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Sammanfattning 

 

I dagens läge finns det lärarutbildningar som inte erbjuder utbildning inom musik, trots 

att musik enligt läroplanen för förskolan ska vara en del av alla förskolors verksamhet. 

Forskning tyder på att många pedagoger uppvisar en osäkerhet gentemot utövande av 

musik i barngrupp. Denna osäkerhet tycks i många fall grunda sig på bristen av musik i 

lärarutbildningen. Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur verksamheten kan se 

ut på en musikförskola. Metoderna som används är intervjuer och observationer och 

fyra pedagoger på musikförskolan intervjuas. Avsikten är att ta reda på hur pedagogerna 

planerar och genomför den musikaliska verksamheten på musikförskolan. Genom 

observationer av förskolans miljö undersöks även hur verksamheten är uppbyggd och 

hur lokalerna och materialet inbjuder till musikaliskt lärande. Intervjuerna undersöker 

pedagogernas syn på musiken och dess plats i förskolan. Verksamheten på 

musikförskolan planeras utifrån en modell de kallar årshjulet, med aktiviteter och teman 

att arbeta efter. Musikförskolan jobbar också efter MING metodiken (Musik 

Introduktion för Nybörjare i Grupp). Miljön på musikförskolan inbjuder framför allt till 

musikaliskt lärande tack vare de musikinstrument som barnen har tillgång till. 

Förskolan har ett musikrum där barnen får musicera fritt och utforska olika former av 

musikaliskt material. Musik ingår i verksamheten på musikförskolan varje dag. Alla 

intervjuade pedagoger har en mycket positiv syn på musik och anser att musiken i 

förskolan har många olika syften. Dels att få barnen att känna glädje och gemenskap, 

men även bidra till att utveckla andra förmågor så som exempelvis språkliga, 

matematiska och motoriska. Slutsatsen som dras är att musikförskolan som undersöktes 

i detta fall inte skiljer sig särskilt mycket ifrån förskolor utan inriktning. Det som dock 

utmärker musikförskolan är att pedagogerna låter musiken vara en del av barnens 

vardag, varje dag.   
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Inledning 

 

Ellneby (2011) ser musik som något oerhört betydelsefullt för både barn och vuxna. 

Musik får oss engagerade, roar oss och gör att vi utvecklar vår fantasi och vår kreativa 

sida. Den gör oss mindre stressade och får oss fokuserade på nuet. Musiken fungerar 

också som en kulturbärare och bidrar till att förstärka känslolivet. Ellneby hävdar att det 

framför allt handlar om att våga släppa på de krav som finns och istället fokusera på att 

musik är något glädjande. Hon anser att en människa går miste om så mycket utan 

musiken. Redan innan födseln skapar musik en trygghet och framför allt ett lugn, då 

barnet redan i mammans mage känner igen hennes favoritsånger. På samma sätt menar 

också Bjørkvold (2005) att barn som ännu inte är födda kan reagera på ljud. Han 

beskriver att ett barn i mammans mage exempelvis kan höra ljudet av en gaffel som slår 

mot en tallrik. För att bekräfta att det hört ljudet brukar barnet ge tecken i form av en 

spark. Enligt Bjørkvold uppmärksammar det ofödda barnet olika former av ljud, rytmer 

och rörelser och vill gärna vaggas av sin mammas kropp. Det musiska grundelementet 

är inpräglat i känselsinnet långt innan vår födsel. Ellneby (2011) beskriver musik som 

något naturligt för barn och som därmed egentligen inte behöver läras in. Hon hävdar 

istället att uppmuntran är det viktiga. Genom att till exempel sjunga med barnen varje 

dag ökar det chansen till att alla barn i en barngrupp vill vara med och sjunga. Barn 

skapar ständigt musik när de låter i vardagen, till exempel i leken, när de klär på och av 

sig och även med maten i munnen. Vuxna kan ge barn lust till att fortsätta 

experimentera med musik genom att visa ett intresse för barnens läten. Ellneby vill att 

alla barn ska få möjligheten att höra på sin egen röst och känna att det är härligt. Får 

barnen dessutom tillgång till en mikrofon kan det stärka deras självkänsla, genom att de 

lär sig att kunna skilja på andras röst och sin egen. ”Att det ska finnas tillgång till 

musikinstrument i förskolan bör vara en självklarhet” (Ellneby, 2011, s. 82). Då 

Ellneby frågar barn vad sång är för något, svarar de att det är något man blir glad av. 

Hon menar att pedagoger inte nödvändigtvis behöver vara varken tonsäkra eller 

musikaliska, men däremot måste de våga ta ton.  
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1.1.1 Problembeskrivning 

 

      ”Förskolan ska sträva efter att 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”  

 

(Skolverket, 2010, s. 10).  

 

En annan del av förskolans uppdrag är  

 

      ”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 i förskolans strävan att främja barns utveckling och  

      lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och  

      teknik”  

 

(Skolverket, 2010, s. 7).  

 

Musik ska ingå i verksamheten på alla förskolor, men hur förskollärarna väljer att gå 

tillväga för att nå de estetiska målen varierar. På det lärosäte vi läser ingår inte 

utbildning inom musik i lärarutbildningen och det finns heller inte som tillval. Trots 

detta förväntas vi som förskollärare kunna planera en verksamhet där musik ingår.  

 

1.1.2 Musikens roll i förskolan 

 

Redan i 1800-talets svenska barnträdgårdar fanns musik med som en självklar del i 

arbetet med småbarn, enligt Söderman och Riddarsporre (2012). I artikeln Barns rätt till 

musik i Lärarnas nyheter har Cervin (2010) intervjuat lärarutbildaren Ulla Wiklund 

angående musikens roll i förskolan. Det framgår tydligt att Wiklund ser musik som 

något viktigt och som bidrar till att utveckla barns skapandeförmåga. Hon menar också 

att musik bidrar till att främja andra läroprocesser som exempelvis språk och matematik. 

Musik får även barn att utveckla deras tal, lyssnande, stämningar och känslor. Som 

tidigare nämnt är musik inte längre en självklar del av förskollärarutbildningen. Att 
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många lärarutbildningar numera saknar estetiska perspektiv ser Wiklund som en 

svaghet då hon anser att alla förskollärare bör få chansen att till exempelvis lära sig 

några grundläggande ackord. Det ingick förr i lärarutbildningen och att det inte gör det 

längre anser hon går emot forskning som tydligt visar på fördelarna med musik. Enligt 

Wiklund handlar det inte om att lärare måste vara musikaliska, utan helt enkelt att de 

behöver lära sig att våga. Musik är något som i dagens samhälle tyvärr är 

prestationsladdat och detta vill hon motarbeta. Söderman och Riddersporre (2012) 

hävdar att pedagoger till och med kan inspirera barnen om de vågar visa sina svagheter 

inom musik, då detta kan ge barnen en trygghet. Om de vuxna tillåter sig att befinna sig 

i barnens värld när de genomför musikaktiviteter kan de tillsammans dela och skapa nya 

musikaliska erfarenheter. Söderman och Riddersporre vill att pedagoger ska låta barnen 

använda många sinnen och låta dem få känna känslan av att de kan. 

 

1.1.3 Musiken och förskollärarutbildningen 

 

Enligt Sundin (2007) hade förskoleseminarierna inträdesprov i sång och spel fram till år 

1969. Därefter ändrades undervisningen i samband med den nya utbildningen och 

lärarkandidaternas garanti till musiktimmar försvann. I undervisningen infördes 

kommunikationsblocket som berörde ämnena musik, bild och rörelse. Timfördelningen 

av dessa ämnen bestämdes nu av lokala förhållanden och lärares förmåga att lyfta fram 

sina ämnen. Detta resulterade i att sången på lärarutbildningen nästan försvann helt 

under 70- och 80-talet. Sundin menar att sång ledd av förskollärarna har fortsatt att 

minska under åren. Ett skäl till detta är enligt honom att förskollärarna inte undervisas i 

sång i samma utsträckning, samt att sångrepertoaren har genomgått en förändring. 

Genom massmedia har musiken breddats och popmusiken tar större plats. Enligt Sundin 

har nu medierna blivit den inofficiella läraren och barnen tar efter sina idoler. Därmed 

menar han att pedagoger idag behöver en stor medvetenhet kring de samhälleliga 

förändringarna och hur de formar barns musikaliska förutsättningar. 

 

1.1.4 Vår relation till musiken  

 

Musik är något som alltid har legat oss båda varmt om hjärtat och som funnits med oss 

sedan tidig barndom. Våra liv präglas av musiken, som finns med som en viktig 
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ingrediens i vår vardag. Vi är båda uppväxta i familjer där musik spelar en betydande 

roll och våra föräldrars positiva inställning till musik har smittat av sig på oss. Vi har 

båda vart aktiva körsångare och spelar även olika instrument. Intresset för musik är 

mycket starkt än idag och därför har vi valt att fokusera på musik i detta arbete. Utifrån 

våra upplevelser från förskolorna kan vi liksom Ellneby (2011) konstatera att musik är 

ett glädjeämne hos många barn, precis som det är och alltid har vart för oss. Att få 

sjunga och dansa är något vi upplever att barnen på förskolorna ofta efterfrågar och 

därmed tycker vi oss se en brist på musikalisk verksamhet i förskolan. Vår önskan är att 

alla barn får möjligheten att uppleva samma sak som oss och får chansen att glädjas av 

musik. Som förskollärare vill vi förmedla dessa positiva upplevelser som vi anser att 

musiken ger upphov till. Trots att vi är uppvuxna med musik och har en bra grund att 

stå på, gör ändå avsaknaden av musik i vår lärarutbildning att vi känner oss begränsade. 

Vår utbildning har inte gett oss någon egentlig kunskap om hur musik bör användas i 

förskolan. I samband med detta arbete tog vi kontakt med en förskola där verksamheten 

är inriktad på musik för att se hur de arbetar och hur musiken kommer till uttryck i deras 

verksamhet. Att ta del av verksamheten på en musikförskola ligger sålunda också i vårt 

personliga intresse. Kanske kan det ge oss konkreta exempel på hur man kan arbeta med 

musik i förskolan som vi sedan kan använda oss av i vårt kommande yrkesliv. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur pedagoger på en musikförskola arbetar 

samt hur deras syn på musiken och dess möjligheter ser ut. Detta kommer att ske både 

genom intervjuer med personalen samt observationer av miljön för att få en större 

inblick i hur de arbetar samt vilka möjligheters som finns för lärande inom musik.  

 

Frågeställningarna som detta arbete syftar till att besvara är: 

 

Hur planeras och genomförs den musikaliska verksamheten på musikförskolan enligt de 

intervjuade pedagogerna? 

