
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musik i förskolan 
 
 

– två förskollärares syn på musikens betydelse för yngre barn 
 

Monica Östlund 
 

2011 

Examensarbete, grundläggande nivå, 15 hp 
Pedagogik 

Lärarprogrammet 
 

Handledare: Lisbeth Claeson, fil.dr. 
Examinator: Peter Gill, professor 

Biträdande examinator: Paula Larsson 



 



 

Abstract 

 

Östlund, M. (2011). Music in preschool – two preschool teachers view on the importance of 

music for younger children. Degree in teacher education program. Gävle: University of 

Gävle. 

 

In this study, two preschool teachers' views on music in preschool has been investigated. 

Qualitative interviews have taken place in two preschools - one without specific focus and a 

music-oriented section located in a different preschool. The questions in the interviews were 

formulated so that the preschool teachers' views on the role of music and use in pre-emerged. 

The answers given were largely similar, particularly when it comes to how preschool teachers 

perceive the music's impact on children's linguistic development. The major differences that 

emerged was that the music in the music-oriented section is seen as a means to achieve all 

goals of the curriculum, and a lot of time and planning is spent on music activities in their 

efforts to achieve this. Organized and well-planned music-themed assemblies took place daily 

on the music-oriented section, and the importance of engaged educators was emphasized. In 

the preschool without special emphasis music was in large seen as a fun element and an 

addition to other activities, while they still were aware of its good effects on child 

development. Music was seen as being able to give children an added dimension in themes 

and such. 
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Sammanfattning 

 

Östlund, M. (2011). Musik i förskolan – två förskollärares syn på musikens betydelse för 

yngre barn. Examensarbete i lärarprogrammet. Gävle: Högskolan i Gävle. 

 

I denna studie har två förskollärares syn på musik i förskolan undersökts. Kvalitativa 

intervjuer har ägt rum på två olika förskolor – en utan specifik inriktning och en avdelning 

med musikinriktning belägen i en annan förskola. Intervjufrågorna formulerades så att 

förskollärarnas syn på musikens roll och användningsområden i förskolan framkom. Svaren 

som gavs var i stora delar liknande, bland annat när det kommer till hur förskollärarna 

uppfattar musikens påverkan på barns språkliga utveckling. De stora skillnader som framkom 

var att musik i den musikinriktade verksamheten ses som ett medel att nå alla läroplanens 

mål, och mycket tid och planering läggs ned på musikaktiviteterna i deras strävan att uppnå 

detta. Organiserade och väl planerade musiksamlingar ägde dagligen rum på den 

musikinriktade avdelningen, och vikten av att alla pedagoger är engagerade poängterades. I 

förskolan utan speciell inriktning såg man i stort musik som ett roligt inslag och som 

komplement till den övriga verksamheten, även om man samtidigt var medveten om dess 

goda effekter på barns utveckling. Musik sågs kunna ge barnen ytterligare en dimension i 

teman och liknande.  
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1 Inledning 

Denna kvalitativt inriktade studie behandlar användningen av musik inom förskolan, något 
som ofta är en stor del av vardagen på många förskolor. Förskolan har en viktig uppgift i att 
presentera aktiviteter och utmaningar för barnen som hjälper dem att utvecklas (Läroplan för 
förskolan [Lpfö 98] Skolverket, 2010). En mängd forskning pekar på att musik i olika former 
är mycket användbart då man arbetar med yngre barn, bland annat för att hjälpa dem att 
utveckla sin motorik (Zachopoulou, Tsapakidou & Derri, 2004), lära sig språk och utveckla 
en fonologisk medvetenhet (Costley, 2011; Harris, 2011; Herrera, Lorenzo, Defior, 
Fernandez-Smith & Costa-Giomi, 2011; Lee, 2009; Peynircioglu, Durgunoglu & Oney-
Kusefoglu, 2002; Salmon, 2010) samt stötta och höja deras självförtroende på ett lustfyllt och 
ofta naturligt vis (Foran, 2009; Hallam, 2010; Krikeli, Michailidis & Klavdianou, 2010; 
Whitcomb, 2010; Wills, 2011).  
 
Musik i någon form har alltid varit närvarande så länge det funnits människor. Musik används 
vid fest, då vi känner glädje och vid de tillfällen då vi är drabbade av sorg, som ett slags 
ackompanjemang av våra liv (Jederlund, 2002). I den nationella förskolans värld har man ofta 
sångstunder tillsammans med barnen, innehållande rim och ramsor och sånger med 
tillhörande rörelser. I Lpfö 98 kan man läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 

(…) utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans 
och drama. (ibid. s. 10) 

 
Ett av de bästa sätten för yngre barn, eller barn med annat modersmål, som inte behärskar det 
svenska språket att utveckla sina språkliga förmågor är genom musik och rörelse, menar 
Vesterlund (2003). Hon pekar på vikten av lärande genom handling. Även i Lpfö 98 
framställer man musik som ett hjälpmedel i barnens utveckling och lärande: 
 

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. 
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. (ibid, s. 
10) 

 
Det sistnämnda citatet, att barnen ska forma, konstruera och nyttja material och teknik, kan 
tolkas som att barnen själva ska få använda sig av musikinstrument och annat, om så än 
egentillverkade. Bland många andra framhåller Sundin (2001) hur man med hjälp av musik 
kan underlätta barns språkutveckling och begreppsbildning. Musikämnet ger pedagogen och 
barngruppen unika möjligheter att träna samarbetsförmåga, och att skapa trygghet och 
förtroende i gruppen, något som många pedagoger och forskare framhäver. Gör man musik 
och musicerande till något positivt tillsammans med barnen har man mycket att vinna på 
många olika plan.  
 
I följande undersökning kan man se hur två förskollärare, en som arbetar på en avdelning med 
musikinriktning och en på en förskola utan speciell inriktning, reflekterar kring användandet 
av musik tillsammans med barnen i deras olika verksamheter. Det som åsyftas med yngre 
barn i denna studie är alla barn i förskoleåldern, alltså 1-6 år.  
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1.1 Arbetets disposition  

Arbetet inleds med en bakgrundsdel där relevant forskning och litteratur rörande 
problemområdet presenteras. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar, följt av 
en metoddel där studiens tillvägagångssätt redovisas och metodvalen motiveras. I den 
efterföljande resultatdelen redogörs de uppfattningar och syn på ämnesområdet som kom fram 
i de svar som gavs i samband med intervjuerna, och detta resultat analyseras sedan. Efter 
resultatredovisningen avslutas uppsatsen med en diskussionsdel där resultatet knyts an till den 
teoretiska bakgrunden, metoden diskuteras och resultatet ställs även i ett samhällsperspektiv.   



11 

2 Bakgrund 

I denna del presenteras de områden och teorier baserade på forskning som är relevanta för 
problemområdet. Musik har många aspekter och kan ses på olika sätt. Dels kan man i 
förskolan se på musik som ett hjälpmedel för att utveckla andra egenskaper och förmågor hos 
barnen, och dels kan man se musiken och musicerandet som en kvalitet i sig.  
 
 

2.1 Barns naturliga musikalitet  

Barn är alla födda med en inneboende musikalitet. Sundin (2001) menar på att ett 
grundläggande rytmsinne inpräglas redan då barnet ligger i moderns mage med hjälp av både 
mammans hjärtslag och hennes andning. Forskning har även visat på att rytmiska ljud med en 
jämn frekvens kan stoppa gråt hos nyfödda, skriver Sundin.  Tack vare denna medfödda 
musikaliska förmåga är just musik så tacksamt att använda som motivation i 
lärandesituationer, menar Harris (2011). Lee (2009) åsyftar i sin studie att barns naturliga 
bankande och ”ljudskapande”, med hjälp av föremål och sig själv, är en uppvisning av den 
inneboende musikaliteten och ett slags musiskt skapande och experimenterande. “Children 
instinctively create music when they play”, skriver hon (s. 29), och uppmanar att som 
pedagog bör de ta vara på detta instinktiva beteende för att skapa något meningsfullt och 
utveckla barnens intellekt. I Lpfö 98 framhålls det att kunskap heller inte ska ses som ett 
entydigt begrepp, och att man ska använda sig av det som motiverar och intresserar barnen i 
deras sökande efter kunskap:  
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå 
från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. 
(ibid. s. 6) 

 
Med utgångspunkt i detta och tanken på att musik är något som kommer naturligt, kan musik 
ses som en sådan drivkraft och hjälpmedel i jakten på nya kunskaper. Att musikalitet är något 
naturligt som vi alla bär inom oss är en uppfattning som även Jederlund (2002) stödjer, och 
påpekat att musikalitet handlar om barns medfödda förmåga att göra ljud, röra sig, utföra 
rytmiska rörelser och att skapa toner. Han kallar musikalitet för ”något genuint mänskligt” 
(ibid. s. 16). Hammershøj (1997) refererar till något hon kallar grundslagskänsla. Det är ett 
ord för de rytmiska rörelser som kommer naturligt då barn till exempel slår en leksak i golvet 
upprepade gånger, eller den känsla för rytm som används när man går eller cyklar. Kraften 
och energin i det första slaget, steget eller tramptaget förstärker sig själv och ger energi till 
nästa rörelse i rytmserien. Whitcomb (2011) tar i sin studie bland annat upp det som hon 
kallar en steady beat, stadig takt eller jämn puls. I hennes forskning har hon uppmuntrat barn 
att improvisera slag på trummor och sedan kartlagt hur olika mönster växer fram. Genom att 
låta barn improvisera, inom givna riktlinjer, kan man förutom att främja kreativitet dessutom 
bevara de naturliga rytmiska egenskaper som små barn besitter, framhåller Whitcomb.   
 
