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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers förutsättningar för 
att arbeta med musik samt vilka funktioner musik har i pedagogiska samman-
hang. I denna kvalitativa studie har pedagoger i förskolans verksamhet inter-
vjuats med bildstöd. Resultatet visar att pedagoger i förskolan har olika förut-
sättningar för att arbeta med musik. Tydliga lärandemål, didaktiska redskap, 
förvärvade musikkunskaper och prioriteringar från ledning är faktorer som 
har betydelse för vilka förutsättningar pedagoger har för att arbeta med mu-
sikämnet. Vidare framkommer i studien att musik främst tilldelas funktion 
som verktyg, men också som till exempel uttrycksmedel, glädje och förmed-
lande av kulturarv. Då studien visar på att musik har ett stort antal funktioner 
i pedagogiska sammanhang bör pedagoger också ges förutsättningar för att 
arbeta med dessa. Resultatet pekar dock på att andra mer akademiska ämnen 
premieras vilket reducerar musikämnet. För att förändra detta bör vidare 
forskning ske i musikens betydelse för barns lärande. 
 
Keywords: förskola; musik; pedagoger; estetiska ämnen; pedagogik 
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 Inledning 
Musik är ett fenomen som verkar beröra alla människor, som förekommer i 
stort sett i alla kulturer och som de flesta individer har ett speciellt förhållande 
till. Musik och det verbala språket står varandra nära av det skälet att uttryck-
en och kommunikationen består av olika ljud. Man kan säga att musik är ett 
universellt språk som påverkar både våra sinnen och kroppar och är ett sätt för 
människor att samspela och kommunicera. Musiken i det svenska musikarvet 
kan ses som tidslös och inneha rollen som bärare av de värden och normer 
som figurerar i det svenska samhället. Detta musikarv förmedlas tidigt i en 
människas liv, redan i mammans mage med hjärtslag och språkets melodi. Ett 
stort personligt intresse för musik har väckt tankar och nyfikenhet om vilken 
betydelse och funktion musik kan ha i pedagogiska sammanhang.  
 
Musikämnet har av tradition haft en betydelsefull plats i pedagogiska sam-
manhang och framför allt i förskolan där musik förekommer i olika samman-
hang (Ehrlin & Wallerstedt, 2014). Musik som uttrycksmedel och språk, som 
glädje och humörreglerare och som verktyg för lärande och utveckling är bara 
några exempel på funktioner som musik kan få (Kim & Kemple, 2011). I för-
skolans styrdokument förekommer begrepp som lärande, fostran och omsorg 
och förskolan uppmanas att lägga stor tonvikt på att stödja och stimulera barns 
språkutveckling (Skolverket, 2010). Här finns också beskrivet ett antal strä-
vansmål och vad barn ska erhålla kunskaper i. Ett av dessa strävansmål är att 
förskolan och dess pedagoger ska se till att ge barn förutsättningar för att ut-
veckla ett ordförråd och mångsidigt verbalt språk. Ett annat strävansmål är att 
ge barn möjlighet att utveckla förmågan att få uttrycka sina åsikter och tankar 
för att kunna påverka sin situation. Qvarsell (2011) anser att alla individer bör 
få möjlighet att uttrycka sig och i samspel med andra delge sina åsikter och 
tankar. Detta, menar Qvarsell (a.a.) är en demokratisk rättighet och nämner 
musik och estetiska ämnen som betydelsefulla i detta sammanhang. Genom att 
barn får tillgång till olika uttrycksformer ges de förutsättningar till ökat infly-
tande, möjlighet att uttrycka sina uppfattningar, påverka sin och andras situa-
tion, men också upptäcka andras åsikter och reflektera över detta (Qvarsell, 
2011). 
 
Forskning visar att musikämnet har minskat i betydelse de senaste åren på så 
sätt att ämnet har fått kliva några steg tillbaka på den pedagogiska arenan för 
att ge plats åt mer akademiska ämnen såsom matematik och naturvetenskap 
(Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 
2009; Kim & Kemple, 2011)). Denna förändring visar sig också i både lärarut-
bildningar och pedagogiska styrdokument (Holgersen, 2008). Idag har försko-
lan i uppdrag att bland annat skapa förutsättningar och erbjuda barn möjlighet 
att utveckla en kommunikativ förmåga och tillhandahålla förutsättningar till 
upptäckande och användande av både verbala och icke verbala språk (Skol-
verket, 2010). Musik och andra estetiska ämnen förekommer i samma kontext 
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som språk, kommunikation och traditioner. I studier genomförda av både 
Pramling Samuelsson et al. (2009) och Ehrlin och Wallerstedt (2014) framkom-
mer att pedagogers brist på kunskaper inom musikämnet och brist på didak-
tiska verktyg kan påverka deras inställning till musik, deras arbete med musik 
men också vilken betydelse och funktion musikämnet kan få. 
 
Då förskolan har i uppdrag att skapa möjligheter för barn att uttrycka sig 
bland annat genom musik har detta arbete inriktats mot att undersöka hur 
pedagoger arbetar med musik i syfte att klarlägga vilka förutsättningar peda-
goger har för sitt arbete med musik samt vilka funktioner musik har i pedago-
giska sammanhang. 
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 Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för musikämnets betydelse och ställning i förskolan ur 
ett historiskt perspektiv, en beskrivning av förskolepedagogers roll och upp-
drag när det gäller musik samt en presentation av vilka funktioner musik kan 
ha. 
 

Musik i förskolan - då och nu 

Musik, sång och rörelse är en del av människors tillvaro och har en lång histo-
risk och en framträdande plats i pedagogiska sammanhang. Musik och andra 
estetiska ämnen har av tradition en naturlig plats i förskolans dagliga verk-
samheten (Holmberg, 2014; Pramling Samuelsson et al., 2009; Riddersporre, 
2012; Uddén, 2004). För att kunna analysera musikämnet i en pedagogisk kon-
text bör det också tas hänsyn till förskolans syfte och utveckling ur ett histo-
riskt perspektiv.  
 
Under den senare delen av 1800-talet påverkade industrialiseringen i Sverige 
samhället så att kvinnor erbjöds möjligheter att arbeta (Tallberg Broman, 1995). 
Barnkrubbor startades för arbetarklassens barn i syfte att uppfostra dessa barn 
till laglydiga medborgare medans deras föräldrar arbetade. Personalen i barn-
krubborna bestod främst av outbildade arbetarklasskvinnor ledda av kvinnor 
från borgarklassen. En annan barnomsorg, barnträdgårdar, öppnades strax 
efter. Originalet, Kindergarten, kom från Tyskland influerad av tysken Fried-
rich Fröbels pedagogiska tankar om barns lärande och hur de upplever värl-
den via kroppen och sina sinnen, med tonvikt på bland annat lek och skapande 
verksamhet (Tallberg Broman, 1995). Barnträdgårdarnas verksamhet var tänkt 
att vara tillgänglig för alla barn oavsett bakgrund. I Sverige tog dock barnträd-
gårdarna främst emot borgarklassens barn och ansågs vara ett komplement till 
hemmen. Personalen bestod av utbildade ogifta borgarkvinnor.  
 
Systrarna Ellen och Maria Moberg blev tongivande inom den svenska barnom-
sorgen och startade folkbarnträdgårdar där alla barn, oavsett social status, var 
välkomna (Tallberg Broman, 1995). Förutom skillnader mellan barnkrubbor 
och barnträdgårdar när det gäller utformandet av miljön och personalens ut-
bildning och kompetens fanns där också olikheter när det gällde innehållet i 
verksamheterna (Tallberg Broman, 1995; Uddén, 2004). Då fokus i barnkrub-
bornas verksamhet var omsorg och fostran präglades barnträdgårdarna av 
Fröbels idéer om att stimulera barns egna utveckling genom att uppleva olika 
fenomen med både sinne och kropp. Ett sätt var att fostra barnen med hjälp av 
estetiska uttrycksmedel (Holgersen, 2008; Tallgren Broman, 1995; Uddén, 
2004). Skapande, sång- och rörelselekar var vanligt förekommande inslag i den 
dagliga verksamheten och ansågs också vara betydelsefulla för bland annat 
barnens sinnesstämning och trygghet men också för språket (Tallgren Broman, 
1995). Musik och sånglekar ansågs vara det främsta uppfostringsmedlet och 
viktiga verktyg i pedagogernas arbete med barnens utveckling, lärande och 
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fostran. I brist på lämpligt material publicerade systrarna Moberg sångböcker. 
Texterna reflekterade de aktiviteter som förekom i den dagliga verksamheten 
men speglade också samhällets normer och värderingar. Sång- och rörelsele-
karna ansågs ge barnen möjlighet att sätta ord på deras aktiviteter men också 
tillfälle att ge uttryck för deras tankar och fantasi (Tallgren Broman, 1995).   
 
Att barn skulle ges möjlighet att skapa, uttrycka sig och lära ansågs vara natur-
ligt och musikämnet betraktades som värdefullt och bildande (Holgersen, 
2008; Tallgren Broman, 1995). Detta synsätt, att musik hade en betydande roll i 
barns utveckling, låg till grund för att utveckla blivande förskolans pedagogis-
ka verksamhet och framställandet av pedagogiskt material (Holmberg, 2014). 
Holmberg (2014) beskriver hur musikämnets betydelse och funktion förändras 
på den pedagogiska arenan, från betydelsefull pusselbit i barnets fostran och 
utveckling via musik som sinnesupplevelser till musik som lärandeobjekt med 
innehåll och metod. Denna förändring av musikämnets funktion och syfte går 
att finna i texterna i förskolans olika styrdokument. Skriften Pedagogiskt pro-
gram för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) kan betraktas som ett ramverk för för-
skolans verksamhet. Här benämns musik och andra estetiska ämnen som 
grundläggande för barns utveckling och inlärning av språk och belyses enligt 
följande: 
 

"I vuxenvärlden är det en högt värderad kompetens att med ord och symboler 
kunna tänka, bearbeta och förmedla information, resonera sig fram till slutsatser 
osv. Förskolebarnet däremot tänker, upplever och utvecklas huvudsakligen på en 
konkret handlingsnivå, där den egna aktiviteten och omgivningens konkreta ut-
tryck är de viktigaste ingredienserna. Barnen i förskolan måste därför få pröva och 
utveckla även andra former än det talade språket för att uttrycka sig och kommuni-
cera med andra, till exempel i kroppsspråk, fysisk aktivitet, bild och form, sång, 
musik och drama." (Socialstyrelsen, 1987, s. 23). 

 
I den senaste och reviderade versionen av läroplanen för förskolan går det att 
läsa följande om musikämnet:  
 

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 
och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk 
utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 
lärande". (Skolverket, 2010, s. 7). 

 
Dessa citat skildrar en förändring av musikämnet när det gäller dess betydelse 
och funktion över tid och hur detta uttrycks i förskolans olika styrdokument: 
från att ha en naturlig plats i barns utveckling och fostran till sinnesträning, 
uttrycksmedel och lärande. Uddén (2004.) påpekar dock brister när det gäller 
framställningar i styrdokument (Skolverket, 2010) av hur arbetet med musik 
och andra estetiska uttrycksformer ska se ut, vilka kunskaper som pedagoger 
ska förmedla samt vilka redskap pedagoger ska använda i detta arbete.  
 
Idag är drygt 80 % av barn mellan ett och fem år inskrivna i den svenska för-
skolans verksamhet (Skolverket, 2015). Förskolan blir på så sätt en viktig arena 
när det gäller lärande och utveckling i små barns liv och förskolans pedagoger 
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har en viktig roll när det gäller möjliggörandet för bland annat kommunika-
tion, socialt samspel och barns möjligheter att få uttrycka sig, bland annat ge-
nom musik.  
 

Musik och förskolepedagogen 

I början av 1900-talet inrättades utbildningar och seminarier innehållande 
bland annat kurser i trädgårdsskötsel, hantverk, sång- och rörelselekar för 
barnträdgårdarnas personal (Tallberg Broman, 1995; Uddén, 2004). Utbild-
ningarna ansågs tillhandahålla de studerande relevant kunskap och kompe-
tens för arbetet med små barn i syfte att uppfostra och främja deras utveckling. 
Några av de krav som ställdes på pedagogerna inom de estetiska ämnena var 
musikalitet, fantasi och en förmåga att skapa. Musik, sång- och rörelselekar 
ansågs vara betydelsefulla som naturliga inslag i barnträdgårdarnas dagliga 
verksamhet (Tallberg Broman, 1995). I och med utvecklandet av den svenska 
barnomsorgen skedde en rad genomgripande förändringar i såväl lärarutbild-
ningar som styrdokument gällande pedagogernas uppdrag och innehåll (Hol-
gersen, 2008; Tallberg Broman, 1995). Förskolepedagogers roll förändras över 
tid, från fostrare och omsorgsgivare till handledare och utbildare (Holgersen, 
2008). Holgersen (2008) menar att de lärandeobjekt och strävansmål som inför-
des i både Läroplanen för förskolan från 1998 (Utbildningsdepartementet, 
1998) och den reviderade versionen (Skolverket, 2010) tar fokus från musik och 
de övriga estetiska ämnena medans ämnen som matematik och naturveten-
skap lyfts fram. I Holgersens artikel (2008) skildras hur musikämnet i svenska 
och nordiska förskolor uppfattas och författaren menar att politiker, forskare 
och lärarutbildningar har olika syn gällande musikämnets betydelse och funk-
tion i förskola och skola. Holgersen (a.a.) menar att hur musikämnet framställs 
i förskolans och skolans styrdokument signalerar vilka betydelser och funktio-
ner beslutsfattare ger ämnet. Detta menar Holgersen påverkar även pedago-
gers syn på musikämnet (2008).   
 