Hur ser miljön på musikförskolan ut samt hur inbjuder den till musikaliskt lärande? 

Vilken syn har de intervjuade pedagogerna på musikförskolan på musiken och dess 

plats i förskolan? 
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2. TEORETISKT PERSPEKTIV 

 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom området musik i förskolan samt de 

teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund i detta arbete.  

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Sökorden som användes för att finna forskning inom ämnet är musik och förskola, 

music and preschool. Fokus har legat på forskning som berör musiken i förskolan 

utifrån pedagogernas perspektiv. I DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) återfanns 

uppsatser som behandlar studier som har vissa likheter med denna, där pedagoger 

intervjuas kring musikens roll i förskolan. Ingen av de tidigare studierna tycks dock ha 

genomförts på en musikförskola. SwePub är databasen som användes i sökandet av 

svensk forskning. Där påträffades två vetenskapliga publikationer som berör studier om 

musik i svenska förskolan, samt en avhandling som har viss relevans för detta arbete. 

Forskning som genomförts i andra länder än Sverige har funnits i databasen Eric. 

 

2.1.1 Svensk forskning 

 

Hellgren (2011) har skrivit en avhandling som syftar till att undersöka hur barns 

musikaliska identitet konstrueras. Det som framgår är att alla barn har olika 

förutsättningar som påverkar huruvida de utvecklar en musikalisk identitet som är 

positiv. Hans studie visar att relationen till musik inom barnets familj är viktig, samt om 

tillgång till instrument finns. Hellgren (som genomfört sin studie i skolan) hävdar att 

skolan har ett viktigt uppdrag som går ut på att kunna erbjuda barn både mentala och 

fysiska redskap för musicerande. ”Musikundervisning i skolan bör utgå från att alla 

besitter någon slags musikalisk förmåga som kan växa i samspel med andra” (Hellgren, 

2011, s. 5).  

 

Pramling Samuelsson och Pramling (2008) menar att vissa svårigheter brukar 

uppkomma angående planeringen av förskolans verksamhet efter läroplanens mål. 

Därför vill de med sin studie ge konkreta exempel på hur lärare kan arbeta. Detta sker i 
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form av ”learning studies” som går ut på att lärare planerar en aktivitet för att utveckla 

barns kunnande inom ett visst område. Bokens kapitel berör alla ett varsitt ämne och 

Wallerstedt har skrivit kapitlet som berör musik. Hon hävdar att något som vanligtvis 

sker i förskolan är att lärandets objekt, i detta fall musik, tycks glömmas bort och 

fokuset hamnar istället på lärandets akt (det som ska göras). Vid exempelvis ett 

temaarbete används musik ofta som en aktivitet i mängden på väg mot målet, som 

kanske är att lära sig om rymden. Lärare tycks glömma att musik är ett ämne i sig där 

mål t ex kan vara att lära om sångrösten eller takt. Enligt Wallerstedt ligger fokus inom 

forskningen oftast på hur musik kan integreras i andra ämnen, som exempelvis språk 

och matematik och därmed bidra till lärande. Lärarna i studien har därför valt att lägga 

fokuset på lärandet om musik och syftet var att genom lyssnande få barnen att bli 

medvetna om att en låt kan bestå av olika delar, i detta fall användes musikstycket ”Die 

Moldau” av Smetana. Tillsammans med läraren fick barnen lyssna till musiken ett 

flertal gånger medan diskussioner fördes kring hur de kunde urskilja styckets olika 

delar. Avslutningsvis fick barnen måla sin tolkning av musikstycket och berätta om den. 

Ett annat exempel på ett möjligt lärandeobjekt inom musiklyssning som Wallerstedt tar 

upp är att låta barnen urskilja en poplåts form, att lära sig vad en vers och en refräng 

innebär .  

 

Pramling Samuelsson (2008) skriver om en annan studie gjord i Sverige som syftar till 

att öka kunskapen om hur barns estetiska förmåga kan utvecklas i förskolan. Mål inom 

musiken finns skrivet i förskolans läroplan men det komplexa ligger i vilka medel som 

ska användas för att nå dessa. I studien lyfts därför konkreta exempel på hur arbetet kan 

se ut rörande barns lärande av musik. Något vanligt förekommande enligt Pramling 

Samuelsson är att de estetiska ämnena i förskolan ses som något lustfyllt och därmed är 

det normalt att de involveras i arbetet med andra ämnen, som till exempel matematik 

eller naturvetenskap. Dock finns ingen garanti för att estetik alltid är lustfyllt, då estetik 

för många kan betyda ett krävande arbete för att skapa någon form av uttryck, som 

faktiskt kan resultera i misslyckande. Studien beskriver olika exempel för lärande inom 

musik. Första exemplet beskriver hur en grupp barn får lär sig att skriva musik. 

Tillsammans med en lärare som ställer många utvecklande frågor diskuterar de toner 

och hur musik kommer till och barnen får måla sånger genom att använda olika färger 

och former. Barnen får sedan motivera dessa målningar, de får ”sjunga sina teckningar”. 
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Andra exemplet hänvisar till Wallerstedts studie som beskrevs ovan och fokuserar på att 

lära barn lyssna, eller som författarna skriver, urskilja musikaliska aspekter. Precis som 

i Wallerstedts studie får barnen måla till musik och berätta om hur de kan urskilja låtens 

olika delar, samtidigt som de diskuterar med läraren. Dock används inte samma låtar i 

denna studie och den genomförs heller inte med samma barn. Huvudsyftet är i detta 

exempel att lära barn att urskilja takt och ton i musiken. Tredje exemplet beskriver hur 

barn får gestalta olika fenomen med hjälp av instrument. Pramling Samuelsson menar 

att de flesta förskolor har tillgång till enkla instrument så som t ex maracas och 

tamburiner och dessa använder de sig av, men också t ex saxar och gummiplattor som 

inte är ”riktiga instrument”. Läraren visar hur man kan spela med instrumenten och 

sedan delas barnen in i grupper och får spela efter temat, som i detta fall är våren. 

Barnen har skrivit ned ord som hör till våren på lappar och i grupperna får de spela 

dessa, t ex gräs. Precis som i exemplen ovan tycks det vara viktigt att barnen får 

motivera och berätta för de andra barnen och läraren, till exempel varför gräs (inom 

tema våren) lät just så som de spelade. 

 

Studierna som presenterats ovan har stor relevans för detta arbete, trots att de inte är 

utformade på samma sätt. Hellgren (2011) beskriver hur barn kan få ett positivt 

förhållningssätt till musik. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke då detta arbete bland 

annat syftar till att ta reda på hur miljön på musikförskolan inbjuder till musikaliskt 

lärande. Både studierna av Pramling och Pramling Samuelsson (2008) och Pramling 

Samuelsson (2008) är betydelsefulla då de ger konkreta exempel på hur musik kan 

involveras i förskolans verksamhet.  

 

2.1.2 Internationell forskning 

 

Enligt National Review of School Music Education uppger förskollärare i Australien att 

de saknar självförtroende och förmåga att förmedla meningsfulla musikupplevelser till 

sina barn. De känner sig oroade över att behöva erbjuda musik i verksamheten, i sådan 

grad att de hellre undviker musiken. Bainger (2010) menar att både litteratur, forskning 

och lärare vittnar om musikens betydelse för förskolans verksamhet, men trots detta 

förekommer bara vanligtvis några enstaka traditionella barnvisor och eventuellt 

lyssnande till en CD. De australiensiska lärarna menar att deras brist på kompetens 
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inom musiken främst beror på bristen på musik i deras utbildning. Bainger som själv är 

musikkonsult genomförde ett tolv månaders långt samarbete med tre förskollärare där 

syftet var att få en förståelse för förskollärarnas inre upplevelser av musik. Han 

observerade förskollärarna då de ledde musikstunder och följde upp dessa med 

diskussioner. Förskollärarna hade tidigare negativa upplevelser av musik som Bainger 

tror hänger ihop med deras dåliga självförtroende kopplat till musiken. Slutsatsen 

Bainger drar är att denna osäkerhet utgör en grupp av specifika frågor som måste 

åtgärdas individuellt innan förskollärarna kan utveckla sitt självförtroende och sina 

färdigheter inom musiken. I detta fall ledde samarbetet till positiva förändringar hos 

förskollärarna, som genom att de fick bättre självförtroende, också fick en större vilja att 

vara musikaliskt aktiva med barnen. Bainger menar att om barn som går i förskolan och 

skolan idag får positiva erfarenheter av musik så kommer den negativa cykeln att brytas, 

och när de växer upp och blir lärare kommer inte samma sak inträffa igen. 

 

Garvis (2012) presenterar en studie som gjorts i Queensland, Australien, där musiken 

undersökts i två klassrum med yngre barn. Hennes slutsats visar att förskollärare tycks 

kunna mer om musik än grundskolelärare, men att mer forskning behövs kring hur 

lärare kan utveckla barns lärande inom musiken. Liksom den svenska forskningen visar, 

tycks det vara viktigt att lärarna utmanar barnen i deras musikaliska lärande och att detta 

bör ske genom att lärarna ställer frågor och diskuterar med barnen, så som Pramling 

Samuelsson (2008) beskriver. 

 

I Slovenien sändes ett frågeformulär ut till 159 förskollärare för att ta fasta på vilka 

svårigheter som de stöter på när de lägger upp sin verksamhet efter läroplanen. 

Resultatet visar att det förskollärarna såg som svårast var att planera konkreta mål inom 

musiken, då cirka två tredjedelar av alla förskollärare svarade så. Denac (2009) drar 

därmed slutsatsen att den slovenska läroplanen för förskolan inte ger förskollärare 

tillräckligt med stöd för att framgångsrikt kunna planera musiken i verksamheten. Hon 

menar att läroplanen för förskolan, på grund av att den inte innehåller specifika mål 

eller innehåll inom musiken, kräver att förskollärarna har en gedigen kunskap om de 

filosofiska grunderna för att utveckla kursplanen inom musikundervisning. En större 

självständighet ges åt förskolorna jämfört med skolorna, men detta kräver enligt Denac 

också professionell kunskap hos förskollärarna inom alla verksamhetsområden.  
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Lee (2009) undersöker musikens roll i förskolor i Sydkorea och är inne på samma spår 

som forskarna ovan. Likt Bainger (2010) menar han att musik ska vara roligt och ha en 

given plats i förskolan, eftersom de musikaliska upplevelserna som barnen får där 

formar deras framtida attityd till musik. Lärarna som deltagit i Lees studie uppvisar ett 

dåligt självförtroende och en brist på idéer gällande användandet av instrument. Därmed 

vill han att alla lärare ska få utbildning inom musik. Det som tycks vara minst 

problematiskt att döma av Lees studie är sången. 

