dem ifrån igenkänning har vi kodat deras namn 
och gett dem en bokstav från A till F. Innan någon annan har fått ta del av intervjumaterialet har vi 
avidentifierat informanterna för att inte röja någon källa. 

Information har getts till informanterna att de kommer få ta del av vårt färdiga arbete.  I våra analyser 
och diskussioner av intervjumaterialet har vi reflekterat över hur våra slutsatser kan tas emot och 
förstås av förskollärarna.  

Information har även getts om att allt insamlat datamaterial kommer att förstöras när arbetet med 
uppsatsen är avslutad. 

Studiens kvalitet 
Efter det att vi har formulerat vårt syfte började vi fundera på vilken datainsamlingsmetod som skulle 
fungera bäst för att besvara vårt syfte och frågeställningar, alltså ge vår studie validitet, eller 
tillförlitlighet som anses mer passande för kvalitativ forskning. Begreppet har för avsikt att beskriva i 
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vilken utsträckning studiens metodval hänger ihop med studiens syfte samt hur noggrann och 
systematisk forskningsprocessen har varit (Thornberg & Fejes 2015, s. 258-259). Eftersom vårt syfte 
var att få syn på förskollärares resonemang kring ämnet populärmusik i förskolan kände vi att 
intervjuer var det bästa, dock inte enda sättet, att få reda på det. En tanke var att använda sig av 
observationer under pågående verksamhet för att få reda på populärmusikens status och användning i 
förskolan. Efter en gemensam diskussion kom vi dock fram till att genom denna metod skulle vi 
enbart få svar på hur populärmusiken används och inte på förskollärares resonemang om den. Vi 
kände att det man tänker och vill göra inte alltid syns i praktiken (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 
s. 53). Därför bestämde vi att intervjuer var den optimala metoden för att få svar på vårt syfte. Att 
komplettera intervjuarna med observationer av verksamheten skulle dock kunna ge en bredare 
förståelse för ämnet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 54). Vi kände dock att tiden avsatt för 
denna uppsats inte tillät att använda sig av båda datainsamlingsmetoderna. 

Att förbereda och genomföra intervjuer var en helt ny metod för oss. Den visade sig vara bra för en så 
kort studie som denna eftersom vi kunde samla ganska mycket material på en kort tid (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Metoden presenterade dock även en del utmaningar för oss. Enbart 
att hitta informanter till vår studie tog mer än två veckor. På grund av tidsbegränsningen hade vi ingen 
möjlighet att göra provintervjuer med alla sex förskollärare. Vi var därför tvungna att göra våra 
intervjuer utan att veta hur mycket informanterna hade att säga om ämnet. Även att skapa 
intervjuguiden var utmanande eftersom vi ville vara säkra på att de frågorna vi ställde gav oss svar på 
våra frågeställningar. Eftersom den datainsamlingsmetoden var ny för oss krävdes det många 
diskussioner innan intervjuguiden blev klar. Under intervjutillfällen hade vi för avsikt att skapa en 
vänlig stämning så att informanterna skulle känna sig bekväma med att berätta om sina tankar kring 
ämnet. Vi var medvetna om att det skulle kunna uppstå en maktobalans vid intervjutillfället eftersom 
det var två stycken som intervjuade en. Vi försökte även att hålla oss till intervjuguiden för att göra 
alla intervjuer så enhetliga som möjligt. I vissa fall var vi dock tvungna att ställa följdfrågor för att på 
ett bättre sätt få svar på våra frågeställningar. Detta gjorde vi till exempel genom att upprepa vad den 
intervjuade redan sagt och uppmuntra till att berätta mera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 45) 
genom att använda fraser som ”Kommer du på flera exempel…?” eller ”Skulle du vilja tillägga 
något…?”. En reflektion som vi hade efter vi hade genomför våra intervjuer var att vi skulle kunnat 
från början vara mer tydliga om vad vi menade med begreppet populärmusik. Vid vissa tillfällen var vi 
tvungna att klargöra detta eftersom vi kände en oro för att svaren i materialet inte skulle handla om 
samma sak. En annan utmaning var att en av informanterna inte ville att vi skulle spela in hens 
intervju. Vi övervägde att bortse från just denna intervju i vår analys eftersom vi var tveksamma om vi 
skulle kunna analysera den lika utförligt som de andra intervjuerna. Detta skulle kunna försämra 
studiens kvalitet. Efter en diskussion gjorde vi valet att ändå inkludera intervjun i vår analys. Under 
intervjutillfället fördes anteckningar. Vi var dessutom två stycken, som lyssnade på informanten och 
ansåg därför att materialet kunde analyseras på ett adekvat sätt. 

Den kvalitativa analysen av datamaterialet är beroende av hur författaren tolkar materialet. Under 
analysprocessen har vi försökt att vara så noggranna som möjligt när vi bearbetade materialet. Vi 
utgick ifrån alla intervjuarna i sin helhet utan att välja enbart det som uppenbart passade in i studien. 
Detta har ibland varit utmanande eftersom vi var tvungna att vid flera tillfällen bortse från våra egna 
åsikter och tidigare erfarenheter om ämnet.  

Studiens resultat ger inga universella svar på våra frågeställningar vilket hör till den kvalitativa 
ansatsen. Vi har intervjuat sex stycken förskollärare vilket vi anser att inom ramen för denna uppsats 
ger studien en tillräckligt stor bredd. På det sättet anser vi att studien är relativt tillförlitlig. Den skulle 
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även rent tekniskt kunna upprepas men med tanke på att man analyserar olika personers personliga 
åsikter kan man inte garantera att resultatet blir exakt likadan (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 149). Vi har även i vår diskussion berört andra studier som har med ämnet att 
göra. Därför anser vi att våra resultat kan ses som rimliga och går till stor del att generalisera 
(Svensson & Ahrne 2015, s. 27). 

