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 Abstrakt 
Studien presenterar hur musik framträder och konstrueras utifrån en 

undersökning av sex pedagogers beskrivningar av musik i två förskolor. Med 

inspiration av socialkonstruktivistisk förståelseram och normkritiskt perspektiv 

har studien haft intentionen att synliggöra och problematisera för hur musik 

framträder och konstrueras i två förskolor utifrån dessa beskrivningar. 

Kvalitativa intervjuer är metoden som använts för studien. Tidigare forskning 

(Bond, 2015; Wilson Gillespie & Glider, 2008; Young, 2008; Riddersporre & 

Söderman, 2012) upplyser problematiken att musik i förskolan inte synliggörs, 

problematiseras och värderas i tillräcklig utsträckning. I analysen av 

datamaterialet har beskrivningar av musik tematiserats och kategoriserats 

under följande rubriker; Musik konstruerat utifrån sångsamling, Musik konstruerat 

utifrån pedagogers förhållningssätt och Musik konstruerat utifrån spontanitet. 

Resultatet visade att musik konstrueras utifrån sång, samling, gitarr och 

instrumentspel, och utifrån olika aspekter i pedagogers förhållningssätt till 

musik och musikalitet, samt musik utifrån spontanitet. I resultatet framkom att 

sångsamling skulle kunna representera en norm för musik i förskolan, främst 

betingat utifrån sång i stora grupper alla tillsammans, med komponering av 

gitarr. Men i pedagogernas beskrivningar framträdde även andra betingelser av 

musik som skulle kunna vara möjliga att konstruera musik i förskolan.   

 

Nyckelord: Förskola, gitarr, instrument, musik, musikalitet, pedagoger, samling 

socialkonstruktivism, sång.   
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Inledning 
Musik finns i förskolan på olika sätt, konstaterar Vanessa Bond (2015), Catherine 

Wilson Gillespie och Kendra Glider (2008) samt Susan Young (2008). Samtidigt 

upplyser tidigare forskning om en problematik att musik i förskolan inte 

synliggörs, problematiseras och värderas i tillräcklig utsträckning i relation till 

andra akademiska ämnen som matematik, naturvetenskap och språk och även 

inom det egna estetiska området, samt som eget ämne i sig (Bond, 2015; Wilson 

Gillespie & Glider, 2008; Young, 2008; Riddersporre & Söderman, 2012). Musik 

är ett akademiskt ämne. Musik kan exemplifieras med att uppleva och skapa 

musikupplevelser bland annat genom sång, dans, rytmik, rörelse 

instrumentspel, gestaltande drama, komponering av takt, ton och melodi. 

Wilson Gillespie och Glider (2008) har tittat närmare på pedagogers användning 

av musik i förskolan som visar på en relativt snäv blid av vad musik kan vara i 

förskolan. Det visade sig att pedagogerna främst praktiserade sång på olika sätt 

men sång bör noteras endast utgöra en del inom området musik. Vidare visade 

denna studie (Wilson Gillespie & Glider, 2008) att pedagogerna framförallt 

använde sig av musik i förskolan främst som ett verktyg för att sträva mot 

akademiska kunskapsmål i matematik, språk och naturvetenskap samt som 

socialiserande metod. Wilson Gillespie och Glider samt Bond (2015) lägger fram 

att musik primärt praktiseras av pedagoger under mer rutinbetonade 

sammanhang i större grupper av barn, som kan påverka möjligheterna för 

vidareutvecklande musiksamspel, vilket även påpekas av Young (2007).   

 

Lucy Bainger (2010) beskriver några verksamma pedagogers föreställningar om 

och upplevelser av musik i förskolan. Pedagogers eget intresse för musik kan ge 

till följd att musik och musikaktiviteter antingen begränsas eller tillförs i deras 

planering av vardagen i verksamheten, och vanligtvis förblir musik dock 

mestadels begränsad på grund av pedagogers osäkerhet för musik (Bainger, 

2010; Denac, 2008; Kim & Kemple, 2011). Pedagoger kan ha olika uppfattningar 

om musikens betydelse i relation till hur de uppfattar sin egen förmåga att 

undervisa och genomföra musik i förskolan, samt till vilka uppfattningar 

pedagogerna har mellan musik och andra ämnen. Dock framkommer det att 

pedagoger tenderar att göra mer plats åt de traditionella akademiska 

skolämnena som matematik, språk och naturvetenskap i förskolan, vilket 

återigen leder till att musiken åsidosätts (Kim & Kemple, 2011). Ulf Jederlund 

(2011), i likhet med Young (2006), beskriver att i många sammanhang definieras 

och betraktas musik främst i relation till konstnärliga och musikaliska produkter 

som kan värderas utifrån dess kvalitet. Detta sätt att betrakta musik har präglat 

och fortsätter att prägla vårt traditionella musiksamhälle, vilket även påverkar 

för hur musik i förskolan används och bedrivs (Jederlund, 2011). Detta kan 

medföra att musik främst betraktas som produkt än utifrån sociala och 

personliga aspekter, vilket kan innebära att musikens många möjligheter 
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försummas och barn kan hindras till att kreativt och aktivt använda samt 

uttrycka musik i dessa sammanhang (Jederlund, 2011). 

 

Förskolan har i uppdrag att införliva musik som både innehåll och verktyg i 

verksamheten för att främja barns utveckling och lärande. Musik skrivs fram i 

förskolans läroplan som kommunikativt verktyg för barn att uttrycka och 

förmedla tankar, upplevelser och känslor genom många uttrycksformer så som 

musik, sång, lek, dans, rörelse och drama (Skolverket, 2011). Dock framkommer 

det att musik inom den västerländska kulturen tenderar att nedvärderas i 

förskola och skola, där musik åsidosätts i förmån till grundläggande färdigheter 

i de akademiska skolämnena matematik, språk och naturvetenskap (Jederlund, 

2011; Jensen, 1979; Pramling Samuelsson et al., 2015). I samma med detta lyfter 

tidigare forskning (Bond, 2015; Wilson Gillespie & Glider, 2008) att musiken 

delvis försvunnit eller fått så pass mindre utrymme i förmån för andra 

användningsområden att den näst intill tillintetgjorts i förskolans verksamhet. 

Våra upplevelser utifrån tidigare erfarenheter, såsom arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning inom förskolan, är att musik inom förskolan 

förekommer. Dock kan vi se hur musik framträder under mer statiska och 

reproducerande former, där barn främst i samlingar lär sig en förbestämd 

repertoar av sånger ledda av vuxna. Med bakgrund av tidigare forskning 

tillsammans med våra egna erfarenheter kan vi se ett behov av att musik i 

förskolan behöver problematiseras och reflekteras över i relation till förskolans 

uppdrag, pedagogers förhållningssätt och barns delaktighet. Vår 

problemformulering följer: Hur framträder och konstrueras musik i förskolan?  

 

Studien inspireras av socialkonstruktivistisk teori. Inom 

socialkonstruktivistismen betraktas verkligheten som formad, tolkad och 

konstruerad av människan, samt att de sammanhang och kulturella kontexter 

som människan deltar i påverkas och påverkar formandet av denna verklighet 

(Brinkkjær & Høyen, 2013). Med inspiration av socialkonstruktivistiska 

förståelseramar kan studien synliggöra för hur olika betingelser kring musik i 

förskolan framträder i sex pedagogers föreställningar och beskrivningar om 

musik i förskolan, samt hur dessa kan komma att påverka hur musik framträder 

och konstrueras. Med ett normkritiskt perspektiv kan vi vidare diskutera och 

problematisera för de betingelser som blir synliga i dessa sammanhang. Detta 

kan bidra med att öppna upp för nya insikter, och berika förståelser och 

kunskaper om musik i förskolan. 
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 Bakgrund 
 

Musik i förskolan 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2011) uttrycks musik utgöras som både 

innehåll och verktyg för att främja barns utveckling och lärande. Musik kan 

verka som kommunikativt verktyg till att uttrycka och förmedla tankar, som 

verktyg i syfte att generera kunskaper inom andra ämnesområden som språk, 

matematik, naturvetenskap, som verktyg för utvecklandet av social kompetens, 

samt till att verka som verktyg för musikens egna innehåll. Bim Riddersporre 

och Johan Söderman (2012) skriver om att musik och musikaliska aktiviteter 

finns i förskolan både som organiserade pedagogiska aktiviteter och som 

aktiviteter av barnen själva.  

 

Musik i förskolan kan förekomma som visor och sång, i melodi, takt och ton. 

Musik kan också vara kulturellt- och traditionsbundet, som kan återfinnas vid 

olika traditionsfiranden så som påsk, valborgsafton, midsommar, under 

julhögtiden, födelsedagar, speciella sammankomster och som mångkulturella 

traditionella inslag. Musik kan även vara återkommande i mer vardagliga 

sammanhang i förskolan, så som under samling, i barns lek, under skapande 

aktiviteter, i tamburen och under övergångar mellan aktiviteter. Musik i 

förskolan kan också förkomma som instrumentspel, med takt, puls och rytmik. 

Musik i förskolan kan också förknippas med dans, rörelse och motorik. Vidare 

kan musik i förskolan spåras till musikindustrins utbud av olika 

musikprodukter i form av cd-skivor, samt i IT och medieutbudet, som 1Spotify 

och musikvideos. Slutligen kan musik i förskolan vara vanligt förekommande 

som inspirerande och lärande inslag vid olika temaarbeten. Ja, som ovan nämnt 

kan musik framträda i förskolan på många olika sätt.  

 

I relation till lärandeuppdraget i förskolan kan musik fungera i pedagogers 

organiserade musikaktiviteter som ett betydelsefullt verktyg för barns lärande 

och språkutveckling. Berit Uddén (2004) lägger fram att musik har en positiv 

inverkan på barns språkutveckling. Barn sjunger som ett hjälpmedel för att 

utveckla talet. Studier och teorier belyser sambandet mellan sång och språk i 

barns spontana användning av sång och den centrala orsaken till att barn 

sjunger och låter är för att uttrycka sig och förstå sin omvärld (Uddén, 2004; 

Young, 2006; Jederlund, 2011; Riddersporre & Söderman, 2012). I pedagogers 

organiserade musikaktiviteter återkommer ofta sång, rim och ramsor för 

främjandet av barns språkliga utveckling. Dessa musikaktiviteter är vanligt 

förekommande under förskolans samlingar, som ofta har benämningen 

sångsamling. Lena Rubinstein Reich (1996) skriver att sång och rörelse kan vara 

förekommande inslag i förskolans samlingar. I dessa samlingar kan det 

                                                 
1 Spotify är en musiktjänst som möjliggör att lyssna på musik över Internet. Spotify har 

miljoner låtar tillgängliga.   
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återfinnas en bred variation av sånger, sånger som har en kulturell anknytning 

till den svenska visskatten, samt sånger omgjorda av pedagogerna själva i 

relation till verksamhetens uppdrag och arbete. Sång fyller många 

betydelsefulla funktioner; som att ha roligt tillsammans, uppleva gemenskap, 

träna språk och begrepp. Sången tillsammans med rörelse används många 

gånger för att barnen ska få ”rasa av sig” för att hitta tillbaka till koncentration 

och finna lugn, men även till social träning och disciplinering genom att följa 

efter och härma varandra (Rubinstein Reich, 1996). Däremot varierar syftet med 

samling. Samling kan vara till för att mötas i syfte att förmedla kunskaper, 

samtala och dela erfarenheter. Dock belyser Rubinstein Reich (1996) att det finns 

ett asymmetriskt förhållande i dessa samlingssammanhang mellan vuxen och 

barn, som å ena sidan berör pedagogers lärandeuppdrag och å andra sidan 

barns möjlighet till kommunikationsutrymme. Detta kan betyda att de vuxna 

har förtur till kommunikationsutrymmet och möjligheten till att styra 

samlingens form och innehåll. Vidare belyser Rubinstein Reich att även 

gruppstorleken påverkar barnens möjlighet till kommunikationsutrymme. I 

större grupper av barn kan detta innebära att pedagoger främst fokuserar till att 

hålla barnens koncentration och intresse, vilket kan innebära att barnet tillägnas 

ett mindre kommunikationsutrymme, att dess egna uttryck förbises och 

hämmas. I mindre grupper av barn har barnet större möjlighet till 

kommunikationsutrymme, för att kunna dela sina tankar och erfarenheter med 

varandra (Rubinstein Reich, 1996).  

 

Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, Niklas 

Pramling och Cecilia Wallerstedt (2015) belyser ett dilemma utifrån förskolans 

läroplan i relation till pedagogers lärandeuppdrag och musik. I förskolans 

läroplan (Skolverket, 2011) går följande att läsa: ”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.”(s. 7). 

Det är just att det estetiska området, i det här fallet musik, både ska verka som 

verktyg och innehåll som utgör dilemmat, menar Pramling Samuelsson et al. 

(2015). De ställer sig frågande till om inte den estetiska praktiken mer tenderar 

att bli till verktyg än till att fokusera till dess estetiska som ämnesinnehåll.  