 

Kim och Kemple (2011) har i sin studie lagt fokus på ”pre-service teachers” tankar 

kring musiken, det vill säga studenter i arbete/praktik med en mentor. Lärarstudenterna 

har intervjuats kring deras tankar om musik och studien undersöker vilka faktorer som 

tycks påverka deras föreställningar. Alla hade de en stark övertygelse om musikens 

betydelse, men ju mer musikalisk kunskap de hade, desto större värde satte de på 

musiken som en del av förskolan. Även personliga erfarenheter, självförtroende, 

erfarenheter från fältet och lärarutbildningen ansågs påverka deras syn på ämnet. Kim 

och Kemple vill med sin studie inspirera och hjälpa lärarutbildare så att de kan forma en 

bättre lärarutbildning. En lärarutbildning som förser lärare med den grundläggande 

musikaliska kunskap som de behöver i deras planering av musik i lärarutbildningen.  

 

2.1.3 Vad detta arbete kan bidra med 

 

Slutsatsen som dras efter att ha tagit del av ovanstående forskning är att bristen på 

musikalisk utbildning tycks resultera i en osäkerhet hos pedagogerna som i sin tur kan 

leda till att musiken får allt mindre plats i förskolan. Det vi vill bidra med genom detta 

arbete är att ge en inblick i hur verksamheten på en musikförskola kan se ut, vilka 

möjligheter och begränsningar som finns, samt hur pedagogerna där arbetar och 

förhåller sig till musiken. Vi vill också ge en större förståelse för musikens betydelse i 

förskolan, då musik att döma både från våra egna erfarenheter och tidigare forskning, 

tycks vara ett glädjeämne hos barn och vuxna. Forskningen tyder på att många 

pedagoger känner sig osäkra och har svårt för att planera och genomföra musik i 

förskolan. Då musikförskolans pedagogers specialiserar sitt arbete på musik bör de 

därmed ha en fördjupad kunskap inom ämnet. Kanske kan resultatet av denna studie då 

även bidra till att andra pedagoger också kan få upp ögonen för musiken, samt få ta del 
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av hur musiken kan användas i praktiken.  

 

2.2 Teori 

 

2.2.1 Vygotskij och den sociokulturella teorin 

 

      ”Lärande är i alla händelser inte någon soloprestation och inte heller någon passiv  

      insats. Både den som lär och den eller de som undervisar är aktiva agenter i en  

      social samverkan, och den aktiva samverkan är enligt Vygotskij en förutsättning för  

      att lärande ska äga rum”  

 

(Dysthe, 2003, s. 83).  

 

Forskning visar att många lärare känner prestationsångest över att till exempel leda 

sångsamlingar med barn, då de är osäkra på sin musikaliska förmåga. Det är framför allt 

genom samspel med andra som lärande sker, enligt Vygotskij (1995). Om lärarna ska 

känna sig tryggare i rollen som ledare inom musiken krävs en social samverkan mellan 

dem och barnen. Den sociokulturella teorin är en av utgångspunkterna i denna uppsats. 

 

Vid en viss ålder i livet, ofta i tonåren, verkar lusten till skapande försvinna hos de som 

inte anser sig ha en begåvning, menar Vygotskij (1995). Yngre barn tycker oftast om att 

skapa men efter ett tag börjar de förhålla sig kritiskt till det som de åstadkommit. 

Vygotskij hävdar att många tror att det krävs en viss begåvning som bara en del 

människor har för att skapa, men menar att detta är helt fel. Om pedagogerna till 

exempel undviker musik för att de upplever att de inte har någon begåvning, bidrar 

kanske detta i sin tur till att barnen följer deras exempel. Vygotskij menar att grunden 

för barnets kommande skapande har sin utgångspunkt i sådant de ser och hör. 

Människans fantasi är beroende av mängden erfarenheter och därför är barns fantasi mer 

begränsad än vuxnas. Fantasi behövs för att skapa och slutsatsen Vygotskij drar är att 

pedagogerna behöver vidga barnens erfarenheter så att de får bättre förutsättningar för 

kreativitet. Enligt honom är alla kreativa individer, både vuxna och små barn. Alla ska 

därför få chansen att utveckla sin kreativitet. 

Ett begrepp som förekommer inom Vygotskijs sociokulturella teori är ”den närmast 
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liggande utvecklingszonen”. Enligt Dysthe (2003) är grundtanken med denna teori att 

ett barn tillsammans med en vuxen eller en kamrat som kan mer, får större potential för 

utveckling och lärande. Tillsammans med denna person kan barnet åstadkomma mer än 

vad han eller hon skulle kunnat göra på egen hand. Utgångspunkten är att detta kan 

genomföras med hjälp av bland annat problemlösning, vägledning, förebilder, 

uppmuntran och återkoppling. Dysthe betonar det aktiva deltagandet för att främja 

lärande och hävdar att det sociala individuella lärandet har många fördelar jämfört med 

ett isolerat. 

 

2.2.2 Förskolans miljö 

 

Nordin-Hultman (2004) hävdar att materialet och miljön alltid har haft en stor betydelse 

för barn och är därför en central del av pedagogiken. Det finns i dagens förskolor ett 

kulturellt mönster som visar hur en förskola är inredd och utrustad, samt ett schema 

över hur dagen på en förskola i Sverige är planerad. Detta gör att pedagogerna ibland tar 

utformningen av förskolans miljö för givet och miljöns betydelse glöms bort. Att miljön 

är traditionsburen gör att reflektion inte äger rum i särskilt stor utsträckning. När 

Nordin-Hultman studerar den pedagogiska miljön lägger hon stort fokus vid materialet 

som förskolan erbjuder. Hon vill ta reda på vilka möjligheter, eller brist på möjligheter 

till aktiviteter som förskolans miljö inbjuder till. Nordin-Hultman menar att ett rum 

säger något om vem man är. Under observationerna på musikförskolan kommer fokus 

att ligga på det material som barnen erbjuds och hur rummen är utformade, på samma 

sätt som i Nordin-Hultmans undersökning. Hon hävdar att det ofta finns en mängd 

skapande material för det estetiska lärandet i förskolorna, men det betyder inte att det 

vanligtvis används då barnen inte alltid har tillgång till materialet. Barn skapar sina 

identiteter bland annat med hjälp av rum och miljö och Nordin-Hultmans observationer 

visar att barns identiteter ser olika ut beroende på vilken miljö de befinner sig i. En 

miljö som erbjuder barn många möjligheter får dem att framstå som positiva, medan de 

kanske framstår som negativa och okoncentrerade i en annan miljö. Det handlar inte 

bara om att skapa en miljö och inspirera med idéer som fungerar som stötta för leken 

och lärandet, utan även att tillsammans med barn bidra till en helhet, en värld, där 

lekens och lärandets form och erfarenheter kan få utrymme. 

Även Vygotskij (1995) betonar vikten av att erbjuda barn många möjligheter. För att ett 
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barn ska få en stadig grund för sitt skapande är det viktigt att han eller hon får vidga 

sina erfarenheter. Ett barn blir mer produktivt och kan använda sig av sin fantasi i större 

utsträckning ju mer det får uppleva, se och höra.  
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3. METOD  

 

Följande kapitel presenterar valet av metod. En utförlig beskrivning ges av 

datainsamlingsmetoderna samt hur data har bearbetats. Kapitlet tar även upp de etiska 

aspekterna som vi tagit hänsyn till, samt studiens tillförlitlighet.  

 

3.1 Urval 

 

Arbetsprocessen började med att information samlades kring de musikförskolor som 

finns i Sverige. Tre musikförskolor påträffades i närliggande kommuner, vilka vi också 

tog kontakt med. Först kontaktades förskolorna via mejl där vi beskrev syftet med vårt 

arbete och frågade om det fanns möjlighet för oss att få komma och göra intervjuer och 

observationer. Då ingen av förskolorna svarade på våra mejl tog vi istället kontakt via 

telefon. En av musikförskolorna gav då sitt medgivande till att ta emot oss. 

Förskolechefen ställde sig mycket positiv till vårt besök och berättade att hon som 

nytillträdd hade planer på att förändra musikförskolans verksamhet. Genom våra 

intervjuer menade hon att hon själv, samt de andra pedagogerna på förskolan, skulle få 

chans att reflektera över deras arbetssätt. Dock bad hon oss att i samband med 

observationerna av miljön ha överseende med att verksamheten var under konstruktion. 

De enda kraven som ställdes i valet av deltagare för intervjuerna var att de skulle vara 

verksamma pedagoger på musikförskolan. Förskolechefen valde därmed ut fyra 

pedagoger som skulle ställa upp på våra intervjuer, inklusive sig själv (då hon också är 

verksam pedagog på platsen). Då detta arbete framför allt är fokuserat på pedagogerna 

gjordes inga intervjuer eller observationer med barnen på musikförskolan.  

 

3.2 Metod för datainsamling 

 

3.2.1 Intervju 

 

Tanken var alla fyra utvalda pedagoger skulle intervjuas i samband med vårt besök på 

musikförskolan. Varje pedagog skulle intervjuas enskilt och svaren skulle spelas in. 

Fördelen med att använda ljudupptagning vid intervjuer är enligt Bjørndal (2005) att 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Cato%20R%20P%20Bj%F8rndal
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situationen finns kvar och att den inte påverkas av vårt begränsade minne. Intervjuerna 

blev dock inte som vi tänkt oss. På tågresan på väg till musikförskolan blev vi 

uppringda av förskolechefen som meddelade att samtliga utvalda pedagoger drabbats av 

sjukdom. Intervjun med förskolechefen genomfördes ändå, men på grund av tidsbrist 

och tjugosju mils resväg beslöt vi oss för att låta de andra pedagogerna besvara 

intervjufrågorna via mejl. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att intervjuarna och 

intervjupersonerna genom en aktiv process producerar kunskap tillsammans. De tre 

intervjuer som nu fick ske via mejl riskerar att bli opersonliga jämfört med den som 

gjordes på plats, där då chansen till exempel finns till att ställa följdfrågor. En annan 

nackdel med en datorstödd intervju är enligt Kvale och Brinkmann att den kräver att 

intervjupersonen är skicklig på att skriva och kan formulera sina svar. En fördel med 

fasta frågor i ordningsföljd kan enligt Bjørndal (2005) dock vara att det blir enklare att 

jämföra svaren då de blir relativt exakta. 

