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learning in preschool 

Antal sidor: 36 

Syftet med den här studien är att undersöka hur fyra verksamma förskollärare definierar 

begreppet musik samt synliggör musiskt lärande i förskolan. Studien är fokuserad på 

förskollärares berättelser om sin kunskap och kompetens i musikaktiviteter och hur de 

talar om att de använder musik med ett lärandesyfte i förskolan. Vår studie utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv för att ha möjlighet att studera hur förskollärare berättar att de i 

samspel med barnen utvecklar musiska lärprocesser och därmed skapar förutsättningar för 

musiskt lärande. Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få 

förskollärares syn på ämnet. Vi har även tagit del av förskollärares dokumentationer från 

sångsamlingar för att se hur musik kan användas som redskap samt som eget ämne för 

lärande 

Samtliga förskollärare i den här studien reflekterar över hur komplicerat begreppet musik 

är att definiera men att musik i förskolan främst handlar om känslor och upplevelser. 

Resultatet visar att musik utifrån ett lärandesyfte inte är prioriterat som ett eget ämne i 

verksamheten utan genom att se musik som ett redskap för att skapa glädje i barngruppen. 

Vi har bedömt att det framkommer från samtliga intervjuer att förskollärarna har en 

kompetens och medvetenhet om hur musiken används som redskap för att i samspel med 

varandra skapa gemenskap. När det sker ett musikskapande menar förskollärarna att skapas 

det upplevelser i form av känslor som varje barn kan ta till sig. Medvetet eller omedvetet 

talar samtliga förskollärare i musiska termer som gör att vi börjar reflektera hur de kan 

synliggöra den musiska kunskap de innehar i ett lärandesyfte för barnen i förskolan. 

Sökord: Musik, Förskola, Förskollärare, Lärprocess, Musiskt lärande, Samspel. 
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1. Inledning 

Om du som barn har växt upp i ett svenskt samhälle och gått i svensk förskola har du 

förmodligen varit med på glädjefyllda samlingar och sjungit traditionella barnsånger. 

Utifrån våra tidigare erfarenheter så har vi upplevt att musiksamlingar skapar glädje. Men 

har samling som aktivitet stannat vid ett traditionsenligt spår där vi sjunger sånger bara för 

att vi tycker det är roligt? Finns medvetenheten hos förskollärare att skapa lärprocesser i 

musik? Vår hypotes är att den plats som musik har i förskolan idag delvis beror på en 

tradition där musik alltid på ett eller annat sätt funnits med i den vardagliga verksamheten. 

Forskning visar att musik är gynnsamt som redskap för exempelvis barns språkstimulans 

och sociala utveckling (Uddén, 2001; Bjørkvold, 2009). Uddén (2001) lyfter synen på 

musikens betydelse i förskolan och menar att musikens betydelse inte uppskattas och får 

en rättvis plats i den pedagogiska utvecklingen hos barn. Bjørkvold (2009) lyfter risken 

över att musiken kan hamna i bakgrunden av andra ämnen som exempelvis matematik, och 

därmed endast ses som ett redskap för annat lärande. Från våra egna erfarenheter från 

verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt att förskollärarna inte riktig tar till sig 

musik som ett eget ämne eftersom musik mest används som ett redskap för andra ämnen 

som språk, matematik och social utveckling. Vi har sett att barn visar nyfikenhet för musik 

genom spontan sång, dans och annat musikskapande. 

Det är förskolläraren som ska ge barnen förutsättningar för nya sätt att tänka, 

se och vara när det kommer till utveckling och lärande i förskolan (Skolverket, 2016). Vi 

funderar på vilket sätt förskollärare möter barns nyfikenhet för musik och hur de ger 

möjligheten att synliggöra musiskt lärande i förskolan. Förskollärares definition av vad 

musik är i förskolan är avgörande för barns musiska lärandeutveckling. 

Förskolans uppdrag är att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom sång och musik. Sång och musik ska utgöra innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016). I 

läroplanens mål och riktlinjer står det att “förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 

2016, s.10). Musiken har därför en betydelsefull roll för främjandet av barns utveckling 

och lärande. Vi har studerat hur fyra verksamma förskollärare definierar musik i förskolan 

samt hur de synliggör musisk lärande för barnen i förskolan. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare definierar begreppet musik samt hur 

de synliggör musiskt lärande i förskolan. 

 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur definierar förskollärare begreppet musik i förskolan? 

• Hur synliggör förskollärare musiskt lärande i förskolan? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs först en historisk tillbakablick om musik i förskolan, vidare följer 

en beskrivning om definitionen av musik i förskolan. Slutligen presenteras musiskt 

lärande och musik som eget ämne. 

3.1 Historisk tillbakablick om musik i förskolan 

Under hela 1800-talet kallades förskolan för småbarnsskola. Syftet med verksamheten var 

omsorg och uppfostran, med någon form av pedagogiskt innehåll. Musiken hade ett 

religiöst innehåll i form av psalmer och böner som i sin enkelhet beskrivs som sång och 

bön. I samband med att Fredrich Fröbels (1782–1852) pedagogiska tankar växte fram 

innebar det också en förändring för den svenska förskolan. Att lära sig läsa, skriva och 

räkna var en del av verksamheten men nu fick barns lek en allt större plats (Vallberg-Roth, 

2011). Med hjälp av influenser från Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) och Friedrich 

Schiller (1759–1805) utvecklade Fröbel sina pedagogiska tankar och presenterade 

begreppet Kindergartens som i Sverige kallades för barnträdgårdar. Det gemensamma för 

Rousseau, Schiller och Fröbel var att alla tre ansåg att barnuppfostran borde ske genom 

estetisk bildning. Schiller lyfte estetisk bildning utifrån ett generellt perspektiv medan 

Rousseau ansåg mer specifikt att barn skulle få kunskap i att komponera musik. En 

kombination av de två mynnade ut i Fröbels pedagogiska tankar. Musiken skulle finnas 

tillsammans med det övriga pedagogiska innehållet för att ge barn kunskap om både sociala 

och moraliska normer (Holgersen, 2012). 

Från 1900-talets mitt influerades Fröbels pedagogiska tankar om 

barnträdgårdar i Sverige. Hemmet och närmiljön ansågs vara en förebild för verksamheten 

och därmed utgångspunkt i det pedagogiska innehållet. Genom sång och musik skulle 

barnen uppfostras och det skulle finnas en pedagogisk planering bakom valet av sånger 

(Vallberg Roth, 2011) Under 1900-talet byggdes de musikpedagogiska traditionerna i 

förskolan upp utifrån en utvecklingspsykologisk pedagogik där förskollärarens fokus var 

att synliggöra barnens förmågor att uppfatta tempo och melodi. Fokuseringen av 

musikpedagogik i förskolan låg på vad barnen klarade av att sjunga vid en viss uppnådd 

ålder (Sundin, 1995). 

Samtidigt under den här tiden växte en annan tradition fram om det musiska och 

konstnärliga barnet, där barnet ansågs ha kompetens att uttrycka sig musiskt genom sin 

medfödda förmåga om musik och sin fria skapande förmåga (Lind, 2010). De 

musikpedagogiska tankarna om sång och musik förnyades i och med 
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Barnstugeutredningen (SOU 1972:26-27). Det skulle vara dagligt förekommande på 

förskolan att ge barn möjlighet att skapa musik på̊ olika sätt (Johansson & Åstedt, 1993). 

Det var lärarens ansvar att introducera barnen in i musikens värld. Eftersom det inte funnits 

några specifika målformuleringar för den skapande verksamheten har mycket varit upp till 

lärarnas goda vilja att undervisa i musik (Sundelin 1945; Sundin, 1982).  