 

Eftersom att ett oproblematiserat förhållningssätt till musik inte främjar för 

varken barns och vuxnas musikaliska meningsskapande framhåller 

Riddersporre och Söderman (2012) vikten av att problematisera och reflektera 

över vår förståelse och vårt förhållningssätt till musik. För att utmana 

förgivettagna förståelser av musik och integrera andra föreställningar och 

förståelser av musik kan forskares och författares mångfacetterade 

beskrivningar av musik utgöra ett stöd. Genom att se och lyssna till barnet och 

dess musicerande, fokusera på samspelet, samt att betrakta musik utifrån 

kommunikation, improvisation och spontanitet kan musik även 

uppmärksammas och betraktas utifrån dessa aspekter (Jederlund, 2011; Malloch 
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& Trevarthen, 2008; Kim & Kemple, 2011; Young, 2008; Rajan, 2013; Bjørkvold, 

2005). 

 

Ulf Jederlund (2011) upplyser ett behov av att bredda den västerländska 

allmänna rådande beskrivningen av musik; rörelse, ljud och puls, med att 

tillägga en fjärde musikalisk del, nämligen personligt uttryck och intryck. I 

förskolan kan detta handla om ta vara på barns spontana uttryck för sång och 

intresse för musik och främja detta i förskolan (Jederlund, 2011; Uddén, 2004). 

Hae Kyoung Kim och Kristen Kemple (2011) hänvisar till Lori Custodero som 

är docent inom musikpedagogik och verksam vid Teachers Collage Columbia 

University. Custodero belyser begreppen kommunikation, spontanitet och 

kreativitet inom musik som viktiga begrepp att ta i beaktning i relation till barns 

musikalitet. Vidare förespråkar Custodero improvisation och spontanitet som 

viktiga beståndsdelar i barns kreativa musikskapande och musikaliska 

kommunikation. Musik kan utifrån dessa aspekter därmed betraktas som ett 

kommunikativt musikaliskt verktyg för barnet att uttrycka sina tankar, känslor, 

kroppsrörelser, samt för att förstå sin omvärld (Kim & Kemple, 2011). Även 

Young (2006) lyfter vad barns musikaliska uttryck kan vara för något, och menar 

på att när barn med deras läten samspelar med ord, sång och ting i deras 

omgivning går detta att betrakta utifrån att barnen musicerar. Kent Adelmann 

(2009) lägger fram lyssnandet som en viktig förutsättning för samspelet mellan 

vuxna och barn, men upplyser samtidigt att denna förutsättning många gånger 

tas förgivet. Även Johan Söderman (2012) lyfter lyssnandet som en central del i 

musicerande verksamhet. För att kunna synliggöra för barnets musicerande 

krävs det av pedagoger ett medvetet och reflekterat lyssnande till barnet. I 

samma med detta belyser Birgitta Qvarsell (2011) barns rättigheter genom att 

understryka att barn ska komma till tals, bli sedd och lyssnad till. Likaså lyfter 

Anette Emilson (2014) närmandet av barns perspektiv, emotionell närvaro och 

lekfullhet som viktiga kvaliteter för pedagoger att beakta i kommunikationen 

med barn. Enligt Emilson är dessa kvaliteter betydelsefulla i uppfyllandet av 

barns delaktighet och inflytande. Därmed tydliggörs samspelet mellan barn och 

vuxna som avgörande i förverkligandet av barns rättigheter. I praktiken kan det 

handla om att barnet och den vuxne tillsammans gör barnets rättigheter 

(Lorentzon, 2012; Qvarsell, 2011).  

 

Jederlund (2011) sätter begreppet musik i relation till begreppet musikalitet, 

vilket kan utmana och utveckla förståelsen för musik. Musikalitet definieras 

oftast som någon slags begåvning hos människan inom musikens område. Om 

musik däremot betraktas utifrån den breda definitionen av begreppet bestående 

av rytmiska ljud, rörelse, toner, känslor, språk, och kultur, lika mycket som med 

musiken som produkt, kan musikalitet istället handla om människans 

medfödda förmåga att göra ljud, låta, röra sig, känna, uttrycka, språka, ingå i en 

kultur, uppleva och förstå musik. Musikalitet blir därmed en viktig del av allas 

medfödda begåvning, något genuint mänskligt (Jederlund, 2011). Jon Roar 

Bjørkvold (2005) belyser ljud, rörelse och rytm som betydande grundelement 

som finns inom människan. Dessa grundelement tillsammans med leken som 
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sinnestillstånd och spontana och improvisatoriska förhållningssätt får 

avgörande betydelse för människans hela livsutveckling, menar Bjørkvold. 

Ljud, rörelse och rytm tillsammans med lek, sammanfattas vidare av Bjørkvold 

i begreppet det musiska. Bjørkvold beskriver lekens spontanitet och frigörande 

kraft, som han också menar går att finna i musiken. Bjørkvold betonar starkt 

lekens betydelse i vårt förhållande till musik. Genom lekens möjlighet till 

självöverskridande, improvisation och spontanitet, kan det öppna för flera sätt 

att förhålla sig till och närma sig musik.  

 

Stephen Malloch och Colwyn Trevarthen (2008) har forskat kring musik och 

kommunikation. I sin forskning av samspelet mellan en mor och ett barn fann 

Malloch en musikalisk kvalité i moderns tal, och en distinkt rytm och melodi i 

kommunikationen mellan barnet och modern. Vidare ledde detta honom fram 

till utvecklandet av begreppet communicative musicality (Malloch & Trevarthen, 

2008). Vidare belyser Malloch och Trevarthen att musik betraktas som formad 

och skapad av och genom olika kulturer. Definitionen av begreppet 

communicative musicality står för ett särskilt sätt att betrakta musikalitet och 

musikalisk; en distinkt rytm och melodi i kommunikationen i samspelet mellan 

barn-barn, barn-vuxen och vuxen-barn. När forskarna talar om begreppet 

musikalitet, exempelvis i interaktionen mellan en mor och ett barn, ges 

musikalitet en bredare betydelse i motsats till vad som generellt kan innefattas 

i begreppet musikalitet. Begreppet communicative musicality kan utmana att 

betrakta de musikaliska uttryck som sker i samspelet mellan barn-barn, barn-

vuxen och vuxen-barn som musikalitet, vilket i första hand kanske inte generellt 

betraktas som musikalitet och musikaliskt (Malloch & Trevarthen, 2008). Även 

Young (2006) vill utmana förståelsen av vad sång kan vara. Young beskriver den 

traditionella västerländska konstmusikens syn på sjunger som innebär att 

stämbanden aktiveras och producerar melodiska strukturerade ljud med klar 

stigning och tonhöjd. Men författaren menar att detta synsätt på sång är tagna 

från vuxnas praxis och kan därmed inte prägla barns uttryck för sång och musik. 

Young (2006) lyfter i sin studie begreppet läten som ett musikaliskt 

kommunikativt uttryck, vilket innefattar all form av röstaktivitet så som tal, 

gråt, rop, sång. Studien visar på hur barn spontant ger ut läten under sin lek, 

vilket Young diskuterar för att barnen faktiskt då musicerar.  

 

Är musiken barncentrerad eller vuxencentrerad? 

Bjørkvold (2005) skriver om att musik främst är vuxenkulturellt betingat. 

Söderman (2012) upplyser hur barns musik främst kan bli till något som 

vuxenvärlden definierar som barnmusik. För att skapa en musikpedagogik där 

barns musikaliska lust, lekfullhet och nyfikenhet står i centrum krävs en friare 

och mer öppet förhållande till musik (Söderman, 2012).  

 

Ylva Lorentzon (2012) beskriver begreppet barnkultur innehållande av många 

olika betydelser och lyfter barnkulturforskningens uppdelning av begreppet. 

Barnkulturbegreppet kan innefatta betydelser om kultur skapad för barn, främst 
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i estetisk mening, och kultur av barn, som då är skapad av barnen själva. 

Lorentzon understryker vikten av att uppmärksamma skillnaden mellan 

barnets eget perspektiv och den vuxens perspektiv på barnet och dess 

verksamhet. Anna Klerfelt och Birgitta Qvarsell (2012) menar att barn inte ser 

kultur som just sin kultur, då det är de vuxna som skapat kulturen för barnen. 

Det finns en skillnad mellan kultur för barn och barnkultur. Barnkultur är det som 

skapas av barnen själva och det vuxna skapar är kultur för barn (Klerfelt & 

Qvarsell, 2012). Förskolan (Skolverket, 2011) är en social och kulturell arena med 

uppdrag att bära och föra tradition och kultur vidare. Detta innebär samtidigt 

att det i förskolan deltar pedagoger med egna och olika föreställningar, 

värderingar och förståelser om vad tradition och kultur innebär, hur de ska 

bevaras och hur de ska överföras. I samma med detta lyfter Anna Lagerqvist 

(2012) en rådande normerande diskurs som hon menar handlar om att vuxna 

kan och vet vad som är bäst för barn. Denna diskurs i relation till musik och 

pedagogers eget förgivettagande om vad musik är får betydelse för vilken 

musiktradition och musikkultur som förmedlas och möjliggörs för barnen inom 

förskolans arena. Med andra ord kan detta betyda att vuxnas tolkningsföreträde 

kan resultera till att musik i förskolan blir kultur skapad av vuxna för barn, än 

kultur skapad av barnen själva. Liknande beskriver Lorentzon (2012) om hur 

den vuxna världen bestämmer vad som anses vara nyttigt, lämpligt och skojigt 

för barn. Klerfelt och Qvarsell (2012) belyser att det främst är vuxna som tolkar 

vad som anses vara barnets bästa, men att vi i bredare utsträckning måste skapa 

förutsättningar för barnet att komma till tals och själv uttrycka vad som är bäst 

för barnet.  

 

Jørgen Pauli Jensen (1979) samt Riddersporre och Söderman (2012) 

uppmärksammar att beroende på hur musik definieras påverkar det innebörden 

av musik och dess existens inom förskolan. Som exempel; betraktas musik och 

musicerande som förenat med speciella musikaliska kompetenser förunnat 

vissa människor eller om musik betraktas som något alla kan och uttrycker, får 

det betydelse för hur vi väljer att förhålla oss till musik och vilken musik som 

primärt får utrymme i förskolan. I ett vidare perspektiv menar författarna att 

detta påverkar barnens musikaliska utveckling. Om barn tidigt socialiseras in i 

en viss betydelse av vad musik är påverkar det för barns möjlighet till inflytande 

i förskolans musikverksamhet och för vilka musikaliska möten som därmed blir 

möjliga. Pramling Samuelsson et al. (2015) betonar vidare vikten av att skilja på 

musik för barn och barnens musik när vi talar om musik och barn. Dessa två olika 

sätt att förhålla sig till musik och barn får betydelse för musikverksamheten i 

förskolan genom att musik för barn mer handlar om förbestämda och 

färdigproducerade musikprodukter så som sång, sånglekar, visor och så vidare. 

Medan barnens musik sätter mer fokus till barnets mer självständiga roll och 

därmed behandlar sånger och sånglekar utifrån barns erfarenheter sprungna ur 

deras världar (Pramling Samuelsson et al., 2015). Vidare uppmanar Bim 

Riddersporre (2012) oss att se till musik och musikalisk kreativitet hos barn i 

förskoleåldern inte bara kopplat till prestation och musikalisk begåvning. 

Riddersporre lyfter begreppet bruksmusik som barns improviserande sång under 
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lekfulla förhållanden. Bruksmusik är skapad av barn i och för stunden utifrån 

barnens egna intentioner, behov och erfarenheter (Riddersporre, 2012). Genom 

att stödja barns bruksmusik och egna sångtexter möjliggörs barnen att berätta 

och dela sina upplevelser med varandra. 

 

Genom Young (2008) återkommer vi till Mallochs och Trevarthens (2008) 

begrepp communicative musicality. Enligt Young kan detta begrepp stödja 

pedagogers fokus och utveckling av sitt sampel tillsammans med barn där 

pedagoger istället utmanas i att först observera och lyssna till barnet för att 

vidare kunna utgå och svara på barnets uttryck i det musikaliska samspelet. På 

så sätt kan den musikaliska verksamheten utvecklas utifrån en mer 

barncentrerad hållning (Young, 2008; Rajan, 2013). Denna balansgång mellan att 

dels se till barnets musikaliska uttryck och ämnet musik visar sig vara svårt och 

komplext även för de mest musikkompetenta inom området (Bond, 2015; Rajan, 

2013). Även Bjørkvold (2005) problematiserar begreppet det musiska i relation till 

läraryrket, där han menar att en musisk människa inte nödvändigtvis ska 

förknippas med att vara en musisk pedagog, eftersom det dessutom förutsätter 

att pedagogen har en god kreativ förmåga att umgås med barn, är entusiastisk 

och har ämneskunskaper. Bjørkvold understryker därmed att pedagoger själva 

bör utveckla sin musiskhet som en del i sin egen yrkesutbildning. 

 

Begreppen apollonisk och dionysisk representerar ett motsattsförhållande. 

Utifrån ett apolloniskt synsätt kan musik betraktas som rationell och associeras 

med ordning, som ska leda till lärande och utveckling. Musik värdesätts härmed 

i relation till lärandet. Utifrån ett dionysiskt synsätt kan musik betraktas som 

irrationell, ett oförutsägbart kaos blandat med glädje och som värdefull i sig (S. 

Löfquist, personlig kommunikation, 1 april, 2014). Med stöd av begreppen 

apollonisk och dionysisk kan den dikotomi som kan råda mellan den 

vuxencentretade och barncentrerade musiken i förskolan synliggöras. 