Pramling Samuelsson et al. (2009) påtalar i sina studier pedagogers förändrade 
förutsättningar för att arbeta med musik och att pedagoger i förskolan upple-
ver flera utmaningar i deras arbete med musik och andra estetiska ämnen. 
Även Uddén (2004) påpekar detta och framhåller pedagogers utmaningar i att 
tolka en, enligt författaren, oklar läroplanstext i Lpfö 98  när det gäller musik 
och andra estetiska ämnens funktion och syfte (Skolverket, 2010). Pramling 
Samuelsson et al. (2009) menar att trots att dessa ämnen ska utgöra både inne-
håll och metod i förskolans styrdokument så betraktas ämnena i huvudsak 
som ett medel och verktyg för att lära barnen något annat. När det gäller att 
använda musik som verktyg menar författarna (a.a.) att många pedagoger 
upplever att de saknar musikkompetens och att texten i olika styrdokument är 
för vag och tolkningsbara när det gäller det didaktiska innehållet i ämnet. 
Även Ehrlin och Wallerstedt (2014) betonar att detta också framkommer i de-
ras studier om förskolepedagogers musikkompetens och att detta påverkar hur 
pedagoger arbetar med musik och vilken betydelse och funktion musik erhål-
ler.   
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Den tekniska utvecklingen inom musik, som digitalisering, tillgång till appli-
kationer för surfplattor och möjlighet att strömma musik, har lett till att till-
gången till musik har ökat men också till nya sätt att använda och se på musik 
(Uddén, 2004). All musik är alltså idag mer lättillgänglig än någonsin, även 
inom den pedagogiska arenan. Vidare framhåller Uddén (2004) denna föränd-
ring av ljudvillkor i förskola och skola och nämner möjlighet till inspelning, 
användandet av musikprogram, applikationer och videofilmer och möjlighet 
att lyssna till olika genrer över hela världen. Författaren (a.a.) anser att denna 
tekniska utveckling ställer krav på pedagoger när det gäller hantering och till-
lämpning. En ytterligare utmaning som framkommer i de studier som Pram-
ling Samuelsson et al. (2009) genomfört är brister gällande vad som ska läras, 
hur det ska läras men också vilken roll pedagoger ska ha när det gäller musik 
och de estetiska ämnena. Samtidigt lever det traditionella sättet att betrakta 
musik kvar och Kim och Kemple (2011) menar att det finns en föreställning 
bland både lärarstudenter och pedagoger om såväl innehåll i musikaktiviteter i 
förskola och skola som hur den pedagogiska undervisningen bör gå till. Ruud 
(2002) framhåller att det finns en tendens att många vuxna upplever att de be-
höver prestera i musiksituationer och att detta kan bero på kulturella grunder. 
Författaren (a.a.) beskriver olika sätt att förhålla sig till musik. Ett sätt kan vara 
att musik och det estetiska uppfattas vara en egen värld där speciella koder 
och retorik krävs för att delta. Ett annat sätt kan vara att pedagoger upplever 
att de utsätter sig för risk att bli värderade för sina prestationer. I detta sam-
manhang nämner också Ruud synen på begreppet musikalitet och menar att 
musikalitet ofta uppfattas av människor som en medfödd talang (2002). Ruud 
menar att prestationskrav kan påverka pedagogers arbete med musik men 
framhåller betydelsen av att lyckas använda sig av de kunskaper man har för-
värvat i ämnet i pedagogiska sammanhang (a.a.). Pramling Samuelsson et al. 
(2009) framhåller att begreppet musikalitet ofta betraktas bland pedagoger i 
förskola och skola som något medfött. Detta ifrågasätter författarna och visar i 
sina studier bland små barn att det finns möjligheter att utveckla musikalitet 
och andra estetiska kunskaper och författarna anser att detta är något som går 
att lära, precis som att lära sig matematik och att läsa (a.a.). Vidare framkom-
mer i dessa studier att på vilket sätt pedagoger betraktar musikalitet kan detta 
synsätt bidra till osäkerhet när det gäller att lära ut musik och att musikupp-
draget ofta lämnas över till musikutbildad personal. När det gäller begreppet 
musikalitet hänvisar både Pramling Samuelsson et al. (2009) och Ruud (2002) 
till forskning som nämner sociala och kulturella faktorer liksom biologiska och 
neurologiska förutsättningar som betydelsefulla för musikaliska förmågor. 
Bortsett från detta menar Ruud (2002) att det kan vara svårt att förändra det 
traditionella tänkandet hos människor när det gäller musikalitet, vilket kan 
påverka hur man närmar sig musikämnet. Pramling Samuelsson et al. (2009) är 
av samma åsikt och anser att detta kan påverka hur pedagoger betraktar mu-
sikämnet och vilken betydelse och funktion musik har i pedagogiska samman-
hang. 
 
Oavsett vilken syn pedagoger har på musikalitet och vilka underliggande fak-
torer som påverkar detta betonar Pramling Samuelsson et al. (2009) vikten av 
pedagogernas roll i arbetet med musik och de estetiska ämnena. Detta nämner 
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även Holmberg (2014 ) i sin doktorsavhandling om musik och musikdidaktik i 
förskolepraktiker. I likhet med Pramling Samuelsson et al. (2009) visar Holm-
bergs studie (2014) att pedagogers medvetna eller omedvetna syn på musik 
påverkar deras arbetet med musik. Även Holgersen (2008) instämmer i detta 
och menar att det är upp till pedagogerna hur stort utrymme musikämnet får 
och vilka funktioner som det tilldelas. Vidare påpekar författaren (a.a.) att det 
finns ett samband mellan pedagogers syn på musik och att det i många länder 
råder brist på kompetens och kunskap i musikämnet bland pedagoger i försko-
lan. Pramling Samuelsson et al. (2009) understryker att det finns en tendens att 
pedagoger lämnar över arbetet med musik till mer intresserade kollegor för att 
undvika ämnet. Detta, menar författarna (a.a.), verkar dock inte vara lika van-
ligt förekommande i andra ämnen såsom språk, teknik och matematik. Pram-
ling Samuelsson et al. (2009) anser att en anledning till detta kan vara att peda-
goger inte lär ut musik på samma sätt som andra ämnen såsom matematik, 
naturkunskap och språk. I Kim och Kemples studie (2011) bland lärarstudenter 
framkommer att de upplever att finns mer tydlighet i styrdokument i till ex-
empel ämnen som matematik och teknik men inte i musik och estetiska ämnen 
vilket författarna anser kan bidra till att musikämnet uppfattas som en utma-
ning. Samtidigt visar också Kim och Kemples studie att lärarstudenter upple-
ver att musik och estetiska ämnen kräver mer av pedagogen (2011). Detta, i 
kombination med hur begreppet musikalitet betraktas, menar Kim och Kemple 
kan påverka val av inriktning i grundutbildningar men också val vid fortbild-
ningar (a.a.). Holgersen (2008) påpekar att minskat intresse av musikämnet i 
utbildningar kan få konsekvenser för vilken betydelse och funktion ämnet till-
delas i pedagogiska sammanhang. Även förskolepedagogers roll förefaller har 
förändrats över tid, från fostrare och omsorgsgivare till lärare och utbildare. 
 

Musikens olika funktioner i pedagogiska kontexter 

Vygotskij (1995) menar att vi föds som kreativa varelser och i vårt skapande 
uttrycker vi våra innersta tankar, erfarenheter och hur vi ser på vår omvärld. 
Musik och andra estetiska ämnen nämner Vygotskij som betydelsefulla ut-
trycksformer i detta sammanhang och beskriver bland annat musik som en 
viktig faktor i barns sökande efter att hitta sin röst (a.a.). Musik förknippas ofta 
med begreppen språk, kommunikation, sinnesupplevelser, humörreglerare, 
rörelse och social gemenskap (Jederlund, 2011). Förhållandet till musik, sång 
och rörelse får olika betydelser för olika människor (Bjørkvold, 2005). Trygg-
het, avslappning, motivation, minnen och som uttrycksmedel är bara några 
exempel. Bjørkvold (2005) menar att människan föds som en nyfiken musisk 
varelse med öppna sinnen och med lust att kommunicera med sin omvärld. 
Lilliestam (2006) poängterar att musik som kommunikation ofta glöms bort 
eller tas för givet och nämner i detta sammanhang förskolan och det kommu-
nicerandet som sker där. (Bjørkvold, 2005) nämner situationer som vid sköt-
bordet, vid måltider och vid påklädning som exempel där kommunikation 
sker i form av lek och bus, utbyte av ögonkontakt, rabblande av enkla rim och 
ramsor och sjungande av barnvisor. Riddersporre (2012) menar att det finns 
olika anledningar till att vuxna använder musik och sång för barn. Några fak-
torer som författaren nämner är att reglera samspelet mellan sig och barnet, en 
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introduktion till språket och att förmedla texterna i sångerna som ofta slår an 
en ton av etik och moral (a.a.). Detta menar Riddersporre är något som försko-
lan har tagit fasta på och att musik har alltid haft en framträdande roll i det 
pedagogiska arbetet oavsett syfte.  
 
Ehrlin och Wallerstedt (2014) menar att i pedagogiska sammanhang har musik 
idag ofta funktionen som verktyg och medhjälpare med uppgift att utveckla 
betydelsefulla kunskaper i andra ämnen än musik. Jederlund (2011) påpekar 
att användandet av musik som verktyg för lärande och utveckling av olika 
förmågor och kunskaper är något som många pedagoger redan känner till och 
vet att det fungerar. Pramling Samuelsson et al. (2009) problematiserar använ-
dandet av musik och andra estetiska ämnen som ett pedagogiskt verktyg för 
lärande av annan kunskap, som till exempel språk, och menar att det estetiska 
i sig är värdefullt i sig. Qvarsell (2011) delar denna uppfattning med Pramling 
Samuelsson et al. (2009) men betonar också att det gestaltande språket också 
viktigt och är ett demokratiskt och betydelsefullt redskap i människans utveck-
ling. Att ge barn möjlighet att uttrycka sig och kommunicera är också en rät-
tighet vilken framhålls i internationella styrdokument som Barnkonventionen 
(UNICEF Sverige, 2009) men också i nationella styrdokument (Sverige, 2010). 
Qvarsell (2011) menar att barn ska tillhandahållas flera uttrycksätt för att få 
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och betonar vikten av att ge 
barn i förskola och skola tillgång till musik och andra estetiska uttrycksformer.  
 

Sammanfattning av bakgrund 

Musik och andra estetiska ämnen har haft en tydlig roll och ställning på den 
pedagogiska arenan som över tid har förändrats. I revideringen av förskolans 
styrdokument (Skolverket, 2010) nämns att musik och estetiska ämnen ska 
utgöra både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveck-
ling och lärande. I flera studier framkommer att förutsättningarna för att arbe-
ta med musik kan variera från pedagog till pedagog. Bland annat uttrycker 
både verksamma pedagoger och lärarstudenter en avsaknad av didaktiska 
verktyg och material i musikämnet i förskolepraktiken (Holgersen, 2008; 
Holmberg, 2014; Kim & Kemple, 2011; Pramling Samuelsson et al., 2009). Det-
ta, i kombination med prestationskrav, variationer när det gäller pedagogers 
musikkunskaper och intresse kan förefaller ha betydelse för pedagogers arbe-
tet med musik, vilket i sin tur kan påverka vilken funktion musik tilldelas. 
Både Kim och Kemple (2011) och Pramling Samuelsson et al. (2009) betonar 
vikten av att se över innehållet i både grundutbildning och fortbildning när det 
gäller musik och andra estetiska ämnen för att tillhandahålla pedagoger själv-
förtroende och kunskap i arbetet med musik. Holmberg (2014) menar att pe-
dagogiska styrdokument och pedagogers syn på musikämnet är av vikt är det 
gäller vilken funktion musik har i förskolans dagliga verksamhet. Pramling 
Samuelsson et al. (2009) menar att i pedagogiska sammanhang får musik 
främst funktionen som verktyg i lärandet och utvecklandet av bland annat 
kommunikation, socialt samspel och i förmedlandet av normer och värden. I 
detta sammanhang nämns också musikens betydelse för upplevelse av trygg-
het, glädje och motivation.  