Under 2000-talets början tillsattes ett råd med fokus på globalisering som skulle få 

Sverige att satsa med på kunskap eftersom Sverige hamnar allt mer efter i 

resultatmätningar i ämnen som matematik och språk. År 1998 kom den första läroplanen 

för förskolan som uppkom utifrån bestämmelser från riksdagen att följa med i andra 

länders utveckling (Vallberg Roth, 2011). De ämnen som fått mest utrymme i läroplanen 

är matematik och språk, samtidigt som musik och andra estetiska ämnen inte synliggjorts 

lika mycket (Eriksson, 2013). Enligt Bjørkvold (2009) så riskerar barnens naturliga 

sinnesförmåga med skapande, talande, känslor och handlingar att hamna i skymundan utan 

estetiska ämnen som musik i förskolan. Estetiska ämnen har inte fått egna specifika mål i 

läroplanen utan har samlats ihop till ett mål (Bjørkvold, 2009). “Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 

tankar, erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans 

och drama” (Skolverket, 2016, s.10).  

3.2 Definitionen av musik 

Det är komplicerat att definiera vad musik är. Det är dock viktigt att som förskollärare 

kunna sätta ord på vad musik innebär för att sedan kunna praktisera musik i förskolans 

verksamhet. Det krävs också en medvetenhet kring tolkning av olika underkategoriserade 

begrepp inom begreppet musik. Tre grundelement används för att definiera begreppet 

musik vilka är ljud, puls/rytm samt rörelse. Människor har individuella sinnesintryck samt 

olika erfarenheter vilket bidrar till att musik kan uppfattas på olika sätt. 

Den traditionella synen på musik ses som antingen bra eller dålig vilket 

skapar en ensidig bild av vad musik faktiskt är. För att ha möjlighet att ta del av alla delar 

som musiken har att erbjuda måste ett personligt intryck och uttryck integreras som 

ytterligare ett musiskt grundelement (Jederlund, 2002). När barnen exempelvis sjunger, 

spelar och dansar i förskolan får de erfarenheter av de musiska grundelementen vilket gör 
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att de genom musik får möjlighet att uttrycka upplevelser, känslor och tankar (Saether, 

2014). 

Håkansson (2003) förklarar musik som ett språk som alla förstår, vuxen som 

barn. Musik lockar till glädje, mod och är både verbalt och ickeverbalt. ”Musik skapar 

glädje och dans. Glädje och dans skapar rörelse. Rörelse skapar koordination. 

Koordination skapar förståelse. Förståelse skapar ord. Ord skapar meningar. Meningar 

skapar ett språk” (Vesterlund, 2003, s.7). Musik är någonting mer än bara glädje och lust. 

Det behövs en kunskap om, samt ett ögonöppnande om musik som begrepp och innebörd. 

Det innefattar att se musik i ett större sammanhang utifrån ett större perspektiv (Vesterlund, 

2003). 

Det finns två synsätt på musik och det är det absoluta synsättet och det 

relativistiska synsättet. Det absoluta synsättet utgår från att musikalitet är medfött medan 

det relativistiska synsättet menar på att musikaliteten utvecklas i en stimulerande miljö. 

Definitionen av synsätten förklarar vikten av att musikundervisningens existens för att 

stimulera barns utveckling och lärande. Om musik är utgångspunkt i undervisning för 

utveckling och lärande stimulerar det barnens förmåga att vara delaktiga och kommunicera 

med andra de stunder talspråket inte räcker till (Ehrlin, 2012). 

3.3 Musiskt lärande och musik som ett eget ämne 

Utifrån ett barnperspektiv lyfter Uddén (2001) begreppet musiskt lärande. De 

grundläggande tankarna med begreppet är att barn är musiska redan innan födseln. Om 

musiskt lärande arbetas med på ett medvetet sätt utvecklar barn sitt medfödda musiska 

kunnande genom sina förmågor att dansa och sjunga. Barn utvecklar ständigt sin förmåga 

att uppfatta musikens grundelement ljud, rytm och rörelse. Bjørkvold (2009) anser att 

människans musiska grundelement är nära kopplat till känslor och sinnen. Musik uppfattas 

av barnet redan innan födseln i mammans mage genom vibrationer som fortplantar sig 

genom fostervattnet fram till barnet som ljud. Detta påverkar barnet och därmed läggs 

grunden för musiskt lärande som något medfött. 

3.3.1 Musiska lärprocesser 

Enligt Burman (2014) kan lärprocesser enklast begripas som olika processer där du lär dig 

något nytt och att kunskaperna du innehar fördjupas. Hela livet består av lärprocesser 

oavsett om du är under utbildning eller inte. Det är därför någonting som förekommer hela 

tiden men som sällan reflekteras över och därmed kan vara knepiga att synliggöra. Burman 
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menar vidare att lärande är något öppet där processen kan vara det mest betydelsefulla när 

ny kunskap ska tas in. Han beskriver det som en kunskapsresa, där processen är det som 

gör resan värd och vart den bär av inte alltid är bestämt i förväg. 

Synen på vad lärprocesser är grundar sig i din individuella syn på lärande, 

det vill säga om du tolkar lärande som något du har eller som en aktivitet utanför dig själv. 

Oavsett har processen ett eget värde när det kommer till lärande och därför kan 

kunskapsutveckling även ske genom konstformer såsom musik och dans (Burman, 2014). 

Det finns en risk i att musik i förskolan endast blir och stannar vid ett görande och missar 

att bli en reflekterad lärprocess, där det teoretiska och praktiska arbetet med musik inte 

aktivt lyfts. Estetiska aktiviteter synliggörs därmed aldrig som en process med ett musiskt 

lärandesyfte (Assarsson, 2015) 

3.3.2 Förskollärarens roll  

Angelo (2014) menar att förskolläraren har en viktig roll i processen för barns musiska 

lärande och utveckling. De menar vidare att barnen möter och uttrycker musik under hela 

sin uppväxt och förskollärarens sätt att vara, tänka och se är det som påverkar hur musiken 

upplevs och i sin tur stimulerar barns musiska utveckling. Jederlund (2002) lyfter själva 

upplevelsen av en musikaktivitet och anser att barn märker skillnad på om exempelvis en 

sångsamling är arrangerad och rutinmässig utan någon entusiasm eller om den är 

engagerad och intressant. Förskolläraren har därför en betydelsefull roll i valet av innehåll 

för musikaktiviteter. 

Även Ferm Thorgersen (2012) anser att pedagogens val i att välja innehåll 

och metod är viktig, eftersom det avgör om de musikaliska aktiviteterna engagerar och 

utmanar barn samtidigt som de får uppleva något som skapar meningsfulla 

lärandesituationer. Det krävs ett synsätt på musik som något vi alla kan hantera och att det 

inte endast är eller blir något för de människor som anses vara mest musiskt begåvade 

(Sundin, 1982). Uddén (2001) hävdar dock att det är viktigt att förskollärare har en 

medvetenhet till musik som uttrycksform då musik ska kunna bli ett pedagogiskt medel för 

barns lärande och utveckling. Riddersporre och Söderman (2012) lyfter också vikten av en 

ökad medvetenhet om musikens betydande roll för lärande. Författarna menar att en ökad 

medvetenhet om musik där musiken ses som någonting som är till för alla människor 

oavsett kunskaps- och kompetensnivå. 

  



 
 

 

 

9 

4. Metod 

Under detta avsnitt presenteras rubrikerna Metodval och Urval för att beskriva vårt val av 

metod, samt vilka deltagande personer som finns i studien. Vidare presenteras rubriken 

Etiska överväganden följt av rubriken Genomförande. Under rubriken Tematisk analys 

redogörs hur vi analyserat den insamlade empirin. De två sista rubrikerna i avsnittet är 

Teoretisk grund och Tillförlitlighet som beskriver vilka teorier vi utgått samt 

tillförlitligheten till studien. 