Begreppen har ingen en fast betydelse gällande för vuxencentretade respektive 

barncentrerade perspektivet av musik. En vuxen kan förstå och uppleva musik 

som apollonisk likväl som dionysisk.  

 

Värden, normer och musik  

Robert Thornberg (2014) skriver om värden i pedagogiska sammanhang, där 

värden representerar sådant som anses vara gott, rätt eller eftersträvansvärt. 

Värden återfinns i våra principer och övertygelser vilka fungerar vägledande för 

våra handlingar, till våra föreställningar om det som är värdefullt och utifrån 

kriterier för vad som betraktas som mer eller mindre önskvärt. Thornberg 

beskriver att värden kan ses som sociala konstruktioner genom att värden är 

något som vi människor skapar och tillägnar oss i sociala sammanhang genom 

språket. Vuxna tolkar och reflekterar över vilka värden och normer som ska 

accepteras, ifrågasättas eller till och med avisas. Men Thornberg menar att detta 

är något som även barn gör. I förskolan, som kulturell och social arena med ett 

demokratiskt uppdrag, innebär det att vi inte kan betrakta barn som passiva 



  

 

11 

 

mottagare av de värden som förmedlas (Thornberg, 2014). Thornberg hänvisar 

till Birgitta Qvarsell som betonar att barn är aktiva konstruktörer av sina 

meningssammanhang. Vidare beskriver Anette Hellman (2013) hur normer 

skapas genom språk och handlingar, hur man talar om något och till det. 

Normer pekar på det som betraktas som ”normalt” i ett visst sammanhang, det 

vill säga ”hur man/det ska vara”. På det sättet går normer att ses som osynliga 

eller oskrivna regler (Hellman, 2013). Thornberg (ibid.) menar att värden, liksom 

normer, förmedlas både medvetet och omedvetet i förskolan genom 

undergivisning och pedagogikens innehåll.  

 

Forskning (Young, 2006; Denac, 2008, Bainger, 2010; Jederlund, 2011; Bjørkvold, 

2005) diskuterar hur den allmänt västerländska normativa synen på musik har 

kommit att påverka vår förståelse av musik, både på individ-, organisations- och 

samhällsnivå. Young (2006, 2008), i likhet med Bainger (2010) beskriver hur 

musik i förskolan tenderar att bli enformig och reproducerande, där barn i stora 

samlade grupper får lära sig att utföra en viss förbestämd repertoar av sång- och 

barnvisor under ledning av en vuxen, med införandet av några enkla rytm- och 

tonaktiviteter. Detta stereotypa sätt att arrangera musikverksamhet i förskolan 

kan betraktas som formad utifrån den västerländska synen på musik. Young 

uppmärksammar att om endast den västerländska musiknormen präglar vårt 

sätt att använda musik i förskolan kan vi bli väldigt begränsade. Utifrån detta 

argumenterar Young för risken att barnens spontana musikaliska uttryck och 

egna intresse för musikaktiviteter försummas.  

 

Att problematisera och reflektera över musik i förskolan 

Lars Lilliestam (2006) belyser hur musiken väcker många känslor hos 

människor, där dessa tolkningar av känslor blir olika hos alla människor. Hur 

en människa upplever musik kan bero på situation och erfarenheter. Däremot 

har människan en förmåga att vilja placera in musik i någon kategori, menar 

Lilliestam. Dessa kategorier påverkar vidare vårt sätt att förhålla oss till musik, 

som enligt Lilliestam blir styrande för vad vi söker i musik, för vad vi lyssnar 

efter, för hur och vad som blir möjligt att tolka som musik, samt att de till och 

med styr för vårt intresse för musik. 

 

Det går inte att skilja människan från musiken då musik är något genuint som 

finns inom människan (Jederlund, 2011; Bjørkvold, 2005; Malloch & Trevarthen, 

2008). Musik påverkar oss människor på alla våra sinnens plan och musikens 

resonans i människan tycks beröra våra innersta väsen. Musikupplevelser kan 

innebära personlig utveckling i glädje och i positiva gemensamma möten 

(Jederlund, 2011). Ändå tenderar vi i den västerländska kulturen, och 

framförallt i skolan, att nedvärdera musiken till något som inte riktigt tas på 

allvar och väljs bort till förmån för viktiga grundläggande färdigheter i de mer 

akademiska skolämnena så som språk, matematik och naturvetenskap 

(Jederlund, 2011; Jensen, 1979; Pramling Samuelsson et al., 2015). Annan 

forskning belyser och bearbetar de alarmerande rop som finns om att musiken 
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delvis försvunnit eller fått så pass mindre utrymme i förmån för andra 

användningsområden att den näst intill tillintetgjorts i förskolans verksamhet 

(Bond, 2015; Wilson Gillespie & Glider, 2008). Inom det estetiska ämnesområdet 

återfinns diskussioner om att musiken i allt högre grad tillägnats ett allt mer 

krympande utrymme (Bond, 2015).  

 

Jensen (1979) beskriver ”vad är musik?” som en fråga svår att besvara eftersom 

att musik kan definieras på flertydiga sätt, utifrån att musik varierar med 

samhällets historia, mellan kulturområden, inom samma kultur, mellan 

individer och hos samma individ. Söderman (2012) framhåller vikten av att 

reflektera över vilken musik som möjliggörs och förmedlas i förskolans 

verksamhet. I och med att barn har individuella musikaliska erfarenheter och 

bagage understryker Söderman barns olika förutsättningar i relation till musik. 

För att som pedagog närma sig barns erfarenheter och världar blir det 

nödvändigt att reflektera över musikverksamheten utifrån barnets perspektiv. 

Cecilia Wallerstedt, Pernilla Lagerlöf och Niklas Pramling (2014) som skriver om 

musik i förskolan pekar just på ett behov av att förskolan utvecklar ett 

professionellt och gemensamt språk i relation till hur vi tänker och talar om 

musik i förskolan. De lyfter, i likhet med tidigare ovan nämnda forskare och 

författare, begrepp som fritt skapande, improvisation och komposition samt till 

att se barn som aktiva medskapare i olika musiksammanhang.  

 

Jederlund (2011) beskriver hur vuxna kan bära på tankar om att musik ska eller 

måste låta på ett visst sätt och vara vackert. Att sjunga kan vara förknippat med 

både stark glädje men även med obehag och prestation. I Baingers (2010) artikel 

uttrycker en deltagare sin bristande förmåga att sjunga och uppfattar sig själv 

därmed som omusikalisk. I likhet diskuterar också Riddersporre och Söderman 

(2012) att musikaktiviteter kan ha en form som gör att de kan upplevas som 

obekväma, utelämnande och vara förknippat med skamkänslor i relation till 

känslor av prestation, rädsla för värdering och bedömning. Även Pramling 

Samuelsson et al. (2015) lyfter att det estetiska ämnesområdet främst associeras 

som något oproblematiskt roligt och avkopplande. Författarna upplyser 

samtidigt baksidan av detta. Pramling Samuelsson et al. noterar frånvaron av 

att beakta det hårda arbete som också ingår i relation till det estetiska 

ämnesområdet samt belyser den förnedring och de känslor av misslyckande 

som kan vara starkt förknippat med detta. Därmed lyfter Pramling Samuelsson 

et al., i likhet med Riddersporre och Söderman (2012), behovet av att 

problematisera musikutövande för en utvecklande musikverksamhet för alla. 

Söderman (2012) betonar behovet av att pedagoger ser sin egen musikaliska 

bakgrund som en möjlighet istället som ett hinder och begränsning. I samma 

med detta lyfter Söderman att pedagoger inte behöver vara musikaliskt skolade 

för att utforma en lekfull musikverksamhet. Men att vi däremot behöver dela 

och utbyta kunskaper och förståelser om musik för skapandet av en lustfylld 

och kreativ musikmiljö.  
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Teori och perspektiv 

Ulf Brinkkjær och Marianne Høyen (2013) beskriver socialkonstruktivism som 

ett särskilt sätt att tänka, där denna teori utgår från hur vi människor erfar ting 

och sin omvärld genom det sammanhang vi deltar i. Samtidigt innebär detta att 

verkligheten är beroende av den kulturella kontexten (Brinkkjær & Høyen, 

2013). Eftersom socialkonstruktivismen utgår från människans sätt att tänka, 

tala och konstruera sin verklighet kan denna teoretiska inriktning hjälpa oss att 

ta reda på musikens befinnande och hur den konstrueras utifrån pedagogers 

beskrivningar av musik i förskolan. I och med att förskolan (Skolverket, 2011) 

har i uppdrag att bevara och föra tradition och kultur vidare, innebär detta 

samtidigt att det i förskolan råder olika förståelser och föreställningar om vad 

tradition och kultur kan innebära. Utifrån Henry Egidius (2006) beskrivning av 

socialkonstruktivism inom pedagogiken handlar det om hur människors 

begrepp och uppfattningar konstrueras i en social och kulturell miljö, vilket 

innebär att människor kan uppfatta ett och samma fenomen helt olika. Utifrån 

socialkonstruktivistiska tankar kan detta resultera i olika föreställningar och 

beskrivningar om musik i förskolan.  

 

Som Brinkkjær och Høyen (2013) skriver så intresserar sig 

socialkonstruktivismen för hur och varför vi människor erfar, förstår och 

beskriver vår verklighet. Därmed står socialkonstruktivism för antagandet att 

språket skapar vår verklighet. I denna teori ses människan forma och konstruera 

sin verklighet genom språk och handling (Brinkkjær & Høyen, 2013). Utifrån 

förskolan kan vi likväl se till hur pedagoger genom språk och handling formar 

och konstruerar musik i förskolan.  

 

Musik konstrueras i sociala och kulturella kontexter (Jensen, 1979; Jederlund, 

2011; Riddersporre & Söderman, 2012). Med stöd av socialkonstruktivistiska 

förståelseramar kan vi förstå att pedagogers förståelse och kunskap om musik 

är påverkad av deras kulturella och sociala kontext. Vidare kan vi förstå att om 

musik blir betingat utifrån vad som anses som ”det normala”, ”det 

eftersträvansvärda” genom dessa sociala och kulturella kontexter kan vi tala om 

hur rådande normer kan komma att villkora konstruktionen av musik, i detta 

fall musik i förskolan. Med andra ord; I pedagogers beskrivningar och 

föreställningar kan betingelser av musik bli synliga. Dessa betingelser kan 

vidare påverka för hur musik framträder och konstrueras. Men detta inbegriper 

även vår medvetenhet om att en konstruktion av musik kan betraktas som 

tillfällig och kan därmed ha varit annorlunda till de kulturella och kontextuella 

förhållandena.  

 

Hellman (2013) menar att ett normkritiskt perspektiv syftar till att undersöka 

hur olika normer samverkar och skapar maktobalanser i olika pedagogiska 

sammanhang. Normer, liksom värden, kan vi förstå som en samling 

villkor/betingelser som påverkar konstruktionen av musik i förskolan. Genom 

att anlägga ett normkritiskt perspektiv kan vi granska och problematisera vilka 
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normer och betingelser som blir synliga för musik i förskolan. Vi finner det 

betydelsefullt att anlägga ett normkritiskt perspektiv då detta perspektiv kan 

stödja och utmana våra reflektioner och tankar i möjliggörandet av en 

verksamhet som grundar sig på allas rätt att beröra och bli berörd av musikens 

alla olika former och variationer. 
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Syfte och metod 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sex pedagoger beskriver och talar 

om musik i två förskolor. Genom att undersöka sex pedagogers beskrivningar 

och föreställningar om musik i förskolan kan studien synliggöra och bidra till 

att problematisera för hur musik framträder och konstrueras i dessa två 

förskolor.  

 

Vår studie inspireras av socialkonstruktivismen med syfte att synliggöra och 

problematisera musikens befinnande och betydelse inom två förskolors 

verksamhet. För att genomföra detta har vi genomfört intervjuer med 

intentionen att studera pedagogers beskrivningar och föreställningar om musik, 

med andra ord hur pedagoger talar om musik i förskolan.  

 

Det metodologiska tillvägagångssättet för studien bygger på den kvalitativa 

forskningsmetoden. Kvalitativa metoder kan användas när syftet är att 

undersöka frågor som rör människors upplevelser och syn på verkligheten, i 

vårt fall pedagogers beskrivningar av musik i förskolan. Metoden utgår från 

människors (pedagogers) olika beskrivningar och förklarningar där 

verkligheten (musik) kan uppfattas på många olika sätt (Stukát, 2011; Bryman, 

2011).  

 

Intervjumetod 

För att kunna samla in pedagogers beskrivningar om musik har vi genomfört 

enskilda intervjuer med pedagoger utifrån en halvstrukturerad intervjumetod. 

Vi har valt denna intervjumetod för att den möjliggör för pedagogerna ett stort 

utrymme och frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Genom att ställa öppna 

frågor möjliggör det för att fånga in beskrivningar av fenomenet som forskaren 

vid tillfället inte har med i sin förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Inför intervjun formulerades en intervjuguide innehållande fyra huvudfrågor, 

som ett stöd för vilka frågeställningar som skulle beröras under intervjun. 