  

 

9 

 

 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers förutsättningar för att 
arbeta med musik samt vilka funktioner musik har i pedagogiska samman-
hang.  
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 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som valdes för undersökningen, en be-
skrivning av genomförandet av studien och urvalsförfarandet av pedagoger, 
en redogörelse för etiska överväganden i enlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2010) samt en redogörelse för val av analysmetod.   
 

Val av metod 

Genom att redogöra för metodval och dess för- respektive nackdelar ökas tex-
tens transparens men har också betydelse för studiens validitet och reliabilitet 
(Svensson & Ahrne, 2015). Då studiens syfte är att undersöka vilken betydelse 
och funktion musik har i pedagogiska sammanhang har en kvalitativ forsk-
ningsmetod valts. Svensson och Ahrne menar att kvalitativa forskningsmeto-
der fångar tankar, känslor och avsikter hos informanter (2015). Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) anser att intervjuer är betydande och centrala för 
utvecklingen av ett samhällsvetenskapligt forskningsarbete och är brukligast 
som metod bland studenter. Genom intervjuer kan betydelsefulla nyanser som 
tonfall och kroppsspråk uppfattas av forskaren i motsats till användning av 
enkäter och andra kvantitativa forskningsmetoder (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Både Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) och Stukát (2011) nämner att det 
förekommer olika former av intervjuer som bland annat strukturerade inter-
vjuer, djupintervjuer och fokusgruppintervjuer. I denna undersökning har se-
mistrukturerade intervjuer med bildstöd (bilaga 3) genomförts med verksam-
ma pedagoger inom förskolans verksamhet. En intervjuguide togs fram (bilaga 
2) som stöd i intervjuerna.  
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att även om intervju som metod 
kan uppfattas som överlägsen, visar forskning att den information som fram-
kommer i intervjuerna också formas av sociala och språkliga sammanhang. 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att frågorna och själva genomfö-
randet blir oerhört essentiellt och kräver tid, planering och reflektion. När det 
gäller bildstöd i intervjuer menar Sverrisson (2015) att dessa kan användas som 
samtalsämne och för att styra intervjun och anser att bilder kan vara en natur-
lig utgångspunkt vid intervjuer och tillhandahålla informanter en känsla av 
delaktighet och möjlighet att styra samtalet. Vidare nämner Sverrisson (a.a.) att 
bilder kan också vara till stöd i intervjuer där informanter kan ha svårigheter 
att kommunicera sina kunskaper och upplevelser i det relevanta ämnet eller 
för att väcka minnen. Sverrisson (2015) påpekar även nackdelar med bildstöd 
och nämner att bilder kan leda informanten till ett förväntat svar, vilket kan 
påverka studiens validitet. Författaren menar att detta bör tas i beaktande vid 
val av metod. För att öka denna studies validitet genomfördes en pilotstudie 
för att undersöka hur intervjuguidens frågor och utvalda bilder uppfattades av 
informanterna.  
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Pilotstudie - semistrukturerade intervjuer med bildstöd 
En pilotstudie där metodval och intervjufrågor prövas kan vara ett sätt att un-
dersöka om informanternas respons i pilotstudien besvarar de frågeställningar 
som forskaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I denna pilotstudie 
genomfördes semistrukturerade intervjuer med intervjuguide och bildstöd 
med två verksamma pedagoger i förskolan. Intervjuguidens frågor visade sig 
vara relevanta då informanterna respons besvarade frågeställningarna. Fyra 
bilder visades under intervjuerna. Tre av dessa bilder valdes sedan ut till den 
större studien, då informanterna i pilotstudien uttryckte att den fjärde bilden 
upplevdes ha en ledande karaktär och valdes därför bort för att inte påverka 
den större studiens validitet. Samtliga bilder (se bilaga 3) hämtades via söksi-
dor på internet och både upphovsrätt och publiceringstillstånd hade granskats 
och kontrollerats för att kunna användas i offentliga sammanhang.  
 

Genomförande och urval av pedagoger 

I denna forskningsstudie användes semistrukturerade intervjuer med intervju-
guide (se bilaga 2) och bildstöd (se bilaga 3). En kommuns hemsida användes 
för att välja ut 10 förskolor. Dessa 10 förskolor valdes ut slumpmässigt bland 
cirka 70 kommunala förskolor. Vidare kontaktades förskolecheferna på dessa 
10 förskolor via e-post där missiv bifogades (se bilaga 1). I missivet presente-
rades vad jag önskade få hjälp med. Vidare uttrycktes i missivet att det inte var 
något krav att deltagarna behövde arbeta aktivt med musik, detta i ett försök 
att undvika att påverka förskolecheferna när det gällde deras urvalsprocess av 
deltagare. Utskicken följdes upp med telefonsamtal till samtliga förskolechefer. 
Dessa 10 förskolechefer föreslog en till två pedagoger per förskola som arbeta-
de på olika avdelningar och som kunde tänkas delta i undersökningen. Av 
dessa förslag valdes 10 pedagoger ut slumpmässigt av mig som därefter kon-
taktades via telefon. När det gäller antalet intervjuer och informanter menar 
Kvale och Brinkmann att antalet är beroende av studiens syfte samt risk för 
bortfall (2009). Eriksson-Zetterquist och Ahrne bedömer att genom att inter-
vjua mellan sex och åtta personer ökar säkerheten att informanternas svar är 
relativt oberoende av enskilda individers uppfattningar (2015). Eftersom 10 
förskolechefer kontaktades inför denna studie fanns goda möjligheter att hitta 
minst 10 pedagoger som hade möjlighet att delta för intervjuer. På grund av 
tidsbrist genomfördes intervjuer med sju av 10 kontaktade pedagoger. Varför 
just dessa sju pedagoger valdes berodde på att dessa sju var de pedagoger som 
var tillgängliga för intervjuer inom loppet av en vecka, vilket förklarar bortfal-
let.  
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att det finns ett antal faktorer 
som kan påverka intervjuer och faktorer som nämns är bland annat informan-
ternas förförståelse och den miljö där intervjuerna äger rum. En intervju på 
informanternas arbetsplats menar författarna (a.a.) kan innebära att informan-
ter uttrycker tankar om sig som medarbetare och pedagog, det vill säga att 
arbetsplatsen sammankopplas till professionen. Före samtliga intervjuer hade 
jag samtalat med informanterna via telefon för att bestämma plats och tid. In-
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tervjuerna genomfördes på informanternas respektive förskola och i ett avskilt 
rum. Dokumentering skedde genom inspelning av samtalen samt med kom-
pletterande anteckningar. Intervjuerna varade mellan 25 och 30 minuter. De 
inspelade intervjuerna transkriberades och kompletterades med ovan nämnda 
anteckningar som förutom informanternas interagerande med bilderna också 
innehöll noteringar gällande deras kroppsspråk och gester.  
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne pratar om betydelsen av att i kvalitativa inter-
vjuer uppnå en mättnad, vilket i detta sammanhang innebär när forskaren 
känner igen svaren hos informanterna och mönster kan urskiljas (2015). Ytter-
ligare intervjuer kanske inte genererar ny kunskap enligt Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (a.a.). Enligt överenskommelse med de 10 kontaktade förskoleche-
ferna fanns möjlighet att återkomma och intervjua ytterligare pedagoger om 
behovet fanns. Fler intervjuer ansågs ej vara nödvändig då en mättnad, ett 
mönster urskiljdes vid tolkning och analysen av resultatet.  
 
De deltagande pedagogerna arbetade vid fem olika förskolor och på sju olika 
avdelningar. Samtliga av de sju pedagogerna var kvinnor, tre av dessa peda-
goger hade förskollärarutbildningar, tre hade barnskötarutbildningar och en 
pedagog hade en utbildning som tidigarelärare. Tre av sju pedagoger uppgav 
att de hade någon form av vidareutbildning inom musik. I följande tabell pre-
senteras de sju pedagogerna med fingerade namn, vilken typ av grundutbild-
ning samt eventuell vidareutbildning de har erhållit inom musik för att under-
lätta för läsaren att komma ihåg och hålla isär informanterna.   
 
Tabell 1: Översikt över deltagande pedagoger. 
 

Pedagog Grundutbildning Vidareutbildning 
Filippa Förskollärare  
Fanny Förskollärare  
Freja Förskollärare Musik, för ett år sedan   
Terese Tidigarelärare Musik, för 10 år sedan 
Barbro Barnskötare  
Berit Barnskötare  
Britt-Marie Barnskötare Musik, för 25 år sedan 
 

Forskningsetiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av forskares ansvar och medve-
tenhet beträffande de forskningsetiska principer som gäller vid undersökning-
ar och studier och att dessa bör förmedlas till informanterna. Innan genomfö-
randet av intervjuerna har informanterna i denna studie delgivits Vetenskaps-
rådets forskningsetiska principer (2011). Dessa forskningsetiska principer är: 
informationskravet, samtyckeskravet, kravet på konfidentialitet samt nyttjan-
dekravet  (Vetenskapsrådet, 2011). Nedan följer en mer utförlig beskrivning av 
innebörden av dessa forskningsetiska principer: 
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o Informationskravet - förklara syftet med undersökningen, hur under-
sökningen är upplagd samt informantens roll. Deltagandet är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas under intervjun. Här förklaras också 
hur undersökningen dokumenteras. I detta fall informerades informan-
terna om detta före intervjun samt att intervjun skulle spelas in och do-
kumenteras skriftligen.   

o Samtyckeskravet - förfrågan om informanternas deltagande skickas 
skriftligen och behöver deltagarnas samtycke. Detta gjordes via e-post 
och bekräftades ytterligare muntligen, först via telefonsamtal och däref-
ter innan intervjun startade. 

o Konfidentialitetskravet - informanterna samt förskolan ska inte kunna 
identifieras. Pedagogerna i denna studie benämns endast som kvinnli-
ga pedagoger med respektive utbildning, antal år i yrket, ålder på de 
barn där pedagogerna arbetar idag samt antal avdelningar på respekti-
ve förskola.  

o Nyttjandekravet - upplysa informanterna om att intervjun endast 
kommer att användas i forskningssyfte. Informanterna i denna studie 
har informerats om detta och att de kommer att kunna ta del av materi-
alet via Mittuniversitetet om de så önskar samt att alla ljudfiler och 
transkriberingar kommer att förstöras efter godkännandet av detta ex-
amensarbete. 

 

Analysmetod 

Det insamlade materialet har transkriberats i syfte att skapa struktur och över-
blick (Kvale & Brinkmann, 2009; Rennstam & Wästerfors, 2015). Kvale och 
Brinkmann poängterar att det finns ett antal svårigheter med att den muntliga 
intervjun blir en skriftlig text (2009). Författarna menar att utskriften av en in-
tervju räknas som ett tillförlitligt empiriskt material i en forskningsstudie men 
är i själva verket en konstruktion där texten bedöms och tolkas. Detta anser 
Kvale och Brinkmann har betydelse för reliabiliteten och validiteten av det 
empiriska materialet. Det handlar om att översätta talspråk till skriftspråk där 
regler mellan dessa skiljer sig åt och att översättningen blir tolkade konstruk-
tioner. Svensson menar att tolkningen av ett empiriskt material är särskilt vik-
tig inom samhällsvetenskaplig forskning (2015). En anledning som Svensson 
betonar är tillgången till ett stort antal teorier och perspektiv, som innebär att 
ett empiriskt material kan förklaras och förstås på flera sätt beroende på fors-
karens valda perspektiv. Det empiriska materialet i denna studie har därför 
analyserats utifrån ett perspektiv där förståelse premieras framför förklaring. 