Resultat och analys 
Denna studie bygger på intervjuer med förskollärare om deras resonemang kring populärmusikens 
betydelser gällande lärande och identitetsskapande för barn, samt populärmusikens användning i den 
pedagogiska verksamheten. I vårt arbete med resultat och analys av datamaterialet har vi utgått ifrån 
våra frågeställningar och identifierat olika teman som svarar på dessa frågor. Vi har i analysen utgått 
ifrån det sociokulturella perspektivet och begreppen kultur, kontext, interaktion, internalisering samt 
medierande redskap. Frågorna och hela sammanhanget i våra intervjuer utgår ifrån begreppet 
populärmusik. I intervjuerna använder sig förskollärarna ibland av termen musik som i sammanhanget 
är jämställt med populärmusik och det är det begreppet vi använder oss av i analysen för att göra 
texten tydlig och enhetlig. Slutligen sammanställer vi våra resultat och analys i en sammanfattning för 
att besvara vårt syfte. 

Hur förskollärare resonerar kring vilka betydelser 
populärmusik har för barn? 
I det empiriska materialet har vi identifierat två huvudkategorierna kring förskollärarnas uppfattning 
om populärmusikens betydelser för barn. Dels resonerade förskollärarna kring musikens betydelse för 
barnet själv och dels för möjlighet till möten. 

Betydelse för barnet själv 

De flesta av förskollärarna uttryckte populärmusikens betydelse för barnet som individ. De beskrev att 
den tar fram olika typer av känslor hos barnet. Även betydelsen för att lyfta barnets intresse togs upp 
under intervjuerna. Nedan redogör vi för dessa kategorier som vi benämner ta fram känslor och bidrar 
till identitetsskapande samt lyfter ett intresse. 

Ta fram känslor och bidra till identitetsskapande 

I våra intervjuer har flertalet av förskollärarna betonat att populärmusiken tar fram känslor hos barnen. 
Den kan också hjälpa barnen att uttrycka sina känslor. Förskollärarna tyckte det var spännande att se 
vad musiken kan göra med barnen och vilken glädje den tillför. 

Jag tänker att musik handlar mycket om känslor ofta. (D)  

Förskollärarna har mesta dels rört sig kring känslan av glädje, men två av dem har också betonat att 
populärmusiken kan ta fram andra typer av känslor såsom sorg eller lugn. Ett exempel var två tjejer 
som blev väldigt rörda och ledsna över en populärmusikvideo av Avicii och valde att inte lyssna klart. 
Ett annat exempel var en 2-årig tjej som blev väldigt berörd över vissa stämningsfulla låtar. 
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Det är häftigt att se någon så liten som har så stark känsla. (B) 

Några av förskollärarna betonade att populärmusiken är en del av den kulturen vi lever i och är med 
och skapar barns identitet. Tankarna rörde sig kring att musiken gör någonting med barnen, tar fram 
deras känslor och sätter igång inre processer inom barnen. Detta i sin tur höjer barns självförtroende 
och hjälper dem till en större fantasivärld. 

Ibland så identifierar man ju sig också med det man lyssnar på. Att man tänker att musiken uttrycker 
ens känslor eller liksom hur man ser på omgivningen egentligen. Så att det jag tänker har med ens 
identitet att göra, vem man ser sig som eller vem man vill vara. Och musiken blir liksom en förlängd 
arm på det. (F) 

En av förskollärarna berättade om ett projekt där barnen på förskolan fick dela med sig av musik som 
de själva valde. Eftersom många av barnen kom från andra länder än Sverige blev det många låtar på 
andra språk vilket ledde till spännande diskussioner mellan pedagogerna och barnen.  

Såg jättestor stolthet hos barnen för hela språk och identitet. (E) 

Förskollärarna betonade att populärmusiken, och musiken överlag, tar fram olika känslor hos barn. 
Den musik barn väljer kan förstås som det redskap, som hjälper dem att förmedla sina känslor till 
omvärlden som de annars kanske inte skulle kunna uttrycka med ord. Därmed anser vi att barns möte 
med populärmusik har stor betydelse för deras identitetsskapande. 

Vygotskij (1978) menar att alla inre processer har sin början i ett yttre socialt plan (s.56). 
Populärmusiken kan då förstås som ett medierande redskap och denna upplevelse av glädje, sorg eller 
lugn som barnen upplever, som en erfarenhet på ett yttre socialt plan. Den konkreta erfarenheten som 
de tar med sig från mötet med musiken bearbetar de sedan på ett inre plan och bildar sitt egna 
känsloliv.  

Lyfta intresset 

De flesta förskollärarna betonade att generellt så gillar barnen populärmusik. Om barnen på förskolan 
får välja musik själva så väljer dem sådant som de känner igen vilket i de flesta fall är just 
populärmusik. Olika events som pågår i samhället, såsom Melodifestivalen eller Idol, speglar enligt 
förskollärarna ofta barns val av musik i förskolan. Detta till stor del på grund av den moderna 
tekniken, som gör att populärmusiken blir lättillgänglig även för barn. Barn kan nuförtiden själva 
utforska den musikaliska världen genom exempelvis sina läsplattor. En av förskollärarna relaterade till 
sin egen barndom då man oftast lyssnade enbart på det som föräldrarna erbjöd.  

Det som vi börjar se mindre av är alltså traditionell musik, alltså som har tillhört barnkultur under en 
väldigt lång tid, såsom Pippi och de klassiska barnsångerna, de finns men det är inte det barnen 
sträcker sig efter nu. (F) 

Alltså det är Melodifestivalen [som barn lyssnar mest på]. Det är mycket de låtarna. Eller från 
Disney-filmerna. Lite Spiderman vill de höra igen, intromusiken om de har sett, och de här Ninja-go, 
de där musikerna som är introt på. Sådant som de ser på tv just nu. (B) 

Det förskollärarna har upplevt är att barnen visar sitt intresse för populärmusik genom att be om den, 
spontant vilja dansa till den, sjunga eller ta in den i leken. 