Frågorna för intervjun utgick från studiens fokusområde musik, men 

pedagogerna behövde inte besvara frågorna i en särskild ordning. Andra frågor 

som dök upp under intervjun och som berörde fokusområdet togs med (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Utöver dessa huvudfrågor ställde vi följdfrågor så som 

”Kan du beskriva? Kan du utveckla?” för att fördjupa pedagogernas 

beskrivningar (Stukát, 2011; Bryman, 2011). 

 

Val av intervjupersoner 

För att finna deltagande pedagoger till intervjuer gjordes urval i två steg. I ett 

första steg gjordes ett så kallat slumpmässigt urval (Stukát, 2011) genom att vi 

via en kommuns hemsida slumpmässigt valde ut förskolor som vidare 

kontaktades. I ett andra steg gjordes ett mer fokuserat urval genom att en 
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förskola med mer fokuserat musiktemaarbete respektive en förskola med utan 

musiktemaarbete valdes ut för studien. Valet av att genomföra undersökningar 

på två förskolor med olika inriktningar i relation till musik var för att få ett mer 

varierat datamaterial.  

 

De två förskolorna befinner sig i en kommun i Mellansverige. Tre pedagoger 

från vardera förskola har intervjuats och därmed har totalt sex pedagoger 

medverkat i studien. På förskolan med mer fokuserat musikarbete intervjuades 

tre pedagoger. Två av pedagogerna arbetar på en avdelning med barn i åldern 

två till fyra år, och en pedagog arbetar på en avdelning med barn i femårsålder. 

På förskolan med mindre fokuserat musikarbete intervjuades tre pedagoger, där 

alla tre arbetar på samma avdelning med barn i femårsålder. 

 

Forskningsetisk medvetenhet 

Studien har genomförts i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa forskningsetiska principer 

behöver både forskare och deltagare i undersökning ha kännedom om för att 

rättigheter och skyldigheter ska kunna efterföljas.  

 

Gällande informationskravet informerade vi de berörda förskolechefer och 

pedagoger om undersökningens syfte och metod. Vidare informerade vi om 

samtyckeskravet, vilket innebär att deltagandet i studien är frivilligt och 

deltagare har rätten att när som helst välja att avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet avser att deltagare och platser i studien behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att inga platser eller namn kommer att nämnas 

eller skrivas fram i denna studie. Det sista kravet, nyttjandekravet, betyder att 

uppgifter om personer och det insamlade datamaterialet för studien får endast 

användas i forskningsändamål. Vidare innebär även detta att deltagare i 

undersökningen erbjuds att ta del av sammanfattningen av studien. 

 

Genomförande av intervjuer 

Vi kontaktade två chefer vid två olika förskolor. Den ena förskolan beskriver sitt 

arbete på förskolan som musikinriktad genom sitt tema ljud. Den andra 

förskolan arbetar med tema kroppen och meddelade vid första telefonkontakt 

att de inte för tillfället arbetar med musik. Via telefonkontakt med cheferna 

informerande vi om studiens syfte och metod. Därefter ställde vi en förfrågan 

till förskolecheferna om det möjligtvis fanns pedagoger på förskolan som kunde 

tänka sig att delta i denna studie. De båda cheferna gav oss samtycke att 

kontakta pedagoger på förskolorna med förfrågan om medverkan. Via telefon 

kontaktade vi pedagogerna från de två förskolorna. Vi informerade studiens 

syfte och de forskningsetiska principerna som studien arbetar utifrån och att vi 

söker pedagoger för intervju om musik i förskolan. Under telefonkontakterna 

fick vi samtycke av totalt sex pedagoger att delta i intervju. Därefter avtalades 
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tid och plats för intervju. Slutligen skickades ett bekräftande mail till 

pedagogerna, innehållande information om studiens syfte, metod, de 

forskningsetiska principerna, samt avtalad tid och plats.  

 

Det var viktigt för oss att framföra behovet av att spela in intervjuerna på ljudfil, 

med anledning av att inte låta någon betydelsefull information gå förlorad. 

Ljudinspelning möjliggör för att fånga allt som informanten ordagrant säger och 

beskriver under intervju, vilket kan vara svårt att göra med endast anteckningar 

(Jacobsen, 2012). Alla de medverkande gav oss samtycke till att spela in 

intervjuerna. Vi har spelat in intervjuerna på ljudfil för att underlätta 

transkriberingsarbetet men också för att vara så närvarande som möjligt under 

intervju.  

 

Vi är två stycken som har utfört intervjuer för denna studie, det vill säga att 

intervjuerna har skett mellan en student och en pedagog. Vardera intervju har 

tagit omkring 45-60 minuter att genomföra. Intervjuerna har transkriberats i sin 

helhet, där vi också skrivit fram den intervjuades eftertänksamhet, skratt, 

tystnad och funderingar. Däremot har några korta minutavsnitt ur intervjuerna 

inte transkriberats, på grund av att de inte varit intressanta för fokusområdet. 

  

Analysmetod 

Vi har analyserat och tolkat datamaterialet (intervjutranskriberingarna) utifrån 

en metod som Dag Ingvar Jacobsen (2012) kallar för innehållsanalys. I en 

innehållsanalys försöker forskaren förhålla sig till bestämda steg i hur texten ska 

analyseras. Stegen följer; tematisera (notera återkommande teman och vad som 

inte är återkommande), kategorisera, illustrera kategorier med citat från 

transkriberingar, jämföra likheter och skillnader, samt söka förklaringar till 

skillnaderna.  

 

Vår analys av datamaterialet inleddes med att vi läste de sex 

intervjutranskriberingarna i flera omgångar. För att bli förtrogen med sitt 

material måste utskrifterna läsas om och om igen (Ahrne & Svensson, 2011). 

Efter många omläsningar har datamaterialet delats upp, sorterats och 

kategoriserats under tre övergripande områden: Musik konstruerat utifrån 

sångsamling, Musik konstruerat utifrån pedagogers förhållningssätt och Musik 

konstruerat utifrån spontanitet. Vi har analyserat och tolkat hur musiken i 

förskolan konstrueras och framträder utifrån de sex pedagogernas 

beskrivningar om musik. Med stöd av normkritiskt perspektiv diskuterar vi 

musikens konstruktion och framträdande utifrån de kategorier som för oss 

trädde fram under analys- och tolkningsarbetet.  

 

Metoddiskussion 

Studiens forskningsresultat bidrar med vår bild av hur musik i förskolan 

framträder och konstrueras utifrån pedagogernas beskrivningar. Detta står i 
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relation till vår teoretiska bakgrund och vår förförståelse i dagsläget. Därmed 

vill vi notera att andra betraktelsesätt är möjliga.  

 

Inledningsvis funderade vi på att använda oss av diskursanalys som 

analysmetod, då diskursanalys kan handla om att synliggöra för vilka diskurser 

som påverkar för hur musik konstrueras i förskolan. Ett sådant arbete är 

omfattande och kan kräva mycket efterforskningar i både historiska och 

samhälleliga aspekter. Vi avstod från att använda oss av diskursanalysen med 

tanke på risken att själva skapa och reproducera den diskurs som vi avser att 

ställa oss kritiska till, samt med tanke på svårigheterna att analysera materialet 

eftersom att metoden inte ger några tydliga verktyg för forskaren att använda.   

 

Vi finner att studiens trovärdighet stärks genom att syfte och 

problemformulering tillsammans med resultatet visar på att studien undersökt 

det som studiens avser att undersöka. Dock finner vi att resultatet inte är 

generaliserbart och kan gälla för alla pedagoger och förskolor eftersom studiens 

avgränsar sig att endast undersöka sex pedagogers beskrivningar om musik. 

Däremot kan studien visa på hur musik kan konstrueras och framträda.  

 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) beskriver att transparens handlar om 

huruvida det finns möjlighet för läsaren till att kritisera och diskutera en studie. 

Vi presenterar och diskuterar studiens tillvägagångssätt och forskningsprocess, 

både utifrån valda metoder, alternativa metoder, styrkor och svagheter. Därmed 

har vi varit tydliga i framskrivningen av studiens metod och genomförande, 

vilket kan bekräfta att studien har hög transparens (genomskinlighet). Detta 

bidrar till att stärka studiens trovärdighet. 

 

Även om pedagogerna tidigare mottagit ett bekräftande mail innehållande de 

forskningsetiska reglerna valde vi att informera och tydliggöra för de 

forskningsetiska principerna genom att inledningsvis av intervju läsa upp dessa. 

Vi försäkrade oss återigen om att vi hade pedagogernas samtycke för 

ljudinspelning under intervjun, innan inspelningen påbörjade. Vi valde att göra 

en halvstrukturerad intervju, som möjliggjorde för mer breda och öppna 

beskrivningar, som fördjupades med följdfrågor. Dessa öppna frågor bidrog till 

ett gediget datamaterial eftersom det gav pedagogerna ett stort och fritt svars 

utrymme. Under en halvstrukturerad intervju kan det dock vara lätt att hamna 

i sidospår, som inte alltid är relevant för fokusområdet. Samtidigt som den 

intervjuade har stort utrymme att fritt och öppet besvara frågorna fann vi en 

utmaning att balansera denna öppenhet med att samtidigt hålla fokus till 

området. 

 

Det hade varit svårt att få ett grundligt datamaterial med att endast föra 

anteckningar. Vi finner därmed valet av att ljudinspela intervjuerna har bidragit 

till stärka studiens trovärdighet. Det ljudinspelade materialet har möjliggjort för 

transkribering av intervjuerna i sin helhet, och även förenklat 

transkriberingsprocessen. Eftersom att vi är två stycken som genomfört 
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intervjuer på respektive platser har det varit betydelsefullt för oss att grundligt 

transkribera intervjuerna i sin helhet, med tanke på att vi ska läsa varandras 

transkriberingsmaterial inför och under analys-och tolkningsarbetet.  

 

Vi har valt att inte skriva fram de intervjuades ålder, specifik yrkesinformation 

så som anställning och antal verksamma år inom yrket, då vi anser att detta inte 

är relevant för studiens undersökning. Vi väljer att benämna samtliga 

intervjupersoner för pedagoger.  

 

Studien utgörs av sammanlagt fem timmars intervjuunderlag fördelat på totalt 

sex intervjuer. Vi finner detta underlag vara tillräckligt för denna studie. Men 

om det hade funnits tid hade det varit intressant att intervjua berörda 

förskolechefer och kommunens musikhandledare, vilket även hade kunnat 

berika studien ytterligare.  

 

Under intervjuer mottog vi positiva utlåtanden om våra intervjufrågor, vilka 

hade satt igång pedagogernas tankar och reflektioner kring musik. Pedagoger 

uttryckte att dessa tankar och reflektioner skulle lyftas i deras fortsatta arbete. 
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 Resultat 
 

Musik konstruerat utifrån sångsamling 

I samtliga pedagogers beskrivningar av musik i förskolan återkommer 

begreppet sångsamling. I detta begrepp återfinns sång, samling, gitarr och 

instrumentspel.  

 

Sång 

Utövandet av sång är vanligt förekommande i förskolornas vardag. 

Pedagogerna beskriver sång och att sjunga med att med rösten följa ord, 

begrepp, takt, rytm och melodi i sång och visor. Traditionella barnvisor med 

rötter i den svenska musikskatten och traditionella sånger i relation till svenska 

högtider är vanliga inslag i pedagogernas beskrivningar av musik i förskolan. 

Sångverksamhet som planeras av pedagoger utförs främst under ledning av 

pedagoger i större grupper av antalet barn och utifrån barns initiativ och lust till 

att sjunga. Sångverksamhet utförs främst av alla tillsammans i hela barngrupper 

och är förknippat med gemenskap, glädje och lärande. Under sång förekommer 

gestaltande rörelser utifrån sångens innehåll och rytmiska klappinslag. Sång 

komponeras vanligtvis med gitarr. En pedagog beskriver hur sången är vanligt 

framträdande i förskolan: 
 

För att sjunga… det är, aldrig varit på någon avdelning i hela mitt liv där jag inte har sjungit 

på en samling eller med barnen eller något sånt där, det är liksom... Ingår på något annat 

sätt. Lättare att samlas kring sången, allt så här […] Och just sången är ju alltid lättast, för 

sjunga det är ju liksom, det har man ju alltid gjort. Det är lättare att ta till sig det.  

 

Beskrivningarna av sång och att sjunga länkas samman med språkutvecklande 

aspekter som att tillägna sig förståelse kring ord, begrepp och artikulation 

genom sånger, visor, sånglek samt rim och ramsor. Att leka med rösten och göra 

ljud och läten i dynamiskt tonhöjande och rytmiskt samspel framkommer som 

sånglek i en pedagogs beskrivning. Detta skiljer sig från de övriga 

beskrivningarna av sånglek, där sånglek mer handlar om att sjunga och röra sig 

till färdiga sånger som exempel En bonde i vår by och Björnen sover.  