 

3.2.2 Frågeformulering 

 

Intervjufrågorna framställdes efter att vi tagit del av litteraturen. Genom att tidigare 

forskning visar att många pedagoger känner en osäkerhet kring att leda musikaktiviteter 

uppkom följande fråga: ”Hur kände du första gången du ledde en musikaktivitet på en 

förskola?”. Problemet ligger enligt tidigare forskning bland annat i att utbildning inom 

musik saknas och därmed uppkom frågan: ”Hur ser du på att många lärarutbildningar 

saknar musik?”. Med denna fråga ämnade vi att få svar som kan ses ur ett 

samhällsperspektiv. En bra tumregel är enligt Bjørndal (2005) att utgå ifrån vissa 

bestämda teman och ställa många frågor inom ramen för dessa. Detta fanns i åtanke då 

frågorna formulerades. För att så enkelt som möjligt kunna svara på vårt syfte 

framställdes intervjufrågorna utifrån våra forskningsfrågor. Första forskningsfrågan 

lyder ”Vilken syn har pedagoger på en musikförskola på musiken och dess plats i 

förskolan?”. En intervjufråga som kopplas till detta är till exempel ”Varför anser du att 

musik är viktigt för barn?”. Andra forskningsfrågan lyder ”Hur planeras och 

genomförs den musikaliska verksamheten?”. Exempel på en intervjufråga ämnad att ge 

svar på detta är ”Planeras musikaktiviteterna i förväg eller sker de spontant?”. Sista 

forskningsfrågan lyder ”Hur ser miljön på musikförskolan ut, inbjuder den till 

musikaliskt lärande?”. Observationen av miljön tillsammans med förskolechefens 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Cato%20R%20P%20Bj%F8rndal
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Cato%20R%20P%20Bj%F8rndal
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beskrivning ger oss underlag till att svara på denna fråga (för alla intervjufrågor, se 

bilaga 7.1). 

 

3.2.3 Observation 

 

Som komplement till intervjuerna genomfördes observationer av musikförskolans miljö. 

Då observationerna genomfördes visade förskolechefen oss runt i de rum där 

musikaktiviteter vanligtvis utspelar sig. Samtidigt beskrev hon miljön och talade om hur 

hon ville förändra den. Bjørndal (2005) anser att det är bra att ha avgränsade 

observationer om man vill få ett noggrant resultat. Då studiens syfte är att ta reda på hur 

miljön inbjuder till musikaliskt lärande observerades därför bara de rum där 

musikaktiviteter utspelar sig. Datainsamling skedde då med hjälp av anteckningar och 

fotografier. Innan besöket på musikförskolan tog vi även del av informationen som 

ligger på deras hemsida. Där finns en presentation av förskolan, information kring hur 

de arbetar samt en beskrivning av deras planeringsmodell för verksamheten. Även detta 

kommer att presenteras som en del av resultatet i detta arbete. Vi ville undersöka 

verksamheten utifrån flera olika perspektiv.  

 

3.3 Metod för databearbetning 

 

Den intervju som genomfördes på plats och spelades in bearbetades genom 

transkribering. Fördelen med att transkribera det som sägs till skrift är enligt Bjørndal 

(2005) att man får en annan överblick av det som sagts. Genom att svaren på de 

resterande intervjuerna togs emot via mejl var de i textform från början. Intervjusvaren 

granskades och jämfördes med varandra och sammanställdes sedan i resultat delen i 

form av löpande text. Vi analyserade anteckningarna från förskolechefens uttalanden 

om miljön samtidigt som vi granskade de tagna fotografierna. Informationen som 

påträffades på hemsidan har också granskats och analyserats. Även detta 

sammanställdes i löpande text i resultatet. 

 

3.4 Etiska aspekter 

 

Kvale och Brinkmann (2009) hänvisar till ett informerat samtycke och med detta menas 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Cato%20R%20P%20Bj%F8rndal
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Cato%20R%20P%20Bj%F8rndal
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att de intervjuade bör bli informerade om studiens syfte, samt hur den är upplagd. 

Intervjupersonerna ska vara medvetna om att de deltar i studien frivilligt och att de kan 

dra sig ur om så önskas. Hänsyn till detta togs genom att låta de intervjuade 

pedagogerna skriva under ett samtyckesformulär (se bilaga 7.2). De intervjuade har fått 

rätt att vara anonyma. Deras namn och ålder avslöjas aldrig och bakgrundsfrågorna rör 

bara deras utbildning och deras personliga erfarenheter. Enligt Kvale och Brinkmann är 

det också viktigt att de intervjuade är medvetna om vem som senare kommer att få 

tillgång till materialet. I samtyckesformuläret informeras de om att denna studie 

kommer att läggas ut på DiVa. Inga barn fanns närvarande då miljöerna observerades 

vilket innebär att föräldrarna i detta fall ej behövde informeras om studien. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

 

Skulle samma frågor återigen ställas till pedagogerna om några månader finns risken att 

svaren skulle kunna se annorlunda ut. Vissa frågor är oberoende av dagsform, till 

exempel vilket lärosäte de läste på. Frågor som däremot rör pedagogernas syn på 

musiken kan variera från dag till dag och är en fråga om hur de tänker för stunden. 

Många faktorer kan spela in på hur de intervjuade väljer att svara. Även angående 

förskolans miljö finns en risk att inte samma resultat skulle uppnås om observationerna 

upprepades om några månader. Trots att lokalerna är desamma finns risken att 

materialet och inredningen skulle kunna vara förändrat. Utifrån detta kan reliabiliteten 

alltså ses som förhållandevis låg. I denna typ av studie är det dock inte relevant om 

resultatet skulle vara förändrat om några månader eller inte. Syftet är att undersöka hur 

musik används på musikförskolan för tillfället, och hur miljön såg ut under vårt besök. 

Vi fick ta hänsyn till att verksamheten är under uppbyggnad, detta var vi medvetna om 

innan vi kom till platsen. Därför är också sannolikheten stor att musikförskolan ser 

annorlunda ut om några månader. 

 

Om samma frågor skulle ställas på andra musikförskolor skulle svaren också kunna se 

annorlunda ut, men syftet var att undersöka hur just dessa pedagoger förhåller sig till 

musiken. Detta gav de intervjuade sina svar på, även om möjligheten finns att de var 

oärliga. En av intervjuerna genomfördes på plats vilket gav oss möjlighet att skapa en 

relation till den intervjuade. Detta kan dock också innebära att den personen gav de svar 
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hon trodde att vi ville höra. Resterande tre intervjusvar fick vi via mejl vilket gjorde att 

de intervjuade i större utsträckning var anonyma. Kanske bidrog detta till att de vågade 

vara ärliga. Intervjuerna och observationerna gav oss svar på våra forskningsfrågor, 

vilket gör att validiteten är relativt hög om man väljer att se till pedagogerna svar som 

pålitliga. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Följande kapitel inleds med en beskrivning av musikförskolan utifrån dess hemsida 

samt en genomgång av de intervjuade pedagogernas bakgrund och utbildning. Därefter 

presenteras resultaten av både intervjuer och observationer utifrån de tre olika 

forskningsfrågorna, Hur planeras och genomförs den musikaliska verksamheten på 

musikförskolan? Hur ser miljön på musikförskolan ut samt hur inbjuder den till 

musikaliskt lärande? Vilken syn har de intervjuade pedagogerna på musikförskolan på 

musiken och dess plats i förskolan? Varje del av resultatet analyseras i relation till teori 

och tidigare forskning.  

  

4.1 Beskrivning av musikförskolan utifrån hemsidan 

 

Musikförskolan startade år 1990 som ett föräldrakooperativ men ägs nu av ett privat 

företag. Förskolan har två avdelningar som är indelade efter barnens åldrar. Den ena 

avdelningen har barn i åldrarna ett till tre och den andra barn i åldrarna tre till fem. I 

skrivandets stund finns totalt 38 barn på förskolan. Ansökan till en plats på 

musikförskolan går till på samma sätt som vid ansökan till en kommunal förskola. Även 

avgiften för barnomsorgen är densamma. Musikförskolans hemsida är enligt 

förskolechefen under konstruktion, men hon hänvisar ändå till den informationen som 

fanns där just då. Musikförskolan arbetar efter läroplanen för förskolan som alla andra 

förskolor i Sverige. Redskapet de använder sig av är MING (denna metodik förklaras 

längre fram i texten). Enligt förskolechefen saknar nu viss personal på musikförskolan 

utbildning i MING, men hon menar att detta ska åtgärdas under hösten. Verksamheten 

på musikförskolan har under tidigare år byggt på en modell de kallar årshjulet, men 

förskolechefen berättar dock att hon som nytillträdd har planer på att ändra upplägget av 

verksamheten (www.xxx.nu). 

 

4.2 Pedagogernas bakgrund och relation till musiken 

 

De fyra intervjuade pedagogerna har av olika skäl hamnat på musikförskolan. Två av 

pedagogerna utbildade sig till barnskötare år 1993-1996 och då ingick en termin med 

http://www.xxx.nu/
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musik. Intresset för kombinationen barn och musik ledde ena pedagogen till 

musikförskolan och hon har nu arbetat där i sju år. Den andra pedagogen berättar att hon 

fick jobbet via sin dåvarande granne och att det inte var intresset för musiken som förde 

henne dit. Hon har nu jobbat åtta år på förskolan. Dessa två pedagoger har endast läst 

till barnskötare och saknar därmed förskollärarutbildning.  

 

En tredje pedagog gick lärarutbildningen förskola till grundskolans tidigare år på 

Uppsala universitet och tog examen år 2007. Där ingick en kort kurs i musik på endast 5 

högskolepoäng. Slumpen förde henne till musikförskolan genom att hon blev erbjuden 

att arbeta där och hon har endast arbetat där en månad. Fjärde pedagogen, som också är 

förskolans nytillträdda chef tog sin förskollärarexamen 1996 i Uppsala. Musik ingick i 

hennes utbildning och hon hade även musik som tillvalsämne. Anledningen till att hon 

hamnade på musikförskolan var för att hon sökte en ny utmaning i sitt yrkesliv. Hon 

berättar att kombinationen i att få arbeta både med barngruppen och leda det 

pedagogiska arbetet var det som lockade henne. ”Det är pedagogiken och ledarskapet 

som jag brinner för i chefsdelen”. Då intervjuerna ägde rum hade förskolechefen endast 

arbetat på platsen i tre veckor.  

 

Tre av fyra pedagoger svarar att deras intresse för musiken började redan som barn, 

förutom en pedagog, som svarar att hennes musikintresse började under hennes 

utbildningsår, ”då jag fick uppleva hur musik, språk och glädje har många 

gemensamma punkter”.  På frågan om hur pedagogerna kände första gången de ledde en 

musikstund i förskolan svarar tre av fyra att de kände en osäkerhet.  

 

      ”Det kändes lite pirrigt men jag fick tänka att det inte är någon som ska sitta och    

      döma eller ge mig betyg”, säger en pedagog. 