4.1 Metodval 

För att samla in empiri till studien genomfördes intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 

verksamma förskollärare. Med godkännande från informanterna gjordes ljudupptagningar 

för att underlätta i efterföljande analys. Studien har sin utgångspunkt i förskollärarnas egna 

berättelser, tankar och erfarenheter och hör därmed hemma i en kvalitativ metod. Enligt 

Burman (2014) baseras en kvantitativ metod på data där utgångspunkten sker utifrån 

exempelvis en beräkning med antal och mängd vilket inte var passande för vår 

undersökning. 

Intervjuformen är semistrukturerade intervjuer på grund av möjligheten att 

följa en planerad struktur samtidigt som tillåtelsen fanns att bjuda in till samtal. Med en 

semistrukturerad intervju blev det mer tillåtande för oss som intervjuare att känna oss fria 

i att ställa följdfrågor utifrån informanternas svar. Strävan med intervjuerna var att samla 

in data som enligt Ahrne och Svensson (2011) ska vara så innehållsrik som möjligt. Genom 

att använda oss av en intervjuguide med temainriktade, strukturerade frågor samt 

eventuella följdfrågor skapades en tydlig struktur för intervjun. Intervjuerna sågs som ett 

samtal mellan människor där deltagarnas berättande var centralt. Att se det som en 

utfrågning kan vara negativt betingat eftersom det kan göra att informanten känner sig 

pressad och obekväm i situationen vilket Bjørndal (2005) lyfter. 

4.2 Urval 

Studien bygger på ett subjektivt urval vilket enligt Denscombe (2009) betyder att forskaren 

medvetet väljer informanter som passar till syftet i studien. Vårt urval består av fyra 

förskollärare som arbetar i två olika kommuner där alla arbetar aktivt med musik i 

verksamheten. Enligt Bryman (2011) är fyra till sex personer relevanta att bjuda in till en 

intervjustudie. Eftersom vi har en tidigare koppling till platserna i samband med 

verksamhetsförlagda utbildningar så var vi bekanta med förskolecheferna på respektive 
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förskola vilket underlättade kontaktsökandet. De förskollärare vi intervjuade visste vi även 

hade arbetat med det dokumentationsarbete som vi i studien tog del av. 

4.2.1 Deltagare 

Förskollärarna i den här studien har fått fiktiva namn. 

  

1. Kommun 1, Niclas, 45 år. Har arbetat som förskollärare i cirka 20 år. Har tidigare 

erfarenheter av musik genom att han gick musiklinjen på gymnasiet. Spelar instrument 

som trumpet och gitarr. 

  

2. Kommun 1, Cecila, 49 år. Har arbetat som förskollärare i 30 år. Har tidigare erfarenhet 

genom att hon kommer från en familj med ett musikintresse. Spelar instrument som 

rytminstrument, gitarr och piano. 

  

3. Kommun 2, Ingrid, 53 år. Har arbetat inom barnomsorg i cirka 20 år. Har tidigare arbetat 

som dagbarnsvårdare men är nu utbildad förskollärare sen 9 år tillbaka. Har ett intresse för 

musik, både på fritiden och yrkesmässigt. Spelar instrument som gitarr och piano. 

  

4. Kommun 2, Johanna, 38 år. Har arbetat som barnskötare i 15 år, men varit föräldraledig 

i 5 av de 15 åren. Har arbetat som utbildad förskollärare i 3 år. Har tidigare erfarenhet av 

att ha arbetat på en förskola med musik och rytmik som inriktning. Spelar instrument som 

rytminstrument, trumma, gitarr och piano. 

4.3 Etiska överväganden 

Studien kommer ha sin utgångspunkt i fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med utgångspunkt i 

informationskravet gav vi förskollärarna grundläggande information om syftet med 

studien. Vi var tydliga med att det var en frivillig medverkan där det när som helst var 

tillåtet att ångra sig och dra tillbaka sin medverkan i enlighet med samtyckeskravet. I fråga 

om offentlighet och sekretess om deras integritet, vilket ingår i konfidentialitetskravet, 

kommer vi inte offentliggöra deras verkliga namn eller arbetsplats. I enlighet med 

nyttjandekravet framkom information om att intervjuerna skulle spelas in och att empirin 

endast skulle användas till studien (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2014). När studien 

var färdigställd och skulle publiceras beslutade vi som ett etisk övervägande att ge 
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deltagarna möjlighet till att läsa igenom intervjuerna som transkriberats i enlighet med 

Ahrne och Svensson (2011). 

4.4 Genomförande 

Det är viktigt att informera eventuella medverkande enligt Ahrne och Svensson (2011), i 

detta fall förskolechefen och förskollärarna innan själva besöket för intervjun. 

Förskolechefen på respektive förskola fick ett mejl med en förfrågan med övergripande 

information om studiens syfte. Utifrån mejlet var det förskolechefen som beslutade om det 

var genomförbart samt tipsade om förskollärare som ansågs lämpliga för vår studie. 

Därefter skickades förfrågan vidare till förskollärarna. Eftersom svaren som framkom helst 

inte skulle påverkas samt omkonstrueras innan intervjutillfället gavs frågorna inte ut i 

förväg. Intervjuerna skedde enskilt med varje informant eftersom vi ville undvika att 

informanterna blev påverkade av varandras svar. Inspelningarna skedde med mobiltelefon 

och de tog mellan 20-30 minuter.  

Transkriberingen av de genomförda intervjuerna skedde på varsin dator med 

en uppdelning på två intervjuer var. Vid transkriberingen skrev vi av ordagrant vad 

informanterna berättade och vi valde skiljetecken för att beskriva eventuella pauser och 

uteslutna ord eftersom det kan vara en viktig del för att få texten mer levande vid läsning. 

Enligt Johansson och Svedner (2007) är det innehållet i vad informanterna faktiskt berättar 

som är mest relevant och därför det vi fokuserade på. För att gemensamt få en tydlig bild 

av det insamlade intervjumaterialet läste vi igenom transkriberingarna tillsammans 

samtidigt som vi lyssnade på inspelningarna innan analysen påbörjades. Empirin från 

dokumentationerna lästes igenom för att sedan analyseras tillsammans med empirin från 

intervjuerna (Bryman, 2011). 

4.5  Tematisk analys 

För att sammanställa och begripa det insamlade materialet gjordes en tematisk analys, 

eftersom syftet med en tematisk analys är att hitta gemensamma teman, som i vår studie 

var hur förskollärare definierar och synliggör musiskt lärande i förskolan. Enligt Löfgren 

(2014) fungerar en tematisk analys när det insamlade materialet ska sammanställas med 

varandra. Fokus med tematisk analys är att hitta gemensamma fenomen i empirin som är 

relevant för studien. Varje intervju analyserades var för sig för att sedan ställas mot 

varandra ihop med dokumentationerna. Vi lyssnade på inspelningarna av intervjuerna och 

läste transkriptionerna upprepade gånger för att hitta gemensamma teman. Vi skrev ner ord 
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från deras svar på papperslappar och la i olika högar utifrån vilka svar som passade ihop. 

Genom en tematisk analys frågade vi oss vad det är som är huvudsaken i deras svar och 

vilka återkommande ord, meningar och begrepp som var relevanta för våra 

frågeställningar. I svaren fann vi snabbt liknande definitioner av begreppet musik. Vi fann 

också att de talade om glädje, samspel och gemenskap. Vi valde att koppla huvudsaken i 

deras svar till de teoretiska centrala begreppen för studien. Det för att skapa en enkel 

struktur att följa samt för att få en tydligare koppling mellan insamlad empiri och teoretisk 

grund. 

4.6 Teoretisk grund 

För att se det insamlade materialet för studien “som någonting” menar Ahrne och Svensson 

(2011) att det är nödvändigt att ha en teori att utgå ifrån för att det ska vara möjligt. Teorier 

fungerar som ett par glasögon som synliggör ett perspektiv medan de andra hålls gömda. 

Vi har funnit att ett sociokulturellt perspektiv är applicerbart på studiens innehåll. 