Barnen ber om [populärmusik]. Frågar om det till kalas och fredagsmys. (A) 

De kommer till oss flera gånger per dag och säger ”Vi vill dansa!”, de gör det. […] Och det är flera 
gånger per dag vi sätter på musik utomhus och dansar till, och det är allt från Sean Banan till ”I like 
to move it, move it”, det vill de höra jätteofta. Och Frost-sången som är så populär just nu.  (B) 
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Inom det sociokulturella perspektivet har kulturen central betydelse för barns utveckling och lärande 
(Säljö 2014, s.14). Vi anser att populärmusiken har en betydelsefull plats i det svenska samhället och 
utgör därmed en del av den kulturella kontexten som barn ingår i. Förskollärarna uttryckte att de 
märker att det som barnen hör mycket av och har en vana av blir ofta deras intresse. De flesta barn är 
bekanta med till exempel Frost-låten eller melodifestivallåtarna. Detta gör att det blir ett gemensamt 
intresse för dem. Sådant intresse gör det möjligt för barnen att utbyta tankar och erfarenheter och ta till 
sig ny kunskap. 

Betydelse för möten 

Under intervjuerna tog vi upp hur populärmusiken kan vara en bro, som för samman olika människor 
och olika kontexter. I det här avsnittet identifierade vi två kategorier som vi benämnde skapa 
gemenskap och länka samman hem och förskolan.  

Skapa gemenskap 

De flesta som vi intervjuade har uttryckt att populärmusikens kanske största betydelse för barnen är att 
den möjliggör ett socialt möte mellan barnen, men även mellan barnen och vuxna. I detta möte får 
barnen uppleva någonting tillsammans och få känna gemenskap. Detta i sin tur främjar enligt 
förskollärarna samspelet mellan barnen.  

Barn möts i musiken uppe på dansgolvet och det blir sådant glädje och ofta så de som kanske inte 
leker tillsammans möts här på dansgolvet och har jättekul tillsammans. (B) 

En grej kan jag väl tänka att det här när flera gillar samma låt, att man kan dansa och sjunga med 
tillsammans. Det blir en rolig grej. (D) 

Förskollärarna har resonerat kring att barn ofta vill lyssna på de låtar som är mest populära. 
Anledningen skulle kunna vara för att barnen vill få uppleva en känsla av samhörighet och tillhörighet. 

Alla vill ju ha, jag vet inte… Frost-Elsas kläder […]. Och sen kompisen vill också för man vill ju 
hänga med och man vill ju bli omtyckt. (C) 

Samspelet med andra i olika situationer lyfts fram inom det sociokulturella perspektivet som 
avgörande aspekt i skapandet av sociokulturella resurser (Säljö 2014, s.21-22). Populärmusiken är 
något som många barn intresserar sig för och kan relatera till. Detta gemensamma intresse gör att det 
blir enklare för barn att samlas i ett gemensamt sammanhang. De får uppleva något tillsammans och 
utbyta tankar och erfarenheter. Den här kunskapen som uppstår i det musikaliska mötet kan bidra till 
att sätta igång inre mentala processer inom barnen vilket kan leda till skapande av en ny internaliserad 
kunskap (Vygotskij 1978, s.57). 

Länka samman hem och förskola 

Förskollärarna i våra intervjuer var eniga om att populärmusik har en betydelsefull plats i barns liv. De 
flesta uttryckte att det är mest utanför förskolan som barn möter och tar till sig den typen av musik. 
Barn lyssnar ofta på musik hemma eller med sina vänner. De inspireras av det som de hör på radio 
eller ser på tv.  

Det jag märker på de barn jag möter här så många har ju en relation till musik. Främst så märker man 
det när man har radion på här så märker man att barnen ”Åh det här är den låten och det här är den”. 
Och ibland så kan de berätta till exempel ”Den här brukar jag ha när jag går och lägger mig. (D) 

Jag tror att barn lyssnar mycket på populärmusik hemma. (A) 
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Förskollärarnas tankar rörde sig mycket kring att populärmusiken verkar vara en länk mellan hemmet 
och förskolan. Det barnen lyssnar på utanför förskolan tar de sedan med sig in i barngruppen. Denna 
upplevelse har enligt förskollärarna en stor betydelse för barnen.  

Då bad vi dem ta med musik som de lyssnar på hemifrån. […] Där blev musiken jätteviktig för deras 
bakgrund och hela det här att knyta ihop hem och förskola. Det jag lyssnar på hemma, sen hör jag det 
på förskolan, då får man röd tråd igenom det. (E) 

Alltså jag känner att dels blir det ju lite länk mellan hemmet och förskolan, de kanske lyssnar på det 
hemma och så tar de med sig det hit. (B) 

Säljö (2014) menar att individen handlar alltid utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter (s. 128). 
De kunskaper och erfarenheter som barn tillägnar sig i ett sammanhang tar de mig sig och använder 
sig av i ett annat. I intervjuerna framstod det tydligt att populärmusiken som de lyssnar på hemma har 
en stor betydelse för dem. De musikaliska erfarenheterna tar barnen med sig in i 
förskolesammanhanget och använder som ingång till nya sociala möten där ny kunskap kan inhämtas.  

Hur förskollärare resonerar kring användning av 
populärmusik i pedagogisk verksamhet i 
förskolan? 
I våra intervjuer frågade vi förskollärarna om deras tankar kring bruket av populärmusiken i den 
pedagogiska verksamheten. Deras tankar rörde sig huvudsakligen kring nyttan av populärmusik som 
ett pedagogiskt verktyg i förskolan och som ett underlag för arbetet med normer och värderingar i 
förskolan. Nedan presenterar vi och analyserar dessa kategorier. 