 

Endast en av pedagogerna svarar att hon inte alls kände sig nervös första gången, utan 

hon berättar att hon ser musik som något glädjande och inte något man behöver vara bra 

på.  
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4.2.1 Analys 

 

Vi finner det föga förvånande att endast en av fyra pedagoger uppger att det var 

intresset för musiken som förde henne till musikförskolan. Övriga pedagoger hade alltså 

ej avsikten att arbeta med musik i första hand. Hellgrens (2011) utgångspunkt är att alla 

sitter inne med någon form av musikalisk förmåga som kan framträda i samspel med 

andra. Kanske var dessa pedagoger inte medvetna om sitt musikaliska intresse förrän de 

började utöva musik tillsammans med andra barn och pedagoger. Pedagogernas svar på 

frågan om de var nervösa första gången de ledde en musikaktivitet stämmer i tre av fyra 

fall överens med Baingers (2010) resultat. Hans studie visar att ju mer pedagogerna får 

utveckla sitt självförtroende desto tryggare blir de i att leda musikaktiviteter. Trots att 

tre av fyra pedagoger som intervjuats i denna studie till en början kände nervositet inför 

musikaktiviteterna, arbetar de nu på en musikförskola vilket tyder på att de vågar och 

vill använda sig av musiken i förskolan. Detta kan tolkas som att pedagogerna får en 

större vilja att musicera med barnen desto mer de övar på det. I Baingers studie 

utvecklar pedagogerna en positiv relation till musiken med hjälp av en musikkonsult. 

De får öva på att vara musikaliskt aktiva med barnen och sedan reflektera över detta. 

Slutsatsen han drar är att pedagogerna i hans studie hade dåligt självförtroende som 

gjorde de nervösa inför musikaktiviteter. Desto mer en individ utövar något, desto bättre 

blir denne och självförtroendet stärks. Pedagogerna på musikförskolan arbetar nu med 

musik dagligen vilket kan innebära att de fått ett ökat självförtroende som underlättar 

för dem när de leder musikaktiviteter. Enligt Vygoskij (1995) tycks viss lust till 

skapande försvinna när vi når tonåren och endast de som anser sig vara begåvade 

fortsätter att skapa. Att tre av fyra pedagoger berättar att de inte sökte till 

musikförskolan på grund av musikaliskt intresse kan kanske tyda på att de inte såg sig 

själva som särskilt begåvade inom musik.  

 

4. 3 Planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten 

 

4.3.1 Beskrivning av årshjulet 

 

Årshjulet är en modell för planering av musikförskolans verksamhet. Modellen är 

uppdelad efter månaderna under ett helt år. Varje månad beskriver vad ska ske på 
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förskolan samt sångteman att arbeta efter under årets lopp. Totalt finns sju sångteman 

och inget av dem sträcker sig längre än två månader. Sångtemat hänger ihop med 

aktiviteterna som äger rum, till exempel att barnen sjunger natursånger i februari i 

samband med sin vinterutflykt. Varje termin på förskolan avslutas med en konsert för 

barnens anhöriga. De sista två månaderna på respektive termin har därför temat 

sommar- eller julsånger. Under sommarmånaderna juni och juli får barnen själva välja 

sånger. Av modellen framgår tydligt att musik ska ingå i verksamheten varje månad. 

Vid respektive månad beskrivs de aktiviteter som ska äga rum. ”Stor sångsamling varje 

vecka” finns med på schemat varje månad förutom juli. En annan återkommande 

aktivitet är ”MING i tvärgrupper” under månaderna januari, mars, september och 

november. ”Musikvecka” hålls i april och november. Övriga aktiviteter varierar från 

månad till månad. 

 

 

 

Årshjul hämtat på musikförskolans hemsida (www.xxx.nu). 

 

http://www.xxx.nu/
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4.3.2 Analys av årshjulet 

 

Årshjulet har med sina färger en tydlig struktur som gör det lätt att urskilja vad som är 

planerat inför varje månad. Inget sångtema sträcker sig längre än två månader och 

därmed får verksamheten en variation om årshjulet följs. En modell som denna kan 

fungera som en bra grund för musiken i en förskoleverksamhet. Även om inte alla 

teman följs ger de idéer på hur sånger kan varieras under året. Att exempelvis ha temat 

”sånger från hela världen” behöver inte betyda att sångerna därmed är förutbestämda. 

En möjlighet skulle kunna vara att låta barnen komma med sångförslag inom ramen för 

temat. Alternativt skulle även sångtemana kunna förändras från år till år. Årshjulets 

olika sångteman speglar läroplanens olika mål, exempelvis tema natur och tema sånger 

från hela världen. Risken med denna modell är att verksamheten dock kan upplevas som 

pedagogstyrd då endast två månader rymmer barnens val. Dessa två månader äger rum 

under sommaren då många barn är lediga, vilket kan bidra till att alla barn inte får 

komma till tals. Enligt hemsidan och pedagogerna ska musikförskolans verksamhet 

bygga på MING metoden (denna förklaras nedan). Av årshjulet att döma ägnas fyra 

månader åt detta. Anledningen till förskolechefen ej längre vill använda sig av denna 

modell är för att hon anser att verksamheten ska anpassas efter barnens intressen och 

inte efter årstider/månader. Hon vill inte att allt ska vara styrt och planerat i förväg och 

att utrymme ska ges för spontanitet. 

 

Enligt Pramling och Pramling Samuelsson (2008) upplever många förskollärare 

svårigheter med att planera förskolans verksamhet efter läroplanens estetiska mål. De 

vill med sin forskning ge konkreta exempel på hur detta arbete kan ske och årshjulet är 

ett mycket konkret exempel på hur en förskolas verksamhet kan se ut. Pramling och 

Pramling Samuelsson hävdar att det sällan fokuseras på musiken i sig i förskolan, utan 

att den mestadels blir ett medel för att lära ut något annat ämne. Att döma av årshjulet 

arbetar denna förskola vid återkommande tillfällen med läran om musik, t ex MING och 

musikveckor. Vygotskij (1995) menar att en människas fantasi är beroende av mängden 

erfarenheter och att barn blir mer produktiva desto mer de får uppleva, se och höra. 

Årshjulet med sina skiftande teman erbjuder barnen många olika erfarenheter.  
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4.3.3 MING (Musik Introduktion för Nybörjare i Grupp) 

 

MING vänder sig bland annat till barn och personal på förskolor och är en 

musikmetodik som kan användas i stora och små barngrupper. Grundtanken är att alla 

ska kunna delta och få chansen att vara med och skapa riktig musik. MING fungerar 

som ett enkelt redskap att använda tillsammans med barn, till exempel för att bygga 

musik i sångsamlingar på förskolan. Metodiken finns att lära både i form av kurser samt 

handledning. Möjligheten finns också att en musikpedagog kommer ut till förskolorna 

och har MING-samling tillsammans med barn och pedagoger. Ingen tidigare kunskap 

krävs och instrumenten lämpar sig väl till både barn och vuxna. Syftet är att barn 

tillsammans med pedagoger på ett enklare sätt ska kunna skapa musik med hjälp av 

speciellt anpassade instrument. Instrument som används inom MING är till exempel 

bygelgitarrer där man får olika ackord genom att böja bygeln till höger eller vänster, 

minibaser med färgkodade greppbrädor och entonsflöjter (med en ton på varje flöjt). 

Pedagogen är den som visar takten och den som barnen följer när det spelar sitt 

instrument. (http://musikhavet.se/index.html). Musikhavet är en av de hemsidor som 

erbjuder kurser i MING och fungerar också som en av återförsäljarna av instrumenten. 

 

4.3.4 Analys MING metodiken 

 

MING metodiken erbjuder både barn och vuxna ett förenklat sätt att lära sig spela på 

olika instrument. En pedagog som själv inte kan spela exempelvis gitarr har heller ingen 

möjlighet att lära ett barn att spela, men MING metoden kan göra detta möjligt. Att 

använda sig av denna metod kan ge barn och pedagoger möjligheter till att få känna att 

de utvecklas musikaliskt. Genom att det är pedagogen som fungerar som ledare och 

bland annat styr takten blir det därmed mycket viktigt att pedagogen är tydlig i sitt 

undervisande och sitt utlärningssätt. MING instrumenten är tillverkade för att kunna 

användas i grupp och detta ger barnen möjligheter till att bland annat att få lära sig 

samarbeta och känna en vi-känsla. Då alla spelar tillsammans bidrar alla med något, 

vilket också kan ge möjlighet till ökad självkänsla. En stor begräsning med MING 

metoden som förskolechefen själv nämner kan vara instrumentens kostnad. Enligt 

musikhavets hemsida kostar en bygelgitarr i skrivandets stund 2 475 kronor, vilket kan 

bli en fråga om prioritering av musikinstrument. Bygelgitarrernas kostnad gör att de på 

http://musikhavet.se/index.html
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musikförskolan endast får användas tillsammans med pedagoger vilket gör att det krävs 

engagemang från pedagogernas sida. En annan begränsning med MING metoden och 

dess instrument kan vara att det kan bli svårt att lära ut om man ej har gått MING 

kursen. 

 

Enligt Dysthe (2003) menar Vygotskij att en social samverkan är förutsättningen för att 

lärande ska ske. Med hjälp av MING får barnen tillsammans med pedagogerna lära sig 

att spela olika instrument. Barnen får alltså lära sig sådant de inte skulle klara av på 

egen hand vilket stämmer bra överrens med Vygotskijs teori om den närmast liggande 

utvecklingszonen. MING metodiken kan jämföras med Pramling Samuelssons (2008) 

arbetssätt de beskriver i sin studie. Läraren går först igenom de olika instrumenten med 

barnen innan de får använda sig av dem för att gestalta olika teman. Studien som Lee 

(2009) gjort visar på att sång är det som pedagoger ofta har lättast för, men att 

användandet av instrument i högre grad kräver utbildning och självförtroende. MING 

finns till för att underlätta användandet av instrument för både barn och vuxna. 

 

4.3.5 Resultat av intervjuer – den pedagogiska verksamheten  

 

Då pedagogerna blir tillfrågade om varifrån de hämtar sin inspiration till musiken ger de 

många olika svar. En av pedagogerna får inspiration främst från barngruppen och deras 

intressen. Någon annan svarar ”från ljudet i naturen, till exempel regn och vind”. Andra 

inspirationskällor som beskrivs är kollegor, radio, tv, populärkulturen och framför allt 

barnmusik. Musiken finns med dagligen på förskolan. Enligt pedagogerna sker detta 

genom sångsamlingar som bygger på barnens favoritsånger, ett gemensamt musikrum 

och tillgång till instrument och en liten scen. En pedagog berättar att det förr fanns fler 

pedagoger på förskolan som spelade instrument. Vissa pedagoger har nu slutat och de 

har problem med att hitta nya som kan spela instrument. De är i full gång med 

planeringen för att få in mer musik i förskolans vardag. De pedagoger som jobbat där en 

längre tid är alla överens om att musiken har fått allt mindre plats i verksamheten.  