Val av tolkningsansats 
Tolkningen av resultatet har inte varit att försöka hitta en "sanning" då det är 
människors uttalanden och beskrivningar som ska tolkas och analyseras. Med 
anledning av detta har det empiriska materialet analyserats, inspirerat av en 
hermeneutisk tolkningsansats. Utgångspunkten blir i denna studie de beskriv-
ningar, uttalanden och upplevelser som de intervjuade pedagogerna förmed-
lar. Hyldgaard (2008) menar att tolka något innebär att översätta och jämställer 
hermeneutik med inlevelseteori. Vidare betonar Hyldgaard  (a.a.) att tolkning 
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av det människor uttrycker bör betraktas som en del av en helhet. Författaren 
beskriver en hermeneutisk tolkning av ett empiriskt material som att söka 
"...efter betydelsen i människors uttryck - historiskt, kulturellt och konstnärligt." 
(Hyldgaard, 2008, s. 33). Det pedagogerna ger uttryck för i denna forsknings-
studie gällande musik och deras arbete med musik i förskolans verksamhet är 
utgångspunkten för den tolkning som gjorts.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att syftet med en hermeneutisk tolkning av 
ett empiriskt material är att erhålla en valid och gemensam förståelse för en 
text och dess mening. Författarna (a.a.) anser att en hermeneutisk texttolkning 
redogör för samtalen i intervjuerna genom att intervjuerna transkriberas och 
sedan tolkas samt genom att beskriva för hur dessa intervjuer har tolkats, själva 
tolkningsprocessen. Tolkningsprocessen i denna studie har gått till så att den 
transkriberade texten har kompletterats med anteckningar och därefter tolkats 
utifrån ett antal perspektiv för att få en så bred förståelse för det pedagogerna 
ger uttryck för.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att formulering av de frågor som fors-
karen ställer sig vid tolkningsprocessen är oerhörd viktiga och nämner i detta 
sammanhang begreppen tendentiös subjektivitet och perspektivisk subjektivi-
tet. Tendentiös subjektivitet, menar författarna, innebär att forskaren endast 
fångar upp uttalanden som stödjer en för forskaren redan förutfattad mening 
och som rättfärdigar de egna slutsatserna. Perspektivisk subjektivitet medför 
att forskaren intar olika perspektiv och varierar sina frågor vid tolkning av det 
empiriska materialet. I detta sammanhang menar författarna att subjektivitet 
inte framstår som en svaghet vid tolkningsarbetet utan bekräftar styrkan med 
intervjuforskning. I denna studie har tolkning skett, som nämnts tidigare, ut-
ifrån flera perspektiv genom att belysa informanternas uttalanden utan att 
värdera eller bedöma dem. Då samtliga informanter intervjuades enskilt und-
veks påverkan från kollegor vid deras uttalanden gällande deras upplevelser 
och beskrivningar av arbete med musikämnet och vilka funktioner det kan 
inneha, vilket ökar undersökningens reliabilitet. Brinkkjær och Høyen (2013) 
menar att för att förstå det informanter uttrycker i ett visst ämne bör flera 
aspekter tolkas. Sociala, historiska och kulturella aspekter kan utgöra delar 
som bör belysas. Mönster, kategorier samt nyckelord har eftersökts i informan-
ternas uttalanden i denna studie som har varit relevanta för studiens syfte. 
Efter analys och tolkning av det empiriska materialet har resultatet jämförts 
med tidigare forskning inom aktuellt forskningsområde för att generera tro-
värdighet.  
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 Resultat 
Syftet med denna studie varit att undersöka pedagogers förutsättningar  för att 
arbeta med musik samt vilken funktion musik har i pedagogiska samman-
hang. I detta kapitel redovisas resultatet i form av tolkning och analys av det 
empiriska materialet. 
 

Pedagogers beskrivningar av arbete med musik 

I analysen av det empiriska materialet framkommer att deras arbete med mu-
sik särskiljer sig. Fyra orsaker till detta framkommer: 
 
• Samtliga pedagoger delger att de upplever en otydlighet i hur musik och 

andra estetiska ämnen skildras i förskolans styrdokumenten (Skolverket, 
2010). Tre av sju (43%) uttrycker att detta inte har någon större påverkan på 
deras praktiska arbete medans fyra (57%) anser att detta är både problema-
tiskt och utmanande i deras arbete med musik av olika anledningar. En an-
ledning som dessa pedagoger beskriver är att de upplever svårigheter med 
att tolka texten och uppdraget i styrdokumenten när det gäller vad som ska 
läras ut, varför och hur det bör förmedlas. Detta kan tolkas som att utfor-
mandet av texten i förskolans styrdokument (Skolverket, 2010) har betydel-
se för hur pedagoger närmar sig de uppdrag som förskolan har.  

• Fyra (57%) av pedagogerna upplever brist på didaktiska redskap i arbetet 
med musik i form av material och nya uppslag. Detta kan förstås som att 
den musikkunskap som pedagoger har anskaffat sig, i sina grundutbild-
ningar eller genom eventuella vidarebildningar, har betydelse för om de 
upplever att de har tillgång till redskap eller inte i när de arbetar med mu-
sik.  

• Fyra (57%) av pedagogerna upplever att de har goda musikkunskaper me-
dans tre (43%) pedagoger upplever att deras musikkunskaper är begränsa-
de och att detta påverkar hur de arbetar med musik och vad de erbjuder 
barnen.  

• Samliga pedagoger uppfattar de brist på engagemang från både chefer och 
vissa kolleger när det gäller musik. Fortbildningar i musik uteblir och istäl-
let erbjuds i ämnen som betraktas som mer akademiska.  

 
Detta kan förstås som att tydliga lärandemål, didaktiska redskap, förvärvade 
musikkunskaper och prioriteringar från ledning är faktorer som har betydelse 
för hur pedagoger arbetar med förskolans pedagogiska uppdrag gällande mu-
sikämnet.  
 
Pedagogerna nämner att de använder olika musikaliska inslag i samband med 
beskrivningen av deras arbete med musik. Dessa musikaliska inslag figurerar i 
pedagogernas berättelser om deras arbete och inslagens betydelse varierar för 
den enskilde pedagogen. Sång är det mest förekommande musikaliska inslaget 
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som pedagogerna nämner när de beskriver sitt arbete med musik. Förutom att 
sång är det mest förekommande musikaliska inslaget som pedagogerna ut-
trycker framkommer också att sång framstår som det mest användbara didak-
tiska redskapet i deras arbete med musik. Britt-Marie och Terese uttrycker i de 
följande citaten deras uppfattningar om sång och förmågan att sjunga: 
 

"… men alla kan ju sjunga. Alla kan sjunga. Det finns ingen som inte kan sjunga. 
Och tycker man själv att man inte kan sjunga så kan man sjunga i alla fall." (Britt-
Marie, barnskötare). 

 
"…det måste ju va bättre att sjunga i en bekväm tonart med vuxna så att den kan 
leda på ett bra sätt för om dom inte kan sjunga, om den vuxna inte kan sjunga… då 
häng… då sjunger inte barnen heller." "…för man märker ju, sjunger jag med och är 
entusiasmerande med både kropp och själ och hjärta då, då, då hänger ju barna 
med. Ja! Absolut!" (Terese, tidigarelärare). 

 
Detta kan tolkas som att förmågan att sjunga är en nödvändig kunskap i peda-
gogers arbete med musik. Vidare framträder att arbete med musik verkar före-
komma i två olika kontexter: som planerade respektive oplanerade musikakti-
viteter.  

Planerade musikaktiviteter 
Pedagogerna beskriver olika artefakter såsom gitarr, trummor och rytmin-
strument som pedagogerna uttrycker kan användas i arbetet med musik och 
framför allt vid planerade musikaktiviteter. Pedagogerna uttrycker att de upp-
fattar att tillgång till musikinstrument varierar mellan förskolor liksom in-
strumentens skick. Detta kan tolkas som att intresse och prioritering när det 
gäller artefakter kan skilja sig från pedagog till pedagog men också mellan 
förskolor. Vidare framkommer att sex av sju pedagoger beskriver att de har 
planerade musikaktiviteter dagligen på respektive förskola och att det är vid 
dessa tillfällen som det främsta arbetet med musik sker. Fanny beskriver sitt 
arbete musik något annorlunda än de övriga pedagogerna:   
 

"… vi sjunger lite grann ibland när vi (läs pedagoger) har möten, det är ju mest jag, 
jag vet inte. Jag har inte hört någon av mina andra pedagoger sjunga." "Men det är 
inte så att… att man använder sången som… ja, men nu så har vi tillfälle att sjunga. 
Men det kan man också ha ibland, att man har tagit en trumma och instrument och 
så…"  (Fanny, förskollärare). 

 
Fannys uttalande kan tolkas som att hon har oplanerade och spontana musik-
aktiviteter och att hon har en bild av hur planerade musikaktiviteter bör vara. 
Av de sex pedagoger som uppger att de har planerade musikaktiviteter anser 
de att sångsamlingar är den mest förekomna musikaktiviteten. I analysen av 
beskrivningarna av dessa samlingar framstår dessa som tydligt strukturerade 
med ett formbart innehåll som varierar beroende på den ansvarige pedagogens 
mål och intentioner med aktiviteten. Pedagogen Terese ger uttryck åt en tydlig 
struktur vid planerade musikaktiviteter och förmedlar vad hon anser att den 
bör innehålla. Detta illustreras i följande citat:   
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"… ja, en (läs pedagog) som hjälper till vid samlingen och en som är ansvarig." "… 
tänk dig att det finns liksom ett grundutbud eller vad jag ska säga… liksom en bas 
med sånger som barnen… ja, ska lära sig eller helst erbjudas i alla fall..." "… när jag 
har kört rytmiksamlingar då är det jag som bestämmer för då… ja, men… hela sam-
lingen har ju jag tänkt igenom i förväg. Upplägget så."  (Terese, tidigarelärare). 

 
Terese nämner ett basutbud av sånger som hon framhåller bör ingå i de plane-
rade musikaktiviteterna och som successivt utökas. Vidare framkommer att 
rim och ramsor, rörelse, sjalar och stödtecken förekommer. Detta illustreras i 
följande citat: 
 

"... vi har jobbat med stödtecken och försöka få sånger med tecken..." "Vi har precis 
köpt in såna här danssjalar så man får in det också... mera rörelse" (Terese, tidigare-
lärare). 

 
Vidare framkommer att tre av sju pedagoger uppger att de använder rytmin-
strument vid musiksamlingar som barnen får välja att spela på. Vid spel av 
rytminstrument beskrivs arbete med dynamik såsom att spela starkt respektive 
svagt och spela/pausa. Detta tolkas som att dessa pedagoger har kunskaper 
och intresse av musikämnet som kan vara av vikt för utformandet och innehål-
let i planerade musikaktiviteter.  
 
Britt-Marie anser att planerade musikaktiviteter bör framför allt bör innehålla 
sång men också något musikinstrument. Freja är av samma uppfattning och 
beskriver att hon, i likhet med Britt-Marie, främst använder sång, trumma och 
rytminstrument i både planerade och oplanerade musikaktiviteter. Vid tolk-
ning av pedagogernas beskrivningar framkommer olika mönster i användan-
det av musikinstrument vid planerade musikaktiviteter. Freja, Terese och Fi-
lippa beskriver att de har bra musikkunskaper i spel med de musikinstrument 
som finns tillgängliga på respektive förskola och att dessa används av både 
pedagoger och barn. Fanny, Barbro och Berit nämner att de har bristande mu-
sikkunskaper när det gäller användandet av musikinstrument och delger att 
förekomsten av olika musikinstrument blir sporadiska eller ofta uteblir. I sam-
band med tolkning av pedagogernas beskrivningar av deras arbete med plane-
rade musikaktiviteter framträder en bild av ett förgivettagande om hur en pla-
nerad musikaktivitet bör gå till och vad den bör innehålla, liknande det Terese 
uttrycker i hennes citat. Detta trots att samtliga pedagoger uppfattar en otyd-
lighet i styrdokument (Skolverket, 2010) gällande musikinnehållet. Detta kan 
tolkas som att pedagogers musikkunskap i detta sammanhang har betydelse 
för vad pedagoger erbjuder barn.   

Oplanerade musikaktiviteter 
När det gäller oplanerade musikaktiviteter innebär det i detta sammanhang 
stunder då sång, musik och rörelse förekommer spontant, improviserat och 
ostrukturerat. I analysen av det empiriska materialet framkommer att pedago-
gerna beskriver att spontansång och lyssnande på musik förekommer i den 
dagliga verksamheten. Två arbetssätt framträder vid oplanerade och spontana 
musikaktiviteter. Det ena arbetssättet är att pedagogerna eller barnen initierar 
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oplanerade musikaktiviteter. Freja, Terese och Britt-Marie uttrycker att de ini-
tierar oplanerade musikaktiviteter lika frekvent som barnen på respektive av-
delning och att detta sker dagligen. Britt-Marie beskriver ett tillfälle där barnen 
initierar spontansång enligt följande: 
 

"… när vi sitter och gör Play-Doh. Till exempel. Och så kanske... jag gjorde en snigel 
vara här (visar hur hon formar den i handen) och då började dom (läs barnen) att 
sjunga "Lilla snigel, akta dig"." (Britt-Marie, barnskötare). 

 
Dessa tre pedagoger nämner också att de använder musikinstrument även om 
musikaktiviteten är oplanerade och spontan. Detta kan tolkas som att det finns 
intentioner bland dessa tre pedagoger att skapa möjligheter för barn till infly-
tande, delaktighet och lärande gällande musikämnet och vid dessa spontana 
tillfällen. Fanny uppfattar att hon är den enda pedagogen på hennes avdelning 
som initierar till oplanerade musikaktiviteter i form av sång tillsammans med 
barnen och att detta sker dagligen och ostrukturerat vid till exempel lek och 
matsituationer. Fanny upplever att barnen inte tar initiativ. Till skillnad från 
Fanny anser Barbro, Berit och Filippa anser att det är alltid barnen som initie-
rar till oplanerade och spontana musiktillfällen. Detta kan tolkas som att mu-
sikkunskaper och intresse har betydelse för om pedagoger initierar spontana 
och oplanerade musikaktiviteter. Vidare visar studien att dessa tre pedagoger 
uppfattar att de oplanerade musikaktiviteterna är svårare att genomföra och 
att det är planerade musikaktiviteter som de uppfattar ingår i deras pedago-
giska uppdrag. 
 