Populärmusik som pedagogiskt redskap 

Alla de intervjuade har gett något exempel på hur man kan arbeta med populärmusiken i förskolan. Vi 
har hittat tre kategorier som förskollärarna rörde sig kring. Alla betonade att populärmusiken är väldigt 
lockande för barn. Detta gör den till ett framgångsrikt pedagogiskt verktyg, som möjliggör arbetet med 
kroppsuppfattning och språkutveckling. Förskollärarna uttryckte också tankar om att populärmusiken 
kan användas för att sätta stämning under aktiviteterna. Nedan redogör vi för de kategorierna som vi 
benämner ge möjlighet till att skapa kroppsuppfattning, ge möjlighet till språkutveckling och ge 
möjlighet till att sätta stämning. 

Ge möjlighet till att skapa kroppsuppfattning 

Många av förskollärarna ser populärmusiken som en igångsättare för barnen att vilja röra sig. Barnen 
vill ofta dansa när de hör musiken och genom detta utforskar de en känsla för rytm och koordination 
vilket bidrar till ökad kroppskännedom.  

[…] att de får känna rytm, hur det känns att dansa till olika sorters musik men sen är det också 
kroppsuppfattning, balans […]. (B) 

Det är kroppskännedom vad man kan göra för rörelser med den egna kroppen, kroppen i förhållande 
till rummet, att man kan röra sig på olika sätt. (E) 

Förskollärarna belyste att man kan använda populärmusiken i olika rörelselekar, exempelvis en 
hinderbana. Barns favoritlåtar kan också användas i olika dansprojekt. 
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Det som är just nu i barngrupp så har vi dans varje fredag. […] Då använder vi oss av You Tube och 
söker på Just Dance som är liksom det här tv-spelet egentligen. Sen får barnen se hela koreografin på 
väggen så är alla med och dansar till det. (D)  

En av förskollärarna tar vara på barnens lust att röra sig, när de hör musik. Hon använder musik på 
gården som en bra station för att dansa och hålla sig varm, när det är kallt. 

Populärmusiken kan förstås som ett medierande redskap. Musiken agerar som en igångsättare i dans 
och rörelse aktiviteter. Genom deltagande i konkreta musikaliska upplevelser inhämtar barn kunskap 
om sin egen kropp samt utvecklar känslan för takt och koordination. 

Ge möjlighet till språkutveckling 

Populärmusikens nytta för språkutveckling lyftes flera gånger i våra intervjuer. Den sorten av musik 
har oftast enkla texter som är lätta att ta till sig. Detta kan enligt förskollärarna användas som tillgång i 
arbetet med språket på förskolan.  

Det ska öppna någon form av nyfikenhet i språk, de frågar vad ord och sådant betyder. (F) 

Det är nästan inga [sånger] med svensk text utan det är främst på engelska. Och det sjunger ju de 
också med i. […] Och så ibland som den här Gangnam Style, så frågar de ’Vad betyder sexy lady?’ 
(D) 

De populära låtarna kan vara ett underlag för diskussion med barnen om innehåll, betydelser och 
känslor. Det menar förskollärarna bidrar till barns språkutveckling. 

Att öva lära sig orden är också bra, de ska förstå orden de använder, då kan de sen använda orden i 
vardagssituationer.” (A) 

Man kan prata om språket i musiken. (F) 

Musik, liksom film eller en bok, kan ses som en artefakt som kan förändra sättet att tänka på saker 
(Smidt 2010, s.43). Populärmusiken som barnen oftast lyssnar på är på engelska. Den kan sätta igång 
nya tankar inom barnen. De börjar imitera sångaren, lära sig texter. De inser att det är ett språk, som är 
annorlunda än svenska, de analyserar och jämför de två språken (högre mentala funktioner) (Smidt 
2010, s.46). De börjar undra vad orden betyder och vänder sig ofta till de mer kompetenta vuxna med 
frågor som till exempel ’Vad betyder sexy lady?’. 

Ge möjlighet till att sätta stämning 

Några av förskollärarna uttryckte att den musik som barnen tycker om, vilket oftast är populärmusik, 
kan användas för att sätta stämning på en aktivitet eller rutin. Det är ofta en medveten tanke i valet av 
musik beroende på vilken stämning pedagogen vill skapa, till exempel för att motivera barnen till 
någonting, såsom att spela fotboll eller städa, alternativt lugna ner dem vid till exempel matstunderna 
eller vilan.  

Ja men till exempel vid städningen eller när man har, vi tecknar jättemycket och i projektarbeten så 
håller vi på med, när de sitter och tecknar så brukar vi ha ibland klassisk musik ibland annan typ av 
musik för att på något sätt sätta stämning. Och vi upplever att barnen får mer fokus. (F) 

Populärmusiken kan också enligt förskollärarna användas som bakgrundsmusik vid exempelvis 
målning i ateljén eller vid matsituationer. 

Sen kan det ju gärna vara att man tar in musik i ateljén och målar till alltså använda i skapande också 
är ju väldigt bra, alltså att ha musik i bakgrunden. […] Det är säkert så att för vissa är det jätteskönt 
men för andra är det jobbigt att ha musiken på för då blir det ännu mera ljud. (E) 
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Vygotskij betonar vuxnas roll i barns möte med omvärlden. Vuxna agerar enligt honom yttre 
förmedlare som medierar barnens kontakt med omvärlden (Smidt 2010, s.46). Förskollärarna har 
uttryckt att populärmusiken kan användas som verktyg för att skapa stämning i barngruppen eller 
uppmana barn till någonting. Glad musik med upptempo lyftes som ett exempel på musik som kan 
motivera barnen till handling, exempelvis att städa ihop leksakerna efter lekstunden. Populärmusiken 
kan då ses som en redskap som pedagogerna använder för att förmedla deras förväntningar på dem i en 
viss situation. Under vilan eller vid matstunderna används oftast lugnare musik för att signalera att en 
lugnare stämning är förväntad.  