 

      ”Meningen är att det ska vara mera spontant men nu sker det bara planerade  

      musikaktiviteter vid samlingar”, säger en pedagog.  
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Under hösten är det dock bestämt att de ska få fortbilda sig inom musiken. Just nu är det 

framför allt utbudet av många varierande instrument och tillgången till musikpedagoger 

som skiljer musikförskolan från en allmän förskola menar pedagogerna, inte så mycket 

mer. 

 

Alla pedagoger anser att de har något att tillföra till förskolans musikaliska verksamhet, 

de bidrar alla med något. Två av pedagogerna berättar att de brukar leda MING-

samlingar. En pedagog anser att en viktig uppgift är att förmedla glädje och trygghet, 

”mycket fokus ligger i att lära känna och utforska materialet”, säger hon. Alla 

pedagoger håller också i sångsamlingar. En annan pedagog berättar att hon kommer 

med nya låtexempel och anser att hon tillför nya sätt att lära ut låtar till barnen. 

Pedagogerna försöker inspirera barnen på många olika sätt.  

 

      Någon pedagog ”låter barnen få prova olika instrument, frågar vad barnen vad  

      dem vill sjunga”, medan en annan pedagog ”tar fram instrument, sjunger, dansar  

      samt ger barnen möjlighet att lyssna på varierad musik”.  

 

Andra sätt att inspirera barnen är att tralla och spela, låta dem stå på scen och använda 

mikrofon för att hålla musiken levande. 

 

4.3.6 Analys av intervjuer 

 

Pedagogernas inspiration till musiken tycks komma från det mesta i deras närhet. Både 

från barn och från andra vuxna, vilket tyder på en social samverkan. Vygotskij (1995) 

hävdar att barns fantasi har sin utgångspunkt i det de ser och hör och på samma sätt 

verkar det fungera för pedagogerna då de låter sig inspireras av till exempel radio, tv 

och naturens läten. Kanske finns det en möjlighet att de svårigheter förskolan tycks 

stöta på med att finna pedagoger som kan spela instrument, hänger ihop med bristen på 

musik i lärarutbildningen. Enligt lärarutbildaren Wiklund (2010) är det en svaghet att 

lärarutbildningen inte längre erbjuder musik. Förr var alla pedagoger tvungna att lära sig 

några grundläggande ackord på gitarr och kanske finns det ett samband mellan detta och 

problemet med att finna pedagoger som spelar instrument idag. Pedagogerna på 

musikförskolan hävdar att de pedagoger som avgått, det vill säga den tidigare 
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generationen, kunde spela instrument i större utsträckning. Kanske är detta inte så 

konstigt med tanke på att musik ingick i deras utbildning.  

 

4.4 Musikförskolans miljö och dess möjligheter till musikaliskt lärande 

 

4.4.1 Resultat av observationer - förskolans miljö 

 

Under vårt besök på musikförskolan visade förskolechefen oss runt i lokalerna samtidigt 

som hon berättade om dem. Första rummet hon visade oss var förrådet. Ett litet 

fyrkantigt rum avsett för förvaring med kartonger staplade på varandra från golv till tak. 

Där fanns inga fria golvytor att ta sig fram på och det enda som fanns inom räckhåll var 

bygelgitarrer som var upphängda på väggen närmast dörren. Anledningen till att vi blev 

hänvisade till förrådet var för att även kunna få ta del av de instrument som inte fanns 

tillgängliga för barnen. Enligt förskolechefen var förrådet just då fyllt av ouppackade 

kartonger på grund av omorganisering. 

 

 

 

Bygelgitarrerna på väggen i förrådet 
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Därefter kom vi till musikrummet som enligt förskolechefen är förskolans populäraste 

rum. Där fanns en stor mjuk matta på golvet, vit med knappar i olika färger. Mattan var 

det enda färgglada i rummet, väggarna var vitmålade och kala och fönstret saknade 

gardiner. Rummet hade (som bilden på följande sida visar) inte stort utrymme. Där 

fanns en hylla med olika instrument placerade i barnens höjd och utplacerade bilder på 

instrumenten som finns tillgängliga vid respektive instrument. Förskolechefen berättar 

att dessa instrument byts ut med jämna mellanrum. I hyllan fanns också musikböcker 

och en CD-spelare. I rummet fanns även en mikrofon och ett piano. På pianot fanns en 

pärm placerad, innehållande olika låtar. Noterna har olika färger liksom tangenterna på 

pianot. Förskolechefen berättar att detta är till för att kunna lära sig spela piano på ett 

enklare sätt. Mot väggen på höger sida av musikrummet fanns en liten scen. Tanken var 

att den kala väggen ovanför scenen snart skulle prydas med en stor matta som ska 

förställa en kuliss. Denna skulle barnen själva skulle få dekorera. I musikrummet får 

barnen låta hur de vill och förskolechefen berättar att de bara stänger till dörren om det 

blir för högljutt.  

 

 

 

Musikrummet 
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Pärmen på pianot 

 

 

Scenen i musikrummet 
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Slutligen fick vi besöka samlingsrummet som i stort sätt såg likadant ut som 

musikrummet, dock någon kvadratmeter större. Där fanns material längs väggarna och 

en stor rund matta mitt på golvet. Rummet fungerar som förskolans byggrum, men det 

är även där de stora sångsamlingarna hålls, när båda avdelningarna sjunger tillsammans. 

 

4.4.2 Analys av observationer - förskolans miljö 

 

Det oorganiserade förrådet kan vara en stor begränsning för pedagogerna då det 

kommer till att plocka fram material, även om oredan är tillfällig. Att materialet är 

nedpackat i kartonger kan innebära att pedagogerna ej vet var de kan finna det de 

behöver. Kanske resulterar detta i att barnen inte får lika många valmöjligheter, vilket 

enligt både Vygotskij (1995) och Nordin-Hultman (2004) är mycket viktigt för att 

främja barns musikaliska lärande. Enligt förskolechefen och hemsidan ska 

musikförskolans verksamhet bygga på MING metoden. Att bygelgitarrerna (som 

används i MING) då är det enda material som faktiskt finns tillgängligt kan vara något 

som talar för att det är dessa som används mest. Skulle även bygelgitarrerna ligga 

nedpackade i kartonger, skulle det däremot tala för motsatsen. Förskolechefen berättar 

att instrumenten i musikrummet byts ut med jämna mellanrum. Anledningen till att hon 

visade oss förrådet var för att vi även skulle få ta del av det som inte fanns synligt och 

detta gjorde att vi upplevde hennes resonemang som trovärdigt. Trots att hon var 

medveten om förrådets oreda och bad om ursäkt över denna lät hon oss ändå observera 

rummet. 

 

Att musikrummets väggar är kala kan bidra till att rummet kan upplevas som kallt och 

därmed oinbjudande. Med tanke på att förskolan har 38 barn och musikrummet är 

gemensamt kan det upplevas som mycket trångt. Chansen är minimal att alla barn kan 

få plats i rummet samtidigt och detta kan vara en begränsning då pedagogerna bör se till 

att tiden i musikrummet fördelas rättvist. Scenen rymmer max två barn och endast en 

mikrofon finns för barnen att samsas om. Då barnen får låta hur mycket de vill i 

musikrummet resulterar detta antagligen i en hög ljudnivå. Musikrummet är till för alla 

barn på förskolan, men åldrarna varierar från ett till fem och en fundering kan vara om 

ettåringarna då vågar vistas i musikrummet samtidigt som de äldre barnen. Vygotskij 
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(1995) menar dock att ju mer ett barn får se och höra desto mer produktivt blir det i sin 

fantasi. Kanske kan de yngsta barnen utvecklas musikaliskt även genom att bara vistas i 

rummet och iaktta de äldre barnen. Trots att rummet vid första anblick kan upplevas 

som färglöst, tråkigt och trångt kan vi se viss potential. Att rummets utformning upplevs 

tråkig kan det vara lätt att glömma bort, med tanke på de instrument som erbjuds. Enligt 

Nordin-Hultman (2004) skapar barn sina identiteter med hjälp av rummet. En miljö med 

många möjligheter får barn att framstå som positiva. Miljön inbjuder framför allt till 

musikalisk lärande för att den erbjuder barnen fri tillgång till ett musikrum som av 

utformningen ger känslan av att vara mycket barnanpassat. Enligt Nordin-Hultman 

(2004) är det vanligt att det skapande materialet är placerat utom räckhåll för barnen, 

men så är det alltså inte i detta fall, vilket är bra. 

 

Instrumenten finns placerade i barnens höjd och de kan använda dem även om ingen 

pedagog är närvarande, vilket ger dem möjlighet till att experimentera och utforska. 

Instrumenten är placerade så pass lågt att även de yngsta barnen kan nå dem, likaså 

scenen och mikrofonen. Pianot är det enda instrument som de allra yngsta behöver hjälp 

av en pedagog att nå för att kunna använda. Det finns alltså möjlighet till musikalisk 

lärande både på egen hand och i grupp. Barnen kan lära och inspireras av varandra när 

de befinner sig i rummet samtidigt, vilket enligt Dysthe (2003) är något Vygoskij anser 

har stor betydelse. Hans tanke är att barn lär tillsammans med kamrater som kan mer än 

dem. Materialet inbjuder till musikalisk lärande genom att det är tillgängligt och väl 

synligt. Pedagogerna uppmuntrar barnen till att på eget initiativ spela piano och de har 

pärmen med låtar väl synlig. Även det tillåtande klimatet, att barnen får låta hur de vill, 

bidrar till att miljön inbjuder till musikaliskt lärande.  

 

4.5 Pedagogernas syn på musiken och dess plats i förskolan 

 

4.5.1 Resultat av intervjuer 

 

Pedagogerna på musikförskolan har många olika syften med musiken i deras 

verksamhet och alla är de mycket övertygade över att musiken har en positiv inverkan 

på barnen. Musikens syfte kan vara att få känna rytmer i kroppen, glädje och 

gemenskap. Det mesta av det pedagogiska arbetet kan man väva in i musiken, menar 
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pedagogerna. Till exempel språkutveckling, matematik, motorik och 

koordinationsförmåga.  

 

      ”Inåtslutna barn kan öppna sig med musikens hjälp”, säger en pedagog.  

 

Musiken kan också få barnen att våga ta plats och de menar att barngruppen blir trygg 

när man har roligt ihop. Musiken ses därför som ett viktigt läromedel.  