 
[…] om vi säger sång då tänker jag mer med språket då, att där kan du ju nonsens sjunga 

det är ju rim och ramsor […] Hitta på ord, ja men alltså de tycker ju om att rimma, och det 

finns ju jättebra rim sånger det är och då rimmar man förvisso på saker som finns, sen kan 

de ju, alltså i den tryckta texten, sen kan ju barnen själv få rimma och hitta på ord.  

 
alltså sånger oftast, har vi haft sånger och sånglekar. Att man har… man sjunger sånger, 

man har rörelsesånger, är det ju väldigt mycket då, att du kopplar sången till en rörelse, 

eller att man har sånglekar, som en Bonde i vår by eller något sånt där, där man sjunger 

och dansar samtidigt då.  
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Det framkommer i pedagogernas beskrivningar att sång och visor knyts 

samman med förskolornas arbete med tema. Innehållet i sång och visor anpassas 

efter aktuellt tema eller kunskapsområde. Majoriteten av pedagogerna hittar 

själva färdiga sånger men det förekommer också beskrivningar om pedagogers 

arbete med att sätta samman sånger utifrån barns intresse: 

 
 […] om vi har läst en saga man vet att de är väldigt intresserade av bussar eller nånting 

och att man försöker hitta sånger att man fångar deras intresse och att man hjälper till och 

hitta melodier och visor och sånger som passar till det som de är intresserade av.  

 
[…] och sen att man har haft viss musik kopplad till det tema eller projekt som man håller 

på med, att man sjunger sånger, sjunger sånger om kroppen, om man jobbar med färgerna 

så har man färgsånger. 

 
[…] förr i världen, förr, när man hade lite mer tid. Då gjorde vi om mycket låtar. Hade vi 

en melodi så gjorde vi om den, med texter som passade det vi höll på med många gånger. 

Men man har inte samma tid längre, tyvärr, att sitta och göra så. Så det vill man gärna ha 

färdigt. 

 

Samling 

När pedagogerna beskriver musikverksamhet associeras det med samling, där 

samling relateras med att som grupp vara samlad alla tillsammans och sjunga, 

både inomhus och utomhus. Dessa samlingar innefattar främst sångaktiviteter 

och benämns i vardagen under begreppen sångsamling, storsjung eller 

sångstund, men primärt under benämningen sångsamling. Musik och sång 

förekommer även under traditionella samlingar vid bestämda tidpunkter på 

för- och eftermiddagar. Dessa stunder varierar tidsmässigt. En pedagog 

beskriver hur vardagliga sångsamlingar har utvecklats från att pågå under korta 

tidsperioder till att vidare fortgå över en timme utifrån barnens intresse. Musik 

och sång arrangeras även i stora gemensamma sångsamlingar över avdelningar. 

Utöver de vardagliga samlingarna förekommer musik och sång i samlingar i 

relation till traditionsfirande som jul, påsk, midsommar men också i relation till 

olika fester och avslutningar. Pedagoger beskriver: 
 

Vi har fortfarande traditionella samlingar vid 9, så alla avdelningar har musik på sina 

samlingar.  

 

Samlingar, är väl det som vi organiserar i alla fall. […] För att vi sitter samlad många 

stycken. Vi kan organisera sång tillsammans. Det är enkelt och göra på samlingarna för då 

har man alla barnen där. Om man ska sjunga tillsammans.  

 

Det framkommer i pedagogers beskrivningar att samling är betydelsefull för 

samtliga pedagoger då detta möjliggör att skapa gemenskap och vi-känsla. En 

del pedagoger framhåller miljön som en viktig aspekt vid utformandet av 

fysiska rum för samlingar. Samtidigt som pedagogerna beskriver att barnen 

uttrycker mycket glädje i att dansa loss till musik föreligger en svårighet i att 

skapa utrymme för barn att dansa loss i dessa samlingssammanhang. En annan 

svårigheter i relation till samlingen beskrivs av en pedagog: 
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Det är… all musik är nog barnmusik, beroende på vad dom gillar för något. […] det går ju 

så… att få in den här moderna musiken. Men sen blir det väl inte riktigt att man tar den på 

samlingen. För att man inte kan melodin själv. 
 

Flera pedagoger beskriver hur barnen leker sångsamling tillsammans med sina 

kamrater. Barnen samlar varandra, turas om att leda och sjunger sånger tagna 

utifrån den gemensamma repertoaren för förskolan.  

 
Vi har ju väldigt sångglada barn som själva, med eget initiativ, har sångsamlingar. Samlar 

varandra och… leker sångsamling. Dem tar alltså sånger från våra sångsamlingar och 

sjunger… På eget initiativ sjunger det vi har tillsammans.  

 

Avslutningsvis beskriver en pedagog om hur det föreligger en svårighet i att 

skapa sångsamlingar som inkluderar ett bredare urval av musik och sång. 

Pedagogen talar om att det fortfarande är de traditionella ”dagissångerna” som 

sjungs på förskolan, och uttrycker en önskan om att förskolan skulle kunna vara 

mer inkluderande i införandet av barns intresse för dagens moderna musik i 

samlingen.  

 

Gitarr 

I pedagogernas beskrivningar framträder gitarren som det mest betydelsefulla 

och centrala instrumentet för pedagoger att använda i musiksammanhang. 

Denna betoning av att använda gitarr i förskolans musikverksamhet är lika 

förekommande hos de pedagoger som själva spelar gitarr och hos de pedagoger 

som inte behärskar instrumentet. Pedagogerna som inte behärskar att spela 

gitarr uttrycker en önskan om att lära sig att spela då de anser att detta kan lyfta 

sångsamlingarna. Även pedagogerna som behärskar instrumentet uttrycker en 

önskan om att få egen avsatt tid till att utveckla sitt gitarrspel tillsammans med 

andra pedagoger. Överlag beskriver pedagogerna gitarrspel som något ”extra” 

som förgyller sångsamlingen, att med gitarren ”jamma loss” och som fungerar 

som ett stöd för sången. Men med gitarrens frånvaro uttrycks sångsamlingarna 

förbli något annat än med gitarr.   

 
Inte så mycket… instrument här, i alla fall. Vi har ju inge sån här som spelar gitarr, eller 

sånt där, så det blir inte musik på det viset.  

 

Har man haft någon kollega som spelat gitarr då har det blivit helt andra samlingar, tycker 

jag, man använder instrumenten så.  

 

[…] bara kunna spela gitarr […] just det här med att kunna spela ett instrument skulle ha 

varit ett otroligt lyft för sångsamlingen, tror jag. Man ser ju det när man har fröknar eller 

personal som kan spela. Då blir det ju på ett helt annat sätt. 

 

Samtliga beskrivningar vittnar om att gitarrspelande pedagoger, om och när de 

förekommer, innehar en ledande roll i sångsamlingarna. Det framkommer i 

beskrivningarna att de gitarrspelande pedagogerna kan ha företräde i att välja 
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ut passande material till sångsamlingarna i organiserade pedagoggrupper och i 

verksamhetsplaneringar: 

 
[…] å då är det ju två pedagoger som spelar gitarr och det ju dom som leder och då är vi ju 

hela förskolan […] de som spelar gitarr (de vuxna) på samlingarna brukar sätta ihop lite 

sånger om ljud.  

 

Även om pedagogerna beskriver gitarrens centrala position i relation till sång 

så framkommer det även i två pedagogers beskrivningar att det går att 

komponera sång med andra metoder och instrument:  
 

Några kan ju spela gitarr, det kan ju inte alla. Så ibland när vi har någon pedagog som 

spelar gitarr, kanske någon som spelar gitarr på samlingen. Till… till när man sjunger. 

Också roligt. Annars har vi byggt trummor. Som man kan spela till.  

 
[…] många tycker ju att när vi sjunger så ska det vara gitarr till […] jag tycker att det 

fungerar väldigt bra att Acapella eller också kan man kompa på andra vis, paddan är ju 

himla bra på det här garage band.  

 

En pedagog beskriver att gitarren hänger framme på avdelningen men utom 

räckhåll för barnen då gitarren är ett dyrt instrument. Men när barnen önskar 

att spela på gitarren så kan de få spela tillsammans med en pedagog. När barnen 

pekar på den upphängda gitarren talar pedagogen om att det kan signalera för 

att barnen vill sjunga.  

 

Instrumentspel 

Instrumentspel används och utövas i perioder med kortare eller längre 

tidsmellanrum. Instrumenten som pedagogerna beskriver att de använder är 

gitarr, trummor, jembetrummor, maraccas och en låda innehållande 

rytmikinstrument. Alla pedagoger betonar instrumentspel som roligt, kreativt 

och något ”extra” utöver det vanliga sjungandet, och som en pedagog 

förknippar med den ”riktiga” musiken. När pedagogerna använder instrument 

tillsammans med barnen möjliggörs barnen att spela högt och lågt, starkt och 

svagt, att hålla takt och olika tempo till förbestämda sånger och låtar.  Något 

som inte är lika förekommande i pedagogernas beskrivningar är det 

instrumentspelande som en av pedagogerna beskriver, där barnen uppmanas 

att gestalta olika fenomen som regn med att spela på instrumenten. 
 

[…] dels en instrumentlåda som man får använda och så har vi ju... så kan vi ju... ibland 

bara spela i takt till nån musik om vi har spotify på eller om X (pedagog) spelar på gitarr 

eller om man... ibland har vi speciella, ibland vi kan spela försiktigt ”hur låter det då? kan 

vi spela starkare?" så där då.  

 

Har man haft någon kollega som spelat gitarr då har det blivit helt andra samlingar, tycker 

jag, man använder instrumenten så. Om dem gånger man har organiserat med barnen att 

de slår takt och sådana grejer, det är annat. Men klappa takt, det gör vi ibland i alla fall. 

Att man har den grejen, musik i sig.  
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Att spela instrument framkommer som något positivt och önskvärt samtidigt 

med osäkerhet och svårigheter. Pedagogerna talar om en osäkerhet i relation till 

instrumentspel. Denna osäkerhet grundar sig dels i bristande kunskaper om hur 

man kan spela instrument tillsammans med barn, men också att kunna hantera 

en instrumentspelande barngrupp, samt att själv kunna spela instrument. 

Vidare framkommer ekonomiska faktorer som försvårar arbetet med att spela 

instrument, med att det inte finns ekonomiska resurser till inköp.  

 
Jag vet inte. Ja, att vi inte har kunskaperna tror jag riktigt. Att man tycker att man, förr har 

man haft instrument förr. Det är som att jag gå till mig själv. Att det bara blivit skrammel 

och bang bom av det. Att man inte kan organisera liksom någonting riktigt, det blir ju bara 

så här ”krrrrrrrch”.  
 

Svårigheter… Ja, man kanske vill jobba med instrument och man kanske inte får köpa 

några.  

 

Det enda som jag känner begränsar oss, det är ju… Visst kan vi köpa in rytmikinstrument, 

men det är ganska dyrt, visst skulle vi vilja ha mer regn-rör, och tonboxar och... Men 

ekonomin det ska räcka till mycket.  

 
I samma med att pedagogerna talar om hur ekonomin påverkar och begränsar 

inköp av nya instrument till verksamheten framkommer möjligheterna att skapa 

egna instrument. I den skapande verksamheten av egna instrument bygger barn 

och pedagoger egna trummor, maraccas och egna påhittade instrument gjorda 

av pärlor, pinnar, flaskor och annat återbruksmaterial. En pedagog benämner 

rösten som fysiskt användbart instrument, vilket inte benämns av de övriga 

pedagogerna. Andra pedagoger talar även om hur kroppen kan användas som 

instrument genom att klappa och stampa takter. En annan pedagog lyfter barns 

eget instrumentskapande genom att barnen spelar med saker och ting som är 

tillgängliga i deras miljö. Barnen använder tangentbord som gitarr, en plastlåda 

med klossar i fungerar som en maraccas och en uppochnedvänd plastlåda blir 

en trumma.  

 
Ja, vi har varit ut och samlat material så att det finns tillgängligt på avdelningen… och vi 

kommer gå in nu med att göra instrument och säkert använda pinnarna, kanske spika så 

att vi får fast pärlor eller vad dem nu vill ha på sina… Så att det kan bli rytmikinstrument. 

Även fylla flaskor tänkte vi. Man får fylla med vad man själv vill ha i sin flaska så att det 

kan bli en egen rytmik… Maraccas. 

 

Kan bygga instrument av allt möjligt, man kan spela på allt möjligt. Ja men av… men du 

vet. Man bygger instrument av massa skräp och sånt där. Det är också ganska kul.  

 

I samtliga pedagogers utsagor återfinns barns lust och glädje i att spela med 

instrument och att det finns instrument på förskolan. Dessa instrument förvaras 

dels undanstoppad utom synhåll och synliga men utom räckhåll för barnen. 

Detta bottnar i pedagogers varierade intresse och kunskap för att spela 

instrument och vikten av att barn först introduceras innan användning av 

instrument. Två pedagoger beskriver att de upplever att instrumentet ger ett 

skramlande oljud då barn skakar och slår med instrumenten, och det blir därför 
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viktigt att visa barnen hur man använder instrumenten för att i takt kunna spela 

tillsammans.  

 
[…] ”nej, men gud, vi har inte spelat rytminstrument på jättelänge, och vi har ju inte…” 

och barnen tycker ju att det är ju jätteroligt, det blir ju väldigt populärt […] dom hamnar i 

en låda och så stoppas dom in någonstans och så är det ingen som använder. Men sen 

plockar man fram dom ibland igen.  

 

Miljön inne, nu har vi 2-3åringar, och då har vi valt att ha musikinstrumenten och 

rytmikinstrumenten så att det syns, man kan be om dem, men vi har dem som inte nere. 

