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Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till musik samt hur de ser på sin 

egen musikalitet. Utifrån syftet formulerades fem frågeställningar som berör hur musiken 

används i förskolan, vilken relation pedagogerna har till musik, hur de ser på musikalitet och 

musikens betydelse för barnen samt musikens roll i yrkesutbildningen. Metoden för studien 

var kvalitativa intervjuer i form av samtalsintervju med en intervjuguide där totalt fyra 

pedagoger från två förskolor intervjuades. De var alla kvinnor med 19 till 37 verksamma år 

inom förskolan.  

Resultatet visar att tre av fyra pedagoger använder musik medvetet i det dagliga arbetet på 

förskolan och känner sig säkra i sin musikaliska roll. Synen på musikalitet skiljde sig åt med 

två olika uppfattningar. Den ena var att alla är musikaliska, alla kan känna glädje av musik på 

ett eller annat sätt, samt att det är ett roligt och användbart verktyg. Det andra var att det krävs 

god kunskap om musik och fallenhet för sång och instrument för att kunna praktisera musiken 

i förskolan. Resultatet visade även en koppling mellan en god relation till musik under 

uppväxten och ett tryggt förhållningssätt till musikanvändandet på förskolan. 

 

Nyckelord: Barn och musik, musik i förskolan, musikalitet, pedagoger. 
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1 Inledning 
 

Att vara musikalisk är väl att man mer använder rytmen och sången även om man inte 

sjunger eller spelar jättebra men att det är en del i ens liv. (En pedagog om musikalitet) 

 

Pedagogers relation till musik har länge varit mitt intresse sedan jag i olika sammanhang fått 

erfara hur olika pedagoger använder och ser på musik i förskolan. Mitt personliga 

musikintresse har även varit en grund till mitt val av forskningsområde. Jag har en musikalisk 

familj där musiken varit en del av min uppväxt. Min pappa har spelat piano sedan 10 års 

ålder, min syster är utbildad musikalartist och själv har jag sjungit i kör och medverkat i olika 

musikaliska evenemang bland annat Gävle Lucia. Genom att jag gått på dansskola i 6 år har 

jag upplevt musikens flöde även genom dansen. För mig är musiken en del av min vardag 

som alltid finns tillgänglig. Därmed kändes det naturligt att välja musik som 

forskningsområde för denna studie. Dock väcktes idén när jag under vårterminen läste en 

doktorsavhandling av Ehrlin (2012) om hur pedagoger använder sig av och hur de ser på 

musik. Att undersöka och få en inblick i hur pedagoger använder musik och vilken relation de 

har till musiken har varit mitt mål och syfte i denna studie.  

Hammershøj (1997) anser att musik finns tillgängligt för alla, trots olika förutsättningar har 

alla en möjlighet att få uppleva musik. Han menar vidare att musikalitet inte är något 

oföränderligt, att det snarare är något som antingen kan förbättras eller tyna bort. Jag tror att 

om musiken inte får en större roll inom förskollärarutbildningen finns det en risk att den så 

småningom försvinner helt. På grund av att många pedagoger är osäkra i användandet av 

musik för att de inte anser sig ha rätt kunskap. För mig är musik något som alla beröras av 

precis som Hammershøj (1997) menar. Jag tror att musiken har betydelse i många människors 

liv. Men att arbeta målinriktat med musik i förskolan tror jag försvinner i mängden av alla 

andra uppdrag som en pedagog har. Min förhoppning är att denna studie ska bidra till en 

förståelse av musikens betydelse i förskolan, som en lättillgänglig pedagogisk metod för att 

skapa en rolig och utvecklande verksamhet. 
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2 Litteratur och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp bakgrund till min rapport d.v.s. litteratur och tidigare 

forskning som är relevant för min studie. Jag kommer även att belysa hur musik tas upp i 

Läroplanen för förskolan Lpfö98, kort om det didaktiska begreppet, ett försök till en 

definition av begreppet musik, hur forskning ser på pedagogernas relation till musiken samt 

musikalitet och till sist barnets musikaliska utveckling. 

 

2.1 Musik i läroplanen 

Läroplanen för förskolan är ett styrdokument för pedagoger att arbeta inom med värderingar 

och uppdrag. I denna läroplan berörs ämnet musik på olika sätt. Skolverket (2010) nämner 

musik som en del i utveckling och lärande. Det beskrivs att förskolan skall arbeta mot att 

varje barn utvecklar sin skapande förmåga och erfarenheter i uttrycksformer som till exempel 

sång och musik. Olika delar i läroplanen för förskolan där musik ingår beskrivs leken som en 

del av det lustfyllda lärandet. Att sammankoppla tal- och skriftspråk med olika uttrycksformer 

ger både innehåll och metod i förskolans uppdrag och strävan efter ett lustfyllt lärande. 

Det tas även upp att barn ska lita på sin egen förmåga och utveckla en självständighet vilket 

musik kan bidra med. Samt innebörden av att kunna vara självständig och fungera i 

gruppsammanhang. Det finns ett ansvar för förskollärare att barnen ska ges möjlighet att 

utvecklas i språk- och kommunikation. 

 

2.2 Det didaktiska begreppet 

Enligt Selander & Kroksmark (2013) kommer didaktik från grekiskan och betyder läran om 

undervisning. Här beskrivs didaktik som ett sidospår till pedagogiken med innebörden att 

didaktik är metoder och planmässig undervisning. De menar att inom didaktiken kan man tala 

om de klassiska frågorna gällande innehållet i undervisning. Alltså vem ska lära, när, med 

vem, var, genom vad (resurser), varför och för vad (mål).  

Musikdidaktik är något som Uddén (2001) talar för i sin avhandling, där nämns musiken som 

ett kommunikationsmedel för att kunna förstå och tolka sin omvärld. Det hon vill få fram är 

att musikdidaktik gynnar ett barns utveckling och lärande. Riddersporre et al. (2012) 

beskriver att musikdidaktik handlar om de val som en pedagog gör i samspel med musikalisk 

verksamhet. Alltså planering, genomförande, värdering och dokumentation.  

Enligt Uddén (2001) infördes musik som ett didaktiskt redskap i ändringen från 1994 års 

läroplan till den nya år 1998. Hon menar vidare att detta medförde ett krav på musikaliska 

förmågor av lärarna.  
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2.3 Går det att definiera musik? 