 

      ”Barnen lär sig något genom musiken hela tiden”, anser en pedagog. 

      ”Känna att man blir trygg i sin egen kropp och sitt eget uttryck”, säger en annan. 

 

På frågan om hur de tänker kring läroplanens estetiska mål för förskolan får vi bara svar 

från två av pedagogerna. Ena pedagogen svarar att hon känner att det estetiska i och 

med den reviderade läroplanen fått en mer betydande roll. Hon skulle dock ändå önska 

att det estetiska fick en ännu högre status i såväl läroplan som utbildning. Den andra 

pedagogen tycker att läroplanens estetiska mål är jättebra och helt rimliga. Alla fyra 

pedagogerna anser att det är konstigt att det finns lärarutbildningar som saknar musik.  

 

      ”Naturligtvis känns det långt ifrån okej och något som skolinspektionen bör se över  

      och göra något åt”, säger en av pedagogerna. ”Musik borde ingå i  

      lärarutbildningen”, säger en annan. 

 

4.5.2 Analys av intervjuer 

 

Pedagogerna på musikförskolan tycks se på musiken på samma sätt som Lee (2009) och 

Bainger (2010). De menar att musikens huvudsyfte är att förmedla glädje, vilket också 

alla pedagoger nämner. Då gäller det också att pedagogerna kan förmedla denna glädje, 

vilket tycks vara deras syfte med verksamheten. Vygotskij (1995) menar att de som lär 

och de som undervisar är aktiva i en social samverkan. För att barnen ska uppleva 

musik som ett glädjeämne bör också pedagogerna ha en positiv inställning. Någon 

pedagog nämner att syftet med musiken kan vara att barnen ska få känna rytmen i 

kroppen. Även då blir pedagogens roll viktig, då alla barn kanske inte har förmågan att  

känna musikens rytmer på egen hand. 
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De intervjuade kan alla redogöra för musikens syfte ur många olika synvinklar. 

Pedagogerna ser musiken som något som kan användas i alla sammanhang vilket kan 

tyda på att de strävar mot samma mål. De tycks ha ett liknande tankesätt angående 

denna punkt, att musiken ska ingå i allt. Nordin-Hultman (2004) menar att det inte bara 

handlar om att inspirera barnen, utan även att stötta dem och tillsammans med barnen 

bidra till en helhet för att främja deras lärande. Genom att pedagogerna har inställningen 

att det mesta i förskolans verksamhet går att väva in i musiken bidrar detta till en helhet. 

Enligt Nordin-Hultman ger detta ett stort utrymme för lek och lärande. 

 

Endast två av pedagogerna svarar på frågan om hur de tänker kring läroplanens estetiska 

mål och dessa två är förskollärare. Att de två barnskötarna väljer att hoppa över frågan 

kan tyda på att de saknar kunskap kring läroplanen eftersom de saknar utbildning. En 

annan tolkning skulle kunna vara att de utelämnar sina svar på frågan på grund av att 

läroplanens mål för dem känns komplicerade. Pramling och Pramling Samuelsson 

(2008) hävdar att många pedagoger finner svårigheter med att planera förskolans 

verksamhet utifrån läroplanen. Den ena förskolläraren är nöjd med läroplanens estetiska 

mål medan den andra anser att dessa bör utvecklas, trots att de arbetar på samma 

förskola. Detta kan tyda på att de tolkar och uppfattar läroplanen olika. Det råder alltså 

olika uppfattningar om läroplanens mål, trots att pedagogerna tycks vara mycket eniga i 

föregående stycke, om musikens syfte. Alla pedagoger förvånas över att vissa 

lärarutbildningar saknar musik, vilket är förståeligt då de alla haft musik i sina 

utbildningar.  
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5. DISKUSSION 

 

Följande kapitel inleds med en sammanfattning av resultatet. Studiens viktigaste resultat 

och begränsningar diskuteras. Även metoden diskuteras och kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning och förbättring inom praktiken. 

 

5.1 Sammanfattning av resultat 

 

Första frågan vi ställde oss var hur pedagogerna på musikförskolan planerar och 

genomför den musikaliska verksamheten. Genom hemsidan samt intervjuer fick vi ta 

del av deras modell för att planera verksamheten, det så kallade årshjulet. Årshjulet är 

en cirkelformad modell som beskriver aktiviteter och teman att arbeta efter under årets 

lopp. Arbetsmetoden som används på musikförskolan är framför allt MING metodiken. 

Det vill säga, speciellt framtagna instrument som används i grupp av barn och 

pedagoger för att underlätta användandet av instrument. Pedagogerna hämtar sin 

inspiration till verksamheten från många olika källor, alltifrån kollegor till naturen. Det 

som nu planeras i musikförskolans verksamhet är sång- och MING-samlingar. Även 

spontan och oplanerad musikalisk verksamhet äger rum på förskolan, till exempel i 

musikrummet där barnen får musicera fritt. Enligt pedagogerna är nu förskolans 

verksamhet under konstruktion men de arbetar för att få in mer planerad musik i 

förskolans vardag.  

 

För att få svar på vår andra forskningsfråga observerade vi förskolans miljö för att se 

hur den inbjuder till musikaliskt lärande. Vi fick ta del av musikförskolans förråd och 

därmed även de instrument som förskolan har tillgång till, men som inte användes då vi 

var där. Vi fick också ta del av samlingsrummet, ett större rum som används då båda 

avdelningarna har gemensamma sångsamlingar. Musikrummet är det rum som barnen 

alltid har fri tillgång till. I rummet finns många olika instrument, samt en CD-spelare, en 

scen och en mikrofon. Miljön inbjuder framför allt till musikaliskt lärande tack vare 

utbudet av instrument. Barnen får där musicera hur de vill och materialet finns placerat i 

deras höjd. Pedagogerna hjälper till att inbjuda till musikaliskt lärande genom att 

uppmuntra barnen till musik och utforska materialet tillsammans med dem.  
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Slutligen hade vi som avsikt att ta reda på hur pedagogerna ser på musiken och dess 

plats i förskolan. De intervjuade pedagogerna på musikförskolan har alla en mycket 

positiv syn på musiken som de vill ska prägla förskolan. Enligt dem har musiken i 

förskolans verksamhet många syften. Dels att få barnen att känna glädje och 

gemenskap, men även utveckla deras språkliga, matematiska och motoriska förmåga. 

De intervjuade pedagogerna anser att musiken bör finnas med dagligen i förskolan. 

Angående läroplanens estetiska mål tycks pedagogerna ha olika uppfattningar. En 

pedagog ser läroplanens estetiska mål som rimliga, en annan anser att de behöver 

utvecklas och resterande två pedagoger svarar inte på frågan om läroplanen.  

 

5.2 Studiens viktigaste resultat 

 

Enligt Ellneby (2011) och Bjørkvold (2005) finns musiken hos barnen som en naturlig 

del, redan innan deras födsel. Därmed menar de att det främst är uppmuntran som 

behövs från de vuxna i barnens närhet. Att sjunga med barnen ofta och låta dem få 

experimentera med musik. Utifrån vårt resultat får vi bilden av att det även är så 

pedagogerna på musikförskolan tänker. Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) ska detta ingå i varje förskolas verksamhet, att förmedla upplevelser i form av 

musik. Enligt Kim och Kemples (2011) studie sätter musikutbildade pedagoger större 

värde på musiken i förskolan än de som saknar erfarenhet av musik. Därmed tycks 

musik i lärarutbildningen inte bara påverka kunskaperna i ämnet, utan också synen på 

musikens betydelse i helhet. Pedagogerna på musikförskolan har alla haft musik i sin 

utbildning och alla är de också övertygade om musikens positiva inverkan på barnen. 

Något de allra flesta forskare, och även Vygotskij (1995) kommit fram till, är att det är 

viktigt att lärare som känner sig osäkra inte undviker musiken. Man får tänka att det då 

inte bara drabbar en själv och barnen just nu, utan kanske även deras framtida 

förhållningssätt till musik. 

 

På de förskolor där vi tidigare arbetat och gjort praktik används musiken cirka tjugo 

minuter en gång i veckan. På musikförskolan, att döma av både pedagogernas 

uttalanden och årshjulet verkar musiken ingå i verksamheten dagligen. Våra tidigare 

upplevelser är också att samma sånger sjungs på förskolorna år efter år, men sker 

arbetet utifrån en modell som musikförskolans årshjul byts sånger cirka en gång i 



 

40 

 

månaden. Detta ser vi som något oerhört positivt. På andra förskolor har vi också fått 

upplevelsen av att pedagogerna är rädda för att låta barnen ha en hög ljudnivå. Enligt 

pedagogerna på musikförskolan får barnen musicera hur de vill i musikrummet. 

Förskolechefen vill slopa årshjulet på grund av att det enligt henne ger för lite utrymme 

för att låta barnen välja själva. Hur mycket ska egentligen barn få bestämma på egen 

hand? Vet de alltid vad de vill eller behöver de ett förutbestämt schema? Detta varierar 

antagligen från individ till individ, då vi all fungerar olika. 

 

Med tanke på musikförskolans trånga lokaler anser vi att de ändå gjort det bästa av 

situationen, även om miljön blev en besvikelse för oss. Kanske hade vi andra 

förväntningar på hur en musikförskola kan se ut. När vi hör ordet musikförskola tänker 

vi oss en förskola som sticker ut från mängden. Skillnaderna mellan förskolor vi 

tidigare besökt och musikförskolan var inte så stora som vi trodde. Lokalerna tycks vara 

desamma. Nordin-Hultman (2004) skriver att de allra flesta förskolor i Sverige tycks 

följa ett mönster av hur en svensk förskolan ska vara uppbyggd. Det är även känslan vi 

får under vårt besök i musikförskolans lokaler. Det är framförallt utbudet av instrument 

och tillgång till vidareutbildning inom musik som gör att musikförskolan utmärker sig. 

Detta beror på att förskolan tidigare varit ett föräldrakooperativ och nu har ekonomi 

sedan den tiden att röra sig med. Ska det behöva vara en fråga om ekonomi när det 

handlar om musikens plats i förskolan? Vi önskar att alla förskolor kan få möjligheten 

att erbjuda barn musik, mer än bara tjugo minuter i veckan.  

 

5.3 Studiens begränsningar 

 

Den största begränsningen med vår studie är att endast ett besök kunde göras på 

förskolan på grund av tidsbrist. Vid besöket var tre av fyra pedagoger sjuka, vilket bara 

gav oss möjligheten att träffa en av dem. Vår studie behandlar endast en musikförskola 

vilket gör att inga egentliga slutsatser kan dras om hur det ser ut på en musikförskola 

generellt. Studien skulle haft en högre reliabilitet om vi haft möjligheten att besöka fler 

musikförskolor. Kanske planerar de verksamheten annorlunda på andra musikförskolor? 