[…] Ja, men att man är med och visar, jag tror att det är viktigt att man introducerar, alla 

rytmikinstrument. 

 

Musik konstruerat utifrån pedagogers förhållningssätt 

Den ena förskolans pedagoger fokuserar att organisera musik alltifrån de 

dagliga samlingarna på avdelningarna till de större sångsamlingarna som 

inkluderar samtliga avdelningar på förskolan. Förskolan arbetar musikinriktat 

genom tema ljud. Musik är ett vanligt inslag i denna förskolas verksamhet. 

Förskolan besöks även av en musikhandledare varannan tisdag och då är det 

denne som leder musiksamlingarna tillsammans med barn och pedagoger. Den 

andra förskolan arbetar med tema kroppen och pedagogerna uttrycker en 

ambition till att organisera för mer musik i verksamheten och i deras temaarbete. 

Den organiserade musiken framträder främst i sångsamlingar, men också i 

skapade spellistor utifrån barnens intresse och önskemål, som vidare möjliggör 

för dans och rörelse. Däremot uttrycker pedagogerna en upplevelse av att 

musiken är frånvarande i verksamheten och att den tillägnats ett mindre 

utrymme. 

 

Lärandemål 

Samtliga pedagoger beskriver musik som möjligheternas verktyg i att inhämta 

kunskap. De lägger stort fokus och engagemang till att använda musik som ett 

verktyg för barn att inhämta kunskaper om språk, matematik och det 

naturvetenskapliga ämnesområdet. Ett starkt samband mellan språk och musik 

framkommer i pedagogernas utsagor genom att musik som sång och visor 

möjliggör utvecklandet av förståelse för sångtexters meningsinnehåll, 

begreppsbildning och ordkunskap. Detta leder vidare till att pedagogerna hittar 

sånger, skriver ihop sånger och komponerar sånger som kan relateras till 

aktuellt tema eller ämnesfokus, för att på så sätt möjliggöra barnen att inhämta 

kunskap.  

 
Och att vi plockar in, alltså i matematik, alltså mycket sånger. Där tror vi på en planering. 

Alltså vill man att det ska bli en språkutveckling, att man ska lära sig matematik, då ska 

man prata också kring sångerna, alltså om man räknar in sång, en, två, tre gröna grodor 

eller… Att man inte bara sjunger och tror att barnen ska förstå syftet, att man resonerar och 

visar, använder stödtecken, för att förtydliga sånger.  
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Den (musiken) går ju in i allt, matte, rytm, språk, drama, socialt samspel är det ju mycket... 

teknik... kan få in allt... naturvetenskap det kan handla om naturen - sångerna, där man 

kan lära sig saker... så att... det kan man använda till allt... det är tacksamt. 

 

En pedagog beskriver att sånger fungerar integrerande för olika språk och 

sången fungerar som ett stöd i att uttrycka sig: 

 
En del kanske, många som inte har ord och… en del som har… inte… några kanske inte 

pratar svenska och några kanske inte pratar så bra. Så får du ju mycket ord och… få träna 

kanske […]  

 

Genom musik möjliggör pedagogerna barnen att även inhämta kunskaper som 

kan förknippas med ämnesområdet musik. I de två verksamheternas 

sångsamlingar fokuseras ämnesområdet musik med att barnen gör rörelse- och 

motorikaktiviteter som att hålla och klappa takt gemensamt. Två pedagoger 

beskriver att de uppmuntrar barnen till att lyssna in sångens, musikens och 

ljudens struktur och innehåll för att sedan själva gestalta detta med 

kroppsrörelser, med rösten och genom att måla. Vidare beskriver de två 

pedagogerna att i skapande verksamhet fokuseras musiken med att barnen 

avbildar musikens ton och känsla i målningar samt i kreativa aktiviteter där de 

skapar egna instrument. En pedagog talar om ett fokus på sångteknik och 

genom olika musikaktiviteter möjliggörs barnen att låta och leka med ljud 

genom olika vokaliseringsövningar, och beskriver följande: 
 

[…] du kan få in teknik, sångtekniken får du ju in där mmm du kan få in naturvetenskapen, 

för hur man andas, alltså sångtekniken även där. […] sen har jag ju även en sån här (plockar 

fram tre olika papper med olika mönster och figurer med en sol, prickar, ett vågmönster) 

och dom ska man ha på golvet och då så kan man ju fundera på hur de här låter, ja och då 

kanske vi tillsammans bestämmer att den här solen låter ”hmmm” och den här låter ”pop, 

pop, pop” och den här låter ”oooOOOoooOOOoooOOO”.  

 

Musikaktiviteter möjliggör även barnen att samarbeta, att hålla en kompis i 

handen och tillsammans skapa en vi-känsla och gemenskap: 

 
[…] ja, att du kanske får, du får vara social. Man kanske har mera… att få vara, att du 

kanske ska hålla någon i handen, någon kompis i handen. Alltså det är ju mycket, mycket 

som du får in med musik. Egentligen…  

 

Temaarbete 

Att arbeta temainriktat beskrivs handla om att under en tidsperiod fördjupa sig 

inom ett ämnesområde. Den ena förskolan har tema kroppen och den andra 

förskolan har tema ljud. Utifrån ett musikperspektiv framkommer det en 

skillnad i hur de två förskolorna beskriver arbetet med musik i relation till 

temaarbetena.  I förskolan som fokuserar kroppen som tema arbetar 

pedagogerna främst med att hitta sånger och sångtexter som går i hand med 

temats innehåll, och pedagogerna konstaterar att de förtillfället inte aktivt 

arbetar med musik. I förskolan med tema ljud arbetar pedagogerna aktivt med 

att fokusera musik i verksamheten i stort. En pedagog beskriver att de arbetar 
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med tema ljud, som har kommit att utvecklas till att utforska ljud i relation till 

kroppen. De två förskolornas sätt att arbeta temainriktat skiljer sig åt i relation 

till musik.  

 
Nu har vi haft lite sånger som vi har… men det är så svårt att hitta några som är kopplad 

till det projekt, vi håller ju på med kroppen, och då har vi haft, försökt hitta sånger som 

passas till det. Så när vi har pratat om projektet och haft en sångsamling, då har vi sjungit 

om sån där kroppssång då.  

 

Dels utgå från ljud... ljudet... ljudtemat är ju ganska stort men sen så är det ju när vi ska 

smalna ner och vart vi ska hamna och då utgår vi ju från barnen […] vi har hamnat på det 

här med kroppsljud och instrument så att vi kommer att ha inriktningen dels lite mot 

kroppsljud […] Ja, men det är ju som barnen, det barnen har börjat att prata om alltså dom 

har börjat att prata om dels instrument... men de har även börjat att prata om just det här 

ljudet man kan göra med kroppen […]  

 

En pedagog förklarar att temaarbetet organiseras i grupper med mindre antal 

barn för att möjliggöra pedagogen att fördjupa sig i barnets tankar och för att 

möjliggöra pedagog och barn att utforska musik via dialog: 

 
Ja, så nu har vi haft tema, vi brukar ju dela barnen att vi inte alltid är fulla grupper, för då 

tycker jag att det kan vara svårt att fånga alla barn. så vi brukar ju dela upp dem […] men 

att jag möter dem och att jag kan ha en längre dialog med dom jag kan fördjupa mig i det 

han säger… är… annars så får jag inte det… djupet nej.  

 

Vidare beskriver pedagogen för hur barnen har börjat reflektera över ljud i sin 

omgivning och hur reflekterande samtal kan äga rum under måltider: 
 

[…] när vi äter pratar vi mycket om ljud det är nån som säger nu bara, när de äter en 

hårdbrödsmörgås, "det låter som en tiger!" alltså de har börjat observera! 

 

Pedagogers förhållningssätt till musik 

I pedagogernas utsagor återkommer hur sambandet mellan det personliga 

intresset och de egna kunskaperna för musik påverkar musikens form, innehåll 

och utrymme på respektive förskolor. Det egna personliga intresset för musik 

framträder som den främst styrande faktorn för pedagogernas förhållningssätt 

till musik. Samtidigt betonar samtliga pedagoger att oavsett intresse för musik 

så ingår det i deras uppdrag att arbeta med musik i verksamheten. En annan 

framkommande faktor som påverkar musikverksamheten är pedagogers egen 

lust och glädje för musik.  

 

Pedagogernas erfarenheter av musik skiljer sig åt. Några pedagoger beskriver 

att de tycker det är roligt med musik men uttrycker att de inte har några 

särskilda musikaliska kunskaper eller kompetenser inom området. De 

kunskaper och kompetenser pedagogerna här syftar på är att kunna behärska 

gitarren, kunna spela instrument, kunna sjunga och tillföra mer avancerade 

sånger än de klassiska förskole-sångerna, som Bäbä vita lamm och Blinka lilla 

stjärna. Att vara musikalisk förknippar pedagogerna med att behärska dessa 
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kompetenser. De talar vidare om hur musik och sångsamlingar kan bli till något 

”annat” om pedagogen innehar större musikkompetens eller musikintresse, än 

vad det blir i ”vanliga fall”. 

 
Det jag känner det är ju just det här att jag inte har ett instrument som… som kan lyfta 

litegrann och som kan göra det lite roligare, och man kan lägga till lite rytmer och såna där 

saker […] Om man har ett intresse för musik eller om man är duktigt på det, då tror jag det 

får mycket större plats, än vad den får när man inte känner att man är så himla musikalisk.  

 

Andra pedagoger beskriver också glädje i att arbeta med musik och beskriver 

sig själva med ett starkt musikintresse, som präglar deras förhållningssätt till 

musik i förskolan. En pedagog har ett starkt intresse för sång vilket återfinns i 

hennes beskrivningar i hur arbetet med musikaktiviteter formas med sånglek, 

ljudlekar och röstövningar. En annan pedagog med intresse av att spela gitarr 

återfinns i dennes beskrivningar av sångsamlingar och i musikverksamheten i 

övrigt. Däremot uttrycker två pedagoger att musikintresse och särskilda 

musikkompetenser egentligen inte är nödvändiga för att arbeta med musik i 

förskolan: 
 

[…] att man tror att "åååå man ska kunna så mycket, jag måste kunna sjunga, jag måste 

kunna spela”… som kan göra att det blir mindre musik för att man gör det som större än 

att det egentligen behöver vara... men alltså att man liksom tror att man liksom måste samla 

hela förskolan och spela musik och instrument och det är ju som musik att... och då kan 

det som bli för stort för många.  

 

[…] Man tror nog inte på sig själv. Det kan vara det också mycket. Man tror inte att man… 

klarar av det. Egentligen. […] Jag ska ju inte behöva vara någon musikprofessor för att 

kunna spela lite instrument med barnen, om man tänker så.   

 

Flera pedagoger beskriver att deras olika intressen och kompetenser kan bli 

styrande för vilka ämnesområden pedagogerna ansvarar för i verksamheten. I 

pedagogernas beskrivningar framkommer det att de pedagoger som har 

musikalisk kompetens blir de som främst ansvarar och leder 

musikverksamheten. Samtidigt delar en del pedagoger med sig av farhågor i att 

deras musikledarroll kan leda till att andra pedagoger som själva anser sig ha 

mindre musikkompetens backar och lägger över ansvaret för musiken på de 

som har ett uttalat musikintresse. Vidare beskriver några pedagoger att 

bristande tilltro till sin egen förmåga, exempelvis att pedagoger betraktar sig 

själva som oförmögna till att sjunga, kan leda till känslor av skam att inför 

kollegor leda sångsamlingar och sjunga. Fortsättningsvis beskriver 

pedagogerna hur de hellre sjunger med barnen än i närvaro av andra 

musikaliska pedagoger. Samtidigt lägger en pedagog större betydelse i att ha 

roligt i att sjunga tillsammans med barn och uttrycker att hellre sjunga än bra, 

och uttrycker följande:  
 

Jag skulle väl puffa den kollegan och säga att ”här sjunger vi hellre än bra!” typ! (skrattar) 

Jag är inte heller jättebra på att sjunga. Jag kommer inte ihåg allting, jag glömmer texter, 

sjunger i fel tonart, gud vet allt. Fast jag sjunger ju, ändå. Då skulle jag kanske puffa på den 

och säga ”ja, men vi sjunger ändå!”.  
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Flera pedagoger uttrycker hur musiken har kommit att hamna i bakgrunden då 

det är stort fokus på språk, matematik och naturvetenskap i förskolan idag. 

Pedagogerna beskriver att musik inte framträder i lika stor utsträckning som de 

andra ämnesområdena. Samtidigt framkommer det i beskrivningarna att 

musiken behöver få plats.  

 
Men det är mycket nu som jag känner har fått backa i förskolan, när vi har fått det här nya 

med språk, matematik, naturvetenskap, för det tar så otroligt stor plats nu. […] Det är ju 

jätteintressant och jätteoroligt och jag förstår ju att vi ska lägga en grund inför skolan, men 

samtidigt som det vi har haft en platta här inom förskolan har fått liksom backat för att 

skolans ämnen har fått tagit över. Men det är ju upp till oss att vända på det, det är upp till 

oss att plocka in det vi har gjort förut (musik), att kunna infiltrera det i det vi håller på med.  