Populärmusik som underlag i arbetet med normer och värderingar 

De intervjuare förskollärarna resonerade mycket kring populärmusik i förhållande till normer och 
värderingar. De har utgått både ifrån sina personliga värderingar, men även värderingar som är 
rådande i samhället och inom förskolekontexten. Förskollärarna uttryckte sig både positivt och 
negativt om populärmusikens användning i arbetet med normer och värdering i förskolan. 
Resonemangen rörde sig huvudsakligen kring genusaspekt och uppdelningen av musik som 
tillhörande fin- eller fulkultur. Nedan redogör vi för de kategorierna som vi benämner genusaspekt och 
fin- och fulkultur. 

Genusaspekt 

Hälften av förskollärarna har uttryckt sina funderingar kring genusaspekten i användningen av 
populärmusik i förskolan. Tankarna rörde sig kring vilka normer kring könsroller populärmusiken 
förmedlar till barnen.  

Barnen vill att man ska spela upp musikvideor för dem. Och då reflekterar jag ganska mycket över 
vilka bilder de får från videorna och sådär. (D) 

Förskollärarna har uppmärksammat att många barn gör skillnad på kill- och tjejlåtar. 

Så då har vi sagt att det absolut inte spelar någon roll vad det är för kön utan det är att alla får dansa 
när de vill. Men det märks tydligt att de redan nu tänker i sådana banor. Och så pratar de lite så där 
om tjejlåtar och killåtar. (D) 

Pojkarna intresserar sig inte för Frozen men däremot visar de gärna intresse för Gangnam Style. 
Flickorna intresserar sig dock både för Frozen och Gangnam Style. (A) 

Förskollärarna resonerade kring att barn lär sig det som vuxna presenterar för dem. En tanke var då att 
använda barns intresse för populärmusik som en igångsättare för en diskussion om genusfrågor. En 
annan tanke var att eftersom populärmusiken förmedlar en oönskad syn på könsroller så borde den inte 
finnas på förskolan.  

Och sen vår roll är också att utmana dem till tankeställare ’Är det här verkligen bra? Eller inte bra? 
Eller varför är det bra?’ Stanna upp någonstans och diskutera hur de förstår sig på saker och ting. (C) 

Men det är också viktigt att tänka på vad läroplanen säger om normer och värden. Därför är jag emot 
videoklipp med populärmusik i förskolan. Dessa videoklipp är inte vad jag vill presentera för barnen. 
Jag har ett exempel med artisten Shakira som är lättklädd och visar magen i videoklippet. Flickorna 
började sedan dra upp sina tröjor och gå runt med bara magar. Beteendet att visa magen som Shakira 
ledde till att jag berättade för barnen om traditionell magdans där klädvalet är en dräkt och ingår i 
uppträdandet. (A) 

Resonemanget rörde sig också kring dilemmat att det kanske inte går att förbjuda populärmusik och 
därmed skydda barnen från de oönskade könsmönstren. Barnen kommer ändå leta sig fram till sådana 
låtar. Diskuterar förskolan inte innehållet i dem, så cementeras könsrollerna hos barnen. 
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Sådana [genus]aspekter kan vara som allt annat, alltså allt överdrivet [som att förbjuda populärmusik] 
hamnar i någonting annat och det behöver vi vara uppmärksamma på. Men samtidigt kan man inte 
sätta stopp, man kan inte helt enkelt. (C) 

Förskolan är inte åtskild från det samhället den ingår i. Den genomsyras av de rådande normer och 
värderingar, samtidigt som den bidrar till att skapa dem, alltså ingår den i den kulturella kontexten. Vi 
lever i en kultur som präglas av media-tittande. Med den moderna tekniken tittar barnen även på 
musikvideor och spelfilmer till populärmusiken. De bilder som förmedlas i videor och filmer är enligt 
de vi intervjuade normerande och förstärker ofta stereotypiska könsroller. Populärmusiken, som en 
artefakt, medierar samhällets normer och värderingar för barnen och de skapar sina identiteter utifrån 
det.  

Fin- och fulkultur 

Populärmusiken väcker enligt förskollärarna ganska starka känslor inom förskolan. Det resoneras 
mycket kring att populärmusiken tillhör en så kallad fulkultur och har ett lägre värde än den 
traditionella barnmusiken. Som exempel ger en av förskollärarna att vissa anser att låten från Pippi 
Långstrump är ”finare” än låten från filmen Frost. En annan förskollärare resonerade kring hip hop-
musikens status i arbetet med barn. Hen uttryckte att den genren uppfattas ofta, lite orättvist, som 
tillhörande den så kallade skräpkulturen. Den uppfattning om populärmusiken påverkar ofta om och 
hur den används i förskolan. 

Alltså jag tycker det här vilka värderingar vi skapar kring det och… ja, ful och fin musik. Vem avgör 
om det är bra eller dåligt? Barnen kan ju lyssna på [populärmusik] och sedan pausa. Alla mina barn 
sjunger Det brinner i hjärtat, de bara gallskriker där! Men de tar också Mors Lilla Olle. Det är just det 
här att vara uppmärksam på barnen och vad de tar in. (C) 

Förskolan ska ha som förhållningssätt att inte säga nej till populärmusik men den ska inte i första 
hand finnas på förskolan. Den klassiska svenska musiken ska bevaras. Gärna de klassiska svenska 
sångerna på andra språk. (A) 

Förskollärarna funderade också kring innehållet i texterna och vad dem förmedlar.  

Ibland undrar man ’Gud, den här texten, om barnen skulle förstå den, är det verkligen någonting jag 
vill spela upp?’ Det skulle man verkligen vilja diskutera vilken musik man tycker man egentligen vill 
ha. (E) 

Det kan ju dyka upp saker i texten som kanske inte alltid är så lämpliga för barn om man tänker så. 
Det är som den här Gangnam Style och så ibland frågar dem ’Vad betyder sexy lady’? Då får man ju 
prata om det på något sätt. (D) 

I det insamlade materialet ser vi att populärmusiken anses förmedla olika normer och värderingar som 
är rådande i samhället. Hur olika slags musik uppfattas och vilket värde de har beror på kontexten. I 
förskolekontexten värderas exempelvisst hip hop-musiken inte högt eftersom det kan förekomma 
svordomar som inte finns lämpliga för barn att lära sig. Även tidskontexten påverkar hur 
populärmusiken värderas och används. Pippi Långstrump, som i dag anses tillhöra den fina 
barnkulturen, uppfattades, när den gavs ut som förkastlig. 