Organiserat ljud är en av definitionen av musik enligt Bohlin (2013). Det finns inte en 

generellt godkänd definition av musik vilket gör det svårt att precisera vad det är. Han menar 

att en avgränsning av begreppet är ickespråkliga ljud från rösten eller ljudredskap. Dessutom 

har man ofta hävdat att musik handlar om melodi, rytm och harmoni enligt Bohlin (2013). 

Vidare förklaras att musik ofta karaktäriseras i förbindelse med andra uttrycksformer 

exempelvis dans. Uddholm (1993) beskriver musik som ett flöde vi människor upplever i 

olika former. Vilket kan vara melodier, konstverk eller genom dans. Han menar att musik är 

en personlig upplevelse som var och en tar till sig på olika sätt.  

 

2.4 Vad är musikalitet? 

Att vara musikalisk innebär att sjunga rent, detta är ett vanligt synsätt sedan många år tillbaka 

enligt Hammershøj (1997). Själv hävdar han dock att musikalitet inte bara handlar om att 

sjunga rent och att kunna hålla en ton. Med argumentet att musik har många infallsvinklar. 

Man kan både lyssna till, dansa till, upprepa och improvisera, detta såväl med sin röst som 

med ett instrument. Han tillägger att det till och med går att läsa och skriva musik.  

Uddholm (1993) anser att alla människor är musikaliska för att det handlar om att uppleva 

musik. Han menar att en människa kan vara musikalisk i olika grader beroende på öppenhet 

mot andra musikaliska genrer och därmed har förmågan att ta till sig många ljud och se dem 

som meningsfulla. Riddersporre et al. (2012) tar upp att musikalitet kan ses i form av olika 

dimensioner. Där den första är strukturell musikalisk kunskap som handlar om musikens 

uppbyggnad med tonhöjd, tempo, rytm, styrka och dynamik med mera. Sedan beskrivs 

akustisk musikalisk kunskap där fokus ligger på att lyssna till musik. Bland annat att känna 

igen melodier och olika instrument. Med emotionell musikalisk kunskap menar författarna att 

det handlar om känslor som upplevs och förmedlas genom musiken. Följt av existentiell 

musikalisk kunskap som handlar om att uppleva musiken som en del av sitt liv. Kroppslig 

musikalisk kunskap är all fysisk rörelse i relation till musik. Att använda kroppen som ett 

uttryck för musik. Spänningsmässig musikalisk kunskap menar Riddersporre et al. (2012) är 

spänningar i musiken, att skapa mönster i musiken som effekter. Vidare menar Riddersporre 

et al. (2012) att det är pedagogens uppgift att få med alla dessa dimensioner vid aktiviteter i 

förskolan. 

Musikalitet är ett biologiskt arv enligt Sundin (1995) som beskriver att musikaliska föräldrar 

kan föra den musikaliska begåvningen vidare till deras barn. Samtidigt betonar Pramling 

Samuelsson et al. (2008) att barns musikaliska kompetens handlar om de möjligheter och 

erfarenheter ett barn får under uppväxten och alltså inte om biologiskt arv. Sundin (1995) 

förklarar ytterligare att dessa barn med musikalitet som biologiskt arv vistas i en miljö där 

denna förmåga kan utvecklas i större mån än andra miljöer utan vardagliga musikaliska 

inslag. 
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2.5 Pedagogernas förhållande till musiken 

Ehrlin (2012), doktor i musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning har genom sin 

avhandling fått fram resultatet att pedagoger upplever att de inte har tillräckligt musikaliskt 

kunnande. Detta trots det pedagogiska uppdraget att utveckla och arbeta med barns lärande 

inom alla områden. Tvivel på sin egen kompetens anser hon är en orsak till att musik utesluts 

mer i förskolans verksamhet. Dessutom menar hon att pedagogerna har en uppfattning om att 

ett professionellt kunnande om musik är en nödvändighet för att driva sådan verksamhet. Hon 

menar att inom lärarutbildningen får studenterna en för begränsad kompetens inom musik och 

att detta har bidragit till att musiken idag får en allt mindre roll i förskolan. Det tar tid att bli 

bekväm med att lära ut musik och det är viktigt att musik blir ett självklart inslag i 

förskollärares utbildning anser Ehrlin (2012). 

Bainger (2010) har i likhet med Ehrlin (2012) genom forskning fått fram resultatet att många 

förskollärare har dåligt självförtroende och kunskap om musik. Samtidigt lyfter hon fram att 

det finns en vilja att lära sig om musik samt vikten av musik som en del i barns utbildning. 

Bainger (2010) beskriver att många förskolor nöjer sig med att sätta på en CD som barnen kan 

dansa och sjunga till. 

Att många pedagoger är osäkra i sin musikaliska roll menar Uddén (2004) är ett problem. 

Men påpekar att med en positiv inställning kan den musiska förmågan övas upp. Hon menar 

att nyckeln i det hela är att lyssna och lära sig sjunga i ton men framhåller att det mest 

betydelsefulla är att visa inlevelse och vara en engagerad ledare. Detta är något som 

Hammershøj (1997) även tar upp och menar att barn märker om glädjen är falsk och om 

pedagogen i själva verket är uttråkad. Riddersporre et al. (2012) beskriver att det är vanligt att 

tro att det krävs mycket kunskap om musik för att undervisa inom ämnet. Vidare menar han 

att detta har fått följden att musikaktiviteter har minskat inom förskolan. För att förskollärare 

och barnskötare inte anser sig ha tillräcklig kunskap om musik. 

Kim & Kemple (2011) förklarar att det finns ett samband mellan hur pedagoger ser på musik 

och hur mycket de tillämpar musik i verksamheten. En negativ syn på musik är relaterad till 

bristande kunskap inom ämnet. De menar även att pedagoger tillämpar mindre musik för att 

göra plats för akademiska ämnen. Genom den studie som Kim & Kemple (2011) har 

genomfört fick de fram resultatet att den främsta musikaliska kunskapskällan kom från 

personlig musikalisk bakgrund. De anser att om man integrerar musik i lärarutbildningen med 

metoder och ämneskunskap kan det öka lärarnas förtroende för att genomföra musik. Vilket 

beskrivs som viktigt för att övervinna eventuella negativa influenser från tidigare erfarenheter. 
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2.6 Barnets musikaliska utveckling 

Redan i fosterstadiet får vi uppleva ljud, rytm och rörelse genom vår mamma hävdar 

Bjørkvold (2005) och beskriver vidare att ett ofött barn i mammans mage reagerar på ljud och 

rörelse. Ett ofött barn vaggas i takt med kroppens rytmer. Ljud, rörelse och rytm är vårt 

musiska grundelement som vi får med oss redan i fosterstadiet. Enligt honom föds vi som 

musiska människor. Han menar att föräldrar bör prata, sjunga, dansa och leka med det ofödda 

barnet för att det är positivt för livet efter födseln. Samt för att stärka banden mellan barn och 

föräldrar. 