 

Vidare beskrivs vikten av att resonera kring förskolans musikverksamhet i 

arbetslaget: 

 
[…] och det är viktigt att vara tydligt, speciellt i arbetslag. Att man resonerar kring… och 

det har vi blivit duktiga på att vi… att vi… men om det är något man funderar på, att man 

ärliga och resonerar kring det för att höja verksamheten. 

 

Avslutningsvis framkommer en utmaning i det pedagogiska planeringsarbetet 

för musik. Denna utmaning som en pedagog lyfter handlar om svårigheter med 

att inkludera barns inflytande och delaktighet i planeringen av 

musikverksamheten. Två pedagoger beskriver: 

 
Barns inflytande är någonting som vi verkligen behöver jobba med och det känns som om 

att det inte är så enkelt, men det är nånting som finns där genom att själva önska sånger så 

blir det ett visst inflytande och att ta med dem (barnen) mer […] på planering, det är ju en 

önskan och något som vi måste bli bättre på, och jag tror att det är svårt överlag.  

 

[…] vi är väldigt duktig på traditioner och väldigt duktigt på… såna saker, att vara 

traditionsbärare men vi är väldigt dålig på att nutid, alltså… det som händer i barnens 

värld just nu. Det kan vi vara lite halvdålig på att förvalta på något vis.  

 

Musik konstruerat utifrån spontanitet  

Musik som konstrueras utifrån spontanitet är den musik som inte framträder i 

sångsamlingar och pedagogiskt planerad verksamhet med fokus riktat till 

musik. Pedagogerna beskriver att barn uttrycker glädje i att lyssna på musik, 

röra sig till den och dansa loss. Att lyssna på musik i förskolan framträder 

återkommande i pedagogernas utsagor. Barnen lyssnar på musik genom CD-

skivor och som de fritt och spontant dansar och sjunger till:  

 
Och då har vi ju haft en… cd-spelare, som har alltid funnits i ett rum där dom har fått slagit 

på musik själv, så det har funnit så som en naturlig del av verksamheten, i den fria leken. 

 

Skapa förutsättningar för barnen att lyssna på musik och att sjunga, dansa och 

röra sig framkommer som enklare idag på grund utav förskolans utbud av IT- 

och medieverktyg. Pedagogerna beskriver hur Ipaden och musiktjänsten 

Spotify kommer till stor användning genom att de via medieverktygen kan spela 
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musik på morgonen, under pysselaktivitet, under vilan, under skapande 

aktivitet och bära med sig Ipaden, högtalare och musik till utemiljön. Tre 

pedagoger har även via Spotify skapat spellistor efter barnens intresse och 

önskemål, som de benämner Barnens Spellista. Vidare beskriver pedagogerna 

hur dessa spellistor har lett till att barnen har hittat en gemensam låt. Genom 

storbildsskärm har barn och pedagoger studerat koreografin för låten och 

tillsammans dansat.       

 
Vi spelar ju… vi hade ju den här kanonen och spela, gjorde storbildsskärm på. Och så 

frågade vi vad barnen gillar för musik, vad dom var intresserad av musik, vad dom spelar. 

[…] Alla barn skulle, ja, ta med sig en låt eller vad dom spelar för musik, vad dom tyckte 

om för musik. Så gjorde vi ju någon slags barnens spellista.  

 

Vidare träder barns musikskapande fram i några pedagogers beskrivningar, där 

barnen skapar och hittar egna instrument i sin omgivning, organiserar egna 

sångsamlingar och skapar egna ljudlekar utifrån inspiration av pedagogerna. 

Pedagog beskriver följande: 

 
[…] … barns musikskapande… det spontana, att dom trummar på saker, slår på saker, 

ända från när dom är liten, lyssna på ljuden, att sjunga och dansa, det är… är väl mest det 

dom… kan ju själv, tänkte jag säga, utan att vi serverar någonting. 

 

En annan pedagog menar att all musik kan vara barnmusik och lyfter barns 

intresse och lust till att vilja lyssna och dansa till dagens moderna musik.  

 
Ja men barn… alltså… barnen vill idag, lyssnar väl idag på… fast det har man väl gjort 

länge… man lyssnar ju på den här hitlåtar och popmusiken. Det är ju liksom det som är 

barns musik. Som nu kommer ju dom här svens… eller melodifestvallåtarna och vissa blir 

ju jättestora hos barnen. Och det är ju… det är ju den här moderna musiken. 

 

Avslutningsvis är det en pedagog som talar om musik som lustfyllt, vilket skiljer 

sig från de övriga beskrivningarna: 
 

Ja men det är ju både... Det kan ju bara vara lustfyllt. Musik. Det kan ju bara få vara… kan 

väl bara få vara lustfyllt. Man bara får… Vissa barn tycker det bara är roligt att lyssna på 

musik och dansa loss.  
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 Diskussion 
Studiens syfte är att ta reda på hur musik kan konstrueras och framträder i två 

förskolor. I denna del diskuterar vi analysen av vårt resultat genom att 

sammanföra studiens syfte och resultat med tidigare forskning, litteratur och 

teori- och perspektiv. Utifrån det problematiserar vi vilka betingelser som 

konstruerar musik i dessa två förskolor utifrån de sex pedagogernas 

beskrivningar. Utifrån socialkonstruktivistisk förståelseram har vi studerat 

vilka betingelser som blir synliga i pedagogernas beskrivningar av musik. I 

analysen av resultatet ser vi hur musik framträder och konstrueras utifrån dessa 

betingelser, vilka vi nu kommer att diskutera och problematisera.  

 

Utifrån tidigare forskning tillsammans med vår undersökning framträder 

sången tydligt även i vårt resultat. I resultatet talar samtliga pedagoger mycket 

om sång och samling i relation till musik i förskolan. I pedagogernas 

beskrivningar av musik i förskolan återkommer begreppet sångsamling 

systematiskt. Trots att de två förskolorna arbetar med olika inriktningar i 

relation till musik i förskolan framkommer det likheter i pedagogernas 

föreställningar och beskrivningar om musik som sångsamling. Sångsamlingar 

konstrueras av pedagogerna för att uppfylla olika ändamål så som att skapa vi-

känsla, gemenskap, turtagning, träna språket, bevara och överföra tradition och 

kultur, förmedla ämneskunskap som matematik, språk och naturvetenskap, 

förmedla kunskap om musik genom takt, rytm, melodi och sång som ämne i sig 

genom att leka med ljud och tonläge. Utifrån pedagogernas föreställningar och 

beskrivningar kan vi tolka och förstå sångsamlingar som en värdefull 

konstruktion och verktyg för pedagoger i arbetet med förskolans uppdrag. 

Sången kan fylla en viktig funktion i förskolan i att skapa gemenskap, för barn 

att mötas över avdelningar och med sången säger sig pedagogerna kunna 

förmedla de kunskaper som de har i uppdrag att möjliggöra för barnen. 

Förskolans uppdrag är komplext och pedagogerna har ansvar för hur förskolans 

uppdrag förverkligas. De planerar och reflekterar enskilt och tillsammans för 

hur dessa mål eftersträvas och ska eftersträvas, och hur kultur och tradition 

skapas, bevaras och överförs. Men här finner vi en problematik.  

 

När vi tittar närmare på sångsamling kan vi se hur denna musikkonstruktion 

främst betingas efter sång och samling, och sångsamling kan framträda som en 

norm för musik i förskolan. Och utifrån ett vuxencentrerat perspektiv 

framträder denna musikkonstruktion som formad utifrån pedagogerna och 

framträder som en kultur skapad av vuxna för barn. Normer kan förstås som en 

samling av värden som påverkar denna musikkonstruktion i den pedagogiska 

verksamheten. Om nu endast pedagoger får tillträde att skapa och förmedla 

normer och värden i dessa musiksammanhang (sångsamling), kan det innebära 

att barn tilldelas en position som mer passiva mottagare av dessa normer och 

värden. Här vill vi uppmärksamma den problematik som består i att barns eget 

meningsskapande i dessa musiksammanhang (sångsamling) då kan försummas 
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och att musik konstrueras i dessa samlingssammanhang främst utifrån vad 

pedagoger anses vara viktigt och värdefullt. Förskolan som kulturell och social 

arena vilar och arbetar utifrån en demokratisk värdegrund och därmed kan vi 

inte betrakta barn som enbart mottagare av dessa värden och normer, utan som 

Qvarsell (refererad i Thornberg, 2014) betonar, som aktiva medkonstruktörer av 

sina meningssammanhang. Därmed uppdagas en utmaning. 

 

Vi finner utmaningen som ligger i att å ena sidan förmedla det innehåll 

lärandeuppdraget avser, men å andra sidan att beakta barns rättighet att bli 

sedd, hörd och lyssnad till i att dela sina rättigheter och erfarenheter i musik, 

och inte bli bemött som passiva mottagare av en tradition och värden som 

vuxenvärlden förmedlar. Fortsättningsvis framkommer det i resultatet att 

sångsamlingar konstrueras främst utifrån den stora gruppen, alla tillsammans. 

Dessa stora samlingar av barn kan riskera att barnets möjlighet till musikaliskt 

kommunikationsutrymme förminskas än i relation till den mindre gruppen. Det 

är just i dessa sammanhang som Rubinstein Reich (1996) upplyser om det 

asymmetriska förhållandet som uppstår mellan barn och vuxna. Ett 

kommunikativt musiksamspel kan därmed gynnas i grupper med få barn, och 

här kan förskolans temaarbete bli ett betydelsefullt forum för barn att få sina 

röster hörda och bli lyssnade till. Temaarbete kan möjliggöra barn att vistas i 

mindre grupper, vilket här ses som en betydelsefull faktor i barns möjlighet att 

uttrycka sin musikalitet.  

 

Vi funderar vidare om sångsamlingen kan leda till att mer betraktas som 

apollinisk där sångsamlingens innehåll rationaliseras och därmed att musik i 

förskolan legitimeras utifrån att den leder till lärande. Detta kan innebära att 

musiken för barn riskeras att uteslutande bli något som pedagogerna främst 

beslutar ska vara. Här ställer vi oss frågan: Vilken plats har egentligen barns 

egna musikaliska uttryck i dessa samlingssammanhang? Som en pedagog 

uttrycker så är barns inflytande och delaktighet inte så enkelt att beakta i dessa 

musiksammanhang:  

 
Barns inflytande är någonting som vi verkligen behöver jobba med och det känns som om 

att det inte är så enkelt, men det är nånting som finns där genom att själva önska sånger så 

blir det ett visst inflytande och att ta med dem (barnen) mer […] på planering, det är ju en 

önskan och något som vi måste bli bättre på, och jag tror att det är svårt överlag.  

 

Men om vi här tittar på sångsamlingen utifrån ett barncentrerat perspektiv så 

kan vårt resultat visa att barn har möjlighet i sångsamlingarna att välja sånger 

utifrån en förbestämd repertoar och att de även har utrymme till ett visst 

kommunikativt samspel i det som en annan pedagog beskriver att leka med 

ljud. Pedagogen kan här ses ha satt ramarna för sångsamlingens innehåll men 

inom dessa ramar finns möjligheten för barn att leka och samspela med ljud i 

sångaktiviteter.  

 
[…] sen har jag ju även en sån här (plockar fram tre olika papper med olika mönster och 

figurer med en sol, prickar, ett vågmönster) och dom ska man ha på golvet och då så kan 
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man ju fundera på hur de här låter, ja och då kanske vi tillsammans bestämmer att den här 

solen låter ”hmmm” och den här låter ”pop, pop, pop” och den här låter 

”oooOOOoooOOOoooOOO”. 

 

Här kan barnen ses skapa ett eget gemensamt musikaliskt uttryck, där innehållet 

mer värdesätts utifrån ett här-och-nu-perspektiv och dess irrationella och 

kaosartade karaktär. Med andra ord; musik som dionysisk. Sätter vi samman 

det dionysiska begreppet med musik kan det hjälpa oss att betrakta musiken 

som ett här-och-nu-läge och som tillåter kaos och irrationalitet. Begreppet kan 

vidare bidra till att öppna upp vår förståelse av vad musik kan vara i förskolan. 

Och tillsammans med Bjørkvolds (2005)  begrepp det musiska, Mallochs och 

Trevarthens (2008) begrepp communicative musicality och Young (2008) som 

lyfter barns läten som musikaliska uttryck kan vi närma oss en mer 

barncentrerad musik i förskolan. Sätter vi vidare samman dessa begrepp med 

Riddersporres (2012) begrepp bruksmusik kan detta bidra till att skapa en 

musikverksamhet utifrån barns egna intentioner, behov och erfarenheter, där 

barn i större utsträckning möjliggörs att berätta och dela sina musikupplevelser 

med varandra. Därmed förflyttar vi oss från ett vuxencentrerat perspektiv och 

närmar oss ett mer barncentrerat perspektiv av musik i förskolan. I 

konstruktionen sångsamling kan detta innebära att mer utrymme möjliggörs för 

barn och barnet att konstruera innehållet i sångsamlingen utifrån sitt 

musikaliska intresse och sin lekfullhet. Det sätter mer fokus till barnets 

självständiga roll och därmed behandlar sånger och sånglekar i dessa 

sångsamlingar utifrån barns intresse och erfarenheter, som Pramling 

Samuelsson et al. (2015) betonar som barnens musik.  