Perspektivet utgår från en tro på att människor lär sig av varandra och för varandra först 

på gruppnivå och sedan på individnivå. Kommunikation och språk är det centrala i 

perspektivet och begreppen fungerar som en länk mellan människan och omgivningen. Det 

sociokulturella perspektivet bygger bland annat på Lev S. Vygotskijs (1894–1934) teorier 

om lärande med den yttre interaktionen mellan människor och individens inre tänkande 

(Säljö, 2014; Vygotskij, 1999). En central tanke inom perspektivet är att det fokuserar på 

människor som lärande varelser som interagerar med hjälp av kulturella redskap och hur 

det driver och påverkar lärprocesser. Genom en individs deltagande i ett socialt samspel 

med andra utvecklas individen sitt tänkande och därmed kan kunskap erfaras (Jakobsson, 

2012; Vygotskij, 1978). Strandberg (2009) menar att teorin bygger på att ett lärande endast 

kan ske om det finns ett bidrag någonstans utifrån. Genom att använda musik som ett 

kulturellt redskap (Vygotskij, 1978; Säljö 2014). Genom att lyssna på andra skapas en 

föreställning av omvärlden där det urskiljs vad som är intressant och väsentligt.  

4.6.1 Centrala begrepp 

Vid analysen utgick vi från de sociokulturella begreppen appropriation, mediering samt 

den proximala utvecklingszonen. Appropriation beskriver människans möjlighet att i 

situationer av samspel med andra ta till ny kunskap, få insikter och se nya mönster i redan 

kända artefakter. Det är när människan kan behärska en insikt och kunskap som den kan 

utföra en handling på en kompetent nivå 
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Mediering är ett begrepp som skapar förståelse över det samspel som ständigt sker 

mellan människor och de kulturella artefakter som människor använder för att förstå sin 

omvärld. Människan måste upptäcka och handla i samspel med andra och med rätt redskap 

för att kunna ta in ny kunskap. Två artefakter som anses vara de viktigaste redskapen inom 

mediering är språk och tanke (Vygotskij 1978; Säljö 2014). Vygotskijs (1978) påstående 

om att vi inte upplever världen direkt utan att vi tänker i omvägar med hjälp av kulturella 

redskap är en teori som Jakobsson (2012) också lyfter i samband med synen på kunskap 

och lärande. För att kunna ta till sig mediering som begrepp och lärandeteori måste en syn 

på lärande finnas om att kunskap är något som vi formar inom oss. Med andra ord inte 

genom direkt kunskapsöverföring. 

Den proximala utvecklingszonen kan förklaras som de möjligheter som människan 

har för att lära sig om den får rätt hjälp och rätt redskap. Beroende på vad för kunskap och 

erfarenhet barnet har tar det till sig kunskap på ett nytt sätt. Begreppet belyser även 

skillnaden mellan hur människan lär sig individuellt och i samspel med andra (Säljö, 2010). 

4.7 Tillförlitlighet 

Eftersom vi enbart kommer utgå från den empiri vi samlat in kan inte resultatet tolkas som 

en generell sanning som gäller för alla utbildade förskollärare. Eftersom det är en kvalitativ 

studie där det baseras på individer med olika erfarenheter och kunskap är det inte säkert att 

likartade studier kommer att få samma resultat (Bryman, 2011). Det insamlade empirin 

lyftes och vävdes in med tidigare forskning i enlighet med Ahrne och Svenssons (2011) 

rekommendationer. Vi kan inte helt säkerställa att informanterna varit bekväma under 

intervjuerna, men vi upplever att de har känt sig bekväma och trygga med att dela med sig 

av sin kunskap och erfarenhet eftersom alla deltagarna arbetar aktivt med musik i 

förskolan.  

En högre tillförlitlighet för studien skapades när vi valde att använda oss av 

triangulering som inom etnografi beskrivs som ett sätt att visa hur olika slags data kan ge 

information om det fält som studeras på ett varierande sätt. I samband med insamlingen av 

empirin från intervjuerna efterfrågade vi någon form av pedagogisk planering i form av 

dokumentationer. Enligt Lind (2010) kan studiens tillförlitlighet stärkas med hjälp av att 

ta del av ytterligare empiri som exempelvis dokumentationer. Dokumentationerna stärkte 

vårt resultat genom att informanternas svar kunde sammanställas med deras pedagogiska 

planeringar. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet redovisas i rubriker utifrån analysens teman. De 

övergripande teman benämns i studien som Definition av musik i förskolan, Proximala 

utvecklingszonen och Appropriering samt Mediering. Dokumentationerna som tagits del 

av presenteras i underrubriken Dokumentationer under rubriken Mediering. För att 

läsaren ska förstå sammanhanget i citaten som presenteras i detta avsnitt är:  /.../ = 

uteslutna ord, …= kortare paus och [text]= förklaring 

5.1 Definition av musik i förskolan 

 

Johanna: Ljud... Ett sätt att uttrycka sig på, att uttrycka känslor. Känslor och 

stämningar och förklara saker på. Barn som, när dem ser ja men en bil till exempel 

så låter ju den brum brum brum brum och då använder man ju musiken i själva 

språket. Ljudet, även om dem inte kan säga ordet så sjunger dem brum... och det ju 

någon form av musik, tycker jag. Det är ett sätt! Och sen är det ju det här med 

sånger att få sätta ihop många ord, såna som har svårt att sätta ord när dem pratar 

sätter ihop det med sånger. Långa, eller fler, långa meningar då egentligen med 

hjälp av musik…ja så det blir ju ett sorts språk. 

  

Johanna beskriver musik som ett språk, en artefakt som bidrar till utvecklingen av barnens 

talspråk. Hon förklarar att ljuden barnen skapar är musik. Hon definierar ljuden som ett 

hjälpmedel för att kunna uttrycka sig. 

  

Ingrid: Låter... Ne men musik låter ju, musik kan vara så mycket...det är rytmik, 

det är puls, det är takt, det är mycket som ryms inom begreppet musik /../ Det 

kommer in rörelse, det kommer in drama så du kan göra det hur brett som du 

vill...och har kunskap och lust att göra. 

 

Cecilia: Musik är ju jättemycket! Det är ju inte bara att spela instrument... Musik 

är också...takt, man kan jobba med en trumma...och bara jobba med stavelser i sitt 

namn. Man kan använda musik...det är ju så stort! Så brett! 

  

Ingrid och Cecilia definierar musik som något brett och stort som du kan utveckla beroende 

på vilken lust och kunskap du innehar. 
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Niclas: Ja asså...musik måste ju ha...något med toner och rytm och göra, toner till 

såvida att man kan rappa i och för sig och då pratar man ju det men rytmen är ju 

med då...men annars är ju musik ett så extremt vitt begrepp. Att musicera, ja vad är 

musik?...Du kan ju sitta och knacka på stolen här och ja men det är ju 

musik!/.../eller bara vissa rytmer är ju musik eller om du knäpper med fingrarna 

kan ju vara musik om du har en puls. Det är ju hopplöst...jag vet inte hur forskning 

skulle definiera ordet men för mig är det ett vitt begrepp. 

  

Enligt Niclas kan mycket bli musik bara det har en puls och en rytm, men det är svårt att 

definiera eftersom det är ett ”vitt” begrepp. Han förklarar att beroende på hur du som 

individ definierar ordet så är det inte säkert forskning skulle definiera det på liknande sätt.  

 

Cecilia: Det finns ju mycket visor som går i moll...Typ trollmor har lagt sina elva 

små troll...det kan ju skapa andra känslor. Det är mycket känslor i musik tycker jag. 

/.../ Men nu i julas hade jag med mig The Real Group och satte på i cd spelaren. 

/.../ Barnen uppskattade verkligen det. Det var det vackraste de hade hört sa dem. 