Det andra arbetssättet vid genomförande av oplanerade musikaktiviteter be-
skrivs av samtliga pedagoger som byggande av egna musikinstrument i olika 
material som ett sätt att engagera barnen och väcka deras intresse för musik-
ämnet. Dessa instrument används i allt arbete med musik och uppfattas som 
uppskattat av barnen oavsett ålder. Barbro, Berit, Fanny och Filippa delger att  
byggande av egna musikinstrument sker om barnen visar intresse. Vidare del-
ger Fanny att hon uppfattar att det finns en tendens att musikinstrument an-
vänds som leksaker på hennes avdelning och uttrycker att de förlorar både 
värde och status. Detta beskrivs enligt följande: 
 

"… det är så lätt att dom går sönder. Barn är ju inte försiktiga med värdet liksom." 
(Fanny, förskollärare). 

 
Fannys uttalande kan tolkas som att pedagoger har ett stort ansvar när det 
gäller att lära barn hur instrument bör hanteras, oavsett om dessa har byggts 
själva eller inte. Detta kan förstås som att pedagogers kunskaper och intresse 
av instrumentspel har betydelse för om instrument förekommer vid oplanera-
de och spontana musikaktiviteter.  
 

Musikens olika funktioner  

I analysen av det empiriska materialet framkommer ett antal begrepp och 
funktioner som pedagogerna förmedlar i sina beskrivningar av musikämnet. 
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Glädje, engagemang, utmanande, osäkerhet och användbart verktyg är några 
av dessa begrepp. Vidare framkommer en medvetenhet bland de intervjuade 
pedagogerna om att musik (och andra estetiska ämnen) beskrivs i förskolans 
styrdokument (Skolverket, 2010) som en uttrycksform och inte som strävans-
mål. Vid tolkning av pedagogernas beskrivningar av vilka olika funktioner 
musik kan ha framträder musikämnet först och främst som ett verktyg. 

Musik som verktyg 
Analysen visar att pedagogerna anser att musik främst har funktionen som 
verktyg för barns utveckling och lärande av olika förmågor och kunskaper. I 
detta sammanhang nämner pedagogerna bland annat språk, förmågan att 
lyssna, minneträning, socialt samspel, självkänsla och fantasi. Vidare uttrycker 
pedagogerna att musik har fler syften och funktioner än vad som nämns i för-
skolans styrdokument (Skolverket, 2010). 
 
Nedan följer citat från de intervjuade pedagogerna där de beskriver vilka funk-
tioner som de anser att musik har i förskolans pedagogiska verksamhet:  
 

"… hon (läs femårig flicka) är inte en sån som tar plats i samlingen och vill helst inte 
säga så mycket så där då men hon ställde sig och sjöng "Let it go" ur Frost (läs fil-
men) helt själv… Så att musik kan ju få dom som inte vågar så mycket annat…" (Fi-
lippa, förskollärare). 

 
Filippa uttrycker i detta citat att musik har en funktion som verktyg i arbete 
med att stärka barns självkänsla men också som uttrycksmedel. Terese ut-
trycker i citatet nedan en annan funktion som hon anser att musik har: 
 

"Ja, jag tycker att det är häftigt liksom vi som har barn, så många barn som inte har 
svenska som modersmål… det fångar dom. Och blir ju väldigt repetitivt varje dag, 
samma sånger, typ men, men… dom lär sig ju dom, nej, dom vet ju inte vad dom 
sjunger riktigt men det gör inte svenska barn heller… och så. Nja, men dom fångas 
av det och dom är med och delaktiga." (Terese, tidigarelärare).  

 
Detta citat kan tolkas som att musikämnet har en betydelsefull funktion i barns 
språkutveckling. Både Fanny och Britt-Marie ger uttryck för att de uppfattar 
musik som viktig komponent i barns lärande av kunskaper i olika ämnen, vil-
ket illustreras i de två följande citaten:  

 
"… jag vet ju det här med stavelser och sånt… att man ska… ja, både i matematik 
och läsning så att man kan sju… att man kan klappa namn och så. Och sen kan man 
kan använda sången till inlärning tycker jag alltså, det här med dom sju dag…  
veckans dagar och så. Sång är ju jättebra så för inlärning och det vet jag att dom har 
jobbat mycket med kroppen och då finns det så här, någon sång om hjärnan som 
bara kan liksom… Och sång kan man använda för att lära sig faktakunskaper." 
(Fanny, förskollärare). 

 
"Musiken - den främjar ju faktiskt lärandet. Det är ju jätteviktigt och mycket vikti-
gare än vad vi tror faktiskt. I matematiken… lärandet och läsa och allt. Och hur 
man ska röra, du vet rörelser och allting sånt där…"  "Det här med… pulsen, med 
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takten och med… lättare faktiskt att lära sig när man har så här (knäpper fingrarna i 
puls). Alfabetet till exempel." (Britt-Marie, barnskötare). 

 
I dessa citat nämner Fanny och Britt-Marie att de använder musik vid inlär-
ning av bland annat matematik och läsning. Freja beskriver i följande citat hur 
hon använder musik i olika situationer:   
 

"Det är liksom när man klär på, då man ska sitta och sjunga tillsammans, eller om 
man ser att nu är det grinigt då kan man också liksom… börja, då kan man locka 
med andra saker liksom…" "Du kan alltid bryta av och leda in på något positivt 
med musik." (Freja, förskollärare). 

 
Frejas uttalanden kan tolkas som att musik kan vara ett arbetsredskap i den 
dagliga verksamheten. I likhet med Freja ger både Barbro och Berit uttryck för 
att de upplever att musik kan fungera som ett arbetsredskap i syfte att svetsa 
samman barngrupper och skapa trygghet. Detta illustreras i de nedanstående 
citaten:  
 

"… jag tänker tillbaks på alla år man har jobbat här så har ju musik och, och det här 
med gemenskap varit en stor del av våran, vårat sätt tror jag." (Barbro, barnsköta-
re).  
 
"Och det här att se vilka som är här och att bli sedd och se. Och nu är de (läs bar-
nen) så pass stora så nu saknas det nån kan de säga och… bena ut vem som är ledig 
och vem som är sjuk." (Berit, barnskötare). 

 
I dessa citat framstår musik och sång som betydande faktorer i pedagogers 
arbete med socialt samspel och skapande av gemenskap och trygghet i barn-
grupper. I likhet med Barbro och Berit uttrycker Fanny att musik kan vara an-
vändbart för att initiera samtal med barnen om normer och värden och beskri-
ver detta i följande citat:  
 

"För mig så är det lite häftigt som den här En bonde i vår by har vi liksom sjungit 
mycket. Och då var det ju det här med genus då, hur man tänker det då. Och ja, för 
det är ju häftigt för då är det ju en man då som ska stå där och så ska han välja en 
fru men alltså det har vi löst nu, för då kan man ju ha en tjej först då. Och så frågar 
man tjejen "Vill du gifta dig med en tjej eller en kille?" och då ibland väljer hon…" 
"Det är många såna här normer och värderingar i dom här gamla (läs sånger) som 
är könsbundna som man kan bryta." (Fanny, förskollärare).  

 
Detta citat kan förstås som att texter i äldre och traditionella sånger kan inne-
hålla normativa budskap som kan fungera som verktyg i arbetet med likabe-
handling och värdegrund i förskolan.   

Andra funktioner som musik erhåller  
I analysen av det empiriska materialet framkommer att musik har fler funktio-
ner såsom uttrycksmedel, glädje och humörreglerare, som traditionsbärare och 
att förmedla ett kulturarv som vid till exempel högtider.  I följande citat ges ett 
exempel på detta: 
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"...så har jag satt på musik, olika musiksorter som dom (läs barnen) har spelat till 
och det är helt otroligt alltså hur en del har "det" i sig, verkligen, och försöker följa 
och slå.".  (Britt-Marie, barnskötare).  

 
Detta citat kan tolkas som att musik har funktion som uttrycksmedel. En annan 
funktion som musik har framkommer nedan: 
 

"... men det är ju också att använda musiken och karaktären på musiken att... att 
röra sig på olika sätt..." "... bara genom att använda musiken som liksom... ja, ett in-
tryck." (Freja, förskollärare).  

 
Freja uttrycker i detta citat att musik har ett egenvärde i sig som påverkar både 
kropp och sinne. Ytterligare en funktion som pedagogerna anser att musik har 
är att förmedla det svenska kulturarvet med dess traditioner och högtider. Det-
ta beskrivs i följande citat: 
 

"... vi kan ha en lyktstolpe och dansa runt en gran och midsommarstången." "... man 
vet ju inte, det kanske finns många barn som inte får uppleva det och då får dom 
uppleva det här." (Filippa, förskollärare).  

 
Filippas uttalanden kan tolkas som att musik är en betydelsefull komponent i  
arbetet med förskolans uppdrag att förmedla det svenska kulturarvet.      
 

Resultatsammanfattning 

I denna studie har ett empiriskt intervjumaterial analyserats i syfte att under-
söka pedagogers förutsättningar för att arbeta med musik samt vilken funktion 
musik har i pedagogiska sammanhang. Följande resultat har erhållits: 
 

• Intervjuade pedagoger uttrycker samstämt en upplevd otydlighet i för-
skolans styrdokument (Skolverket, 2010) beträffande hur arbetet med 
musik bör genomföras och vilket innehåll som ska förmedlas. Drygt 
hälften av de intervjuade pedagogerna upplever detta som ett problem 
i deras arbete med musik. 

• Tillgången till didaktiska redskap varierar och pedagogerna upplever 
att detta har betydelse för deras arbete med musik oavsett de är plane-
rade eller spontana musikaktiviteter. Detta kan förstås som  att den 
musikkunskap som pedagoger besitter är av betydelse vid arbetet med 
musik. 

• Samtliga intervjuade pedagoger uppfattar en brist på engagemang från 
chefer och vissa kollegor när det gäller musik och att andra ämnen som 
betraktas som mer akademiska premieras över musik. 

• Musikinslagen sång, rim och ramsor är de mest dominerande inslagen 
vid alla musikaktiviteter, både planerade och oplanerade, och samtliga 
pedagoger upplever att förmågan att sjunga är något som pedagoger i 
förskolan bör bemästra. 

• Det framkommer att pedagogernas egna musikkunskaper förefaller ha 
betydelse för vilken utsträckning pedagoger initierar spontana och 
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oplanerade musikaktiviteter. Studien visar att de oplanerade musikak-
tiviteterna upplevs som svårare att genomföra och att de planerade 
musikaktiviteterna uppfattas ingå i pedagogernas musikuppdrag. 

• Tillgången till artefakter varierar, liksom artefakternas status. Detta kan 
tolkas som att intresse och prioritering i musikämnet varierar mellan 
olika förskolor. 

• Studien visar at musikämnet kan ha flera olika funktioner. Vid analys 
av det empiriska materialet framkommer att musikens främsta funk-
tion i förskolan förefaller vara som verktyg i syfte att lära och utveckla 
barns kunskaper och olika förmågor. Detta kan tolkas som att pedago-
ger kan tilldela musikämnet rollen som verktyg även om förskolans 
styrdokument (Skolverket, 2010) beskriver musik som ett uttrycksme-
del. Pedagogerna upplever att musik är ett värdefullt verktyg i utveck-
landet av flera förmågor och kunskaper hos barn såsom språk, förmåga 
att lyssna, minnesträning, socialt samspel och förståelse för normer och 
värden, stärkande av självkänsla men även tillhörighet till och trygghet 
i grupp för att bara nämna ungefär hälften av musikens funktioner som 
angavs.  

 
Studien visar att samtliga intervjuade pedagoger arbetar med musik och att 
detta sker på olika sätt och i olika kontext i förskolans verksamhet. Pedagoger-
nas uttryck för otydlighet i förskolans styrdokument (Skolverket, 2010) angå-
ende musikuppdraget som kan tolkas som att formuleringar av texter i styrdo-
kument har stor betydelse och att svårigheter med tolkningar av det pedago-
giska uppdraget förekommer. Studien pekar vidare på vikten av pedagogers 
musikkunskaper och tillgång till didaktiska redskap, vilket i sin tur kan leda 
till slutsatsen att den pedagogiska utbildningen har en väsentlig funktion i 
tillhandahållandet av sådan kunskap och sådana redskap, i synnerhet till per-
soner med brist på förkunskaper i musik. Studien pekar vidare på ett varierat 
intresse, prioriteringar och engagemang mellan förskolor för musikämnet. För 
att nå ökad effekt av de positiva funktioner som denna undersökning visar att 
musik har, skulle ett arbete för att höja musikens status och prioritet på den 
pedagogiska arenan vara av vikt. 
 