 

I samma med detta beskriver en pedagog utmaningen som ligger i att vara 

förmedlare och bärare av en tidigare bestämd tradition och samtidigt beakta och 

ta in musik på samlingen som barn uppskattar och gillar idag. Detta kan 

medföra att sångsamlingen tenderar att bli ett rum där de traditionella sångerna, 

visorna och barnsånger skrivna/omgjorda av pedagoger för barn främst får 

inträde. Givetvis är sångsamlingar i förskolan betydelsefulla eftersom det 

skapar glädje, gemenskap och möjliggör för lärande. Förskolan vill ju ge barn 

möjlighet att ta del av de traditioner och kulturer som vi har tillsammans i vårt 

samhälle. Men som Bjørkvold (2005) skriver är musik i mångt och mycket 

vuxenkulturellt betingat. Återigen uppdagas en problematik i att balansera 

vuxenvärldens traditions- och kulturarv med barns kultur, en komplexitet som 

även tidigare forskning belyser (Bond, 2015; Rajan, 2013). Likväl som vi vuxna 

vill ge barn möjlighet att del av vårt gemensamma traditions- och kulturarv kan 

det vara lika meningsfullt för barn att dela med sig av sin kultur till oss. På detta 

sätt kan vi närma oss barns perspektiv och förverkligandet av en 

musikverksamhet som lyssnar till och gör barns röster hörda i större 

utsträckning. 

 

Utifrån vårt resultat kan vi se hur sångsamlingen vidare betingas utifrån 

gitarren. Gitarren kan ses utgöra en central del, en betingelse, i sångsamlingen 
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vare sig pedagogerna beskriver sig själva kunna spela gitarr eller inte. I relation 

till instrument och instrumentspel beskriver inte pedagogerna på de två olika 

förskolorna något annat instrument för pedagogerna att behärska i 

sångsamlingssammanhang i liknande utsträckning som gitarren. Och oavsett av 

pedagogernas egen förmåga och intresse i att kunna spela gitarr betingas ändå 

sångsamlingen utifrån musikalisk kunskap i att som pedagog kunna spela gitarr 

till sång i sångsamling. Thornberg menar att värden, liksom normer, förmedlas 

både medvetet och omedvetet i förskolan. Om musik betingas utifrån vad som 

anses som ”det normala”, ”det eftersträvansvärda” inom förskolan som social 

och kulturell kontext kan vi vidare tala om hur normer kan komma att påverka 

konstruktioner av musik i förskolan. Det är gitarren pedagogerna beskriver som 

det goda komplementet i sångsamlingar, det eftersträvansvärda instrumentet 

som pedagogerna önskar kunna behärska att spela. Genom att gitarren som 

instrument och förmågan att just kunna spela gitarr framträder som det 

eftersträvansvärda för instrumentspel och även för musik inom dessa två 

förskolor, kan gitarren vidare framstå som en norm i relation till instrument och 

musik i förskolan.  

 

Vidare kan vi även se hur ledarskapet för pedagoger i musiksammanhang kan 

vara förknippat med att behärska musikalitet på ett bestämt sätt, så som att 

kunna sjunga enligt den vuxna västerländska kulturens mått som Young (2008) 

beskriver, eller att kunna spela gitarr. Den musikaliska komponent, att kunna 

spela gitarr, tycks utgöra en del av detta ”annat” som lyfter och musikaliskt 

kryddar sångsamlingens innehåll utifrån pedagogers beskrivningar i resultatet. 

 
Inte så mycket… instrument här, i alla fall. Vi har ju inge sån här som spelar gitarr, eller 

sånt där, så det blir inte musik på det viset.  

 

För att möjliggöra andra sätt att spela instrument, där inte gitarren betraktas 

som det primära instrumentet som möjliggör detta ”annat” – denna musikaliska 

krydda, ställer vi oss frågan: Skulle det vara möjligt att som pedagog istället följa 

barns sätt att spela på sådant som är tillgängligt i deras omgivning på förskolan 

i sångsamlingen? I och med detta finner vi att nyckeln till att kunna uppnå detta 

”annat” – denna musikaliska krydda i sångsamlingar, skulle kunna vara att 

pedagoger tar efter barns sätt att spela och musicera med material som är 

tillgängligt i deras miljö. På så vis kan gitarren avdramatiseras och 

sångsamlingarna kan även möjliggöra rum att konstrueras utifrån 

musikkomponenter valda och skapta av barnen själva. Genom att 

avdramatisera gitarren kan pedagoger hitta andra vägar att komponera sång i 

sångsamling och mer förlita sig på i sin egen musikalitet och inte främst förlita 

sig på ett objekt, en gitarr, i skapandet av kreativa musiksammanhang. Även 

Söderman (2012) betonar att pedagoger bör se sin egen musikaliska bakgrund 

som en möjlighet, istället för ett hinder eller en begränsning. 

 

Här kommer vi fortsättningsvis in på barns instrumentspel, som kan 

representera alla typer av instrument i förskolan. Utifrån resultatet kan vi inte 
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tala om att instrument, bortsett från gitarren, betingar sångsamlingen och musik 

i förskolan i lika stor utsträckning som sång och gitarr gör. Detta på grund av 

att instrument och instrumentspel inte framträder som självklara och 

systematiskt återkommande delar i dessa sångsamlingssammanhang utifrån 

pedagogernas beskrivningar. Däremot tyder resultatet på att instrument och 

instrumentspel framträder som viktiga och betydelsefulla aspekter för musik i 

förskolan i pedagogernas beskrivningar. Samtidigt råder många diskussioner 

kring dessa aspekter som handlar om hur pedagogerna kan eller förmår att 

planera och organisera för instrumentspel, när barn möjliggörs att spela på 

instrument samt hur och var barnen ska spela. Instrumenten framträder också 

starkt knuta till ekonomiska möjligheter vilket påverkar tillgängligheten av 

färdigproducerade instrument eller delar till att skapa instrument. Det 

framkommer vidare i resultatet att det kan vara svårt att organisera för 

instrumentspel tillsammans med barn då detta kan leda till okontrollerat 

skrammel. Däremot visar det sig att barnen uppmuntras till att spela instrument 

men under särskilda musikaliska förhållanden; som att hålla takt, spela högt och 

lågt tillsammans under kontrollerade former. Samtidigt kan det vara viktigt att 

beakta dessa musikaliska komponenter; takt, dynamik och tempo i 

musikupplevelser eftersom de kan bidra till att skapa socialt samspel och 

gemenskap, men också förståelse för musik som kunskapsämne. Om vi däremot 

sätter samman instrumentspel med det dionysiska begreppet kan det hjälpa oss 

att förhålla oss mer tillåtande för ostrukturerat kaos vid instrumentspel, där det 

gemensamma ljudklottret kan bli meningsfullt för vad det är här-och-nu. Barnen 

kan på så vis möjliggöras att uttrycka sig tillsammans med ett instrument 

spontant och improvisatoriskt i och för stunden.   

 

Tidigare forskning visar att pedagogers eget intresse för musik kan ge till följd 

att musik och musikaktiviteter antingen begränsas eller tillförs i förskolans 

vardag (Bainger, 2010; Denac, 2008; Kim & Kemple, 2011). Vårt resultat visar att  

pedagogernas förhållningsätt till musik, deras egen syn på musikalitet, 

musikaliska intressen samt kunskaper kan påverka för hur musik framträder 

och konstrueras. Resultatet visar att de pedagoger som uttrycker ett starkt 

intresse för sång kan få till följd att musikverksamheten konstrueras därefter. En 

annan pedagog med uttalat intresse för att spela gitarr och att leda 

sångsamlingar kan innebära att musik konstrueras i förhållande till detta. Några 

pedagoger spelar inte gitarr men sjunger gladeligen med barnen mer på rutin 

och med motiveringen att det tillhör förskolans tradition. Dessa pedagoger 

beskriver sig själva inte tillhöra de musikaliskt kompetenta pedagogerna. Detta 

får oss att fundera; vad är det som villkorar för pedagogers musikledarskap i 

förskolan? Musikens innebörd och existens inom förskolan påverkas utifrån vad 

man definierar som musik, menar Jensen (1979) samt Riddersporre och 

Söderman (2012). Kan det vara så att musikledarskapet i förskolan är starkt 

förknippat med och konstruerat utifrån betraktelsen av att musik och 

musicerande är förenat med speciella musikaliska kompetenser förunnat vissa 

människor? Detta kan innebära att de pedagoger som representerar den 

musikaliska normen, som utifrån vårt resultat kan innefatta att kunna sjunga, 
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spela gitarr och hålla en sångsamling, kan bli de pedagoger som legitimeras som 

de musikaliska ledarna. Men det finns en baksida.  

 

Detta kan få till följd att dessa pedagoger blir de som främst åläggs att leda 

musiken i förskolan oavsett, vilket även kan innebära att de pedagoger som 

själva inte anser sig representera normen musikalisk i förskolan tar sig en mer 

avvaktande position. Här föreligger problematiken att dessa pedagoger även 

kan tilldelas denna avvaktande, men stödjande, position gentemot de 

pedagoger som representerar den musikaliska normen.  Här ser vi ett behov av 

att reflektera och problematisera över vilken musik som arrangeras, legitimeras 

och utifrån vad, vem och vilka. Som Jensen (1979) samt Riddersporre och 

Söderman (2012) understryker får det här betydelse för vilken musik som 

primärt får utrymme i förskolan och hur vi väljer att förhålla oss till musik. Om 

vi i större utsträckning skulle förhålla oss till Jederlunds (2011) breda definition 

av musikalitet som istället handlar om människans medfödda förmåga att göra 

ljud, låta, röra sig, känna, uttrycka, språka, ingå i en kultur, uppleva och förstå 

musik, går det att betrakta att musik är något vi alla kan och kan uttrycka. Istället 

för att tala om särskilda musikaliska kompetenser eller komponenter vill vi även 

lyfta Bjørkvolds begrepp (2005) det musiska. Begreppet innefattar ljud, rörelse 

och rytm som samman med lek enligt Bjørkvold representerar något mänskligt 

genuint. Genom att ta stöd av dessa begrepp kan det öppna för flera sätt att 

förhålla sig till och närma sig musik i förskolan.  

 

Om vi betraktar musik som något vi alla kan och uttrycker kan det synliggöra 

för oss att de pedagoger som beskriver sig själva som mindre musikaliskt 

kunniga kan visa på ett musikaliskt ledarskap utifrån sina beskrivningar. 

Pedagogerna beskriver att de planerar och organiserar musik utifrån barns 

önskan om att få lyssna, sjunga och dansa till musik valda av barnen själva. 

Pedagogerna talar då om betydelsefulla aspekter i ett musikaliskt 

förhållningssätt gentemot barnen (Young, 2008; Malloch & Trevarthen, 2008; 

Rajan, 2013). Hur då? Jo, genom att pedagogerna beskriver sig lyssna till 

barnet/barnen och möjliggör för barnet/barnens lust och glädje i att dansa loss 

till sin musik. Detta musikaliska sammanhang finner vi kan tala för ett 

dionysiskt sätt att betrakta och uppleva musik, och en pedagogs uttryck får 

avsluta vår diskussion – musik kan bara få vara lustfyllt.  
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BILAGA 1: Information till intervjupersoner 

 

Hej! 

 

Vi heter Elin Lindström och Lillemor Lidström. Vi är två studenter som 

utbildar oss till förskollärare vid Mittuniversitetet i Härnösand. Vi kommer att 

skriva vårt examensarbete under HT-2015/VT-2016. 

 

Vår studie handlar om musik i förskolan ur ett pedagogperspektiv. Syftet med 

studien är att undersöka pedagogers beskrivningar av musik i förskolan, där 

studiens forskningsresultat kan synliggöra för nya insikter, och berika 

förståelser och kunskaper om musik i förskolan.  

 

Inför detta arbete kommer vi att genomföra enskilda intervjuer med 

pedagoger. Intervju kommer att ledas av en student, det vill säga att intervju 

sker mellan en student och en pedagog. Intervjuerna beräknas ta omkring 45-

60 minuter. Intervjuerna behöver spelas in på ljudfil för att underlätta vårt 

skrivarbete.  

 

De medverkande i undersökningen behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

inga platser eller namn kommer att nämnas eller skrivas fram. Deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och deltagare har rätt att när som helst välja att 

avbryta sin medverkan. Det finnas inga risker för deltagarna att medverka i 

undersökningen, som kan påverka den fortsatta yrkesutövningen. Däremot 

kan studiens forskningsresultat bidra till nya insikter och kunskaper, vilket 

kan berika verksamheten. Detta innebär att deltagare i undersökningen 

erbjuds att ta del av sammanfattningen av studien.   

 

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar: 

Elin Lindström, mobil: XXX-XXXXXXX 

Lillemor Lidström, mobil: XXX-XXXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar 

Elin och Lillemor 
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BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

Huvudfrågor 

Hur/på vilket sätt upplever du att musik används i förskolan?  

 

Vad tänker du att musik kan vara i förskolan? 

 

Kan du beskriva möjligheter med att arbeta med musik i förskolan? 

 

Kan du beskriva svårigheter med att arbeta med musik förskolan? 

 

Följdfrågor… 

- Kan du ge exempel? 

- Kan du beskriva? 

- Kan du utveckla? 

- Hur tänker du kring…? 