  

Cecilia berättar att musik är mycket upplevelser och att det är viktig att ge barn upplevelser 

för att de ska lära. Hon berättar att det är mycket känslor i musik. Hon kopplar begrepp 

som dur och moll till känslor. En gång tog hon med sig en cd-skiva till förskolan med The 

Real Group som är en sånggrupp som sjunger sånger accapella, endast med rösten i 

stämmor. Det var ett komplement för att synliggöra olika sorters musik. Cecilia talar om 

att barnen upplever musik tillsammans i socialt samspel med varandra och att upplevelsen 

i att höra röster kan framkalla en känsla.   

5.1.1 Musik som eget ämne och redskap i förskolan 

 
Niclas: Musik för mig i min yrkesroll är ett av mina absolut bästa verktyg och 
redskap... Om det har varit ledsna barn så kan man ju lätt ta fram gitarren och så 
kanske du... ja, får barnet att tänka på andra saker eller sådär. 
  
Cecilia: Jag använder mig till exempel av musiken i ateljén. Man kan jobba med 
klassisk musik, att de får lyssna... Det kan ju spegla av det som man liksom får fram 
när man målar. 
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Ingrid: Man kan precisera musik som ett eget ämne, men i förskolans värld ser jag 

det som en helhet. 

  

Johanna: Musik är som ett redskap! Det är både och... Dels är det ett eget ämne som 

man ändå får rytmen och takten ifrån. 

  

Något som framkommer från samtliga informanter är att de alla anser att det är komplext 

att förklara vad musik betyder som eget ämne. När informanterna ska definiera begreppet 

musik ser de musik både som ett eget ämne men framförallt som ett redskap. Ingrid menar 

att musik är ett eget ämne men att det ska ses som en helhet, något som finns överallt i 

förskolan. Johanna berättar att musiken blir ett eget ämne när du kommer i kontakt med 

rytmen och takten. Niclas förklarar att musiken är hans bästa redskap och syftar på att spela 

ett musikinstrument, medan Cecilia menar att hon använder musiken som ett redskap för 

andra aktiviteter i förskolan. Musiken blir då som ett redskap för lärprocesser i andra 

ämnen. 

5.1.2 Musik och känslor 

Att musik förknippas med känslor och framför allt glädje är gemensamt förekommande i 

intervjuerna. 

  

Niclas: Det du kan se är ju att just här och nu skapar vi musik tillsammans... eller 

att vi sjunger och spelar, då kan du ju se att det finns en glädje... Det finns ju 

ingenting som kan fånga en grupp så mycket som när man plockar in ett instrument. 

/.../ du kan ju samla en rätt stimmig grupp på 20 pers om du spelar rätt saker. 

 

Ingrid: Glädje framförallt! 

  

Johanna: Man får glädjen i musiken! 

  

Cecilia: Ja det är ju glädje... när man börjar en samling med liksom musik så räcker 

det att man tar med sig gitarren... tar med barnen in i ett rum så är det ju ingen som 

rycker på axlarna och tycker att det ska bli tråkigt. Utan alla tycker ju att det är 

roligt. 
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Niclas menar att som förskollärare går det synliggöra att det uppstår känslor hos barn när 

de musicerar. När vi musicerar tillsammans skapas en glädje. Ingrid och Johanna pratar 

om att människor får en glädje i kontakt med musik. Det tydliggör även Cecilia eftersom 

hon menar på att musik är glädje och det är något som alla tycker är roligt. 

5.2 Den proximala utvecklingszonen och appropriation 

Cecilia lyfter att barn visar en kompetens när det kommer till musik. Johanna förklarar att 

musik är lätt för människan att ta till sig. 

  

Cecilia: Man kan spela små intron bara... barnen får... fundera och gissa. De är 

jätteduktiga på det, det räcker med att de hör ett par ackord och så kan de gissa vad 

det är för sång. 

  

Johanna: För vi människor har musiken och rytmen med oss automatiskt tänker 

jag. I språket, i pulsen, därför tror jag att det är så lätt för människan att ta till... just 

att använda sig av musik. Det faller sig naturligt både för oss och för barnen. 

  

De stunder Cecilia tar fram gitarren och spelar för barnen är de snabba på att lista ut sången 

redan vid de första ackorden samt att de kan flera texter och melodier helt utantill. När 

barnen funderar och gissar vad det är för sång som spelas menar Cecilia att det är ett sätt 

att utmana barnen. Genom detta exempel synliggörs appropriation eftersom att barnen får 

utmanas vidare på ett nytt sätt i redan kända artefakter som sånger och gitarrspel. Enligt 

Johanna är musik ett uttryckssätt som är naturligt för både vuxna och barn. Utifrån citaten 

ovan synliggörs det att båda förskollärarna menar på att musik är något enkelt att ta till sig, 

eftersom både förskollärarna och barnen har en tidigare erfarenhet av musik. 

  

Johanna talar om rörelse och om att känna in pulsen och takten med hela kroppen samtidigt 

som de sjunger. Det kan handla om att barnen dansar i takt med det du sjunger. 

  

Johanna: Vi har tema tåg. Och då använder vi oss mycket av rörelse, till exempel 

en känsla av... ja vi sjunger lite olika som “Tingelinge tåget går” och vi bildar 

mänskliga tåg...och dem, ja dem får känna då liksom nu är vi det långsamma tåget. 

Då sjunger man den långsamt, vi sjunger den samtidigt eller nu är vi det snabba 
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tåget (Johanna sjunger snabbt) och då måste man gå i rörelsen, känna in den 

samtidigt. 

  

Situationen ovan kan kopplas till den proximala utvecklingszonen eftersom att Johanna ger 

barnen rätt redskap för att ge barnen möjlighet att lära sig i samspel med varandra, samt 

kunna relatera till likheter och skillnader i musikens tempo. De får fysiskt komma i kontakt 

med en artefakt som gör att de kan ta in ny kunskap genom upplevelser som blir till 

erfarenheter i varje individs inre tänkande. Cecilia talar om rörelse i form av att det går att 

sjunga starkt och svagt. 

 

Cecilia: Sen försöker vi ju lära dem lite med. Jag menar... vissa sånger ska man inte 

skrika sig igenom. Vi försöker hjälpa dem med nyanserna också... att sjunga starkt 

och svagt när man ska det. Man kan lära dem sånt också... 

  

Cecilia förklarar att de försöker lära barnen olika nyanser genom appropriation med kända 

artefakter. Hon förklarar att när de tillsammans sjunger en sång försöker de i ytterligare ett 

steg lära barnen att sjunga både starkt och svagt beroende på vart det passar in i sången. 

5.3 Mediering 

Från intervjuerna framgår att båda förskolorna har musikinstrument tillgängliga för barnen. 

På avdelningen där Johanna arbetar finns ett musikrum med musikinstrument. Förskolan 

som Niclas och Cecilia arbetar på har en scen byggd som en upphöjning centralt på 

avdelningen där det hänger Ukuleles på väggen. Det finns också ett glasskåp med 

musikinstrument såsom rytm ägg, synt och tamburin som kan bli tillgängliga för barnen 

vid intresse. 

  

Johanna: I musikrummet har vi också lite sånadära QR-koder med sånger så dom 

kan använda Ipad. Olika redskap att använda /.../ trummorna är på barnens nivå. 

  

Cecilia: Vi har köpt in såna här Bluetooth- högtalare. Både via CD och Ipaden kan 

man söka fram och få det man vill... sen har vi även mycket tillgängliga 

musikinstrument för barnen. 

  



 
 

 

 

19 

Förskolorna har många kulturella artefakter som musikinstrument som är tillgängliga för 

barnen. Ipads, högtalare och CD-spelare finns på förskolorna och används som materiella 

artefakter som gör att barnen på egna initiativ kan lyssna eller röra sig till musik 

individuellt samt kollektivt. Johanna menar att musik förekommer på förskolan oavsett hur 

mycket kunskap förskolläraren innehar men att hon känner att hon är medveten om 

musiken på ett djupare plan. 