Ett spädbarn lär sig att kommunicera med sin omgivning genom joller, gråt och andra ljud 

menar Hammershøj (1997). Han tar upp att ett nyfött barn kan härma mammans tonläge från 

fyra månaders ålder. Detta nyfödda barn har en god röststyrka som med hjälp av hela kroppen 

kan ge uttryck för känslor. Med hjälp av mamman kan barnen lära sig en hel del olika ljud, 

författaren anser att hon bör använda sin röst med olika tonlägen. Sundin (1995) påvisar att 

musik har en lugnande påverkan på små barn men att detta förändras efter första halvåret. Då 

ersätts lugnet med en mer uppmärksammad och glädjefylld reaktion på musik. 

Vid ett- och ett halvt till tre års ålder blir rörelser och rytm allt mer betydelsefullt hävdar 

Hammershøj (1997). Här lär sig barnet krypa, gå, springa och hoppa. Vid två års ålder tycker 

barnet om att lyssna och röra sig till musik och kan kontrollera sina rörelser bättre. Han är 

tydlig med att påpeka att barnets rörelser inte kan ske i takt till musiken vilket sker ett par år 

senare. Bjørkvold (2005) förklarar att barn redan vid den här åldern försöker sjunga med i 

föräldrarnas sång. 

Hammershøj (1997) lyfter fram att små barn utvecklar en grundslagskänsla genom att slå 

leksaker i golvet med regelbundna slag. Genom detta känner barnet en kraft som stärker sig 

självt och blir till en automatiserad rörelse. Han beskriver att detta är kroppens motor som vi 

behöver i alla rörelser vi gör. 

Något år senare när barnet är tre till fyra år menar Hammershøj (1997) att barnet nu på riktigt 

har lärt sig att kontrollera sina motoriska rörelser, de har blivit automatiserade. I denna fas har 

barnet börjat med spontansång genom att sjunga egna texter och melodier. De samlar allt de 

har hört och sätter ihop det på sitt eget sätt. Spontansång är enligt Bjørkvold (2005) när ett 

barn blir inspirerad av något och självmant börjar sjunga. Som en reaktion på en speciell 

situation i vardagen. Vidare beskriver han att det finns olika typer av spontansång. Där den 

första och tidigaste sången utvecklas från ett spädbarns gurglande till formlösa röst- och 

ljudlekar. Näst på tur är färdigsången som bygger på kända sånger som föräldrar sjunger för 

sitt barn medan de byter blöja. Som barnet inspireras av och börjar använda färdigsång i lek 

med andra barn och i ensamlek. Formelsången är den sista som Bjørkvold (2005) beskriver 

och är den som används för att kommunicera med andra barn i lek. Vilket sker vid två till 

treårsåldern, då barn börjar sjunga till varandra och leka tillsammans på riktigt. Spontansång 

är en del av socialiseringsprocessen menar Bjørkvold (2005) eftersom barn utvecklar sin 

identitet genom den.  
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Sedan när barnet är fem till sex år tycker barnet om att lyssna på sin favoritsång flera gånger 

om. De blir nu enligt Hammershøj (1997) intresserade av att upprepa melodier och de kan 

oftast hela sin favoritsång utantill. Vidare menare han att femåringarna älskar att sjunga och 

dansa som sin idol eller till sin favoritlåt. Här har barnet koll på sin rytm med fyra grundslag 

och vid sexårsåldern kan de flesta barn sjunga rent.  

Att ha kunskap om barns musikaliska utveckling är något som Riddersporre et al. (2012) 

anser är av betydelse för pedagoger för att kunna skapa en balanserad verksamhet. Barn 

formas av musik redan vid fosterstadiet. De får uppleva musik genom föräldrarna, förskolan 

och från media. Barn är inga musikaliska nybörjare vilket förskollärare bör ha förståelse för. 
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3 Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till att använda musik i förskolan. 

Samt hur de ser på sin egen musikalitet. 

3.1 Frågeställningar 
 

 Hur används musik i de undersökta förskolorna? 

 Vilken relation har de tillfrågade pedagogerna till musik? 

 Hur ser dessa pedagoger på musikalitet? 

 Vilken betydelse har musikalisk verksamhet för barns lärande och utveckling? 

 Hur mycket musik har ingått i pedagogernas utbildning? 
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4 Metod 
 

Här redovisas tillvägagångssättet i studien med val av metod, urvalsgrupp, genomförande, 

etiska överväganden samt tillförlitlighet.  

 

4.1 Val av metod 

Utifrån studiens syfte togs beslutet att använda intervjuer för att nå pedagogerna på ett 

personligt plan Vidare blev valet samtalsintervju med intervjuguide som hjälp. På så vis blir 

samtalsintervjun mer strukturerad menar Bjørndal (2001). Han menar även att intervjun blir 

mer flexibel då man kan ändra ordningsföljden på frågorna utifrån hur intervjun utvecklas. 

Dessa semistrukturerade intervjuer inbjuder till att intervjuaren kan formulera frågorna för att 

passa den som blir intervjuad menar Stukát (2012). Dessutom menar han att det ges möjlighet 

att ställa följdfrågor för att få ut mer av den intervjuades svar. Stukát (2012) beskriver som 

följande att ”här utnyttjas samspelet mellan den som frågar och den som tillfrågas till att få ut 

så fyllig information som möjligt.” (s. 44)  

Valet av en semistrukturerad intervju grundar sig i att intervjufrågorna var av den typen att de 

sannolikt skulle beröra pedagogens personliga plan. Stukát (2012) påpekar att denna typ av 

intervju ger möjlighet att nå djupare. 