Redan de minsta barnen har visat sig utföra egenrörelser rytmiskt till musik, men dock inte i 
takt till musiken (Sundin, 2001). Med tiden utvecklas dessa rörelser och blir allt större och 
mer varierade. Musik är ett ypperligt hjälpmedel att använda sig av när man vill hjälpa barn 
att utveckla sin motorik och rumsuppfattning (Zachopoulou, Tsapakidou & Derri, 2004). Små 
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barn tycker om och finner musik roligt av naturen, samtidigt som musik på ett medvetet sätt 
kan användas i många olika former och i olika syften tack vare dess många variationer, menar 
de.  
 
Redan hos spädbarn finns ett starkt samband mellan talat språk och sång: 
 

Spädbarn lär sig snart höra skillnad på tal och sång/musik, men eftersom de inte 
förstår meningsinnehållet i språket reagerar de även på det som ett ”musikaliskt 
system”, dvs på variationer i tonhöjd, tonfall, rytm, klang, intensitet, intonation osv. 
Dessa musikaliska kvaliteter ger meningsbetydelser åt språket och fortsätter att ge det 
långt upp i förskoleåldern, ja strängt taget hela livet om än inte på samma 
dominerande sätt. (Sundin 2001, s. 55) 

 
Sundin menar vidare att detta påverkar hela barnets socialisation. Musik och känslor är starkt 
sammankopplade, och barnet dras till olika sorters musik beroende på vilka känslor som 
väcks hos det. Den känslomässiga utvecklingen hos ett barn är kopplat till barnets fysiska och 
psykiska hälsa, och det finns forskning inom neurovetenskap som pekar på att musik 
utvecklar kopplingarna i den plastiska hjärnan på ett positivt sätt, och att speciellt minnet drar 
nytta av musikaktiviteter (Foran, 2009). 
 
Till en början utgörs barns musikperception av helheten i musiken eller rytmen. Så 
småningom lär sig barnet att urskilja enskilda komponenter, eller byggstenar i musiken eller 
sången, så som toner och ackord. Något som dock påverkar när man vill ta reda på hur barn 
reflekterar kring musik är just deras språkutveckling (Sundin, 2001). De kan inte beskriva sina 
upplevelser på samma sätt som en vuxen har möjlighet till.  
 
 

2.2 Musik i en lärande språkmiljö 

I nutida forskning söker man ofta efter, och hittar, ett samband mellan musik och barns 
utveckling (Costley, 2011). Costley pekar i sin forskning på musikens användbarhet – oavsett 
vilken kulturell bakgrund eller vilket kön barnen har så kan de uppskatta och dra nytta av 
musik. Musik är gränsöverskridande och väcker känslor hos alla.  
 
Vår resultatinriktade värld styr synen på individens musikalitet, och det är den drivande 
kraften bakom forskning som söker efter möjliga positiva effekter som musik kan skapa hos 
barn istället för att fokusera på musiken i sig, menar Gillespie och Glider (2010). Forskning 
har funnit ett fysiskt samband i hjärnan mellan barns musikuppfattning och deras förmåga att 
uppfatta fonologiska aspekter i språk, något som både Hallam (2010) och Gillespie och Glider 
pekar på. Det har publicerats forskning som visar att det existerar ett samband mellan barns 
fonologiska medvetenhet, som bland annat kan utvecklas med hjälp av musik, och deras 
framtida framgångar i läsförståelse (Herrera, Lorenzo, Defior, Fernandez-Smith & Costa-
Giomi, 2011; Peynircioglu, Durgunoglu, & Oney-Kusefoglu, 2002). Resultaten i dessa studier 
påvisar hur just musik är ett ypperligt hjälpmedel i att skapa denna viktiga fonologiska 
medvetenhet som krävs för att ett barn så småningom ska kunna lära sig läsa.  
 
Att just användandet av uppmuntra barns musik för att utveckla språkliga förmågor visar 
således även Lees forskning (2009). Samtliga verktyg som kan stötta barnen i 
språkutvecklingen bör användas, anser hon. Lee framhäver den dynamiska relation som finns 
mellan musik och språk – båda utvecklas genom lek med ljud. Fördelen med musik menar 
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hon också är att det är gynnsamt även på andra områden i barnens utveckling, så som rörelse 
(genom exempelvis dans och andra rörelser till musiken). Genom att leka med ljud som vuxna 
gör när de musicerar, påverkas även barnens språkutveckling i en positiv riktning.  
 
Forskning har visat att musik kan användas som ett effektivt hjälpmedel för att få 
förståndshandikappade barn att kommunicera bättre (Krikeli, Michailidis & Klavdianou, 
2010). Forskningen kunde också påvisa psykologiska såväl som fysiska fördelar med 
användandet av musik, och att livskvaliteten för barnen i studien ökade då de arbetade med 
musik i vardagen. Även Wills (2011) pekar på att vissa barn i den verksamhet hon utfört sin 
forskning i ändrade sitt beteende till det bättre, fick förbättrat självförtroende och klarade sig 
bättre i skolan efter att de aktivt arbetat med sång.  
 
Musik är ett mycket effektivt hjälpmedel att använda sig av för att stimulera barns utveckling. 
Salmon (2010) har i sin forskning tittat närmare på barns egna reflektioner i samband med 
musik, och hur musik påverkar deras språkutveckling: 
 

Music is a universal language associated with moods, feelings and memories. 
Teachers should be serious about integrating music into their language curricula 
because of its potential to activate children’s prior knowledge and promote thinking. 
(ibid. s. 943) 

 
Salmon, som många andra, framhåller alltså att musik är ett internationellt språk som kan 
väcka känslor och minnen. Lärare kan och borde verkligen dra nytta av musikens positiva 
effekter på barns utveckling, menar Salmon.  
 
Musik har under många år varit en stor och viktig del i små barns utbildning i Storbritannien, 
något som Harris (2011) pekar på. Hon har gjort en studie där småbarnsföräldrar får 
undersöka om de kan utveckla sina barns kommunikativa egenskaper med hjälp av 
utforskande av instrument i förskolemiljö. Föräldrarna i studien upplevde efteråt att barnens 
kommunikativa förmågor, om än endast icke-verbala i vissa fall, ökat tack vare de övningar 
de gjort under studiens gång. Harris fann att barnen oftast inte sjöng med under de få 
lärarledda sånger som också var del i studien, utan de valde att istället följa med i rörelser och 
annat som hörde sångerna till. Däremot framkom det att barnen gärna sjöng sångerna på egen 
hand. Harris menar att detta kan tolkas som att det under de lärarledda momenten är för 
många intryck för de små barnen att processera. Harris framhåller att det hon kallar 
musikaliska konversationer tillsammans med en vuxen, vilket är turtagning med instrument, 
också hjälper barnen i deras kommunikatoriska utveckling då turtagande är en mycket viktig 
del i alla konversationer.   
 
 

2.3 Musikalisk barnkultur 

Genom användandet av musik i förskolan lär sig barnet vad som är vackert respektive fult, 
hur musik bör användas och när: 
 

I vårt samhälle kämpar olika intressenter om hur den här processen ska utformas. 
Konkurrerande värderingar från finkultur, masskultur, tredje musikvärlden förmedlas 
genom familj, kompisar, massmedier och officiella pedagogiska institutioner. Hit hör 
också vad man kan kalla negativ socialisation, t ex de vuxna som tar avstånd från det 
mesta av musik. (Sundin 2001, s. 43)  
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I förskolans värld har man länge använt samma sånger, så som Imse vimse spindel, Bä bä vita 
lamm och Blinka lilla stjärna. Man ser det som en del i den nationella förskolans kultur och 
uppenbarligen något som är önskvärt att återupprepa och dela med sig av till nya generationer 
av förskolebarn. Genom att låta de invandrade barnen i Sverige ta del av denna svenska 
sångskatt kan hjälpa dem att känna sig delaktiga i den svenska kulturen och känna tillhörighet 
(Jederlund, 2002). Samtidigt är ju sånger och musicerande, som redan avhandlat, ett ypperligt 
verktyg då man ska lära sig ett nytt språk.  
 
Vad som är accepterat och önskvärt när det kommer till musik ser olika ut beroende på i 
vilken kultur barn och vuxna befinner sig. Sundin (2001) jämför musikens innebörd och dess 
traditioner i många afrikanska kulturer mot vad den kan betyda för européer i vårt samhälle. 
Europeisk musikanvändning har traditionellt sett gått ut på att förmedla en inneboende 
mening, menar Sundin, och musiken är ofta komponerad och sammanhållen med en betoning 
på melodi och harmoni. Exempelvis har många barnvisor i vår svenska kultur ett 
underliggande och normbildande budskap. I afrikansk kultur är man ofta ute efter en känsla i 
sitt musicerande. Musiken är ofta improviserad och spontan, och betoningen ligger på puls 
och rytm. Här är det kroppen och de motoriska funktionerna som musiken triggar. Det är lätt 
att tänka sig att små barn många gånger föredrar det som Sundin beskriver som typisk 
afrikansk musiktradition, där man leker fram musiken och hela kroppen får ta del i skapandet.  
 