Säljö (2014) skriver att ”det finns en koppling mellan handlingar och kontext.” De normer och 
värderingar som styr kontextens kultur påverkar individers handlingar (s. 130). Inom 
förskolekontexten uppfattas ofta populärmusik som musik, som inte är lämplig för barn och väljas bort 
från den musiska repertoaren. Detta för att förhindra barns interaktion med den typen av musik och 
därmed göra det omöjligt för barn att inhämta oönskade kunskaper. Å andra sidan finns det tankar om 
att använda sig just av denna interaktion mellan barn och populärmusik för att skapa möjligheter till 
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samtal om de oönskade värderingarna. I samtalet får barn möjlighet till att utbyta tankar, reflektera och 
komma fram till nya insikter. Dessa i sin tur internaliseras inom barnet och bidrar till nya kunskaper. 

Sammanfattning 
Vilka betydelser enligt förskollärarna har populärmusiken för barn? 

De förskollärarna vi intervjuade har varit eniga om att populärmusiken har stor betydelse i barns liv. 
De lyfte olika aspekter av detta, som vi samlade ihop i två huvudteman. Det första temat betonade 
populärmusikens betydelse för barnet själv. Förskollärarna uttryckte att barns lyssnande på musik 
kopplas ofta till väldigt starka känslor. Barn känner glädje, gemenskap, lugn och ibland även sorg 
beroende på vilken sång de lyssnar på. Detta bidrar enligt förskollärarna till barns identitetsskapande. 
Det uttrycktes också att populärmusiken utgör ett stort intresse hos barn. De lyssnar på den hemma 
och tar med sig sina erfarenheter av den till förskolan. De pratar om sina favoritlåtar med sina 
kompisar och med vuxna och uttrycker ofta vilja att lyssna på och dansa till populärmusik i förskolan. 
Det andra temat vi identifierade i intervjuerna är populärmusikens betydelse för möten, dels mellan 
individerna på förskolan och dels mötet mellan hemmet och förskolan. Populärmusiken, med sin stora 
igenkänningsfaktor, möjliggör att barn, som kanske inte har så mycket gemensamt, möts och 
samspelar med varandra. I den interaktionen finns det en stor källa av ny kunskap. De erfarenheterna 
av populärmusik, som barn har inhämtar de ofta från hemmet. När dessa länkas samman med 
förkolekontexten skapas ett rum för diskussion, meningsskapande och ny kunskap. 

Hur resonerar förskollärarna kring populärmusikens användning i den pedagogiska verksamheten? 

De förskollärare vi har intervjuat beskrev att barnens intresse för populärmusik utgör ett bra redskap i 
det pedagogiska arbetet med barnen. Enligt förskollärarna lämpar sig populärmusiken att jobba med i 
tanke på kroppsuppfattning och språkutveckling. Men den ses också som ett pedagogiskt verktyg att 
sätta stämning till en aktivitet eller rutinsituation. Arbetet med populärmusik kan ses både som positivt 
och negativt i arbetet med normer och värderingar. Den bild av kön som populärmusiken förmedlar 
skapar både möjligheter och svårigheter för förskolan.  Populärmusiken kan vara en källa till att 
uppmärksamma och diskutera normer och värderingar. Men att använda populärmusiken i förskolan 
utan att reflektera kring till exempel könsroller är problematiskt utifrån läroplanens uppdrag enligt de 
förskollärare vi intervjuat. Uppfattningar om huruvida populärmusik tillhör fin- eller fulkultur styr hur 
den används pedagogiskt i förskolan.  

Diskussion  
Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares resonemang kring populärmusikens plats i 
barns liv och dess användning i förskolan. De frågeställningar som vi utgick ifrån i vår undersökning 
är: Vilka betydelser enligt förskollärarna har populärmusiken för barn? samt Hur resonerar 
förskollärarna kring populärmusikens användning i den pedagogiska verksamheten?  

Det framstår tydligt i vårt material att populärmusiken har en stor plats i barns liv. Till stor del på 
grund av den moderna tekniken är populärmusiken en naturlig del av barns liv (jfr Sundin 1995, s. 18-
21). Eftersom de flesta barn nuförtiden har tillgång till datorer, läsplattor, radio och tv så har de en 
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möjlighet till att höra och inspireras av populärmusiken samt utforska den på egen hand. Vi ser att 
förskollärarna är medvetna om detta och på ett och annat sätt uppmärksammar detta intresset i 
verksamheten. På många förskolor har barn möjlighet till att påverka musikutbudet genom exempelvis 
Spotify eller radio. Ofta ber barn om att få lyssna på deras favoritlåtar och dansa till dem under dagen. 
De integrerar också populärmusiken i sina lekar. De sjunger, klär ut sig till sina favoritartister och 
imiterar dem. Samtidigt så ser vi att det finns tankar bland förskollärare om att sådan typ av musik 
förmedlar ofta stereotypa könsroller och oönskade värderingar. Informanterna har lyft upp 
problematiken av att musikutbudet på förskolan ofta väljs av personalen utifrån vad som anses tillhöra 
fin- eller fulkultur (jfr Söderman 2012, s. 45) och den ”fina” barnkulturen får oftast störst utrymme. 
Den ambivalensen inför användningen av populärmusik skulle kunna bero på att läroplanens 
(Skolverket 2010) formuleringar går att tolka på väldigt många olika sätt. De två formuleringarna som 
vi anser skapar denna ambivalens är: 

[Verksamheten] ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter (Skolverket 2010, s. 
9). 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller (Skolverket 2010, s. 5). 