 

4.2 Urval 

Urvalsgruppen för denna studie består av fyra pedagoger från två förskolor. Alla är kvinnor i 

skilda åldrar och med varierande antal år inom yrket. Tillgängligheten på pedagoger att 

intervjua var relativt god och värt att nämna är att jag hade en pedagog klar för studien redan 

några månader innan arbetets början. Denna person arbetar på den förskola där jag hade min 

verksamhetsförlagda utbildning. De övriga var för mig okända innan studiens början. Jag tog 

kontakt med samtliga pedagoger genom att ringa till förskolan och fråga vilka som var 

intresserade av att delta i studien. Jag valde medvetet en förskola som hade språk och musik 

som specifika mål för verksamheten. Den andra förskolan sade sig inte ha någon speciell 

musikprofil. 

 

4.3 Genomförande 

Efter att jag läst tidigare forskning och litteratur kring ämnet för att ha en grund att stå på i 

förhållande till studiens syfte samt för formuleringen av intervjufrågor gjorde jag en 

intervjuguide (se bilaga 1). Denna fungerade som en checklista för frågor att ta upp under 

intervjun med plats för följdfrågor samt omformuleringar av frågor.  
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Innan varje intervju fick pedagogen läsa igenom ett informationsbrev där det fanns en 

beskrivning om vem jag var, syftet med studien, att de deltagande när som helst kunde 

avbryta sin medverkan och att deras namn samt förskolans namn ej skulle nämnas i studien 

enligt konfidentialitetskravet. 

Intervjuerna genomfördes i separata rum med anledningen att få en lugn och trygg miljö, detta 

är något som Stukát (2012) anser är en viktig del för en bra intervju. Samtliga intervjuer 

spelades in på ljudfil för att jag skulle kunna fokusera på samtalet och vara en aktiv lyssnare. 

Detta för att pedagogen skulle känna att jag var en del av intervjun och att det inte var som ett 

förhör med rätt och fel svar.  

Efter varje intervju lyssnade jag igenom inspelningen flertal gånger och skrev ner dessa ord 

för ord. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden har gjorts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2012). Samtliga krav har de medverkande 

pedagogerna informerats om. Ljudinspelningar och annat material från studien kommer att 

arkiveras på Högskolan i Gävle. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Eftersom urvalsgruppen för denna studie var liten kan jag inte dra några generella slutsatser 

om hur pedagoger ser på musik i förskolan. Trost (1997) påstår att det är mer betydelsefullt 

med ett fåtal väl genomförda intervjuer än flera mindre bra genomförda. Vidare menar han att 

det är lättare att få en överblick och upptäcka viktiga detaljer med ett mindre antal intervjuer. 

Under min intervju var jag tydlig med att påpeka att jag var intresserad av att få en förståelse 

av hur pedagoger förhåller sig till att använda musik i förskolan och hur de ser på sin egen 

musikalitet. Jag var noga med att framhålla att det inte finns rätt och fel svar. En felkälla är att 

jag inte kan vara säker på att pedagogerna har varit ärliga i sina svar. Stukát (2012) menar att 

en felkälla kan vara att man inte vet om de är ärliga i sina svar. Vidare menar Stukát (2012) 

att pedagogen kan medvetet eller omedvetet ha gett osanna svar. För att undvika detta har jag 

valt att intervjua pedagogerna en i taget i ett lugnt och avskilt rum för att undvika 

påverkningar av omgivningen. I och med att pedagogerna var tydliga i sina svar om musik i 

verksamheten såväl om sin egen musikalitet samt motiverade dessa väl upplever jag att 

ärligheten och tillförlitligheten var relativt stor. 

  



10 

 

5 Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet av studien att redovisas. Studien genomfördes på två 

förskolor med två pedagoger från respektive verksamhet, totalt intervjuades fyra pedagoger. 

En av förskolorna har språk och musik som prioriterade mål inom förskolan. Den andra 

förskolan har inga specifika mål riktade mot just musik. Alla namn är fingerade. 

 

5.1 Presentation av pedagogerna 

Anna har arbetat som barnskötare i 37 år. Hon arbetar på förskola A som har språk och musik 

som prioriterade mål. 

Birgitta har arbetat som barnskötare i 25 år. Hon arbetar på förskola A som har språk och 

musik som prioriterade mål. 

Elin har arbetat som barnskötare i 19 år. Hon arbetar på förskola B utan specifika mål inom 

musik. 

Lisa har arbetat som barnskötare i 16 år och som förskollärare i 4 år. Hon arbetar på förskola 

B utan specifika mål inom musik. 

 

5.2 Musik i verksamheten 

Elin och Lisa förklarar att musik används en gång om dagen vid samlingen. Anna och Birgitta 

menar att musik används varje dag på deras förskola, flera gånger om dagen. Förskola A har 

ett musikrum som står öppet hela tiden så att barnen kan vara där när de vill. Anna påpekar 

även att de har samlingar med musik då de sjunger tillsammans och tränar inför olika musik 

uppträdanden på förskolan. Birgitta förklarar att de arbetade mer planerat med musik då de 

hade grupper där de arbetade med musik på olika sätt med specifika mål. Elin förklarar att 

musikaktiviteterna på förskola B består av:  

Vanlig skrålande sång med barnen, alltifrån en fruktsång med barnen till mer 

rörelsesånger. (Elin) 

Birgitta förklarar att de ofta låter barnen lyssna på musik samtidigt som de målar eller vid 

andra aktiviteter. Barnen får även hemifrån ta med egen musik som pedagogerna använder 

och tar tillvara. Hon berättar att när ett barn var intresserad av hårdrocksbandet KISS pratade 

pedagogerna med barnen om bandet och utforskade deras gitarrer och utstyrsel.  

Gemensamt för förskolorna är att ansvaret för de planerade musikstunderna ofta läggs på en 

eller två personer. Det blir den som är mest intresserad av musik. Elin menar att när de har en 

samling som kallas Storsjung då alla förskolans avdelningar medverkar är det en pedagog som 
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har ansvar. Men när den pedagogen inte är där fungerar det inte trots att de har en reservplan 

på en lista. Lisa påpekar däremot att de på förskolan egentligen ska dela upp ansvaret. 

Det finns ju två stycken som tycker det är jättekul med Storsjung så de får ta det. Men 

när de är borta brukar det tyvärr bli lite hej åhå, då brukar det försvinna. (Lisa) 

Anna menar att ansvaret delas lika men förklarar vidare att eftersom hon är den drivande 

kraften när det gäller musik blir det oftast hon som tar ansvar. 