Även om det kanske främst är dessa traditionella barnvisor som associerar med barn i 
förskoleåldern så kan dessa barns verklighet se lite annorlunda ut. Barn i dag är i stort sätt lika 
”utsatta” för kommersiell musik som vuxna, musik de kommer i kontakt med genom 
exempelvis TV, radio och datorer. Sundin (2001) anser att just musik genom TV eller video, 
där ljud och bild samarbetar, tilltalar och influerar barnen i deras musikval. Han påpekar även 
att dagens barn möter betydligt mer musik i sin vardag än vad generationer innan dem gjorde. 
I dagens läge är musik en del av miljön många gånger. Musiken finns närvarande i filmer, tv- 
och radioreklamer, i vissa butiker och i många leksaker. ”De barn som börjar skolan i dag har 
förmodligen hört mera musik än deras farfarsföräldrar hörde i hela sina liv.” (ibid. s. 9). Något 
som kan anses positivt i barnens utvidgade möte med olika musikstilar är att de kan komma i 
kontakt med främmande språk, exempelvis engelska då de lyssnar på populärmusik som, 
åtminstone till viss del, riktar sig till barn och ungdomar. Musik hörs ständigt omkring 
barnen:  
 

Men på det som ständigt finns runt omkring en reagerar man inte särskilt, och det 
finns en risk att det stora musikutbudet innebär att man lär sig att inte lyssna. Den 
kanske viktigaste pedagogiska uppgiften blir därför att försöka skapa ett aktivt 
förhållande till den omgivande musikvärlden. (Sundin 2001, s. 20) 

 
Sundin frågar sig om barnen idag är överstimulerade av musik, då det finns så mycket utav 
det omkring oss. Barnen måste bearbeta och tillgodogöra sig all musikstimulans, något 
Sundin menar kräver hårt arbete: ”Det kanske rentav är övermäktigt om vi vuxna inte 
målmedvetet försöker åstadkomma någon styrning av den sensoriska miljön.” (ibid, s. 22). 
 
 

2.4 Pedagogens roll 

Hur pedagogen ställer sig till musik och vilka känslor den väcker hos denne spelar stor roll för 
vad barnen får ut av de musikaliska aktiviteterna i förskolan. Kim och Kemple (2011) har i sin 
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forskning funnit ett starkt samband mellan lärarstuderandes syn på musik som ett verktyg och 
deras egna personliga upplevelser av musik från barndomen. Negativa upplevelser under 
uppväxten kan påverka synen på den egna musikaliteten, till exempel om personen fått höra 
från musikläraren i skolan att den inte kan sjunga (Bainger, 2010; Jederlund, 2002). Har 
läraren haft en god relation till och goda kunskaper om musik är det mer troligt att denne ser 
musik som ett viktigt inslag i verksamheten.  
 
Det finns ett klart samband mellan förskollärarens egna musikkunskaper och deras tro på hur 
viktigt det är med musik i verksamheten (Kim & Kemple, 2011). Ju sämre musikkunskaper 
förskollärarna i Kim och Kemples undersökning hade desto lägre värderade de musikens 
betydelse i deras verksamhet. De fann också att de förskollärare som var kunniga inom musik 
hade skaffat sig denna kunskap genom privatlivet och inte alls från sin förskollärarutbildning. 
Kim och Kemple förslag, baserat på deras forskning, är att man bör satsa mer på musik i 
lärarutbildningen för att på så vis öka de blivande lärarnas kunskaper såväl som 
självförtroende inom ämnet. 
 
En stor mängd forskning pekar som tidigare nämnts på att musikaktiviteter har goda effekter 
på barns utveckling och lärande, så därför kan man se stora fördelar med att lägga stor vikt på 
dessa i förskolan. Bainger (2010) har i sin forskning genomfört ett samarbete med ett antal 
förskollärare för att öka deras självförtroende och kunskaper på det musikaliska området. 
Förskollärarna i undersökningen ansåg alla att de inte var musikaliska, då de inte aktivt sjöng 
eller spelade något instrument. Trots denna syn på den egna musikaliteten var alla överens om 
att barnen hade en inneboende och naturlig musikalitet. Förskollärarna hade inte brist på 
musikalitet, men brist på kunskap och självförtroende, framhåller Bainger. Något som också 
kom upp i Baingers forskning var förskollärarnas rädsla att tappa kontrollen om de skulle 
våga sig på att göra musikaliska aktiviteter med barnen, speciellt om det var ljudliga eller 
mycket rörliga sådana. Detta är något som Bainger menar beror på ett missförstånd där man 
anser att den förskollärare som får barngruppen tyst och lugn är den duktiga och att det är 
något att sträva efter. För att en musikaktivitet i förskolan ska vara givande för barnen är det 
viktigt att de får utrymme att prova på och tillåtelse att låta. En metod för att undvika att 
aktiviteten går över styr är att dela in barnen i mindre grupper, påpekar Bainger. I slutet av 
denna studie kunde Bainger tydligt se att ju större självförtroende förskollärarna utvecklade 
genom samarbetet, desto mer tenderade deras musikstunder tillsammans med barnen bli 
lekfulla och mindre instruktiva.  
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3 Undersökningens problemområde 

Forskning visar på musikens positiva inverkningar på barns utveckling, inte minst den 
språkliga. Gång på gång har forskarna också dragit slutsatsen att förskollärarnas inställning 
och personliga relation till musik avgör hur denne ser på musikens potential som ett 
hjälpmedel i verksamheten. I denna studie undersöks det huruvida man anammar musiken i de 
undersökta förskolorna, samt hur förskollärarna reflekterar kring användandet av musik i 
förskolan.  
 
 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare ute i två verksamheter använder sig 
av musik tillsammans med förskolebarnen (1-6 år) och hur de ser på ämnet. Studien har 
dessutom en komparativ aspekt då den ena utav de undersökta förskolorna har 
musikinriktning medan den andra inte har någon speciell inriktning.   
 
Dessa är de huvudsakliga frågeställningar som undersöks: 
 

• Vilken roll beskriver förskolläraren att musik har i de undersökta verksamheterna?  
 

• Har förskolläraren något pedagogiskt syfte med sina val av sånger och musikaliska 
aktiviteter med barnen? 

 
• Skiljer sig de intervjuade förskollärarnas synsätt åt då det kommer till användandet av 

musik, då den ena arbetar i en musikinriktad verksamhet?  
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4 Metod 

I följande metodavsnitt beskrivs och presenteras tillvägagångssättet i studien, och även de 
medvetna besluten som motiverar metodvalen.  
 
 

4.1 Kvalitativt inriktad studie 

De kvalitativt inriktade metoderna och studierna utgår från och resulterar i verbala 
formuleringar (Backman, 2008; Hjerm & Lindgren, 2010). Det handlar alltså inte om siffror 
eller tal, som ofta är fallet i den kvantitativa studien. ”Utsagor sker verbalt och instrumenten 
består av det traditionella ’ordet’.” (Backman, s. 33). Resultatet i studien är inget mätbart, 
utan det är uppfattningar hos de intervjuade som kommer fram. Intresset i det kvalitativa 
synsättet riktas mot individen och det är dennes upplevelser och tolkningar som är det 
väsentliga (Backman; Dalen, 2007). Dalen menar att begreppet livsvärld kommer väl till pass 
i kvalitativa metoder, då dessa fokuserar på personens upplevelser, och inte bara beskriver de 
förhållanden som personen lever under.  
 
 

4.1.1 Val av metod 

Intervjuer är den vanligaste metoden inom det kvalitativa perspektivet (Backman, 2008), och i 
denna studie har just kvalitativa intervjuer ägt rum med sammanlagt två förskollärare som 
arbetar i två olika förskolor. Denna metod valdes då den ger bäst resultat med tanke på 
studiens syfte och tidsbegränsningen. Det är förskollärarnas uppfattningar som är det 
intressanta i denna undersökning, och därför är intervjuer det bästa sättet att nå det målet. 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en diktafon, som alltså spelar in samtalet och 
sparar det i ljudfiler. Fördelarna med att spela in intervjun är att man kan gå tillbaka och 
lyssna på frågorna och svaren många gånger och att ingenting passerar ohört (Trost, 2010). 
Som intervjuare lär man sig också en hel del av de misstag som man i efterhand kan lägga 
märke till på inspelningen, samtidigt som man kan höra sådant man lyckades bra med. En 
nackdel med att spela in intervjuerna kan ibland vara att det påverkar den intervjuades svar av 
den anledningen att informanten kan känna sig besvärad av vetskapen att allt denne säger 
fastnar i en inspelning. Det egna minnet är något som Trost framhåller som mycket viktigt vid 
en intervju, och trots inspelning bör det vara den som leder undersökningen som utför 
intervjuerna.  
 
 

4.2 Urvalsgrupp 

Förskollärare i två olika verksamheter intervjuades. Den ena arbetar på en avdelning som har 
en uttalad musikinriktning, och den andra i en förskola utan någon specifik inriktning. Detta 
val gjordes för att notera om det finns skillnader i dessa förskollärares syn på musik i 
förskolan beroende på vad man valt att fokusera på i verksamheten. Då det bara existerar en 
musikinriktad avdelning på rimligt avstånd blev denna ett självklart val. Förskolan utan 
inriktning valdes med anledning av att ett förtroende redan fanns uppbyggt tack vare tidigare 
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kontakter. På grund av studiens ringa storlek tas det inte hänsyn till aspekter så som 
samhällsklass, etnicitet eller kön. Nedan presenteras de två intervjupersonerna. 
 