  

Johanna: musik förekommer ju ändå på förskolan, oavsett hur mycket kunskap du 

har... men jag gör ju det på ett djupare och lite mer, använder det rent medvetet. På 

ett annat sätt. /.../ som i vintras var vi ju snöflingor och då dalade snöflingorna ner 

och så valde vi musik till som var väldigt svävade eller klassisk. 

  

Johanna kan möjliggöra för det musiska lärandet på ett djupare sätt genom mediering när 

hon exempelvis sjunger tillsammans med barnen. Det inte bara för att det ska bli en 

glädjefylld stund utan hon har bakomliggande tankar och idéer om hur de sjunger och 

varför, som kan approprieras till barnen och skapa ett fördjupande lärande. Samtidigt 

menar hon att du alltid har kompetensen att skapa musik oavsett hur mycket kunskap du 

har som förskollärare. 

Niclas menar att det hade varit bra med lite mer medvetenhet efter det lätt blir att musik 

att blir något du gör utan reflektera. 

  

Niclas: Det är nånting som man gör, för dels så tror jag många tycker om musik 

men visst hade det varit bra om ett större flertal pedagoger hade varit mer medvetna 

om vad som händer /.../ man gör den här grejen man tar fram gitarren och sjunger 

några sånger och sen så är man klar med det sen kan man fortsätta med den andra 

verksamheten. 

  

Johanna: Eller det här att lyssna in varandra...att inte bara när nån pratar man kan 

lyssna utan man kan lyssna när någon spelar. Det är en sång vi spelar...vi har olika 

instrument och sen “ja men du spelar på pinnarna” o det låter såhär (Johanna skapar 

klick-ljud med sin röst)...så lyssnar man hur det låter... sen har vi äggen och då är 

det bara dem äggen som spelar. Så är det också turtagning eh o… det har ju 

utvecklats. 
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Niclas och Johanna pratar båda om skapandet av musik och att medvetenheten har 

betydelse för det musiska lärandet. Niclas menar på att om du som förskollärare inte har 

en medvetenhet eller bakomliggande tanke med din musiksamling stannar det enbart vid 

ett görande. Johanna synliggör en medvetenhet om att lära barnen något nytt i redan kända 

artefakter för att kunna ge barnen möjlighet att fördjupa sig i det musiska lärandet. 

 

Ingrid lyfter vikten av att vara lyhörd och uppmärksam samt att musik kan skapas oavsett 

ålder. 

  

Ingrid: Barnen kan stå och sjunga en liten snutt nere på gungar och att man gör dem 

uppmärksamma på att “ah du sjunger”... eller att dom hittar på nåt asså all musik 

behöver ju inte vara den musik som jag lär barnen eller den musik som jag 

introducerar för barnen... utan musik kan dom ju hitta på själva. 

  

Ingrid visar att det inte bara är hon som sitter på all kunskap. Det är ingen 

kunskapsöverföring utan kunskap är något som vi formar inom oss genom samspel mellan 

människor. Ett sociokulturellt perspektiv utgår från en tro på att människor lär sig av 

varandra vilket synliggörs i citatet ovan. 

5.3.1 Musikskapande i grupp 

Johanna berättar att de har skapat en sångbok där hon utmanar barnen i deras musiska 

skapande. 

 

Johanna: Vi har gjort en sångbok... vi skapar i något som heter ”Book creator” som 

är ett program på Ipaden... då målar dem själva, men några målade stjärnor. Sedan 

spelar vi in när de sjunger blinka lilla stjärna och så sparar vi det. De sitter i grupp, 

de kan vara tre, fyra stycken... jag märker att det blir lättare för dem, dem blir mer 

inspirerade när dem är flera. Det blir lättare att spinna vidare på varandras idéer. 

Är det någon som exempelvis glömmer bort texten så kan någon annan ta efter och 

hjälpa till att komma ihåg. 

 

Här beskrivs ett sätt att arbeta med musikskapande i grupp. Barnen sitter i grupper och 

sjunger tillsammans samtidigt som de spelar in. Johanna märker att barn blir mer 
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inspirerade av att skapa när de sitter i grupp eftersom de kan ta hjälp av varandras kunskap 

och erfarenheter för att lära av varandra. 

  

Ingrid: Vi har skrivit en ny text till en melodi och...den låten sjunger vi ofta 

tillsammans. 

  

Niclas: Vi spelade in en skiva på fem låtar med barnen. /.../ Vi har en 

signaturmelodi som barnen är med och bestämmer vad den ska handla om.  

  

Niclas förklarar att barnen får vara delaktiga i skapandet av en ny låt och då får de förståelse 

för att de kan skapa egen musik, att de kan skriva egna texter samt vad rytm är. Ingrid 

menar att texten som de skrev om på hennes avdelning skapar en gemenskap samt en 

glädjefylld stund. Varannan vecka när Ingrid har storsamling tillsammans med en kollega 

brukar de sjunga låten som barnen fick vara med att skapa. 

5.3.2 Sångsamlingar 

Gemensamt för respektive förskola är att de har storsamlingar med sång och musik. 

  

Ingrid: Vi har storsamlingar varannan vecka och då är det alltid glädjefyllt. 

  

Cecilia: Varje fredag har vi sång och musiksamling. Det är mycket för samhörigheten och 

gemenskapen och...då är det ju glädje. Vi möts inte så många stunder men på fredagar är 

det en dag då vi verkligen möts… 

  

Både Ingrid och Cecilia berättar att sångsamlingar skapar gemenskap och det ger barnen 

upplevelser fyllda med känslor. Gemensamt för båda är att de ser att sång och 

musiksamlingar skapar en glädje som gör att barnen känner en delaktighet. Cecilia arbetar 

i ett storarbetslag och pratar om vikten av att samlas tillsammans för samhörighetens skull 

på hennes avdelning eftersom att de inte träffas allihop många gånger under veckan, och 

därför blir samlingarna på fredagarna viktiga. Eftersom de genomför samlingar med 

utgångspunkt i sång och musik möjliggör förskollärarna för musiska lärprocesser. 

Sångsamlingarna innefattar hur barn upplever en glädje och en lust att musicera samt att 

de lär sig i samspel med varandra. 

5.3.3 Dokumentationer 
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Den dokumentation vi tog del av beskrev en sång och musiksamling som visar oss att syftet 

riktat sig till ett matematiskt lärande med musik som redskap. Material som var centrala i 

aktiviteten var en tärning, penna och ett staffli. Förskolläraren skrev ner siffrorna ett till tio 

på staffliet och problematiserade tillsammans med barnen hur de skulle kunna få fram 

siffrorna sju till tio om bara tärningen hade siffrorna ett till sex. Barnen fick tillsammans 

fundera ut en lösning på problemet. Tanken med samlingen var att barnen skulle tillsätta 

en önskad sång på varje siffra. När ett barn kastade tärningen och fick en fyra skulle sång 

nummer fyra sjungas. Ett barn kom på att de kunde använda sig av två tärningar för att 

kunna sjunga en sång som stod placerade på siffrorna sju till tio. När ett barn kastade 

tärningen och fick en fyra skulle sång nummer fyra att sjungas. En vuxen spelade gitarr 

samtidigt som barnen sjöng tillsammans. Genom den här sångsamlingen synliggörs 

musiken som ett redskap för lärande i ett annat ämne. 

Den andra förskolan har tema tåg och deras dokumentation som visar en 

samling med syfte riktad till musiskt lärande. Under samlingen får barnen bilda tåg genom 

att stå på ett led med händerna på varandras axlar samtidigt som de sjunger sången 

“Tingeling tåget går”. De sjunger sången tillsammans och när barnen exempelvis ska bilda 

det snabba tåget sjunger de sången snabbt, då får barnen röra sig snabbt i takt samtidigt 

som de sjunger i ett snabbt tempo. När barnen ska bilda det långsamma tåget följer de 

samma princip som innan bara att de ändrar takt och tempo till långsamt. Genom den här 

sångsamlingen synliggörs musik som ett eget ämne samt att de möjliggör för lärprocesser 

i musik 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en resultatdiskussion där vi kommer diskutera vårt resultat i 

förhållande till forskning. Därefter presenteras en metoddiskussion samt förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt utgår vi ifrån vårt syfte samt våra frågeställningar. Syftet med studien är att 

undersöka hur verksamma förskollärare definierar begreppet musik samt synliggör musiskt 

lärande i förskolan. De två sista rubrikerna i resultatdiskussionen har fått samma namn som 

våra frågeställningar för att underlätta för läsaren. I rubriken Avslutande diskussion 

kommer vi att reflektera över musik som eget ämne och lärprocess.  