Båda förskolorna har olika instrument som resurs men mängden skiljer dem åt. På förskola A 

finns mycket olika slaginstrument och gitarrer. De har samlat på sig mycket material genom 

åren. Dock finns en önskan om ett större utbud av musik på cd-skivor så barnen får höra all 

slags musik. Birgitta önskar att en musikpedagog kunde komma till förskolan några gånger 

som kan inspirera pedagogerna och barnen. På förskola B finns också instrument men gitarren 

och ukulelen är privata, Elin framhåller att hon önskar mer instrument till barnen. Vidare 

förklarar hon att de ibland använder musikprogrammet Spotify via förskolans iPad. Men är 

tydlig med att hon önskar mer planeringstid för att söka sånger, köpa in musikböcker och vill 

ha vidareutbildning inom musik. Lisa menar att orsaken till att det inte finns mycket resurser 

för musik på förskola B är att inget fokus har lagts på just detta. 

 

5.3 Musikens betydelse för barnen 

Gemensamt för alla pedagoger i studien är att de anser att musik har stor betydelse för barns 

lärande och utveckling. Anna och Birgitta ser relativt lika på barns lärande inom musik då de 

båda framhåller att musik och språk hör ihop. Samt att barnens sociala förmåga tränas, att det 

först och främst upplever att barnen vågar mer och får bättre självförtroende och självkänsla. 

Elin och Lisa pekar mer på den motoriska utvecklingen, rytmik och munmotorisk träning. 

Men även de anser att musik medför att barnen vågar mer. Elin förklarar att hon personligen 

ser musik som ett komplement till många ämnen och situationer i vardagen till exempel som 

ett verktyg för att distrahera ett barn som är ledsen eller vid ett första möte med ett blygt barn. 

Anna menar att man når varandra lättare med musik och hävdar att: 

Musik är ett eget språk som både vuxna och barn förstår. (Anna) 

Vidare menar Anna att musik många gånger är viktigare än vad det talas om och hon anser att 

man ska satsa mycket mer på musik i förskolan. Birgitta menar att på förskola A vill många 

pedagoger arbeta mer inriktat på musik men förklarar att problemet ligger i bristen på 

resurser. Det är andra saker som de måste lägga resurserna på vilket Birgitta anser är tråkigt. 
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5.4 Vad är musikalitet? 

Två av pedagogerna uttryckte att alla är musikaliska. Elin börjar med att förklara att det är 

någon som har rytmen i blodet men övergår sedan till att det handlar om att man använder 

rytmen och sången trots att man inte sjunger eller spelar särskilt bra. 

Alla har rätt att känna sig musikalisk oavsett om man sjunger falskt, högt eller lågt. 

(Elin) 

Barn bryr sig inte om man sjunger fint eller fult. De ser glädjen du förmedlar, energin 

eller sorgen. (Elin) 

Hon menar att vara musikalisk handlar om att se på musik som en av det viktigaste sakerna i 

livet. Anna är relativt lik Elin i sitt resonemang i denna fråga. Hon anser att musik kan passa 

alla trots att alla inte kan sjunga rent. En av pedagogerna menar att musikalitet är att känna 

glädje i musik och att våga. Hon ser ett problem i att pedagoger inte känner sig musikaliska 

eller inte tycker att musik är kul. Det är därmed svårt att förmedla det till barnen.  

Lisa anser att musikalitet handlar om att vara duktig på att sjunga och spela. Hon förklarar 

vidare att man kan känna sig musikalisk trots att man inte är det, att det låter illa när man 

sjunger och spelar. Hon ger programmet Idol som ett exempel på människor som känner sig 

musikaliska men som inte kan sjunga. 

Jag ser mig inte som musikalisk. För mig är musikalitet när man kan sin sak. Man är 

duktig på det man gör inom musiken. (Lisa) 

 

5.5 Pedagogernas relation till musik 

Tre av pedagogerna har gemensamt att de alla har haft en god relation till musik under 

uppväxten. Alla dessa spelade ett instrument när de var yngre och två av dem sjöng även i 

kör. De har alla gemensamt att musiken alltid varit en stor del av deras liv. 

Lisa förklarar att hon har försökt lära sig att spela gitarr när hon var ung men att det inte har 

fungerat. Hon framhäver dock att hon önskar sig kunna spela. Men att intresset för musik inte 

är lika starkt som hos ”vissa andra”. Att sjunga med barnen vid samlingar är inget problem 

men hon har inget intresse för att arbeta mer än så med musik på förskolan. Lisa avslutar sitt 

svar på min fråga med att förklara att hon sjunger och lyssnar mycket på musik när hon är 

ensam hemma.  

Två av pedagogerna menar att de känner glädje av musiken och gör gärna bort sig inför andra. 

Att de bjuder på sig själv och slappnar av vilket gör att de vågar uttrycka sig med musiken. 

Elin förklarar att hon sjunger mer om hon mår bra. Hon förklarar att musik alltid har varit en 

naturlig del av hennes arbete med barn. Men att hon under sin arbetstid har upplevt att många 
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pedagoger skäms för att sjunga inför andra. Hon förklarar att av alla 14 som arbetar på 

förskola B är det två som använder musik och som framförallt tycker att det är roligt. 

 

5.6 Musik i utbildningen 

Alla medverkande pedagoger förklarar att musik ingick i barnskötarutbildningen. Tre av 

pedagogerna berättar att musik och drama var hopslaget. En av pedagogerna minns att de 

hade musik två gånger i veckan då de fick lära sig spela gitarr och gjorde musikhäften. En 

annan minns att de fick skriva egna låtar som de sedan använde till en teater. Anna berättar att 

hon hade en entusiastisk musiklärare som var av stor betydelse för hennes fortsatta arbete med 

musik. 

Lisa minns att musik var en del av barnskötarutbildningen men hon har svårt att minnas om 

de hade musik på förskollärarprogrammet där hon tog sin examen för några år sedan. Hon 

förklarar därefter att hon inte tror att musik i utbildningen har stor betydelse för hur mycket 

man använder det i arbetet. Hon menar att det är upp till var och en om man har det intresset. 

 

5.7 Sammanfattning 

Resultatet från undersökningen visar att det enligt pedagogerna finns två sätt att se på musik. 

Det ena är att alla är musikaliska och kan känna glädje av musik på något sätt. Samt att 

musiken är ett användbart och roligt verktyg att arbeta med i förskolan. Det andra synsättet är 

att om man ska använda musik i förskolan, måste man ha kunskap om musik och vara duktig 

på att sjunga och spela. 