Louise 
Louise kommer den förskollärare som arbetar på den musikinriktade avdelningen kallas för i 
denna studie. Förskolan som hon arbetar på består sammanlagt av sex olika avdelningar som 
alla har olika inriktningar. Barnen är inte indelade efter ålder, utan alla avdelningar har barn i 
åldrarna 1-6 år. Den avdelning som Louise arbetar på kommer i denna studie att refereras till 
som Noten. Louise är 45 år och läste från början till barnskötare, en utbildning som tog två år. 
Därefter arbetade hon som barnskötare, vårdare och elevassistent under cirka sju års tid inom 
olika verksamheter, så som förskola och särskola. Hon läste sedan en musikpedagogisk 
utbildning på folkhögskola under tre år, där två utav åren var inriktade på barn och musik och 
det sista året på sångpedagogik. Hon gick därefter förskollärarutbildningen som tog två och 
ett halvt år och sin examen tog hon 1997. I dagsläget har hon arbetat inom förskola sedan 14 
år tillbaka. Innan Louise fick anställning på den aktuella avdelningen hade den ingen särskild 
inriktning, utan det var något som växte fram mest tack vare Louises bakgrund inom 
musikpedagogik.  
 
Barbro 
Den förskollärare som här kommer att kallas Barbro arbetar på den förskola som inte har 
någon särskild inriktning. Denna förskola kommer i studien att kallas Kotten, och det är en 
liten förskola med endast en avdelning. Barnen på denna förskola går i en blandad grupp med 
åldrarna 1-6 år. Barbro är 53 år och utbildad förskollärare. Hennes utbildning varade i två år 
och föregicks av en så kallad förpraktik på ett halvår. Hon blev färdig med sin utbildning 
1979 och har arbetat i förskola ända sedan dess, alltså under cirka 31 års tid.  
 
 

4.3 Studiens etiska överväganden 

I denna studie har vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsinriktade studier agerat 
underlag i hur denna studie lagts upp och utförts (Vetenskapsrådet, 2010).  Dessa fyra krav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet går ut på att man som undersökare eller forskare ska informera de berörda 
parterna om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva 
bestämmer över sin medverkan. Informerat samtycke är av största vikt, vilket innebär alla 
parter i studien är med på vad studien innebär, syftet med den och att alla inblandade när som 
så önskas får dra sig ur samarbetet (se även Kvale & Brinkmann, 2009). Med 
konfidentialitetskravet menas att alla de uppgifter som samlas in kring personer ska hållas 
konfidentiella och ska förvaras på ett sådant vis att obehöriga inte kan komma åt 
informationen. De personer som ingår i studien har från början fått klart för sig att de kommer 
att förbli anonyma. Inspelningar och anteckningar från intervjuer kommer inte finnas 
tillgängliga för obehöriga. Alla namn på såväl förskolor som förskollärare är fingerade genom 
hela arbetet. Denna information framgick även tydligt i missivet (se bilaga 1) samt i de samtal 
som förts med informanterna. Nyttjandekravet framhåller att uppgifter som är insamlade 
rörande enskilda personer endast får användas för studiens eller forskningens ändamål.  
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4.4 Undersökningens genomförande 

Båda förskolorna kontaktades via telefon innan arbetets början för att se om intervjuer med 
dem var möjliga. Då båda var villiga att ställa upp bad jag att få återkomma för att boka in en 
tid och dag för genomförandet av intervjuerna. Ett missiv skickades över och tider för 
intervjuerna bokades in. Vi satte oss på ett så avskilt ställe som möjligt för att genomföra 
intervjuerna, dock kunde inte någon av dem helt och hållet gå ifrån verksamheten eftersom 
intervjuerna skedde på deras arbetstid, utan de var tvungna att rycka in vid småsaker. Båda 
förskollärarna erbjöds att läsa igenom frågorna innan intervjuns början, men bara den ena var 
intresserad av detta. Anledningen till detta erbjudande var för att ge dem en chans att 
reflektera lite och för att undvika att någon fråga skulle komma som en överraskning och 
ställa dem. Under själva intervjuerna lästes frågorna upp tydligt och de intervjuade tilläts 
prata utan avbrott för att undvika att förskollärarens svar påverkades.  
 
 

4.4.1 Intervjufrågornas utformning  

Intervjuerna var halvstrukturerade (se bilaga 2), vilket innebär att de utgick från fasta frågor, 
men det fanns även utrymme för spontana följdfrågor och vidareutvecklingar av svar. Ett 
problem med att genomföra en halvstrukturerad intervju kan vara att man får ett väldigt brett 
och kanske spretande material om de spontana frågorna blir för många och varierade, vilket 
kan försvåra sammanställningen av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna var 
tydliga och enkla, och de flesta utformade på så vis att de inte skulle vara ledande. Kvale och 
Brinkmann pekar just på vikten av att frågorna är enkla och korta. De frågor som var något 
ledande (som fråga 12 angående kopplingen mellan barns språkutveckling och musik) lades 
medvetet in på slutet av intervjun för att få mer ostyrda svar på de föregående frågorna.  
 
 

4.5 Analys av intervjumaterial 

Att skriva ut intervjuerna i text, alltså transkribera, kan ses som optimalt i intervjusituationer 
då det underlättar tolkningsarbetet och exakta citat kan återges i studien (Alvesson, 2011). I 
transkriberingen av de inspelade intervjuerna i denna studie har inte enstaka ”mm” och 
liknande tagits med då dessa inte var relevanta för hur samtalet förflöt, mer än möjligtvis som 
ett tecken på lyssnande och en uppmaning att prata vidare (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjuerna är transkriberade i talspråk, och skratt och censurerade namn markeras med 
asterisker. Bitar ur svar som tagits bort då jag inte ansett att de varit relevanta i sammanhanget 
markeras med [---]. Intervjumaterialet har lästs upprepade gånger och därefter delats in i olika 
teman, där det mest framträdande och meningsfulla lyfts fram. Det materialet har sedan ställts 
i relation till forskning rörande huruvida musik kan utveckla barns språk.  
 
 

4.6 Studiens giltighet 

Då undersökningsgruppen i denna studie var liten kan den inte säga så mycket om hur 
förskollärare överlag ser på musik i förskolan, vare sig i musikinriktade förskolor eller i 
förskolor utan specifik inriktning. Det går inte att generalisera när man gör en intervjustudie:  
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Kravet att samhällsvetenskapen ska producera generaliserbar kunskap bygger på 
antaganden att vetenskaplig kunskap nödvändigtvis är giltig för alla platser och tider, 
för alla människor från evighet till evighet. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 280) 

 
Vilka svar man som undersökare får ut från sina informanter under en intervju beror på många 
omständigheter, såsom hur frågorna är formulerade, hur de ställs, hur de uppfattas, hur 
omgivningen ser ut under intervjutillfället och dagsformen hos de inblandade. Hur en person 
uppfattar ett fenomen, hur den reflekterar och agerar är föränderligt. Våra ständigt nya 
erfarenheter gör att vår föreställningsvärld ständigt ifrågasätts och omformas. Människan är 
inte statisk och man får sällan samma svar på en fråga som ställs vid flera tillfällen, utan 
svaret beror på omständigheter som råder och vilka erfarenheter och uppfattningar personen 
utgår från för tillfället (Trost, 2010). I transkriberingen av de inspelade intervjuerna går man 
bland annat miste om de miljöfaktorer som rådde vid intervjutillfället (Hjerm & Lindgren, 
2010), och således kan tolkningen av svaren bli påverkade. De svar som intervjun resulterar i 
ska sedan värderas och tolkas av undersökaren, vilket är omöjligt att göra utan att lägga in 
några som helst värderingar. Exempelvis så väljer man att lägga tyngdpunkt vid vissa frågor 
och belysa dessa, samtidigt som andra frågor läggs i bakgrunden. Det är omöjligt att vara 
nollställd, men man ska undvika att föra fram egna åsikter då det är den intervjuades 
föreställningar man vill komma åt (Trost).  
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5 Resultat 

Här följer resultatet av det analyserade intervjumaterialet, som efter upprepad läsning delats in 
i ett antal teman. Efter resultatet följer en sammanfattning, och sedan en analys av musikens 
påverkan på yngre barns språkliga utveckling, där resultatet ställs mot forskning på området. 
 
 

5.1 Presentation av undersökningsmaterial 

Resultatet presenteras i teman, vilka temana är, presenteras i rubrikerna. Personerna 
(fingerade namn) är de som ger undersökningsmaterial till resultatet.  Resultatet underbyggs 
nedan av citat tagna från intervjuerna.  
 