6.1.1 Hur definierar förskollärare begreppet musik i förskolan? 

I resultatet framgår det att förskollärarnas definition av musik liknar de tre grundelement 

som Jederlund (2002) definierar som ljud, rytm och rörelse. Förskollärarna har en syn på 

musik som något som skapar glädje. Det framkommer att musik också ses som ett språk 

och ett sätt att uttrycka känslor. Förskolans läroplan beskriver musik som en uttrycksform 

som ska hjälpa till att utveckla barnens skapande förmågor och förmågor att förmedla olika 

upplevelser, tankar och erfarenheter (Skolverket, 2016). Eftersom förskollärare har en 

läroplan att utgå ifrån frågar vi oss om informanterna hade svarat annorlunda om 

läroplanens mål och riktlinjer om musik varit formulerade på ett sätt så att strävan med 

musik i förskolan var att barnen skulle utveckla sina musiska förmågor. Vi tror att tydligare 

målformuleringar i läroplanen hade det gett musik en större förutsättning i förskolans 

verksamhet. Det vi kan se utifrån resultatet är att förskolläraren har en syn på musik som 

en uttrycksform eftersom det ses som ett redskap som skapar gemenskap och glädje 

tillsammans. I så gott som alla exempel som förskollärarna framför handlar det om 

musikskapande aktiviteter i grupp, med andra ord i samspel med varandra. I samspel med 

andra ger musikaktiviteter en upplevelse som gör att de känner igen, tar in nya sätt att se, 

nya sätt att tänka och lär av varandra. Jederlund (2002) menar att ett personligt intryck och 

uttryck borde bilda ytterligare ett musikaliskt grundelement i definitionen av musik. Vi 

anser som Jederlund att individens känslor och upplevelser genom musik ska ingå i det 

sistnämnda grundelementet, eftersom sinnesintrycken är en del av hur människan uppfattar 

musik. 
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Vi frågar oss hur det hade varit om läroplanens mål och riktlinjer om musik 

hade formulerats så att strävan var att barnen skulle utveckla sina musiska förmågor. Musik 

är ett svårt begrepp att definiera eftersom människans syn på musik utgår ifrån egna 

erfarenheter, upplevelser och social bakgrund. Därmed varierar våra uppfattningar om vad 

musik är. Holmberg (2014) förklarar att musik är ett komplext begrepp att definiera men 

att strävan inte behöver vara att generalisera begreppet. Vi har kommit fram till att det är 

viktigt som förskollärare att reflektera över begreppet musik för att kunna få en förståelse 

för musikens mening i lärande sammanhang. 

6.1.2 Hur synliggör förskollärare musiskt lärande i förskolan? 

Utifrån resultatet framkommer det att genom att vara lyhörd och uppmärksam som 

förskollärare samt ha förmågan att synliggöra barnens musicerande bidrar det till att 

synliggöra för musiskt lärande. I ett citat där Ingrid berättar att hon synliggör att ett barn 

sjunger när det gungar, är ett sätt. Vi anser att det finns ytterligare högre nivåer att nå efter 

hennes synliggörande för att utmana barnet vidare i sin musiska utveckling och lära sig 

något nytt.  

Ehrlin (2012) beskriver det absoluta synsättet på musik som något medfött. 

Vi menar på att förskolläraren i exemplet med barnet på gungan bekräftar och stimulerar 

det medfödda musicerandet hos barnet. Det relativistiska synsättet som innebär att 

musikalitet utvecklas i en stimulerande miljö fattas enligt oss i detta citat eftersom barnets 

musiska färdigheter inte får möjlighet att utmanas och utvecklas vidare. I ett annat citat 

talar Johanna om en samling hon har tillsammans med barnen där de får komma i kontakt 

med olika musikinstrument såsom pinnar, rytmägg och trummor. Istället för att låta de fritt 

utforska instrumenten försöker hon lära barnen att lyssna in ljudet för att synliggöra rytm, 

takt, puls och rörelse. Barnen får i den stunden upptäcka skillnader på olika ljud som 

uppkommer, samt att musik består av pauser genom att barnen spelar ett instrument i taget. 

Enligt Saehter (2014) är tystnad och ljud motpoler i musikens form och 

uppbyggnad. Enligt oss synliggör förskolläraren Johanna för musiskt lärande utifrån det 

relativistiska synsättet. I resultatet framkommer det hur en av förskollärarna berättar att 

hon kan utmana barnen ytterligare en nivå högre i det musiska lärandet med hjälp av en 

djupare medvetenhet. Därmed tolkar vi att hon kan synliggöra på ett fördjupande sätt vilket 

gör att barnen i hennes barngrupp utvecklar musiska färdigheter på en högre nivå. När 

förskolläraren väljer innehåll i musiska aktiviteter ger det konsekvenser för på vilken nivå 

det utmanar barnen på samt hur det skapar meningsfulla lärprocesser. 
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Resultatet visar också att det musiska lärandet på respektive förskola alltid 

utgår från en medvetenhet på att lärande sker i grupp och att individer lär sig av varandra. 

Vi kopplar resultatet med det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs lärandeteori om 

att vi lär oss i samspel med andra samt i vårt inre tänkande. Alerby och Ferm (2005) lyfter 

att musiskt lärande alltid sker i sociala, historiska och kulturella sammanhang. Vi menar 

som Alerby och Ferm (2005), när det kommer till att synliggöra musiskt lärande är det 

viktigt som levande människor att få komma nära musik, individuellt eller tillsammans 

med andra människor, vilket också baseras på i vilken miljö människan befinner sig i samt 

människans tidigare erfarenheter av musik. Hur musiskt lärande sker är något som vi anser 

är en komplicerad fråga att besvara eftersom musikalitet är ett fenomen som kan ses som 

något som sker kognitivt eller emotionellt, absolut eller relativistiskt, alltså något som sker 

både inom och utom oss. Därför är det en utmaning att arbeta med musik i förskolan som 

ett eget ämne, men därmed inte sagt att det inte är möjligt. 

6.1.3 Avslutande diskussion 

Det som finner sig intressant i resultatet är att vi fick svaret “Man kan lära dem sånt också” 

när begrepp som dur och moll, starkt och svagt framkommer. Vad det är för typ av lärande 

förskolläraren syftar på när hon uttrycker ordet “sånt”? Vi har kommit fram till att 

förskolläraren försöker sätta ord på musiskt lärande. Ferm Thorgersen (2012) lyfter 

strukturell musikalisk kunskap och förklarar det som kunskap om musikens uppbyggnad. 

Dynamik är en beståndsdel i den musikaliska uppbyggnaden som förklarar förändringar i 

ljudstyrka, vilket kan relateras till när förskolläraren beskriver att de sjunger starkt och 

svagt. En förskollärare nämner att barnen rör sig samt sjunger långsamt eller snabbt och 

kan relateras det som inom musiken beskrivs som tempo och beskrivs som hastigheten i 

musiken. Vi tolkar att förskollärarna har en kompetens och kunskap om musik, dock kan 

de använda den på ett mer medvetet sätt för att synliggöra musiskt lärande som eget ämne. 

Orsaken till att inte använder sin kunskap ytterligare kan vara att musiken inte är prioriterad 

att synliggöra i förskolan på samma sätt som exempelvis matematik och språk.  