Ansvaret för musikstunderna läggs på de pedagoger som har intresse för musik både på 

förskola A och B. Några av pedagogerna använder musik dagligen i olika situationer i 

förskolans vardag. Förskola A har ett musikrum som barnen använder självmant och 

tillsammans med pedagoger. De har även ett stort utbud av instrument vilket förskola B inte 

har i lika stor omfattning. 

Alla pedagoger i studien anser att musik har stor betydelse för barns lärande och utveckling. 

Både för motorisk träning men dessutom för den sociala utvecklingen med ett ökat 

självförtroende. Flera av pedagogerna ser musik som ett eget språk som alla kan förstå oavsett 

ålder. Majoriteten av pedagogerna har en god relation till musik vilket var och en framhäver 

att det beror på att musiken har varit en stor del av uppväxten. Samtliga har även haft musik i 

barnskötarutbildningen. Dock är det en av pedagogerna som även är utbildad förskollärare 

som inte har något minne av att musik ingick i den utbildningen. 
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras metoden samt resultatet i förhållande till teorier kring ämnet. Syftet 

och frågeställningarna i studien fungerar som utgångspunkt i kapitlets disposition.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Metoden för denna studie var kvalitativa intervjuer och orsaken till mitt val var att jag ville 

komma åt pedagogernas tankar och åsikter kring musik. Samtalsintervjun med hjälp av en 

intervjuguide medförde att jag som intervjuare kunde formulera om frågorna där det behövdes 

samt möjligheten till följdfrågor vilket Stukát (2012) menar tillför djupare svar. Möjligtvis 

kunde urvalsgruppen utökas ytterligare för att få ut mer av studien. Dock menar Stukát (2012) 

att eftersom pedagogernas svar inte är helt pålitliga och uppenbara blir det svårt att jämföra 

dessa. Innan beslutet föll på kvalitativa intervjuer övervägde jag att använda mig av enkäter 

för att komma åt en större urvalsgrupp. Men på grund av tidsbrist samt att jag ville komma åt 

pedagogernas tankar på ett djupare plan blev det ingen enkätstudie. Studien hade blivit 

betydligt mer omfattande med en större urvalsgrupp och med mer genomgripande 

generaliseringar. 

Jag kan inte vara 100 % säker på att pedagogernas svar är sanningsenliga. Hur jag 

formulerade frågorna och hur jag uppträdde under intervjun kan ha påverkat pedagogen att 

svara på ett visst sätt. 

 

6.2 Användandet av musik på förskolan 

Resultatet visar att musik används på olika sätt i förskola A och B. Jag tror att förskola B 

endast använder musik en kort stund en gång om dagen på grund av okunskap och brist på 

engagemang. Jag har en uppfattning om att många pedagoger tror att man måste ha god 

kunskap i musik för att använda det i verksamheten. Mina skäl till denna uppfattning är att 

forskning av Ehrlin (2012) beskriver just detta samt att flera av pedagogerna i studien nämnde 

att ett intresse för musiken bör finnas där för att kunna använda musiken på rätt sätt. Denna 

studie visar att en av fyra pedagoger anser sig inte ha tillräcklig kunskap om musik samt inget 

intresse för det. Utan ett intresse för musik blir det svårt att på ett trovärdigt och meningsfullt 

sätt använda musiken i förskolans verksamhet. Därmed läggs ansvaret för musiken på en eller 

två pedagoger som har det intresset. Problemet för förskola B ligger i att då den pedagogen 

inte är närvarande uteblir den gemensamma musiksamlingen för alla förskolans avdelningar. 

Utifrån det tror jag att övriga pedagoger på förskolan är osäkra med att ta över ansvaret efter 

den pedagogen som de troligtvis uppfattar som duktig och säker i sin roll. Uddén (2004) 

förklarar att en pedagog som ensam använder musik i förskolan inte är hållbart.  
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Hon menar att alla pedagoger i ett arbetslag måste ha en viss musisk inställning samt att de 

kan genomföra en musisk aktivitet. 

Likheten mellan förskolorna är att de båda verkar ha två musiskt engagerade pedagoger som 

mer eller mindre är drivande för hela förskolans verksamhet. Skillnaden är att utifrån 

pedagogernas svar på förskola A verkar även övrig personal vara intresserade av musik fast 

inte i lika stor grad. Jag tror att det är viktigt med engagerade pedagoger inom musik för att 

det inte ska försvinna från förskolan. Samtidigt tror jag inte att det fungerar med endast en 

eller två personer. Jag tror att problemet ligger i att pedagoger inte vill göra bort sig inför 

andra medarbetare. Vilket en av pedagogerna hade upplevt under sina år som barnskötare. 

Kan det vara så att många pedagoger i förskolan egentligen använder sig av musik i vardagen 

men att de inte tänker på det? Bohlin (2013) räknar in dans i definitionen av musik. Jag tror 

att pedagoger inte tänker på att de håller på med musik när de har inslag av dans på förskolan. 

För många är dans i första taget rörelse och kroppsmedvetenhet  

 

6.3 Relationen till musik 

Majoriteten av pedagogerna upplevde musiken som en stor del av uppväxten vilket de anser 

har påverkat den goda relationen till musiken som pedagogerna förklarar att de har. Jag ser en 

koppling mellan den goda relationen till musiken under uppväxten och synen på den egna 

musikaliteten. Har en uppväxt med eller utan musik sådan stor påverkan på ett barn att det 

medför hur barnet som vuxen uppfattar sig själv och sin musikaliska kompetens? Pramling 