 

5.1.1 Musikkultur i förskolans värld 

Båda förskollärarna såg de traditionella barnsångerna som något positivt och önskvärt i 
förskolans verksamhet. Louise ser dem som en kulturskatt:  
 

Det är ju en kulturskatt som vi ska vara rädda om. Det är mycket viktigt att hålla 
liv i dom traditionella sångerna, och igenkännandets glädje kan inte nog 
understrykas. Barnen är… tycker det är jätteroligt när man tar nån sång som dom 
verkligen känner igen, så dom kan klämma i ordentligt *skratt* Och sen tycker 
jag att man ska plocka in lite nya sånger också, och inte bara dom gamla. (Louise) 

 
Barbro framhåller att de traditionella barnsångerna är bra då de är anpassade för just barn och 
något som hör till förskolans värld:  
 

Jo men det ska de väl på nåt vis få med sig… att det liksom… man kör dom där 
och så kör man lite nytt och lite annat och lite roligt, men dom där traditionella är 
på nåt vis en… bas eller vad jag ska säga, dom där som man återkommer till på ett 
eller annat sätt, då och då. Det… jo det hör till. Barnsångerna är ju liksom så, dom 
är lätta å sjunga, och passar småbarn. (Barbro) 

 
Även Barbro menar sedan på att man också kan och bör presentera olika sorts musik för 
barnen för att visa på mångfalden. Exempelvis klassisk musik tror hon är något som inte alla 
barn stöter på annars.  
 
På båda förskolorna, liksom på många andra förskolor, firar de återkommande flera högtider 
varje år och det är speciell musik som hör till varje tillfälle. Exempel på dessa tillfällen är 
midsommar, julgransplundring och lucia med luciatåg. På den förskola där Noten är placerad 
är det Louise som har ansvar för att skriva ihop och dela ut sånghäften till de andra 
avdelningarna vid dessa tillfällen, och hon kompar även barnen på instrument då hela 
förskolan samlas för att fira, sjunga och dansa. På Kotten bjuder de in föräldrar på 
luciamorgon i december, och då får de bland annat titta på barnens luciatåg. Att uppträda med 
sång inför föräldrarna är något som anses uppskattat bland många utav barnen. De upplevs att 
barnen tycker att exempelvis luciamorgonen är rolig och viktig.   



22 

 
Sammanfattningsvis framkom att de traditionella barnsånger som oftast är en del av 
förskolans verksamhet sågs av båda förskollärarna som något positivt och önskvärt att bevara. 
Samtidigt betonade båda att en mångfald av sången bör presenteras för barnen.  
 
 

5.1.2 Musikens lärandeprocess hos barn 

De två förskollärarna har lite olika syn på musikens användningsområden i förskolan, 
samtidigt som man också kan se många likheter. Louise beskriver vad musik är för henne:  
 

Det är gemenskap, glädje, avslappning, koncentration, utmaning, och ett sätt att 
uttrycka känslor på. (Louise) 

 
Barbro förklarar sin syn på vad musik är: 
 

Jaa… för det mesta så tycker jag att det är nånting som är lite trevligt så, inte så 
mycket krav och det inte så mycket prestation utan det ska va’ nånting som man 
har lite roligt med. (Barbro) 

 
Musik har en stor del i verksamhetens vardag på Noten, berättar Louise, och hon påstår att det 
inte finns något mål i förskolans läroplan som inte kan uppnås med hjälp av musik och 
rytmik. På Noten använder de musik när de arbetar med olika teman som till exempel känslor, 
men även spontant under skogsutflykter och annat. Även Barbro pekar på att musik ihop med 
teman är användbart:  
 

[---] Pratar man djur så kan man sjunga om alla djur eller, ja så. Med grupper eller 
så som man har, även i mindre sammanhang alltså, inte bara i den stora 
samlingen, utan det är något man gör i de små grupperna också. (Barbro) 

 
Hon menar vidare att det ger andra infallsvinklar och ytterligare en dimension till lärandet, om 
man förutom att prata om ett ämne även sjunger om det. Ännu ett sätt att förstärka kunskaper 
och lärande är att agera ut sånger på olika sätt tycker Barbro: 
 

Man sjunger ”lille katt”, och så har man en katt. Alltså dels så förstärker det ju 
språket i sången, att man får en bild eller sak av en katt. Man kan ju både ha på en 
bild eller ha en plastkatt eller mjukisdjurskatt eller så där. (Barbro) 

  
Louise berättar att de lägger ner mycket planeringstid på just musikaktiviteter på hennes 
avdelning, något hon menar är nödvändigt om det ska bli något vettigt av det. Hon lyfter fram 
vikten av att ha en röd tråd genom de planerade musiksamlingarna, då barnen lätt tappar 
intresset annars. Vissa barn är mer intresserade och engagerade i musikaktiviteterna, och ofta 
smittar denna entusiasm av sig på de andra barnen. Louise berättar att hon och de andra 
pedagogerna på Noten ser musiken som ett extraspråk som bland annat kan vara till stor hjälp 
för de många invandrade barn de har i sin verksamhet. Musik är också något som förbättrar 
barnens minne, stärker inlärningsförmågan och ger stimulans på många andra utav barnens 
utvecklingsområden, menar hon:  
 

[---] Och barnens språkutveckling är ju viktig för att dom ska kunna tänka och 
prata och kommunicera med varandra, och det är ju en förutsättning för att kunna 
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lära sig saker också. Och sen vill vi ju skapa gemenskap och ha roligt 
tillsammans. Och ett jättebra verktyg att arbeta med det sociala samspelet med. 
(Louise) 

 
Hon säger vidare att även de små barnen som ännu inte har ett utvecklat verbalt språk kan dra 
mycket nytta av musik. De är med och dansar och gör rörelser under musikstunderna, och så 
småningom kommer språket fram mer och mer. Barbro framhåller att musik och språk har 
mycket gemensamt, med rytm, takt, rim och annat. På Kotten finns inga barn med utländsk 
bakgrund, men även Barbro menar på att framförallt de yngsta barnen i förskolan kan lära sig 
prata med hjälp av musik.  
 
På Kotten turas pedagogerna om att hålla i samlingarna. Barbro menar på att de oftast inte 
planerat i förväg vilka sånger som ska sjungas, utan de lyssnar för det mesta på barnens 
förslag: 
 

[---] Att nån önskar en sång och så sjunger vi den för det hinner vi med ungefär 
innan vi ska äta eller vad det nu kan vara för nåt sammanhang. Sen blir det ju lite 
mer planerat när man har grupperna. (Barbro) 

 
Sånger och annat under dessa dagliga samlingar ses främst som ett roligt inslag som ska få 
barnen att trivas och känna att de har roligt tillsammans. Även Louise framhåller att glädjen 
och gemenskapen är en stor och viktig del i deras musiksamlingar. Just den naturliga glädjen i 
musiken ser hon som en stor drivkraft i att använda sig av just musik tillsammans med barnen.  
 
Barbro berättar att hon och de andra pedagogerna på Kotten planerat in att ha mer 
organiserade musiksamlingar varje fredag den kommande vintern. Inför dessa 
musiksamlingar ska pedagogerna tänka till lite extra vilka sånger, ljud eller dylikt som det ska 
fokuseras på, och de vill även låta barnen använda instrument då. I nuläget är det sällan som 
lådan med ”skrammelinstrument” (maracas, pinnar och liknande) kommer fram.  
 
Ibland lyssnar på inspelad musik på skiva på Kotten, berättar Barbro, till exempel om det är 
en speciell låt man vill att barnen ska höra eller röra sig till, eller om ett barn önskar att få 
lyssna på en låt. Periodvis tar barnen med sig skivor hemifrån som de vill lyssna på i 
förskolan. Detta smittar ibland av sig på andra barn som då också blir sugna på att ta med sig 
egna skivor, berättar Barbro. Hon lyfter även fram att musik är bra att använda sig av i 
avslappningssyfte:  
 

[---] Eller också, som vi faktiskt använder ganska ofta, är nån sån där lite lugn låt 
att ha som lite… avslappning i början på våran samling för å liksom… så barna 
har anammat detta och kör lite massage på varandra till, till exempel. (Barbro) 

 
Även Louise tar flertalet gånger upp att musik och avslappning hänger ihop. På Noten har de 
lugn musik igång på mornarna som möter föräldrarna och barnen när de kommer till 
förskolan. I anslutning till cd-spelaren finns även tända ljus för att öka på den avslappnade 
stämningen. 
 
Både Barbro och Louise har förskolans läroplan i åtanke då de planerar och genomför 
aktiviteter i förskolan. Louise framhåller att alla de olika estetiska uttrycksformerna är 
ständigt närvarande och får utrymme i deras verksamhet för att främja barnens lärande och 
förmåga att förmedla upplevelser, uppfattningar och erfarenheter, även om musiken är den 
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mest framstående. Även på Kotten använder man sig dagligen av estetiska uttrycksformer, 
och Barbro menar att dessa är kravlösa och roliga sätt för barnen att testa och utveckla sin 
skapande förmåga. 
 
Louise skulle gärna vilja arbeta mer med musik, och i samarbete med alla förskolans alla 
avdelningar, och även dela in barnen mer i åldersgrupper för att anpassa låtval och 
musikaktiviteter på ett bättre sätt. Hon skulle personligen vilja ta på sig detta arbete, men de 
hinder hon ser med detta är bristen på tid och pengar som krävs för att reservera en personal 
till att planera och hålla i detta arbete. Barbro är i nuläget nöjd med andelen musik i 
verksamheten på Kotten:   
 

Jag tycker musik, det går in i det mesta på olika sätt. Man använder det lite här 
och där, och lite så där, det är klart, mer kan man alltid göra för det är trevligt, 
men… ja, då måste man ju stryka nånting annat, så det är ju det. (Barbro) 

 
Verksamhetens innehåll på Kotten är bra avvägd, anser Barbro, och hon ser därför ingen 
anledning i dagsläget att planera in mer musikaktiviteter.  
 