   
 
 
 
 
 



  

 

23 

 

 Diskussion 
I detta kapitel kommer presenteras ett resonemang kring metod, en resultat-
diskussion samt avslutas med en sammanfattning och tankegångar kring vida-
re forskning.  
 

Metoddiskussion 

I denna studie genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med bild-
stöd. Under intervjuerna med pedagogerna visade det sig att både intervju-
guiden (bilaga 2) och bildstödet (bilaga 3) var värdefulla redskap under samta-
len. När det gäller intervjuguiden har den fungerat som ett stöd för intervjua-
ren. Frågorna är nyckelfrågor för att kunna besvara studiens syfte och har an-
vänts tillsammans med bildstöd om samtalet fokus har skiftats. Dess utform-
ning bidrog till möjligheten att lotsa den intervjuade genom samtalet och få 
svar på de frågor som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 
Beträffande intervjuguiden har den innehållit endast några få fokusfrågor av 
två skäl: det ena skälet är att många förskoleverksamheter kan vara sårbara när 
det gäller personaltäthet och en intervju innebär att en ur personalen försvin-
ner, vilket kräver planering och eventuellt omstrukturering av både aktiviteter 
och personal. Ett fåtal fokusfrågar kräver mindre tidsåtgång för den intervjua-
de och mindre planering. Det andra skälet är att det kan finnas en tendens att 
intervjusituationer upplevs som ovana och stressande och genom att samtala 
kring ett fåtal frågor kan detta underlätta för informanten. Något att tänka på 
till framtida kvalitativa intervjuer med bildstöd är att pröva både intervjuguide 
och bilder i en pilotstudie samt komplettera med observationer av både plane-
rade och oplanerade musikaktiviteter. 
 
Genom att använda bildstöd vid intervjuerna kunde både intervjuaren och den 
intervjuade behålla fokus på ämnet musik i förskolan. Vidare menar Sverrisson 
(2015) att bilder är materiella artefakter med förmåga att förflytta informanter 
genom tid och rum. Samtliga pedagoger i denna studie interagerade med bil-
derna genom att peka och titta samt uttryckte att bilderna hjälpte dem att 
bland annat minnas de musikkunskaper de erhöll i respektive grundutbild-
ning. Det framkom att bilderna också var till stöd när det gällde användandet 
eller på annat sätt nyttjade av musikinstrument i deras arbete med musik på 
respektive förskola. Detta går hand i hand med det Sverrisson (a.a.) nämner. 
Författaren menar också att samtidigt som bilder kan styra upp en intervju kan 
de också ha inverkan på informanters svar och resonerande, både positivt och 
negativt (a.a.). Då samtliga av de bilder som användes i intervjuerna innehåller 
olika musikinstrument kan man fråga sig om syftet till varför just dessa bilder 
valts ut var ett förgivettagande från forskarens sida att musikinstrument bör 
ingå i pedagogers arbete med musik i förskola. Syftet med de valda bilderna 
har varit att använda dem som utgångspunkt för samtalen och genom att vara 
noggrann med både öppna frågor och följdfrågor har samtliga pedagoger fått 
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möjlighet att uttrycka och utveckla sina svar. Vid analysen av informanternas 
respons uppfattas inget som tyder på att bilderna har varit av ledande karaktär 
och att de kan ha påverkat pedagogernas svar.   
 
För att öka studiens reliabilitet skickades missiv (bilaga 1) till 10 slumpmässigt 
utvalda förskolechefer som jag inte hade någon relation till. I missivet framgår 
vad undersökningen handlar om. Samtliga förskolechefer delgav att de skick-
ade missiven vidare till pedagoger på respektive förskola för att hitta intresse-
rade deltagare till undersökningen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 
nämner att detta kan vara en faktor som kan ha påverkat pedagogernas svar 
och kan ha betydelse för undersökningens validitet på så sätt att pedagogers 
intresse och tid kan ha styrt urvalet av informanter. I analysen av informanter-
nas svar framkommer dock en spridning gällande informanters intresse för 
musik, musikkunskaper, grundutbildning och vidareutbildning i musik vilket 
anses uppväga detta och bidrar till studiens validitet. När det gäller urvalet av 
informanter genomfördes intervjuerna med sju pedagoger som arbetade på 
olika avdelningar. Under intervjuerna framkom att pedagogerna hade olika 
grundutbildningar. Undersökningen stoppades efter dessa sju intervjuer då en 
mättnad, ett mönster bland svaren kunde fastställas (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015). Önskvärt hade varit att intervjua pedagoger med samma grund-
utbildning för att ytterligare öka studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 
Brist på tid var en avgörande faktor för urvalet.  
 
Som nämnts tidigare har analyser och tolkning av studiens resultat influerats 
av en hermeneutisk ansats. Tolkning av informanters uttalanden och beskriv-
ningar ska vara så objektiv som möjligt men att tolka ett empiriskt material 
genom en hermeneutisk ansats menar Kvale och Brinkmann (2009) är inte helt 
oproblematiskt. Inom hermeneutiken talas bland annat om begreppen tolkning 
och förförståelse och Hyldgaard (2008) påpekar att forskarens förförståelse för 
det som ska undersökas har betydelse för tolkningen av det empiriska materia-
let. Författaren (a.a.) nämner bland annat att forskarens förförståelse för det 
som ska studeras är betydelsefull för hur materialet tolkas. I denna studie finns 
en förförståelse i form av eget musikintresse och musikutbildning som kan ha 
påverkat tolkningen av studiens empiriska material. Detta kan innebära en 
icke-objektivitet. Egna musikkunskaper och intresse kan samtidigt ha varit till 
fördel i analysen av det empiriska materialet på så sätt att det lättare går att 
skönja mönster i pedagogernas uttalanden, förstå informanternas sätt att be-
skriva sitt arbete med musik och kategorisera dessa. I denna studie anses att 
förförståelse har varit en tillgång och möjliggjort en djupare förståelse för det 
informanter förmedlar och beskriver i deras uttalanden om musikämnet vid 
tolkningsarbetet. Ett sätt undvika dilemmat med forskarens förförståelse kan 
vara att studera något annat ämne som man inte har några större förkunskaper 
i. 
 
Att hitta mönster och strukturer som kan besvara studiens frågeställningar och 
öka förståelse för pedagogernas svar har varit tidskrävande men också en nyt-
tig erfarenhet. Anteckningar fördes parallellt med samtalen och dessa har varit 
till hjälp vid tolkningen av transkriberingarna. I stället för att förklara pedago-
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gernas resonemang har tolkning gjorts med hänsyn till sociala, historiska och 
kulturella aspekter i syfte att få förståelse deras resonemang. Genom att få för-
ståelse för pedagogers uttalanden och beskrivningar av deras arbete med mu-
sik kan vi också få förståelse för vilka förutsättningar pedagoger har för att 
arbeta med musik, men också vilka funktioner musik har i pedagogiska sam-
manhang, vilket kan bidra till förändringsarbete och utveckling om man så 
önskar. 
  

Resultatdiskussion 

Hur musikämnet betraktas och vilken betydelse musik har kan vi se i utfor-
mandet av läroplaner i både skola och förskola. När det gäller musik i försko-
lans verksamhet har dess betydelse och funktion förändrats över tid, från att 
ha haft en naturlig och självklar plats i pedagogers dagliga arbete med fostran 
och omsorg till musik som uttrycksform och verktyg för utvecklande och lä-
rande av olika förmågor (Tallberg Broman, 1995; Uddén, 2004). Även förskole-
pedagogers roll har förändrats över tid, från rollen som fostrare och omsorgs-
givare till lärare och utbildare. Pedagogerna i denna studie beskriver sitt arbete 
med musik på olika sätt och det framkommer ett antal olika faktorer i deras 
berättelser som kan ha betydelse för hur pedagoger resonerar och tänker kring 
deras arbete med musik.  Genom analyserna av resultatet kan vi få en förståel-
se för vilka förutsättningar pedagoger har för att arbeta med musik men också 
vilka funktioner som musik har i pedagogiska sammanhang såsom förskolan.  

Förskolans styrdokument och musikämnet 
Pedagogerna i denna studie beskriver hur de arbetar med musikämnet och 
detta varierar från pedagog till pedagog. Det framkommer att pedagogerna 
upplever en otydlighet i styrdokumenten (Skolverket, 2010) när det gäller 
uppdraget i ämnet musik, vilket går hand i hand med det resonemang som 
Uddén (2004) för. Uddén (a.a.) understryker brister när det gäller beskrivning-
ar i styrdokument av hur arbetet med de ickeverbala uttrycksformerna ska se 
ut, det vill säga vilka musikkunskaper som ska läras ut och hur pedagogerna 
förmedlar dessa. Att som pedagog uppleva otydlighet i förskolans riktlinjer 
(Skolverket, 2010) gällande musikämnet kan ge insikt och förståelse för att ar-
betet med musik i förskolan kan se olika ut beroende på hur pedagoger tolkar 
uppdraget. Just denna otydlighet menar Pramling Samuelsson et al. (2009) kan 
bidra till att musik och andra estetiska ämnen undviks och lämnas över till 
pedagoger utbildade i ämnet eller som har ett stort personligt intresse av äm-
net. Detta betyder inte att en pedagog är bättre eller sämre än någon annan, 
men intressant är att notera att studier visar att detta inte är fallet i ämnen så-
som matematik och teknik. Holmberg (2014) beskiver musik som ett komplext 
ämne innehållande olika aktiviteter såsom sång, musicerande, dans och lyss-
nande. Intentionen att använda musik som verktyg vid lärande och utvecklan-
de av till exempel språk eller andra förmågor kanske står och faller med hur 
pedagoger tolkar styrdokument och hur bekväm de upplever att de är med 
musikämnet.  
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Begreppet sång benämns i samband med utvecklande av språk i styrdokumen-
ten (Skolverket, 2010). Detta kan pedagoger tolka som att sång är en viktig och 
betydelsefull komponent i arbetet med språk och kommunikation. I denna 
studie var sång det mest förekommande musikaliska inslaget enligt pedago-
gernas beskrivningar av deras arbete. Texten i förskolans styrdokument (Skol-
verket, 2010)) beskriver förskolans uppdrag och ansvar och är tänkt att fungera 
som stöd och riktlinjer för pedagoger i deras dagliga arbete. Ju tydligare be-
skrivet uppdragen och deras innehåll är desto enklare förefaller det för peda-
goger att tolka dem. Både Holgersen (2008) och Holmberg (2014) betonar bety-
delsen av vilka signaler styrdokument och läroplaner skickar till pedagoger 
och hur detta kan påverka deras syn på de olika ämnena, men också vilka äm-
nen som beslutsfattare framhåller som viktiga för barns utveckling och läran-
de. Detta anser också Kim och Kemple (2011) och menar att de akademiska 
ämnena såsom matematik och naturvetenskap lyfts fram och får större ut-
rymme än de estetiska ämnena i både styrdokument och lärarutbildningar. 
Kim och Kemple (a.a.) poängterar att pedagoger ofta är medvetna om att barn 
lär sig på olika sätt och nämner musik och andra estetiska ämnen som betydel-
sefulla ur denna aspekt. Återigen framställs musik som ett viktigt verktyg i 
barns utveckling och lärande. Samtidigt menar Kim och Kemple (a.a.) att pe-
dagoger överger musikämnet till förmån för de mer traditionella akademiska 
ämnena som författarna anser beskrivs mer utförligare i olika läroplaner, vilket 
kan spegla hur betydelsefulla styrdokumenten och dess texter är för pedago-
ger i deras arbete. 

Pedagogers erhållna musikkunskaper och intresse 
I intervjuerna med pedagogerna framkommer det att tillgång till musikunder-
visningen och dess kvalitet i respektive pedagogs grundutbildning har varierat 
liksom deras musikkunskaper och personliga intressen. Pramling Samuelsson 
et al. (2009) menar att lärarutbildningar kan brista i deras uppdrag med att 
tillhandahålla blivande pedagoger goda kunskaper i musik och andra estetiska 
ämnen och att detta kan vara anledningen till upplevelsen av osäkerhet i dessa 
ämnen. I denna studie har fyra pedagoger av sju lärarutbildningar erhållna vid 
olika lärosäten och av dessa fyra upplever hälften (50%) att musikundervis-
ningen var bristfällig i deras respektive lärarutbildning. Detta kan tolkas som 
att det kan finnas skillnader i musikundervisningen i lärarutbildningar och bör 
ses över för att tillhandahålla lärarstudenter en så likvärdig musikundervis-
ning som möjligt oavsett lärosäte. Ehrlin och Wallerstedt (2014) poängterar att 
möjligheten att välja inriktning i lärarutbildningar har begränsats och bidragit 
att musikämnet har tappat betydelse då få lärosäten erbjuder studenterna att 
välja en musikinriktning. Detta kan sända signaler att vissa ämnen har en stör-
re betydelse än andra.   
 