Samuelsson et al. (2008) menar att de musikaliska möjligheter och erfarenheter ett barn får 

under uppväxten påverkar barnets musikaliska kunnande. Medan Sundin (1995) anser att 

musikalitet är ett biologiskt arv. En av pedagogerna förklarade att hon hade försökt lära sig 

spela gitarr när hon var ung men att det inte gick så bra. Hennes erfarenheter av detta kan ha 

påverkat hennes påstådda ointresse för musik. För att motverka dåliga erfarenheter av musik 

menar Kim & Kemple (2011) att det är viktigt med musik i förskollärarutbildningen. En dålig 

erfarenhet av något som upplevs under barndomen följer oftast med hela livet och kan 

medföra hinder. Jag själv har en sådan upplevelse. Jag var sex år och kunde inte simma, jag 

hade en simdyna runt magen och min ett år yngre kompis likaså. Min kompis hoppade i 

simbassängen och tappade sin simdyna i hoppet. Hon kunde heller inte simma så hon började 

sjunka. Jag simmade ut till henne och hon tog ett fast tag om mig. Men min simdyna orkade 

inte hålla oss båda över vattenytan. Vilket resulterade i att vi båda kom under vatten. Tillslut 

blev vi uppdragna ur simbassängen och vi klarade oss bra. Men denna händelse har medfört 

att jag lärde mig simma ganska sent på grund av rädsla för djupt vatten. Än idag har jag stor 

respekt för djupt vatten. Såhär kan det även vara när det gäller exempelvis musik, att man har 

skämt ut sig inför andra i samband med musik eller att man inte klarade av att lära sig spela 

ett visst instrument. Eller att någon har sagt att man sjunger eller dansar dåligt. Negativa 

erfarenheter förföljer en därför är det viktigt med metoder som kan motverka dessa.  
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Två av pedagogerna nämnde att de inte har någon rädsla av att göra bort sig inför andra. Att 

de gärna bjuder på sig själva och vågar uttrycka sig med musiken tror jag har stor betydelse 

för både barns musikaliska lärande men också för att musiken ska kunna leva vidare inom 

förskolan. Uddholm (1993) menar att vi begränsar vårt lärande genom att vara rädda för att 

framstå som onormala. Han menar vidare att som pedagog bör man våga utmana sig själv och 

våga misslyckas för att sedan kunna utvecklas i sin roll. Jag tror att problemet ligger i att 

många pedagoger vid en musikstund blir osäkra i sin roll inför de andra vuxna i arbetslaget 

vilket jag har upplevt under min VFU både hos mig själv men även hos pedagoger på 

förskolan. Däremot har jag upplevt från min praktik att om pedagogen är själv med barnen är 

det inget större problem. 

 

6.3.1 Musikalitet 

Frågan om vad musikalitet är tror jag var den svåraste intervjufrågan för pedagogerna att 

svara på eftersom det uppstod en paus innan svaret kom. Jag fick genom följdfrågor hjälpa 

flera av de jag intervjuade att utveckla sitt svar. En av fyra pedagoger såg sig inte som 

musikalisk vilket jag anser är synd på grund av att det ger ett dåligt självförtroende som i sin 

tur kan medföra en minskad musikalisk verksamhet. Uddén (2004) anser att just detta är ett 

problem inom förskolan. Att pedagoger inte tror på sig själva och sin musikalitet. Den 

pedagog som inte ser sig själv som musikalisk menar att musikalitet handlar om att man har 

kunskap om musik. Men jag anser att det inte krävs särskilt mycket för att använda musik mer 

målinriktat. Att vara engagerad och ha inlevelse räcker långt. Riddersporre et al. (2012) anser 

att pedagoger skulle använda sig mer av musik om de litade på sin egen förmåga. Att erbjuda 

pedagoger fortbildning inom musik tror jag skulle betyda mycket för musikens framtid inom 

förskolan. 

 

6.4 Barns lärande genom musik 

Alla pedagoger i studien var övertygade om att musik har betydelse för barns lärande och 

utveckling. De framhöll mycket goda resonemang där det centrala var att musik ger barnen 

bättre självförtroende. Bjørkvold (2005) menar att sång och musik utvecklar ett barns identitet 

och personlighet samt att detta är en del av en socialiseringsprocess. Två av pedagogerna 

pekade på den motoriska utvecklingen som utmärkande och de andra två riktade mer in sig på 

språket. Jag tror att detta beror på förskolans mål och hur de har arbetat tidigare. Förskola A 

är inriktade på språk och pedagogerna påstår att de arbetar medvetet med just musik och 

språk. Därmed svaret att barn utvecklar språk genom musik. Att pedagogerna inte har mer 

utvecklande svar än så anser jag är märkligt med tanke på den pedagogiska utbildning de har. 

Förskola B har tidigare haft rörelseaktiviteter flera gånger i veckan t.ex. Mini-Röris, 

ursprungligen från idrottsföreningen Friskis & Svettis. Möjligen är de på så vis medvetna om 

den motoriska utvecklingen musikaktiviteter bidrar med.  
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Musik finns i allt vad barnen gör och grunden till denna uppfattning är att detta är något jag 

fått erfara under min praktik. Barn sjunger spontant vid lek, hittar på egna sångtexter och 

börjar dansa så fort de hör musik. En av pedagogerna beskrev musik som ett komplement till 

vardagliga situationer. Hon menade att man kan använda sång och musik vid t.ex. inskolning. 

Uddén (2004) beskriver just detta och menar att sång och lek är passande att använda för att 

knyta kontakt med ett barn. Vidare menar hon att detta gör att barnet känner trygghet. Att 

musik ger småbarn en lugn inverkan menar även Sundin (1995). 

Alla pedagoger var tydliga med att musik är utvecklande för barn. Men varför används inte 

musiken mer i förskola B där det endast var en del av samlingen? Jag får uppfattningen att en 

av pedagogerna på förskola B vill använda musik i större omfattning i verksamheten. Därför 

att hon beskriver att majoriteten av pedagogerna på förskolan inte tycker att det är särskilt 

roligt med musik. Men att hon själv önskar mer utbildning inom musik och instrument till 

barnen samt mer planeringstid för att söka sånger.  

6.5 Musik i utbildningen 

Samtliga pedagoger nämnde att musik ingick i deras utbildning. Det var en stor del där de på 

olika sätt fick lära sig att använda musik som ett verktyg i förskolan. Den pedagog som även 

var utbildad förskollärare har svårt att minnas om musik var en del av utbildningen. Ehrlin 

(2012) anser att musikundervisningen inom lärarutbildningen är för begränsad och att detta 

medför negativa konsekvenser för pedagoger och förskola. Jag tror att den positiva 

erfarenheten som de flesta pedagoger säger sig ha från musikundervisningen på 

barnskötarutbildningen har betydelse för arbetet med musik på förskolan. En av pedagogerna 

berättade om en entusiastisk lärare som var betydelsefull. Jag tror att en lärare kan göra 

positiva intryck på sina studenter genom att visa engagemang och ha kunskap om hur musik 

kan påverka barn. Uddholm (1993) menar att musik i förskollärarutbildningen har minskat 

och resurserna läggs på andra ämnen. Han menar att detta ger förskollärare mindre 

självförtroende som sedan påverkar arbetet i förskolan. Jag är kritisk till att musik har en 

sådan liten roll i förskollärarutbildningen. Det är viktigt att blivande förskollärare får kunskap 

om musikens betydelse för barns utveckling. Samt att kunskap ges om metoder för att 

genomföra musikaktiviteter i förskolan. I min egen utbildning till förskollärare har musik 

knappt existerat vilket jag tycker är synd. Jag tror att en musikutbildning för blivande 

förskollärare skulle ha positiv effekt på musikanvändningen i förskolan idag. 