Man kan sammanfattningsvis konstatera att båda förskollärarna är medvetna om musikens 
positiva effekter på yngre barns språkutveckling, såväl som på invandrade barns inlärning av 
det svenska språket. De båda ser även andra användningsområden för musik i deras 
verksamhet, till exempel i avslappningssyfte. Skillnaderna mellan dem ligger i synen på vilket 
utrymme som ska ges för planerade musikaktiviteter och den tid som ska avsättas till att 
planera inför dessa.  
 
 

5.1.3 Barnens eget musicerande i förskolan 

När det kommer till barnens egna samtal kring musik så kan det vara helt andra musikgenrer 
som dyker upp. Barbro tar upp Eric Saade och Melodifestivalen i stort, och att det är sådana 
låtar man ofta hör barnen prata om. Hon reflekterar över att man kanske skulle integrera mer 
sådan musik i förskolan, men det är svårt när man som pedagog inte har sett eller hört de 
uppträdanden och den musik som barnen tittat på och hört hemma. I övrigt menar båda de 
intervjuade förskollärarna att de försöker ta hänsyn till barnens önskemål vid musikstunder. 
På Noten får barnen välja sångaskar i musiksamlingen, och på Kotten sjunger man ofta de 
sånger som barnen ger som förslag.  
 
Som tidigare nämnts upplever de båda förskollärarna att de uppmuntrar barnens egna initiativ 
till musikaktivitet. På Noten har barnen ständigt tillgång till musikinstrument, även i den fria 
leken. Musikinstrumenten är placerade på barnens nivå så att vem utav dem som helst kan ta 
dem när lusten faller på:  
 

Ja, det får dom, dom får använda instrumenten hur mycket dom vill. Och sen har 
vi artistkläder som barnen får använda också. (Louise) 

 
Under en rundvisning på avdelningen Noten visar Louise upp deras egenbyggda scen och en 
liten loge de ställt i ordning med hjälp av små möbler och en belyst spegel. Här har bland 
annat en grupp barn uppträtt till tonerna av Michael Jackson. Miljön ändras hela tiden om, 
upplyser Louise om, men just nu är det ett ställe att uppträda som barnen efterfrågat. Barnen 
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klär ibland ut sig och uppträder på scenen, och med jämna mellanrum kan föräldrar eller 
personal och andra barn få agera publik. Även Barbro berättar om hur barnen emellanåt vill 
uppträda, och då helst med lite publik:  
 

[---] Vi behöver inte bjuda in en massa annat folk, utan det är bara liksom för oss, 
och så tar vi det när man vill och så, och så kanske man vill sjunga upp med nån 
annan å, nån gör flera gånger å, ja, nån vill inte alls, men det gör man ju som man 
tycker att man vill och kan då, och så… och inspirerar varann lite och så kanske 
alla vågar till sist om man håller på. (Barbro) 

 
Personalen hjälper vid dessa tillfällen barnen med att bygga upp en scen exempelvis 
bestående av en bänk, och Barbro påpekar att detta fenomen är något som kommer och går.  
 
Sammanfattningsvis framkom att förskollärarna anser att barnen i båda verksamheterna 
uppskattar att få uppträda inför publik. På Noten har man för tillfället organiserat miljön för 
att stimulera barnens glädje att uppträda, medan man på Kotten lyssnar och tillmötesgår 
barnens önskemål om uppträdanden med att ställa i ordning en tillfällig scen. Barnen har 
ständigt tillgång till musikinstrument på Noten, medan man på Kotten tar fram dessa vid 
enstaka samlingar. När barnen själva tar initiativ till att musicera och uppträda är det oftast 
populärkulturens musik som står i fokus, exempelvis sådant barnen hört och sett i 
Melodifestivalen på tv.  
 
 

5.1.4 Förskollärarens musikaliska självförtroende i relation till 
musikaktiviteter 

Barbro uppvisar i sina svar att hon inte har ett stort självförtroende när det kommer till den 
egna musikaliteten:  
 

Nej, inte så där… inte så där duktig… är jag inte, tycker jag inte. (Barbro) 
 
Louise har desto bättre självförtroende på den musikaliska fronten, och anser sig själv vara 
musikalisk. Hon har, som nämnts under metoddelen, en treårig musikpedagogisk utbildning 
utöver sin barnskötar- och förskollärarutbildning. Hon nämner även utanför 
intervjusituationen att hon sjungit i kör sedan hon var 14 år och att hon flertalet gånger sjungit 
på bröllop, begravningar och andra tillställningar. 
 
Barbro förklarar att de hade viss musikutbildning i förskollärarutbildningen då hon studerade, 
men att det inte låg på en särskilt hög nivå:  
 

Ja, vi lärde oss spela gitarr då, och vi hade en musiklärare som var lite så där att, 
ja men spelar man D, A7 och Em, och så fusk-G, då kan man klara dom flesta 
barnvisor, och så gjorde han om alla barnvisor som var aktuella för oss då till just 
dom ackordena, och så lärde vi oss det. Och det lärde vi oss, och det sitter väl 
någorlunda så jag kan köra, men försök inte komma med några andra ackord 
*skratt* Det går inte! *skratt*. (Barbro) 

 
Barbro berättar att hon använder förskolans gitarr emellanåt under musikstunder med barnen, 
men det är inte särskilt ofta. Kotten har även en enkel synt som mycket sällan används, då 



26 

ingen av pedagogerna kan spela på den. En tidigare medarbetare på förskolan använde den 
flitigt, och när hon gick i pension blev synten kvar. Barbro uttrycker under intervjun att hon 
gärna skulle vilja kunna spela till exempel gitarr bättre, men pekar också på de svårigheter 
som det innebär och de ansträngningar som krävs för att lära sig något nytt och utvecklas. På 
frågan om hon skulle vilja använda sig av mer av musik i verksamheten och vilka hinder hon 
ser för detta svarar hon:  
 

[---] Och nåt hinder vet jag inte… Det är det väl egentligen inte, förutom att man 
skulle vara lite duktigare på att spela gitarr själv då, eller kunna nåt annat 
instrument med då. Äh, man blir lite cementerad i den här rollen *skratt* ”Det 
man kan, det kan man, punkt slut” *skratt*. (Barbro) 

 
På Noten använder såväl barn som vuxna instrument vid varje musiksamling, som äger rum 
varje dag innan lunch. Alla ska vara med på samlingen och spela på sitt instrument, allt efter 
sin egen förmåga. Denna samling är det nästan alltid Louise som håller i, främst tack vare 
hennes utbildningsbakgrund. Louise poängterar hur viktigt det är att ha med engagerade 
pedagoger vid musiksamlingen, och att det krävs att alla vuxna är med på planeringen och vad 
som ska göras:  
 

[---] Och det behövs många vuxna i samlingen när man ska ha musik, och vuxna 
som är engagerade, är väldigt viktigt. För ibland har man ju haft samling och då 
har inte alla vuxna varit så engagerade, och då blir det… jobbigt för kan det bli 
såna här dödstunder och det… och då tappar ju barnen intresset och så, så att det 
är väldigt viktigt att alla vuxna hjälps åt, även fast det är en som håller i samlingen 
så att säga. (Louise) 

 
Båda förskollärarna reflekterade kring vad de som pedagoger kan tillföra i musikaktiviteterna 
tillsammans med barnen på förskolan. Louise poängterade bland annat glädje och självkänsla, 
och menade att det är väldigt viktigt att alla barn känner sig sedda. På Noten har de som mål 
att såväl barn som vuxna ska ”släppa loss” och inte behöva vara rädda för att göra bort sig lite 
grann, berättar Louise. Hon tog även upp att pedagogen kan introducera barnen till lite mer 
musikteoretiska bitar:  
 

[---] Och sen att dom får lära sig skillnaden mellan hur moll och dur låter å, höga 
och låga toner å, å starkt och svagt å, snabbt och långsamt tempo, å variation 
mellan rörelsesånger och avslappning. Avslappning behöver ju barnen mycket. 
(Louise) 

 
Barbro tog upp mer praktiska bitar som man som pedagog kan assistera barnen med, när 
barnen själva kommer med initiativ till musikaktivitet:  
 

Ja, hur… alltså man kan ju, utifrån vad barna frågar efter… frågar dom efter en 
text till exempel som ju ofta är till exempel ”hur var den sången då” så kan man 
hjälpa dom med det. Eller man kan ju… ja, spinna på så att säga om dom sitter 
och håller på. Hjälpa dom med mer sånger eller mer… om dom nu behöver 
instrument till det där eller så. Så att… som man gör med mycket andra saker att 
man försöker att bygga på det dom håller på med och det dom faktiskt frågar 
efter, känner själva att dom saknar på något sätt. (Barbro) 
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Barbro berättar att de försöker uppmuntra barnens egna initiativ och att de försöker stötta 
barnen i det som de behöver och frågar om. Louise menar på att pedagogerna på Noten har ett 
tillåtande förhållningssätt. Barnen får använda sig av alla instrument även under den fria 
leken, och pedagogerna är inte sena att spela, dansa eller sjunga med i barnens spontana 
musikaktiviteter.  
 