Av samtliga pedagoger som deltog i studien beskriver fyra av sju pedagoger 
att de uppfattar att de har goda musikkunskaper och stort musikintresse. Des-
sa pedagoger beskriver arbetet med musik variationsrikt och uttrycker hur de 
skapar förutsättningar för barn att uttrycka sig genom rytm, puls, dynamik och 
tempo. Av dessa fyra pedagoger har tre förskollärarutbildning och en barnskö-
tarutbildning. Vidare framhåller dessa pedagoger att de upplever att barnen 
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erbjuds en variation av instrument vid musiksamlingar och att de också försö-
ker anpassa sånger och melodier efter barnens förutsättningar vad gäller röst-
läge. Dessa beskrivningar kan tolkas som att pedagoger kan erhålla goda mu-
sikkunskaper oavsett grundutbildning och att detta kan generera självförtro-
ende att erbjuda barn variationsrika musikaktiviteter. En av dessa fyra peda-
goger, som har en förskollärarutbildning, uttrycker att hon har goda musik-
kunskaper men vid analysering av pedagogens beskrivning av hennes musik-
kunskaper och hur dessa har betydelse för hennes arbete med musik framstår 
den som mer en redogörelse av hur hon anser att arbete med musik och det 
pedagogiska uppdraget bör gå till. Upplevelsen av goda musikkunskaper hos 
pedagoger behöver inte innebära gott självförtroende och att pedagoger auto-
matiskt har förmågan att omsätta detta i praktiken (Kim & Kemple, 2011). I 
Kim och Kemples studie (a.a.) framkommer att lärarstudenter som uppfattar 
att de har goda musikkunskaper och gott självförtroende i ämnet ändå tvivlar 
på sin förmåga och att detta speglas i det praktiska arbete med musik. Då det i 
denna studie har gjorts intervjuer och det är pedagogernas beskrivningar som 
har analyserats anser jag att det inte går att generalisera utan att genomföra 
observationer. Men det kan ändå ge oss en förståelse för att pedagoger kan 
uppleva att de har goda kunskaper och intentioner i något ämne men att det i 
deras beskrivningar av deras arbete med ämnena framkommer något annat. 
Forskning visar däremot att pedagoger med goda musikkunskaper och intres-
se kan få bättre självförtroende och att detta påverkar deras arbete med musik, 
vilket kan resultera i större variationer och högre kvalitet på musikundervis-
ningen (Ehrlin & Wallerstedt, 2014; Holmberg, 2014; Kim & Kemple, 2011).   
 
I denna studie framkommer att tre av sju pedagoger upplever att de har be-
gränsade musikkunskaper, vilket speglas i deras utsagor gällande deras arbete 
med musik. Ehrlin och Wallerstedt (2014) menar att det finns en tendens bland 
pedagoger med begränsade musikkunskaper att musikaktiviteter genomförs 
utan större reflektioner om innehåll eller pedagogik. Detta framkommer även i 
Holmbergs studie (2014). Där framstår sång som det mest förekommande in-
slaget i musikaktiviteter och av reproducerande karaktär. Något reflekterande 
över arbetet med musik uteblir. De pedagoger som i denna studie upplever att 
de har begränsade musikkunskaper uttrycker att de förknippar musik med 
glädje och engagemang och sjunger i alla fall. Ingen av dessa pedagoger näm-
ner något om att reflektera över deras musiska arbete. Det gör däremot de tre 
pedagoger som beskriver sina arbeten med musikaktiviteter mest variations-
rikt där både musiska begrepp och reflektion nämns. Brist på reflektion menar 
både Ehrlin och Wallerstedt (2014) och Holgersen (2008) kan bidra till att 
minska musikämnets betydelse. Ruud (2002) å andra sidan menar att det vikti-
gaste är att våga och lägga prestationskraven åt sidan. Författaren (a.a.) anser 
att det handlar om att kunna använda sig av de kunskaper man har i den dag-
liga verksamheten och att detta hänger ihop med hur pedagoger betraktar sin 
roll i sammanhanget. Detta går hand i hand med vad de pedagogerna som 
upplever att de har begränsade musikkunskaper i denna studie uttrycker. 
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Fortbildningar och prioriteringar 
Samtliga pedagoger i denna studie ger uttryck åt att musik och estetiska äm-
nen är betydelsefull uttrycksformer men också viktiga verktyg i barns utveck-
ling och lärande. Vygotskij (1995) nämner att människor är kreativa av naturen 
och när människan skapar får hon också möjlighet att uttrycka sina tankar och 
åsikter. Även Bjørkvold (2005) påpekar detta och menar att grunden för kreati-
vitet och skapande börjar redan i mammans mage. De skapande uttrycksfor-
merna som till exempel musik fyller en betydelsefull funktion i våra liv och 
författaren (a.a.) poängterar att skapande är något som människan bör ägna sig 
åt regelbundet. Vygotskij (1995) menar att detta är extra viktigt för bland annat 
små barn som ännu inte har utvecklat det verbala språket. Detta uttrycker även 
pedagogerna i denna studie och beskriver musik som verktyg i deras arbete 
med barns språkutveckling. I detta sammanhang framkommer ett intresse 
bland pedagogerna att utveckla sitt arbete med musik och barn, bland annat 
genom fortbildning. Samtidigt förmedlar pedagogerna att de uppfattar att för-
skolechefer och kommunen har andra prioriteringar. Pedagogerna upplever att 
de erbjuds regelbundna fortbildningar i bland annat ämnen som matematik 
och läs- och skrivkurser men att de estetiska ämnena får stå tillbaka. Holgersen 
(2008) problematiserar detta i sin artikel och menar att detta verkar accepteras 
oreflekterat bland både pedagoger och beslutsfattare. Författaren (a.a.) ifråga-
sätter detta och poängterar sambandet mellan kvalitet på lärande och pedago-
gers kompetens. Pedagogerna i denna studie uttrycker att det finns både behov 
och intresse av regelbundna fortbildningar inom musik då flera av dem be-
skriver att förmågor som till exempel spel på instrument såsom gitarr och 
trummor är en färskvara. Vidare uttrycker några pedagoger att fortbildning  
skulle bidra till att fler kollegor skulle få ökat självförtroende att arbeta med 
musik och samtidigt höja kvalitén på arbetet med det pedagogiska uppdraget 
gällande musik. Detta poängterar även Pramling Samuelsson et al. (2009) och 
menar att pedagoger också har behov av fortbildning där didaktiska redskap 
och material erhålls och som bidrar till att öka och höja kvaliteten på arbetet 
med musik i förskolan men också utveckla detta arbete. Ehrlin och Wallerstedt 
(2014) betonar också betydelse av fortbildning inom musik för pedagogers 
självförtroende. Enligt pedagogerna i denna studie upplever de att fortbild-
ning i musik ofta får stå tillbaka för ämnen som antingen finns beskrivna som 
strävansmål i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) eller som ålagts förskolorna som ut-
vecklingsområden. Genom att ta del av vad som prioriteras när det gäller fort-
bildning på förskolor och i kommuner kan vi också få en förståelse för hur mu-
sikämnet betraktas och vilken betydelse och funktion det kan ha i dagens sam-
hälle. 

Pedagogers tankar om sin egen roll 
Förskolepedagogers syn på sin roll i arbetet med musik är ytterligare något 
som framkommer i tolkningen och analysen av det empiriska materialet. Någ-
ra av pedagoger uttrycker att engagerade och inspirerande pedagoger resulte-
rar i engagerade barn. Även i litteraturen framstår pedagogers roll som bety-
delsefull i flera avseenden (Ehrlin & Wallerstedt, 2014; Holgersen, 2008; Holm-
berg, 2014; Kim & Kemple, 2011; Pramling Samuelsson et al., 2009). Kim och 
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Kemple (2011) menar att pedagoger har redan olika tankar och uppfattningar 
gällande olika ämnen, att det är svårt att förändra dessa och att detta också 
påverkar hur de närmar sig dessa. Förutsättningar som engagemang, självför-
troende och pedagogers medvetna och omedvetna syn på musik kan vara av 
betydelse för att förstå hur musik framstår och beskrivs (Ehrlin & Wallerstedt, 
2014). Som tidigare nämnts har samliga pedagoger i denna studie erhållit mu-
sikkunskaper i respektive grundutbildning och att innehållet och kvaliteten 
har varierat. Ehrlin och Wallerstedt (a.a.) nämner att pedagoger med begrän-
sade musikkunskaper och dåligt självförtroende gällande musik ofta undviker 
ämnet. Kim och Kemple (2011) har i sin studie med lärarstudenter hittat lik-
nande resultat. Även i denna studie blir detta tydligt i analysen av pedagoger-
nas uttalanden. De pedagoger som uttrycker att de upplever att de har begrän-
sade musikkunskaper beskriver att detta påverkar vad de erbjuder barnen och 
kan tolkas som att dessa pedagoger genomför musikaktiviteter tills någon an-
nan med mer musikkunskaper och idéer vill axla den rollen.  
 
Pedagogers syn på begreppen musikalitet och kompetens förefaller också be-
tydelsefulla och kan påverka både blivande och verksamma pedagogers roll i 
arbetet med musik och barn i pedagogiska sammanhang (Ehrlin & Wallerstedt, 
2014; Kim & Kemple, 2011; Pramling Samuelsson et al., 2009). I denna studie 
framkommer vid analysen att pedagogerna betraktar musikalitet olika i dis-
kussioner gällande musikkunskaper. Antingen betraktas musikalitet som en 
medfödd talang eller som något formbarn, beroende av miljön och intresse 
bland människor i den närmaste omgivningen. Detta kan förstås som att peda-
gogers syn på begreppet musikalitet och kompetens kan ha betydelse för vad 
barnen erbjuds och hur de arbetar med musik. Samtliga av pedagogerna som 
deltog i studien uttryckte ett engagemang och intresse för musik men nämnde 
också att de hade kollegor som undvek ämnet. Detta går hand i hand med vad 
som framkommer i både Kim och Kemples (2011) och Ehrlin och Wallerstedts 
studie (2014). Vad som blir tydligt i samtalen med pedagogerna är att samtliga 
ger uttryck för positiva känslor kring musikämnet och menar att det smittar av 
sig på både barn och kollegor. Att vara en engagerad, positiv och entusiasme-
rande pedagog i situationer där musik förekommer upplever samtliga peda-
gogerna vara A och O. Vidare uttrycker alla pedagoger att de upplever att alla 
kan sjunga och att det bara gäller att våga. I detta sammanhang framstår peda-
gogernas tankar kring sina roller som betydelsefulla för deras arbete med mu-
sik. Viktigt att komma ihåg är att det i denna studie inte har gjorts några ob-
servationer utan det är pedagogernas beskrivningar som har tolkats och analy-
serats. Oavsett visar forskning att hur pedagoger betraktar sin roll har betydel-
se för deras arbete med musik (Ehrlin & Wallerstedt, 2014; Holgersen, 2008; 
Holmberg, 2014; Kim & Kemple, 2011; Pramling Samuelsson et al., 2009). 

Musikens olika funktioner i pedagogiska sammanhang 
Pedagogerna i denna studie har olika grundutbildningar, variationer i musik-
kunskaper, olika syn på begreppet musikalitet, intresse och kompetens i mu-
sikämnet. Detta sammantaget bidrar till en förståelse för att pedagoger har 
olika förutsättningar för att arbeta med musik och att detta arbete ser olika ut 
från pedagog till pedagog. Detta bidrar också till att förstå vilka funktioner 



  

 

30 

 

musik har i pedagogiska sammanhang såsom förskolan. Samtliga pedagoger 
nämner först och främst musik som verktyg för lärande och utveckling av 
andra kunskaper och förmågor så som språk, sinnesträning och socialt sam-
spel. Ehrlin och Wallerstedt (2014) och Pramling Samuelsson et al. (2009) po-
ängterar att detta också framkommer i deras respektive studier och att musik 
som verktyg är en vanlig förekommande funktion i både förskola och skola. 
Även i Kim och Kemples studie (2011) uttrycker lärarstudenterna musik som 
verktyg för utveckling och lärande för bland annat språk, socialt samspel, sin-
nesträning och gemenskap. Att använda musik som verktyg för lärande och 
utveckling menar Jederlund (2011) är något som de flesta pedagoger redan vet 
fungerar. Ändå skildras inte detta i Lpfö 98 (Skolverket, 2010). Detta skulle 
kunna ses som tyst kunnande hos pedagoger och att det är upp till var och en 
hur detta kunnande tas tillvara.  
 