Riddersporre et al. (2012) ger tips på musikaktiviteter i förskolan där ett av dem är att lyssna 

på instrumentalmusik. Prata med barnen om vad de hör och låt barnen rita samtidigt som de 

lyssnar på musiken. Ett annat tips som ges är att skriva egna låttexter och leka rockband. 

Riddersporre et al. (2012) menar att musik är så mycket mer än traditionella sångstunder. Jag 

har även ett eget tips som jag vill dela med mig av vilket är att dansa till olika sorters musik. 

Man kan lyssna på lugn musik och dansa med sjalar eller rockig musik och se hur barnen rör 

sig.  
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Sedan finns det många roliga rörelsesånger där man ska göra olika rörelser i takt till sången. 

Ett exempel är en rörelsesång till melodin Blinka lilla stjärna: 

Nicka huvudet av och an 

rör på kroppen allt du kan 

Dra upp axlarna en stund 

kryp ihop - gör kroppen rund 

Upp på tå och bli så lång 

gör detsamma gång på gång. 

En annan rolig musiklek där barnen samtidigt tränar kroppsuppfattning är Musikstopp. Där 

ledaren sätter på musik och barnen rör sig fritt till musiken. När musiken tystnar stannar 

barnen och lyssnar på ledaren som säger en kroppsdel barnen ska peka på. Exempelvis peka 

på ditt huvud. Sedan sätter ledaren på musiken igen och leken fortsätter med nya kroppsdelar. 

 

6.6 Avslutande tankar 

Genom denna studie har jag fått en tydligare förståelse för musikens betydelse i förskolan. 

Hur viktigt det är med pedagoger som vågar använda sig av musik som ett medel för lärare. 

Det är glädjande att majoriteten av de pedagoger som jag intervjuade i studien var positiva till 

användandet av musik i förskolan. Min förhoppning är att deras intresse ska fortsätta växa och 

att deras engagemang ska sprida sig till andra pedagoger i deras omgivning.  

Skolverket (2010) beskriver att pedagoger har ett uppdrag att använda sig av olika 

uttrycksformer samt att varje barn får använda sig av dessa och utveckla sin skaparförmåga. 

Är pedagoger medvetna om vad en musikalisk verksamhet kan bidra med? Jag själv anser att 

det är ett roligt sätt att lära sig nya saker och utvecklas genom att våga uttrycka sig både 

kroppsligt och muntligt.  

Jag anser att studiens syfte har uppnåtts i och med att resultatet visar olika sätt att förhålla sig 

till användandet av musik i förskolan. Samt en variation i synen på musikalitet. Där kom det 

fram att musikalitet dels är något alla kan använda och ha glädje av samt att musikalitet är 

kunskap och talang. En av fyra pedagoger har inte något intresse för mer omfattande 

användning av musik i förskolans verksamhet. Jag tror att jag hade fått fram ett annat resultat 

om urvalsgruppen var större. Till exempel vid en studie som omfattat alla pedagoger på en hel 

förskola. Därmed finns det ett intresse till vidare forskning om pedagogers relation till musik 

med en större urvalsgrupp. Där finns möjligheten att studera om musik används som ett 

didaktiskt redskap från planering till genomförande och dokumentation. 

Cooper (2010) menar att musik är något som alla kan ta till sig oavsett ålder för att sång och 

musik förenar oss människor och ger våra liv en mening. Därmed anser jag att musiken borde 

ha en självklar plats i förskolan i och med att musik är ett medel för att skapa en gemytlig och 

lärorik samvaro mellan människor oavsett ålder. En pedagog har möjligheten att bidra till ett 

barns utveckling, vilket är grunden för barnets framtida lärande.  



19 

 

Förskolan är startpunkten och det första steget på vägen mot ett barns utveckling. En rolig, 

lärorik och inspirerande förskola med engagerade pedagoger är något som alla barn borde få 

packa ner i sitt bagage och bege sig vidare i livet med. Barnen är trots allt vår framtid. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 

Inledning 

Ålder? 

Utbildning? 

Antal år inom yrket? 

 

Verksamheten 

Hur ofta används musik i er verksamhet? 

Hur ser musikstunderna ut på er förskola? 

Vem har ansvaret för musikstunderna? Delas det lika? 

Vilka resurser har ni i tid, material osv? 

Är det något som saknas för att fullfölja målsättningarna? 

 

Barnen 

Vilken betydelse anser du att musiken har för barns lärande och utveckling? 

 

Pedagogen 

Vad är musikalitet för dig? Varför? 

Hur skulle du beskriva din egen musikalitet? Varför? 

Ägnar du dig åt någon form av musikaktivitet på fritiden? 

Hur mycket musik ingick i din utbildning? Skulle du vilja att mer ingått? 

 

Något du vill tillägga? 

 



Bilaga 2 – Brev till informanter 

Hej! 

Tack för att du vill medverka i min undersökning! 

Mitt namn är Linnea Reinholdsson och jag studerar till förskollärare på Högskolan i Gävle. Jag 

läser just nu min sista termin vilket betyder att det är dags att skriva mitt examensarbete. 

Rapportens syfte är att undersöka hur pedagoger använder musik i förskolan samt hur de ser 

på sin egen musikalitet.  

I studien kommer jag att använda mig av intervjuer som kommer att vara utgångspunkten för 

min rapport. Jag kommer att göra en ljudupptagning för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjun. Tidsåtgång för intervjun är ca 30 minuter. 

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering. 

Din medverkan är sekretesskyddad vilket betyder att varken ditt eller förskolans namn 

kommer att nämnas i rapporten.  

Tveka inte att höra av dig om du har frågor! 

Linnea Reinholdsson 

Epost: linneareinholdz@gmail.com, hfk09lro@student.hig.se  

Mobil: xxx-xxx xx xx 

 

Handledare: 

Bengt Nilsson 

Epost: bno@hig.se 

 

Ingrid Nordqvist 

Epost: ingrid.nordqvist@hig.se 
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