I intervjuerna har vi fått syn på att hur man värderar och använder populärmusiken i förskolan beror på 
den egna tolkningen av de formuleringarna samt vilken av dem lägger man tyngden på. Ett sätt att 
arbeta med läroplanens mål är att välja bort de intressen som barnen har som inte stämmer överens 
med förskolans uppdrag att motverka stereotypa könsroller. Detta kan ses som problematiskt när man 
tänker att förskolan ska ta hänsyn till barns erfarenheter. Den musiken som barn väljer själva består 
oftast av populärmusik och de erfarenheterna som de har av den typen av musik kommer framför allt 
hemifrån. Eftersom nya kunskaper bygger på barnets tidigare erfarenheter skulle man kunna säga att 
genom att välja bort populärmusik i förskolan stänger vi dörren till en del lärandemöjligheter. Å andra 
sidan har vi i vårt material sett exempel på att förskollärarna använder sig just av det problematiska 
med stereotypa könsroller inom populärmusiken för att skapa diskussion med barnen om normer och 
värderingar. Detta för att problematisera, öppna upp för nya insikter och kunskaper om ämnet. I 
läroplanen står det även att: 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 
överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till 
nästa (Skolverket 2010, s. 6).  

Detta ser vi också skapar olika åsikter bland förskollärarna i förhållande till populärmusikens 
användning i förskolan. Även här anser vi att tolkningen av läroplanens mål och personliga 
värderingar har störst betydelse för det musiska innehållet i verksamheten. Vi anser att det som utgör 
barns intresse, såsom populärmusik, ingår i barns eget kulturskapande. De klassiska barnsångerna, 
såsom till exempel Alice Tegnérs eller Lennart Hellsings verk, klassar vi däremot som tillhörande det 
svenska kulturarvet. Enligt läroplanen ska båda delarna få utrymme i verksamheten. I vilken 
utsträckning varje del representeras i förskolan varierar beroende på vad förskollärarna lägger i 
begreppen barns eget kulturskapande och kulturarv. Arbetet med barns eget kulturskapande kan 
innebära allt från att låta barnen välja låtar på fredagsdiscot till att använda sig av de engelska 
textlåtarna i arbetet med språkutveckling eller värdegrundsfrågor.  

En del av förskollärarna uttryckte att eftersom populärmusik utgör ett stort intresse hos barn och tar 
fram känslor hos dem så är en bidragande del till deras identitetsskapande. Detta stämmer överens med 
Bergmans (2009) tankar om att valet av musik hos barn används ofta för att skapa och uttrycka 
identitet (s. 78). Förskollärarna uttryckte även att den typen av musik, tack vare sin 
igenkänningsfaktor, tilltalar de flesta barnen och gör att barn möts och får känna gemenskap. Som vi 
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beskrev tidigare i vår diskussion så kan man förhålla sig till användningen av populärmusik i förskolan 
på två olika sätt. Antingen kan man utesluta den helt eftersom den inte stämmer överens med de 
värderingar som förskolan ska stå för eller så kan man ta in den och använda den som underlag för 
diskussion om just de värderingarna. Väljer man att utesluta populärmusiken från förskolans 
musikrepertoar så kan det hända att, i enlighet med Bergmans (2009, s. 78) tankar, man stänger av en 
kanal för barns identitetsskapande. 

I intervjuerna uttryckte förskollärarna att populärmusik har en stor betydelse för barn och de flesta 
uttryckte sig positivt till att ta in den i verksamheten. De gav en del inspirerande exempel på hur man 
kan integrera populärmusik i förskolans aktiviteter. De uttryckte dock även önskan att arbeta med den 
musiken barn har intresse för på ett mer genomtänkt sätt. Detta skulle kunna bero dels på att musiken 
inte får lika stort utrymme i förskolan som andra ämnen såsom matematik (jfr. Söderman 2012, s. 41) 
och dels på pedagogerna anser sig sakna kompetens i utövandet av musik med barnen (jfr. Asplund 
Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson 2008, s.45). 

Betydelse för praktiken och professionen 
Genom vårt arbete med denna uppsats har vi fått en förståelse för hur viktig populärmusik är för barn i 
Sverige idag. Den utgör ett stort intresse och bidrar till barns identitetsskapande. Barn har en stor 
erfarenhetsbank, som de inhämtar från populärmusiken. De erfarenheterna utgör en viktig grund för 
deras meningsskapande. Tillåts barnen att använda sig av sina tidigare erfarenheter så gynnas deras 
lärande i förskolan och verksamheten blir rolig och meningsfull. Vi ser att det finns ett intresse bland 
förskollärarna att använda sig av populärmusik i arbetet med barnen, dock finns det också önskan att 
detta arbete reflekteras över och sker mer medvetet. Vi har i vår uppsats beskrivit tankar kring 
populärmusikens betydelse i arbetet med barn, vilket förhoppningsvis öppnar upp för nya insikter hos 
våra framtida kollegor. Vi hoppas även att bidra till att öppna upp för diskussioner kring 
populärmusikens användningsmöjligheter i förskolan. 

Slutsatser 
I den här uppsatsen har vi undersökt hur förskollärare resonerar kring populärmusikens betydelse för 
barn gällande lärande och identitetsskapande. Utifrån analysen av våra intervjuer har vi dragit följande 
slutsatser: 

♫ Populärmusik har en stor betydelse för barns identitetsskapande. Detta på grund av att den 
utgör ett stort intresse hos barn, tar fram deras känslor och skapar gemenskap. 

♫ Populärmusik är en källa av många erfarenheter hos barn som de tar med sig från 
hemkontexten till förskolekontexten. Med utgångspunkt i dessa erfarenheter finns det en 
möjlighet till nytt lärande för barn. 

♫ Populärmusik kan vara ett verktyg för arbetet med värdegrundsfrågor, såsom genusfrågor och 
allas lika värde, i förskolan. 