Både Riddersporre (2012) och Jederlund (2011) framhåller betydelsen av sång 
och musik för utvecklandet av språket och att barn ges möjlighet att härma och 
imitera de vuxna i dessa sammanhang. Detta är också något som pedagogerna 
i denna studie uttrycker oavsett musikkunskaper och i likhet med Ridderspor-
re (2012.) upplever de att just sången fyller flera funktioner såsom att ordna 
och strukturera samspelet mellan vuxna och barn och ge tröst till barnet. Även 
Lilliestam (2006) framhåller detta och menar att musik som verktyg för att ut-
veckla språk och kommunikation ofta kommer i skymundan. Vidare påpekar 
författaren att i dagens mångkulturella samhälle används musik som verktyg 
för att överbrygga kulturskillnader (a.a.). Detta är också något som några av 
pedagogerna i denna studie uttrycker i deras arbete med barn med olika mo-
dersmål. Samtidigt som pedagogerna i denna studie beskriver musik som 
verktyg påpekar Ehrlin och Wallerstedt (2014), Kim och Kemple (2011) samt 
Pramling Samuelsson et al. (2009) att det i deras respektive studier framkom-
mer att pedagoger och lärarstudenter tycks sakna didaktiska redskap för detta, 
något som även kommer fram i denna studie. En osäkerhet visar sig i de utta-
landen gjorda av de pedagoger som upplever att de har begränsade musik-
kunskaper när det gäller hur de kan skapa förutsättningar för att lära och få 
barn intresserade av musik. Material och nya idéer upplevs som något som 
pedagogerna får ta fram själva, vilket skiljer sig från ämnen som matematik 
och naturkunskap. Värt att notera är att tillgången till både material och upp-
slag i dessa ämnen skiljer sig från musikämnet i bland annat sociala medier 
(egen anm.). 
 
Vidare framkommer i denna studie att musik också kan erhålla funktionen 
som uttrycksmedel. Qvarsell (2011) menar att små barn bör få möjlighet till att 
uttrycka sig och att musik och andra estetiska ämnen på så sätt är betydelseful-
la ur ett demokratiskt perspektiv. Detta nämner även Ehrlin och Wallerstedt 
(2014) och beskriver musik som ett sätt att uttrycka sig utan verbala ord. Den-
na beskrivning framkommer även bland några av de pedagoger i denna studie 
som upplever att de har goda musikkunskaper och tillgång till artefakter och 
annat material. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) beskrivs musik och andra estetiska 
ämnen som uttrycksmedel, vilket också Holgersen (2008) framhåller i sin ana-
lys av läroplaner för förskolor i Skandinavien. Uddén (2004) har i sin tolkning 
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av svenska läroplaner i förskola och skola kommit fram till att musik och 
andra estetiska ämnen har en tendens att framstå som uttrycksmedel för att 
gestalta kunskap som redan erhållits. Detta kan tolkas som att musikämnet har 
en betydelsefull funktion ur både en kommunikativ och demokratisk aspekt. 
 
Pedagogerna i denna studie använder begrepp som glädje, gemenskap och stärkt 
självkänsla i diskussioner gällande musik. Detta uttrycker också lärarstudenter-
na i Kim och Kemples studie (2011). Även i Holmbergs studie (2014) fram-
kommer detta och författaren menar att musik av tradition har förknippats 
med just glädje och gemenskap istället för det musikaliska innehållet. Pram-
ling Samuelsson et al. (2009) betonar en fara i att betrakta och använda musik 
som verktyg och uttrycksmedel och menar att musikens väsen och den musi-
kaliska utvecklingen hamnar i skymundan. Då innehållet gällande musik kan 
uppfattas som otydliga och tolkningsbara i styrdokument (Skolverket, 2010) 
kan detta kanske inte undvikas. Sammantaget kan pedagogers förutsättningar 
när det gäller grundläggande kunskaper i och intresse av musik, sång och in-
strumentspel ge oss en förståelse för hur pedagoger arbetar och implementera 
musik i pedagogiska sammanhang och vilka funktioner musik har.     
 

Sammanfattning och vidare forskning 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka vilka förutsättningar 
pedagoger har för att arbeta med musik samt vilka funktioner musik har i pe-
dagogiska sammanhang. Pedagogers beskrivningar av deras arbete med musik 
kan ge en förståelse för vilka funktioner musik har i pedagogiska verksamhe-
ter. Resultatet visar att pedagogerna i denna studie arbetar på olika sätt med 
musik för att möjliggöra för barn att utveckla förmågor att uttrycka sig genom 
musik på olika sätt. Detta framkommer även i andra studier (Ehrlin & Waller-
stedt, 2014; Holgersen, 2008; Holmberg, 2014; Kim & Kemple, 2011; Pramling 
Samuelsson et al., 2009). En av anledningarna till att man arbetar på olika sätt 
kan vara att det inte specificeras i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) hur detta arbete 
ska gå till eller vilket innehåll som ska förmedlas. Styrdokumenten upplevs av 
pedagogerna i denna studie som otydliga och tolkningsbara. Detta kan resulte-
ra i osäkerhet bland pedagoger. Tillgång till eller brist på didaktiska redskap 
och artefakter samt variationer i pedagogers musikkunskaper och intresse spe-
lar också in. Även pedagogers tankar kring sin egen roll i arbetet med musik 
och hur de betraktar sin och andras musikalitet är faktorer som kan påverka 
arbetet. Vidare kan tillgång till eller avsaknad av fortbildning och prioritering-
ar från förskolechefer och kommuner ha betydelse för arbetet med musik.  
 
När det gäller vilka funktioner musik har nämns bland annat musik som ut-
trycksmedel och inspiration men också som ett eget väsen, värdefullt i sig. 
Men det är framför allt som verktyg för utveckling och lärande av förmågor 
såsom språk, sociala samspel och kroppskontroll som pedagogerna anser är 
den främsta funktionen. Detta kan tolkas som att pedagoger tilldelar musik-
ämnet funktionen som ett verktyg även om texten i förskolans styrdokument 
(Skolverket, 2010) beskriver musik som ett uttrycksmedel. Detta kan också 
förstås som att användandet av musik som verktyg för att utveckla olika för-
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mågor och kunskaper skickar signaler att kunskaper i musikämnet är av mind-
re betydelse jämfört med kunskaper i andra ämnen.  
 
Om det finns ambitioner att förändra, påverka och utveckla musikämnets be-
tydelse och funktion i pedagogiska sammanhang bör man se över innehållet i 
pedagogiska styrdokument, pedagogers musikutbildning, hur pedagoger be-
traktar musik och vad som ligger bakom dessa tankar samt forska kring mu-
sikämnets innebörd för barns lärande och utveckling. Detta skulle kunna leda 
till ett tydligare uppdrag i ämnet musik i styrdokument (Skolverket, 2010), en 
ökad musikkunskap efter genomgången lärarutbildning samt en djupare för-
ståelse för musikämnets betydelse i pedagogiska sammanhang. 
     



  

 

33 

 

 Referenser 
Bjørkvold, J. (2005). Den musiska människan. (2., [rev. och utvidgade] uppl.) 
Stockholm: Runa. 

Brinkkjær, U., & Høyen, M. (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. (1 uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 

Ehrlin, A., & Wallerstedt, C. (2014). Preschool teachers' skills in teaching music: 
two steps forward one step back. Early Child Development and Care, vol. 184 (no 
12), 1800-1811. doi: 10.1080/03004430.2014.884086 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2015). 
Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: 
Liber. 

Holgersen, S-E. (2008). Music education for young children in Scandinavia: policy, 
philosophy, or wishful thinking? Arts Education Policy Review, vol. 109 (no 3), 
47-54. doi: 10.3200/AEPR.109.3.47-54 

Holmberg, Y. (2014). Musikskap: musikstundens didaktik i förskolepraktiker. Diss. 
Lund : Lunds universitet, 2014. Malmö. 

Hyldgaard, K. (2008). Vetenskapsteori: en grundbok till de pedagogiska ämnena. (1. 
uppl.) Stockholm: Liber. 

Jederlund, U. (2011). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling 
och lärande. (2., [omarb. och utök.] uppl.) Stockholm: Liber. 

Kim, H. K., & Kemple, K. M. (2011). Is music an active developmental tool or simp-
ly a supplement? Early childhood preservice teachers' beliefs about music. Journal of 
Early Childhood Teacher Education, (no 32), 135-147. doi: 
10.1080/10901027.2011.572228 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 

Lilliestam, L. (2009). Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med män-
niskor. (2. rev. uppl.) Göteborg: Ejeby. 

Pramling Samuelsson, I., Asplund Carlsson, M., Olsson, B., Pramling, N. & 
Wallerstedt, C. (2009). The art of teaching children the arts: music, dance and poetry 
with children aged 2-8 years old. International Journal of Early Years Education, 
vol. 17 (no 2), 119-135. doi: 10.1080/09669760902982323 

Qvarsell, B. (2011). Demokrati som möjlighet i små barns liv och verksamhet. 
Nordisk barnehageforskning, 4(2), 65-74. ISSN: 1890-9167 



  

 

34 

 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2015). Handbok 
i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber. 

Riddersporre, B. I Söderman, J. & Riddersporre, B. (red.) (2012). Musikvetenskap 
för förskolan. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Ruud, E. (2002). Varma ögonblick: om musik, hälsa och livskvalitet. Göteborg: Eje-
by. 

Skolverket. (2015). Texten finns tillgänglig: http://www.skolverket.se/statistik-
och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola  

Socialstyrelsen. (1987). Pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: Kundtjänst, 
Allmänna förl. [distributör]. 

Svensson, P., & Ahrne, G. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2015). Handbok i 
kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber. 

Svensson, P. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2015). Handbok i kvalitativa meto-
der. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber. 

Sverige. Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stock-
holm: Skolverket. 

Sverige. Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Stock-
holm: Utbildningsdep., Regeringskansliet. 

Sverrisson, Á. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2015). Handbok i kvalitativa me-
toder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber. 

Tallberg Broman, I. (1995). Perspektiv på förskolans historia. Lund: Studentlittera-
tur. 

Uddén, B. (2004). Tanke, visa, språk: musisk pedagogik med barn. Lund: Studentlit-
teratur. 

Vetenskapsrådet. (2011). Texten finns tillgänglig digitalt: 
www.google.se/?gws_rd=ssl#q=vetenskapsr%C3%A5det+etiska+riktlinjer 

Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

 



  

 

 

 BILAGA 1: Missiv till förskolechefer 
Hej, 
 
Jag heter Eva Ljungberg och läser sista terminen på Förskollärarpro-
grammet på Mittuniversitetet i Härnösand. I utbildningen ingår att skriva 
ett examensarbete och jag har valt att skriva om ett ämne som ligger mig 
varmt om hjärtat, musik i förskolan. Syftet med mitt examensarbete är att 
undersöka hur pedagoger arbetar och använder musik i den dagliga verk-
samheten. Genom att intervjua och samtala med pedagoger om deras 
tankar kring musik och vilka funktioner musiken har i förskolan hoppas 
jag få svar på mina frågor. 
 
Anledningen till att jag tar kontakt är att jag söker efter förskolor som kan 
hjälpa mig med att genomföra mina undersökningar. Som forskningsme-
tod har jag valt intervjuer med bildstöd och söker nu pedagoger som vill 
hjälpa mig. Det är inget krav att pedagogerna arbetar aktivt med musik 
utan alla aspekter är intressanta för min undersökning. 
 
Undersökningen kommer att ske i enlighet med Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-
tetskravet samt nyttjandekravet. Detta innebär att pedagogernas delta-
gande är frivilliga och kan avbrytas när som helst under intervjun. Samt-
liga deltagare kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras och 
intervjumaterialet kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 
Finns dessa pedagoger på Er förskola och har de möjlighet att ställa upp? 
Intervjuerna kommer att genomföras vid ett flertal tillfällen under vecka 
XX  och XX, varje intervju tar ca 35 minuter och dokumenteras med ljud-
upptagning. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ta del av materialet 
då det godkända examensarbetet blir en offentlig handling. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Eva Ljungberg  
Tfn: XXXX-XXXXXX  
E-postadress: XXXXXXXX@student.miun.se 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjuguide 

Redogörande av forskningsetiska principer 
• Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-

kravet. 
 
• Hur länge har du arbetat i förskolan? 
• Ålder på barnen? 
• Grundutbildning? 
 
Bild 1- instrument  
• Har du fått några kunskaper kring musikämnet i din utbildning?  
• Fortbildning?  
• Ditt personliga förhållande till musik. Intresse?  Sjunga? Spela? Dansa?   
 
Bild 2- ensamt barn spelar i förskolemiljö 
• Hur ofta tror du att musik förekommer på avdelningen?  
• Kan du ge några konkreta exempel på när? (Musikens funktion?)  
• Berätta hur arbetar ni med musik i dessa sammanhang? Planerade mu-

sikaktiviteter? Ostrukturerade? 

 
Bild 3 - barn spelar på egentillverkade trummor 
• Instrument finns på avdelningen/förskolan? (Bygger egna instrument?) 
• När ni har musik på avdelningen, spontant eller planerat turas ni peda-

goger om att hålla i musiken?  
• Berätta hur dina tankar går kring musik i förskoleverksamhet (musikens 

syfte och funktion)?  
• Till sist - har du några tankar kring musik och barn och förskolan som vi 

inte har fått med? 
 
Tack för att jag fick komma och intervjua dig. 
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BILAGA 3: Bildstöd till intervju 
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