Sammantaget kan man konstatera att de två förskollärarnas hade skilda syner på den egna 
musikaliteten. Barbro anser sig inte besitta några större musikaliska kunskaper medan Louise 
ser sig själv som musikalisk. Louise framhåller också vikten av att alla medverkande 
pedagoger är engagerade och vågar ”göra bort sig” vid musikaliska aktiviteter med barnen. 
När barnen själva initierar musikaliska aktiviteter är pedagogerna inte sena att musicera 
tillsammans med barnen. Barbro pekar på att musik ska vara något kravlöst och roligt, och i 
deras verksamhet försöker man lyssna på vad barnen frågar efter och stötta deras initiativ till 
musikalisk aktivitet.  
 
 

5.2 Resultatsammanfattning 

Framträdande teman i undersökningsmaterialet är musikkulturen i förskolans värld, musikens 
påverkan på yngre barns språkutveckling, barnens egna musicerande i förskolan och 
förskollärarnas relationer till musik och deras självförtroende i musikaliska aktiviteter.  
 
Många likheter kan skönjas hos de intervjuade förskollärarna, medan man samtidigt kan se 
vissa väsentliga skillnader. Att de sånger som traditionellt sett ständigt finns närvarande i den 
nationella förskolans värld ses som önskvärda att hålla vid liv tillsammans med barnen. De 
omnämns som en kulturskatt och det framhålls även att dessa är just barnsånger skrivna för 
barn, och därför lämpliga att använda sig av i verksamheten tillsammans med de små barnen. 
De intervjuade förskollärarna ser båda den potential som ligger i att använda sig av musik i 
arbetet med att stötta och uppmuntra barns språkutveckling. Barnens eget musicerande ses 
som något positivt och värt att uppmuntra i båda verksamheterna. På Noten uppmuntrar man 
barnen att musicera på egen hand i den fria leken i och med hur miljön är arrangerad med 
scen, loge och tillgängliga instrument. På Kotten händer det att barn vill uppträda för de 
andra, och vid dessa tillfällen ställs en tillfällig scen i ordning. I övrigt har de inte 
musikinstrument tillgängliga för barnen att ta på egen hand under den fria leken, utan dessa 
tas endast fram vid vissa musiksamlingar.  
 
Att musik ska vara något som ska vara roligt och lustfyllt för barnen är något som båda de 
undersökta verksamheterna lyfter fram. Musik är ständigt närvarande på Noten, och de har 
dagliga planerade musiksamlingar. På Noten kan barnen när de vill välja att använda sig av de 
många musikinstrument som finns placerade på barnens nivå. På Kotten tas instrument endast 
fram vid enstaka musiksamlingar. På Noten har de även dagliga musiksamlingar som är 
planerade och genomförs med engagemang från alla pedagoger. Dessa musiksamlingar 
uppges vara tidskrävande då mycket planering krävs. Man ser musiken som ett medel för att 
nå läroplanens mål och som något centralt i verksamheten, medan man på Kotten ser musiken 
mer som ett roligt och ofta spontant inslag i den ordinarie verksamheten och något som kan ge 
barnen ytterligare en dimension i det som för tillfället behandlas i teman och liknande. Under 
vintern har de på Kotten dock planerat att ha genomtänkta musiksamlingar varje fredag. Båda 
förskollärarna ser fördelar med att arbeta musikaliskt i mindre barngrupper, då man lättare 
kan anpassa och ha ett syfte med aktiviteterna.  
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5.3 Resultatanalys – barns språkutveckling 

Förskollärarnas inställning och personliga relation till musik avgör hur denne ser på musikens 
potential som ett hjälpmedel i verksamheten (Bainger, 2010; Kim & Kemple, 2011). På Noten 
anser man att musik är som ett extraspråk att använda sig av i verksamheten, och man har då 
främst de invandrade barnen, som inte har det svenska språket, i åtanke. Även de yngsta 
barnen i förskolan drar nytta av att vara med på musiksamlingarna då de till en början följer 
med i rörelser och så småningom utvecklas även språket i samspelet med pedagogerna och de 
andra barnen, och denna utveckling är något Harris (2011) forskning stödjer. På Kotten, där 
det inte finns några invandrade barn har man främst de yngsta barnens språkutveckling i 
fokus, och den intervjuade förskolläraren framhåller att musik och språk har många aspekter 
som förenar dem, bland annat rytm, takt och rim. Mycket forskning har ägnats just åt att titta 
på sambandet mellan barns språkutveckling och musik, och många gånger har man funnit att 
den fonologiska träning som kan uppnås med hjälp av sånger och musik är till stor hjälp för 
barnen i deras språkutveckling, oavsett om de ska lära sig modersmålet eller ett nytt språk 
(Gillespie & Glider, 2010; Hallam, 2010; Harris, 2011; Lee, 2009). Man har också kunnat 
peka på hur den fonologiska medvetenheten som tränas genom musicerande är till stor fördel 
då barnet så småningom ska lära sig att läsa (Herrera, Lorenzo, Defior, Fernandez-Smith & 
Costa-Giomi, 2011; Peynircioglu, Durgunoglu, & Oney-Kusefoglu, 2002).  
 
Språket är väsentligt för barns lärande, då de måste kunna kommunicera med sin omvärld. 
Musik kan positivt påverka barnens kommunikativa förmågor, och Harris (2011) pekar på att 
turtagning och härmning i musikaliska aktiviteter gör just detta. På Noten tycker man sig se 
ett samband mellan musik och musicerande och förbättringar av barns minne och att 
musicerandet stärker inlärningsförmågan samtidigt som det är roligt för barnen, och därför ses 
det som ett ypperligt hjälpmedel i barns språkutveckling. Musiken ses som en extra dimension 
och ett roligt inslag i verksamheten på Kotten, även om de också är väl medvetna om 
musikens positiva effekter på barns språkutveckling. Man använder sig av musik för att 
förstärka språket. Just musikens användbarhet är något som Costley (2011) tittat närmare på i 
sin forskning. Musik är gränsöverskridande, och avsett kulturell bakgrund så kan alla barn 
uppskatta och dra nytta av musikens positiva sidor. Något som framgår i denna studie är de 
båda förskollärarnas önskan att dela in barnen i mindre grupper för att göra musikaktiviteterna 
så givande som möjligt, och denna tanke är något som Bainger (2010) stödjer.  
 
Stora delar av forskningen som undersöker kombinationen musik och yngre barn fokuserar på 
just positiva effekter på andra utvecklingsområden, som exempelvis språkutvecklingen, och 
desto mindre forskning riktar in sig på musikens värde i sig (Gillespie & Glider, 2010). De två 
förskollärarna i denna studie pekar båda på musikens roliga och trevliga aspekter, och det 
finns även forskning som har visat att musicerande påverkar barns känslor och ofta väcker 
glädje och kan hjälpa dem att skapa ett gott självförtroende (Krikeli, Michailidis & 
Klavdianou, 2010; Lee, 2009; Salmon, 2010; Wills, 2011).  
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6 Diskussion 

I denna studie undersöks två förskollärares syn på musiken i förskolans verksamhet. I följande 
diskussionsdel kommer de ursprungliga frågeställningarna ställas mot resultatet i studien, och 
de metoder som användes diskuteras. Resultatet kommer även att ställas till ett 
samhällsperspektiv. 
 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Avsikten med denna studie är att ta reda på hur två förskollärare uppfattar och reflekterar 
kring musikanvändningen i förskolan, och hur de anser att musik påverkar barnen i förskolan. 
De frågeställningar studien behandlar svarades på genom de intervjuer som ägde rum. De 
båda förskollärarna hade åsikter kring och syften bakom användandet av musik och dess 
inverkan på barnens utveckling. Det övergripande resultatet är att båda förskollärarna ser 
musiken som ett verktyg väl värt att använda sig av i förskolans verksamhet.  
 
I denna studie har det framkommit att det finns skillnader i hur de två förskollärarna ser på 
musikens roll och dess betydelse i den verksamhet de arbetar i. På Noten har man verkligen 
reflekterat kring just musik, eftersom det är inriktningen. Man ser musiken som ett medel att 
uppnå läroplanens mål (Skolverket, 2010) och det genomsyrar hela verksamheten. Även 
barnens fria lek inkluderar ofta musik, då instrument, scen och scenkläder ständigt finns 
tillgängligt för dem. Personalen på Noten lägger mycket tid och energi på att planera och 
utföra de musikaliska aktiviteterna med barnen, medan man på Kotten inte har samma fokus 
och planering kring just musik. Där har man mest sett musik som ett trevligt inslag som ska 
vara roligt, samtidigt som man är medveten om musikens positiva effekter på barns 
utveckling. Frågan är vilka skillnader i lärande som äger rum i de olika förskolornas 
musikaktiviteter? Båda förskolorna använder sig även av de andra estetiska läroprocesserna 
som är formulerade i läroplanen i sin verksamhet, såsom drama, rörelse och bild. Kan man 
uppnå liknande resultat i språklig utveckling hos barnen med andra estetiska läroprocesser än 
musik? Är det den kreativa aspekten som är det väsentliga?  
 
Både Kim och Kemple (2011) och Bainger (2010) har, som tidigare redovisats, undersökt 
sambandet mellan förskollärares musikkunskaper och självförtroende och deras syn på 
musikens betydelse och användbarhet i förskolans verksamhet. I denna studie kan man se ett 
samband mellan förskollärarnas utbildningar och deras musikaliska självförtroende. Louise, 
som har en ganska gedigen musikalisk bakgrund, ser också sig själv som musikalisk och är 
trygg i den rollen. Barbro, som inte har någon speciell musikutbildning, anser sig inte vara 
musikalisk, och ser sina okunskaper till viss del som ett hinder i att arbeta med musik i större 
utsträckning än vad som är aktuellt i dagsläget. Däremot pekar båda på musikens förmåga att 
roa, underhålla och föra samman barngruppen. Musik ses i denna studie som något trevligt 
och önskvärt i förskolans verksamhet, oberoende av förskollärarnas personliga 
musikbakgrund. Kanske skulle Barbros syn på musik och sin egen musikalitet förändras med 
ökade kunskaper om just musik? Vore det önskvärt med mer musikutbildning för 
förskollärare?  
 