Vidare forskning 
Pedagogernas resonemang kring populärmusik står i fokus för den här studien. Därför är resonemanget 
kring populärmusikens betydelse för barn enbart utifrån de vuxnas perspektiv. En spännande 
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fortsättning på denna studie skulle vara att intervjua barnen själva om deras tankar kring ämnet. Vad 
tycker de är mest lockande inom populärmusiken? Vad har den typen av musik för betydelse för dem? 
Hur skulle de vilja integrera populärmusik i deras dag på förskolan?  

I vårt arbete med uppsatsen har vi även märkt att det finns en nyfikenhet hos förskollärarna på hur man 
kan arbeta med populärmusiken i förskolan på ett mer genomtänkt och medvetet sätt. Vi tycker att det 
skulle vara intressant med vidare studier kring konkret arbete med populärmusik med barn. Även mer 
forskning på arbetet med normer och värderingar i relation till populärmusik är enligt oss ett intressant 
område för vidare forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev inför intervju 
Hej XXX!  

 Vi är två förskollärare på Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen vid Stockholms universitet. 
Inom ramen för vår avslutande kurs skriver vi nu ett examensarbete.   

 Vi är intresserade av att utforska förskolans möte med populärmusik. Intresset väcktes utifrån våra 
funderingar om vilket musikaliskt utbud är mest synlig i förskolan och varför. Vi diskuterade även 
våra egna erfarenheter av användning av musik under våra praktikperioder och hur vi inte kände oss 
kompetenta nog för att hålla på med musik tillsammans med barnen. Genom vårt examensarbete 
skulle vi vilja bidra med lite mer kunskap om just detta ämne för att göra vår profession ännu mer 
meningsfull!   

 Utifrån dessa funderingar vill vi nu undersöka förskollärares tankar om användningen av 
populärmusik i förskolan. Vad är det som styr valet av musik i förskolan? Hur tänker förskollärare om 
användning av populärmusik i förskolan? På vilken sätt kan den användas pedagogiskt i 
verksamheten?  

För att samla material till vår studie ska vi intervjua 5-6 förskollärare från olika förskolor inom 
stockholmsområdet. Vi kommer att träffas med varje person individuellt under ungefär en timma på en 
plats vi har kommit överens om. Under intervjutillfället kommer även samtyckesbrev skrivas på. Detta 
skickar vi ut senare under veckan. För att kunna bearbeta materialet i efterhand kommer vi att använda 
oss av ljudupptagningar och anteckningar när vi träffas.  

 Efter intervjun kommer vi eventuellt att kontakta dig via email i fall någonting känns oklart - vi vill 
vara säkra på att dina tankar återges på ett korrekt sätt! Du är också välkommen att kontakta oss i fall 
du känner att du vill tillägga/ändra någonting i din intervju. När vi är färdiga med vårt arbete (den 17 
januari 2016) skickar vi gärna en kopia till er så ni kan ta del studien ni medverkat i.  

 Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. alla uppgifter skyddas från att obehöriga kan ta 
del av dem. Det är enbart vi studenter som har tillgång till de personliga uppgifterna.   

 Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att ange orsak.  

 Vi ser fram emot spännande och givande samtal!  

 Med vänliga hälsningar,  

Inger Klomark, student , 070 XXX, XXX@hotmail.com  

 Zuzanna Rus, student , 073 XXX, XXX@hotmail.com  

 Eva Ahlskog-Björkman, handledare , XXXX, XXX@buv.su.se 
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Bilaga 2 – Samtyckesbrev 
Stockholm, 16 november 2015 

 

Hej XXX! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 
handla om förskolans möte med populärmusik. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja genomföra en intervju med dig någon gång under 
vecka 47, 2015. Vid detta tillfälle vill vi  diskutera dina tankar om förskolans möte med populärmusik. 
Vi kommer att använda oss av anteckningar och ljudupptagningar. Vi kommer eventuellt att ställa 
kompletterande frågor per email. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill vi be om ditt medgivande för din medverkan i studien. All medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett.  

Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar Inger Klomark & Zuzanna Rus 

 

Inger Klomark, 070 XXX, xxxx@hotmail.com         Zuzanna Rus, 073 XXX, XXXX@hotmail.com 

 

Eva Ahlskog-Björkman, Stockholms Universitet, Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, 08-
xxxx, XXXX@buv.su.se 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till oss studenter vid 
intervjutillfället. Om du inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

Jag SAMTYCKER till att delta i studien. 

 

………………………………………………………………………Datum 

……………………………………………………………………......Underskrift 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

1. Hur resonerar förskollärare kring barns erfarenheter av populärmusik?  

  

Hur resonerar du kring vilken plats populärmusik har i barns liv här i Sverige?  

I vilka sammanhang har du uppmärksammat att barn tar till sig populärmusik?  

Vilken sorts populärmusik tar barnen fasta på?  

Vad tänker du att populärmusik har för betydelse för barn?  

  

På vilket sätt visar barn sina erfarenheter av populärmusik?  

Vad tror du det är som lockar barn inom populärmusik?  

Varför tror du de sakerna du nämnde lockar barn?  

Vilka saker tror du kan vara mindre lockande för barn inom populärmusik?  

Varför tror du sakerna du nämnde kan vara mindre lockande för barn?  

  

Vilken roll tror du den moderna tekniken spelar i barns möte med populärmusik?  

Tillgänglighet till populärmusik genom teknik, hur tänker du kring det?  

  

2. Hur resonerar förskollärare kring hur barns erfarenheter av populärmusik kan användas i 
pedagogisk verksamhet i förskolan?  

  

Vilka av barns erfarenheter av populärmusik kan enligt dig få plats i den pedagogiska verksamheten?  

I vilka sammanhang kan dessa erfarenheter av populärmusik användas i den pedagogiska 
verksamheten? 

Vad tror du att barn kan lära sig genom användning av deras erfarenheter? 

På vilka sätt kan dessa erfarenheter användas konkret i verksamheten? 

Vad är det för pedagogiska vinster med att plocka upp dessa erfarenheter? 
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