Sveriges riksdag beslutade i början på 2000-talet att satsa mer på kunskap i 

ämnen som språk och matematik eftersom landet hamnade allt mer efter i resultat jämfört 

med andra länder (Vallberg Roth, 2011). Det i kombination med läroplanens riktlinjer om 

att arbeta med språk och matematik gör att estetiska ämnen som musik får mindre utrymme 

och gör i sin tur att förskollärare har matematiskt och språkligt lärande som prioritet och 

inte prioriterar att synliggöra musiskt lärande (Skolverket, 2016). Vår uppfattning är att 
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när förskollärare undervisar i matematik i förskolan benämner de korrekta matematiska 

begrepp för barnen såsom exempelvis kvadrat och rektangel. Vi anser att musikaliska 

begrepp också borde benämnas och synliggöras för barnen för att det ska skapas musiskt 

lärande. En reflektion uppstod över om förskollärare benämner eller förklarar musiska 

begrepp för barnen, exempelvis när barnen sjunger i dur eller i moll samt vad det innebär. 

Om förskollärare innehar kunskapen själva, förmedlar de den vidare till barnen?  

Den musiska lärprocessen i dokumentationen från samlingen med tåg-tema 

är ett bra exempel eftersom förskolläraren beskrev musikaliska begrepp och lät barnen 

använda både kroppen och hörseln i samband med samlingen. Det vi finner intressant är 

att dokumentationen med sångsamlingen med matematik egentligen inte handlade om 

musik eftersom musiken endast användes som ett redskap för att lära sig om matematik. 

Ur ett perspektiv på musiskt lärande anser vi att den sångsamlingen stannade vid ett 

görande. Samlingen med tåg-tema var ett görande men i och med att barnen fick utmanas 

vidare i redan välkända sånger, röra sig och känna musiken med hela kroppen, 

synliggjordes ett musiskt lärande. Tåg-tema samlingen var fokus på musik men barnen 

utvecklade samtidigt sin matematiska förmåga genom att gruppera sig och ställa sig i led 

när de skulle bilda tåg. I samlingen med matematik var det svårare att hitta vilka musiska 

lärprocesser som fanns, vilket vi tror har att göra med att barnen inte fick möjligheten att 

utvecklas vidare i ett musiskt lärande. En lärprocess behöver inte utesluta den andra utan 

det viktigaste är att synliggöra och ha viljan att utveckla alla lärprocesser.  

6.2 Metoddiskussion 

Att söka svar på studiens frågeställningar utifrån en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjufrågor visade sig vara en bra metod för utformningen av vår 

studie. Vi reflekterar kring valet att intervjua verksamma förskollärare som arbetar aktivt 

med musik i förskolan och tror att resultatet förmodligen sett ut på ett annat sätt om 

förskollärarna inte varit utbildade. Intervjuerna gav relevanta svar på hur förskollärarna 

definierar musik samt talar om lärprocesser i relation till musik, eftersom informanterna 

var intresserade av ämnet och vi uppfattade att det blev ett bekvämt samtal istället för en 

utfrågning. Noggrannheten med att inte ställa för ledande frågor fanns. Metodvalet visade 

sig fungera bra eftersom vi upptäckte vid sammanställningen av resultatet att 

intervjufrågorna blev besvarade på ett sådant sätt så det överensstämde med studien syfte 

och frågeställningar. 
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Genom att ta del av dokumentationer som en form av triangulering kunde vi 

analysera resultatet på ett varierande sätt. Vi fick ta del av hur förskollärarna praktiskt 

dokumenterar musikaktiviteter i förskolan och därmed skapades en djupare förståelse för 

vad de berättade för oss i intervjuerna. Om empirin inte varit tillräckligt relevant för vårt 

syfte hade studien påverkats i en annan riktning. Vi valde att inte ge ut intervjufrågorna i 

förväg och vi frågar oss hur resultatet hade artat sig om det hade skett. Vi är medvetna om 

att vårt tillvägagångssätt möjligen inte gav en fördjupande effekt på svaren, men vi menar 

att syftet med en semistrukturerad intervju förlorar sitt värde om vi som intervjuare blir 

passiva och förskollärarna överför svar utan vidare reflektion. Samtliga intervjuer spelades 

in och det underlättade för oss eftersom det fanns möjlighet att lyssna på intervjun flera 

gånger och att det fanns en mindre risk för feltolkningar och egna slutsatser. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med studien har många nya frågor väckts hos oss gällande musik i förskolan. 

Vi anser att det skulle vara intressant att studera varför det inte ges mer utrymme för 

estetiska ämnen i förskolans verksamhet eftersom forskning visar att ämnen som musik 

har en viktig roll för barns lärande och utveckling (Angelo, 2014; Alerby & Ferm, 2005; 

Burman, 2014). Hur kommer det sig att musik inte har ett eget strävans mål? Vi anser att 

det är nödvändigt att forska vidare om barns villkor för lärande i och om musik i förskolan 

eftersom musik är ett språk som människan har naturligt samt utvecklar barns lyssnande, 

tal, känslor och välmående. Kunskap kring detta spelar en avgörande roll för vilka 

möjligheter barnen har att utveckla sin musiska förmåga. 
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8. Bilagor 

I detta avsnitt presenteras vår intervjuguide, informationsbrevet till 

förskolechefer samt brevet med intervjuförfrågan till förskollärare. En bilaga om 

informerat samtycke finns också tillgänglig. 

8.1 Intervjuguide 

Frågor och teman som ska tas upp i en intervju 
  
Bakgrund: Vi genomför vår studie för att skriva en uppsats om musik som lärprocess i 
förskolan. Syftet är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till musik. Alla deltagare 
är anonyma förskollärare och vi kommer att avidentifiera alla intervjusvar. 
  
Inledning: 

-    Hur gammal är du och länge har du arbetat som förskollärare? 
-    Vad var det som fick dig att utbilda dig till förskollärare? 

  
  
Uppfattningar om musik: 

-    Vad har du för tidigare erfarenheter av musik? 
-    Hur definierar du begreppet musik? 
-    Vad har du för förhållningssätt till musik? 
-    Hur förhåller du dig till musik i din roll som förskollärare? 

  
Eventuella följdfrågor: 
  
Om hen inte arbetar med musik- Varför tror du att det är så? 
Om hen arbetar med musik-- Berätta mer! På vilket sätt använder du dig av musiken? 
  
Språk: -Vad menas med att musik är ett språk tror du? 
Glädje: - Vad menas med att musik är kopplat till glädje tror du? 
  
Uppfattningar om musik i förskolan: 

-    I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn                
 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och 
musik, dans och drama. Hur arbetar du/ni för att sträva mot dessa mål och riktlinjer? 

  
-    Kan du ge något exempel på en situation då du/ni arbetar med musik? 

  
-    Vad ser du för lärprocesser när ni arbetar med musik i förskolan? 

  
-    Använder ni musik som ett redskap för lärande inom andra områden eller arbetar 

ni specifikt med lärande om och i musik? 
  
Musik som lärprocess: 

-    Vad har du för tankar/förhållningssätt till musik som lärprocess? 
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-    Upplever du att musik i förskolan stannar vid ett görande och endast ett görande 
(inte en lärprocess) isåfall på vilket sätt? 

-    Varför tror du musik har den plats den har i förskolans verksamhet? 
-    Hur tror du att din inställning till musik påverkar förskolans verksamhet och 

därmed barns utveckling och lärande? 
  
Barns utveckling och lärande: 

-    På vilket sätt kan du se att musiska lärprocesser bidrar till barnens utveckling och 
lärande? 

  
Avslutningsvis: 
Har du någon pedagogisk planering eller dokumentation som vi kan få ta del av? 
-Är det något mer du vill tillägga? 
Tack för att du ställde upp! 
  
Extra: 
- Hur kändes det? Kändes det okej?                          
 

8.2  Informationsbrev 
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8.3 Intervjuförfrågan 
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8.4 Informerat Samtycke 
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