På Noten vill man arbeta ännu mer med musik i sin förskola, medan man på Kotten anser att 
deras verksamhet är väl avvägd i nuläget mellan olika aktiviteter och uttryckssätt. Skulle mer 
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musik föras in i verksamheten måste något annat strykas, menar man på Kotten. Kan det bli 
för mycket musik i förskolan? Kan man gå miste om något annat om man har för mycket 
fokus på ett ämne i en verksamhet? 
 
Genom ovanstående diskussion har jag försökt att besvara studiens syftesfrågor, och vidare 
funderingar har i viss mån presenterats. Jag har diskuterat förskollärarnas syn på musikens 
roll i verksamheten, och även i vilket syfte musik används. Likheter och skillnader mellan de 
två verksamheterna har också lyfts fram, och förskollärarnas likheter och olikheter i synen på 
musikens betydelse i förskolans verksamhet har poängterats.  
 
 

6.2 Metoddiskussion 

I denna studie har resultatet tagits fram med hjälp av intervjuer. Intervjuer ansågs vara den 
lämpligaste metoden då det var förskollärarnas syn som var målet för studien (Backman, 
2008; Hjerm & Lindgren, 2010). Att jag spelade in intervjuerna med en diktafon gjorde att jag 
kunde transkribera dem ordagrant och därmed få med alla detaljer i vad som sades (Trost, 
2010). Jag kan dock se vissa brister med att jag använde mig av just intervjuer. För det första 
är jag oerfaren som intervjuare, vilket naturligtvis kan innebära att intervjuerna från min sida 
inte blev optimalt genomförda (Kvale & Brinkmann, 2009). För det andra har jag under denna 
studie arbetat ensam, med vägledning av min handledare, vilket innebär att det är min 
tolkning av intervjumaterialet som kan visas upp. Jag har ensam genomfört intervjuerna och 
sedan tolkat materialet efter min förförståelse och utgångspunkt (Alvesson, 2011). Är man två 
som genomför en liknande undersökning tillsammans har man möjligheten att diskutera 
materialet tillsammans och ge varandra nya infallsvinklar.  
 
 

6.3 Ett samhällsperspektiv på förskolebarns musicerande 

Vi lever i en kultur där det är mycket viktigt att kunna prata, skriva och läsa. Ett aktivt arbete 
med språkutveckling i förskolan är en demokratisk fråga, och man måste ha ett språk och 
kunna formulera sig verbalt för att deltaga i samhället: 
 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 
nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. 
(Lpfö 98, s. 6) 

 
Att aktivt börja med språkutveckling i förskolans verksamhet tillsammans med de minsta 
barnen i vårt samhälle, och med de nya barn som kommit hit genom invandring, är högst 
önskvärt då det ger dem bättre förutsättningar att klara skolan och ger goda förutsättningar för 
ett livslångt lärande. Detta är något som också lyfts fram av de intervjuade förskollärarna i 
denna studie. Barn ska språkligt stimuleras och utvecklas i förskolan, det är något som är 
bestämt från regeringsnivå i och med Lpfö 98. I denna läroplan har man även tagit fasta på de 
estetiska läroprocesserna som ett medel i att uppnå bland annat den språkliga utvecklingen 
hos barnen som tar del av förskolans verksamhet. Med tanke på vad forskning, och till viss 
del även denna studie, säger om förskollärares musikaliska självförtroende (Bainger, 2010; 
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Kim & Kemple, 2011) kanske det ligger i regeringens intresse att införa mer musikinslag i 
den svenska lärarutbildningen?  
 
Förskolan ska ge likvärdiga förutsättningar till utveckling för alla barn, oavsett var i Sverige 
de befinner sig eller vilken inriktning förskolan eller avdelningen må ha. Vi lever i en mycket 
internationaliserad värld, och barnen stöter på musik på såväl svenska som engelska, redan 
från en ung ålder. I studien framgår att barn på Kotten pratar om och sjunger på låtar de hört 
och sett i Melodifestivalen, och på Noten har barnen bland annat uppträtt som Michael 
Jackson. Musik har stor betydelse för vårt samhälle och har en stor del i vår vardag, vare sig 
man märker på det eller inte. Forskning har gång på gång pekat på de positiva aspekterna av 
musikanvändning i arbetet med yngre barn. Louise uppger att hon vill arbeta mer med just 
musik i hela förskolans verksamhet, och inte bara på hennes musikinriktade avdelning. 
Kunskap och vilja finns här, men inte resurser. Penga- och tidsbrist ses som hinder för att 
arbeta med musik på ett medvetet sätt i större utsträckning. På Kotten prioriterar man helt 
enkelt lite annorlunda, och musik sätts inte i främsta rummet utan ses som ett komplement till 
övrig verksamhet.  
 
Under arbetets gång har några förslag till fortsatta studier, eller förbättringar till en liknande 
studie som denna, vuxit fram. För att få ett bredare underlag i fortsatta studier kan man 
undersöka flera förskolor, och även jämföra olika förskolor med musikinriktning. Intervjuer 
varvat med observationer skulle kunna ge en klarare bild av verksamheten. Man kan även 
ändra fokus och undersöka barnens perspektiv på samma frågeställningar genom 
observationer och/eller intervjuer. Ytterligare en infallsvinkel är att man konkret undersöker 
vad barnen lärt sig på det språkliga området beroende på om den verksamhet barnen har gått i 
har en musikinriktning eller inte. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Missiv 

 
2011-09-15 

Ort 
 
 
Till förskollärare som visat intresse att delta i min undersökning 
 
Tack för att Du valt att medverka i undersökningen av musikens användning i förskolan. Att 
jag får ta del av Dina uppfattningar och erfarenheter är mycket betydelsefullt för studiens 
resultat. I min studie undersöker jag användningen av musik i förskolan. Syftet med studien är 
att ta reda på hur man som förskollärare använder sig av musik tillsammans med barnen i 
förskolan, och vad man har för syften bakom denna användning.   
 
Denna studie är del i mitt examensarbete i lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Din 
medverkan är sekretessbeskyddad, det vill säga varken Ditt eller förskolans namn tas med i 
texten. Intervjumaterialet kommer att förvaras så att utomstående ej får tillträde till de 
inspelade intervjuerna eller anteckningar från dessa. Alla intervjuer och eventuella 
anteckningar kommer att förvaras i ett kassaskåp under två år efter studiens avslut av juridiska 
skäl, och därefter förstöras. 
  
Du kan när som helst avbryta din medverkan om Du så önskar utan några som helst följder. 
Studien utmynnar i en rapport som kommer att finnas tillgänglig via Gävle Högskolans 
bibliotek, dataplattformen DiVA.  
 
 
Tveka inte att höra av Dig vid eventuella frågor! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
(Undertecknat av nedanstående) 
 
Monica Östlund 
E-post: xxxxx@xxx.se 
Mobil: 070-XXX XX XX 
 
 
Handledare, Högskolan Gävle 
Lisbeth Claeson, fil.dr. 
E-post: xxx@xxx.se 



 



 

7.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 
 
Vill du berätta kort om din yrkesperson: 

• Hur gammal är du? 
• Vad har du för utbildning? När blev du färdig med din utbildning? 
• Hur länge har du arbetat inom yrket?  
• Vad är musik för dig? Ser du dig själv som musikalisk? 

 
 
1. I vilka sammanhang använder ni musik inom er förskolas verksamhet? 

2. Hur mycket av musikaktiviteterna med barnen sker spontant respektive planerat? 

3. Använder ni någonsin instrument med barnen i musikaktiviteter?  

- Får barnen använda instrument?  

4. Har du något medvetet syfte bakom era planerade musikaktiviteter?  

- I så fall vad? 

5. Hur ställer du dig personligen till att arbeta med musik tillsammans med barnen inom 
förskolans verksamhet? Fördelar/nackdelar? 

6. Vad anser du att du som pedagog kan tillföra i musikaktiviteter med barnen?  

7. Vad tror du barnen får ut av era musikaliska aktiviteter? 

8. Hur ser du på den musikkultur som existerar i förskolans värld, till exempel med 
traditionella barnsånger? 

9. Hur uppfattar du barnens samtal kring musik? 

10. Tar ni tillvara på barnens önskemål och musikpreferenser vid musikaktiviteter? 

11. Försöker du att uppmuntra barnens egna initiativ till sång och musikaktivitet, och i så fall 
hur? 

12. Hur reflekterar du kring ett eventuellt samband mellan yngre barns språkutveckling och 
musikalisk aktivitet? 

13. Hur reflekterar du kring vad läroplanen formulerat om estetiska läroprocesser?  

14. Skulle du vilja ha mer musikaktiviteter i er verksamhet?  

- I så fall vad?  

- Om ja, upplever du att det finns något/några hinder för att arbeta med musik i den 
utsträckning som du skulle vilja? 

 
Avslutning: Har du några frågor eller något att tillägga? 
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