Dessutom var musikförskolan vi besökte under konstruktion, vilket kan innebära att ett 

annat resultat kanske skulle uppnåtts om vi gjort samma studie ett år senare. Vi ställer 

oss också frågan hur tillförlitliga svaren är från de samtliga medverkande pedagogerna. 
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Förskolechefen hade vid tidpunkten för intervjun endast varit verksam på arbetsplatsen i 

tre veckor, vilket gör att hennes svar kan ifrågasättas. Hennes planer på att förändra 

förskolan är stora. Det skulle vara intressant att se om exempelvis lokalerna förändras så 

som hon uttalar sig om att de ska göra. Även svaren från de tre resterande pedagogerna 

går att ifrågasätta, då vi fick dem via mejl. Något vi aldrig med säkerhet kan veta är hur 

det gick till när de besvarade våra frågor. Genom att bara se till miljön bortsett från 

förskolechefens förklaringar hade vi inte kunnat se att musikförskolan skiljer sig från en 

förskola utan musikalisk inriktning. Dock beror detta som tidigare nämnt kanske på att 

verksamheten är under konstruktion. Att döma av tidigare forskning är det dock inte 

lokalerna som är det mest betydelsefulla utan pedagogernas inställning. 

 

5.4 Metoddiskussion 

 

Genom att våra intervjuer nu i tre av fyra fall fick ske via mejl gick vi miste om att 

kunna ha en dialog med dessa pedagoger. Chansen till att ställa följdfrågor uteblev och 

vi vet inte hur tankeprocessen hos de intervjuade såg ut under tiden de svarade på våra 

frågor.  Till exempel deras kroppsspråk, röstläge och eventuella pauser gick vi miste om 

genom att de svarade via mejl. Dock kan denna anonymitet kanske innebära att de 

vågade svara ärligt på frågorna. Relativt få fotografier togs på miljön, då vi framför allt 

fokuserade på materialet. Fler fotografier hade kunnat tas, övergripande fotografier på 

förskolans övriga miljö. Detta för att få ett större sammanhang. Vid observationerna 

antecknade vi förskolechefens tankar kring miljön. Känslan vi får i efterhand är att vi 

hade kunnat använda oss av ljudupptagning istället. Detta hade underlättat för vårt 

arbete genom att vi inte skulle missat ett enda ord som sades och det hade även 

underlättat när vi skrev ihop resultatet. Vi fick endast chansen att besöka en 

musikförskola och skulle vi få göra om studien hade vi mer än gärna besökt fler 

musikförskolor. Hade vi hört av oss till förskolorna några veckor tidigare hade detta 

kanske vart möjligt. Då hade vi fått erfarenheter som gjort att vi kunde dra slutsatser om 

musikförskolor generellt. En musikförskola representerar inte alla musikförskolor i 

Sverige. Dock har inte detta arbete utrymme för en sådan stor undersökning. 
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5.5 Avslutande reflektioner 

 

5.5.1 Förslag till vidare forskning 

 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra en jämförelse med andra 

musikförskolor. Hur arbetar de? Hur ser pedagogerna där på musiken och hur ser 

miljöerna ut? Det skulle också vara intressant att göra en uppföljning av detta arbete 

genom att återigen besöka samma musikförskola. Kommer miljöerna förändras i den 

utsträckning som förskolechefen beskriver? Att observera barnen och pedagogerna 

tillsammans i verksamheten skulle också vara givande. Vi hade då kanske kunnat 

kontrollera ifall det pedagogerna säger stämmer överens med det som verkligen händer. 

Kanske skulle vi då få möjligheten att se hur det går till i praktiken när de exempelvis 

arbetar med MING. 

 

5.5.2 Förslag till förbättring inom praktiken 

  

Vår åsikt är att förskolor över lag inte bör vara så rädda för att låta barnen 

experimentera med ljud och läten. Barn på förskolor blir ofta nedtystade när de låter för 

mycket eller för högt. Kanske är det viktigt att de får låta ibland? Att då ha tillgång till 

ett musikrum anser vi är perfekt. Enligt oss skulle likväl förskolor utan inriktning musik 

kunna ha ett musikrum såväl som de har dockvrå, byggrum, och så vidare. Ett annat 

alternativ skulle kunna vara att använda det så kallade rörelserummet som många 

förskolor har, till att låta barnen experimentera med ljud. Där skulle de till exempel 

kunna få använda mikrofon och instrument. Ellneby (2011) hävdar att om barnen får 

höra på sin egen röst genom en mikrofon stärker det deras självkänsla. De lär sig då att 

skilja på sin egen röst och andras. Det kan också, som Nordin-Hultman (2004) säger, 

vara bättre att låta instrumenten finnas placerade på barnens nivå istället för att gömma 

undan dem. Att låta musik få en större plats i barnens vardag i förskolan behöver inte 

vara så komplicerat. Självklart skulle vi se att musiken åter igen blir obligatorisk i 

lärarutbildningarna. Vi anser likt Bainger (2010) att det skapas en ond cirkel genom 

bristen på musik i lärarutbildningen. Om detta får pedagogerna att undvika musiken, 

kan inte heller barnen bli inspirerade till musik, och detta kan medföra att de i sin tur 

också väljer att undvika ämnet.  
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7. BILAGOR 

 

7.1 Intervjufrågor: 

 

Enstaka lärares perspektiv 

Hur började ditt intresse för musik? 

Hur kände du första gången du ledde en musikaktivitet på en förskola? 

Varifrån hämtar din inspiration till musiken? 

Vilket syfte anser du att musiken har i förskolan? 

Varför anser du att musik är viktigt för barn? 

 

Verksamheten 

På viket sätt är musiken en del av er förskolas verksamhet? 

Vad anser du skiljer er musikförskola från en vanlig förskola? 

Hur många avdelningar finns på er förskola och hur stora är barngrupperna? Barnens 

ålder? 

Planeras musikaktiviteterna i förväg eller sker de spontant? 

Vilka instrument använder ni? Får barnen också tillgång till dessa? 

Vad tillför du till musikaktiviteterna?  

Vad gör du för att inspirera barnen till musik? 

Hur ser dina tankar ut kring de estetiska målen i läroplanen för förskolan? 

 

Ur ett samhällsperspektiv 

Hur ser du på att många lärarutbildningar saknar musik? 

 

Bakgrundsfrågor 

Vilket år utbildade du dig till förskollärare? 

Vad har du för utbildning? 

Vid vilket lärosäte läste du? 

Ingick musik som ämne i din utbildning? I sådant fall hur mycket? 

Hur kom det sig att du började arbeta på en musikförskola?  

Hur länge har du arbetat på platsen? 
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7.2 Samtyckesformulär 

 

Högskolan i Gävle  

Akademin för utbildning och ekonomi, avdelningen för kultur-, religions- och 

utbildningsvetenskap 

 

Student Anna Flodin & Linn Holward 

 

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om musiken i förskolan  

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur pedagoger på en musikförskola 

arbetar samt hur deras syn på musiken och dess möjligheter ser ut. 

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och 

därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning 

används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet 

inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga 

intervjuer.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga 

enskilda personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla 

personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer 

att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204).  

 

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade 

materialet i undersökningen.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  __________________________________________ 

Underskrift  ___________________________________________________ 
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7.3 Utdrag ur transkribering av intervju 
 

”… Vilket syfte anser du att musiken har i förskolan? 

- Nummer ett, glädje. Sen så är det ju även språkutvecklande, du utvecklar motoriken, 

matematiken. Språket kanske allra mest för du övar ju alla delar av språket när du håller 

på med musik. Satsmelodier, ordförråd, olika, ja men kulturer handlar det jätte-

jättemycket om. Alltså musik kopplar vi alltid till alla projekt på något sätt, så det blir ju 

liksom bara upp till oss. Hur hittar vi den utmaningen? Hur ska vi göra det här? Natur 

och teknik till exempel. Hur ska vi få in musiken i det? Så det funkar jättebra…”  

 

”… Varför anser du att musik är viktigt för barn?  

- Jag tycker att det är jätteviktigt just för att man får känna en glädje tillsammans, det 

skapar jättemycket gemenskap. Barngruppen blir trygg när man har roligt ihop. Man 

kan toka sig, det är ju liksom skitviktigt, att bara få… fåna, fjanta, sjunga tokiga visor 

eller… så nu kom jag inte ens ihåg vad frågan var? (Vi repeterar frågan) 

- Ja, ehm… Nej men det är det! Och jag tror att självkänslan ökar när man får hålla på 

med musik. Känna att man blir trygg i sin egen kropp och i sitt eget uttryck och så. Och 

här hos oss får man ju göra det på alla möjliga sätt. Vi gör det i grupp varje dag, vi 

håller på med musik på något sätt. Men sen så har också barnen gjort en liten, liten scen 

där de kan kliva upp helt själva och ställa sig med mikrofonen och testa på det. Några 

barn gör det varje dag och några gör det aldrig någonsin, men att man får utgå ifrån sig 

själv liksom…”  

 

”… På vilket sätt är musiken en del av eran förskolas verksamhet? 

- Ja, som jag sa innan så har den delen lite grann försvunnit, men vi håller på och 

bygger upp det igen. Och det kommer bli en jättestor del, jättemånga av föräldrarna har 

sökt till den här förskolan just för att det är en musikförskola…” 

 

”… Vad gör du för att inspirera barnen till musik? 

- Sjunger, dansar, trallar, spelar…” 

 

”… Hur ser dina tankar ut kring de estetiska målen i läroplanen? 

- Ja men det, alltså, dom är ju lika viktiga som alla mål tycker jag. Absolut. Jag tycker 

läroplanens mål är jättebra och helt rimliga…”  

 

”… Hur ser du på att många lärarutbildningar saknar musik? 
- Ja det är ju jättejättekonstigt! Det är det ju verkligen. (skrattar). Det förstår jag inte… 

Att det kan vara så…” 

 

”… Ingick musik i din utbildning och i så fall hur mycket?  
- Ja det gjorde det. Hur mycket kommer jag inte ihåg, men jag läste ju till också. Alltså 

det ingick för alla. Men sen hade jag också tillvalskurs i musik.  

- Vad var det för typ av musiktillval du läste då? 

- Helt inriktat på barn. Hur man kan lära ut, sådana saker… metoder plus massor 

liksom, korvstoppning med material kan man säga. Jag tycker att det verkar helt galet 

ifall musik inte finns på alla utbildningar längre. 

- Ja, fast det gör det inte. 

- Alltså… alla målområden som står i läroplanen måste man väl ha utbildning inom? 

- Så tycker vi också…” 


