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Preschool teachers and music: A study of music as an educational tool in a preschool 
context. 
 
Abstrakt 
Arbetet grundar sig i egna erfarenheter från förskoleverksamhet, vilka är att musik som 
pedagogiskt verktyg många gånger tycks sakna planering samt att aktiviteter där musik 
används tenderar att vara enformiga i sitt utförande.  Det blev därför av intresse att 
belysa hur de tre frågorna vad, hur och varför används i praktiskt arbete med musik i 
förskoleverksamhet. Från diskussioner med utgångspunkt i dessa frågor definierades 
arbetets slutgiltiga syfte, att få en inblick i hur och varför förskollärare använder musik 
som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet och därmed även belysa vad musik som 
pedagogiskt verktyg kan bidra med till barns utveckling och lärande. Tre relevanta 
frågeställningar utformades för att undersöka arbetets syfte. I arbetet presenteras 
tidigare forskning som fokuserar på arbete med musik i förskoleverksamhet, vilken är 
av relevans för frågeställningar och syfte. Arbetet utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
teoretiskt ramverk med ett bakomliggande sociokulturellt perspektiv. Kvalitativ metod 
har använts i undersökningar som gjorts med åtta förskollärare från fyra förskolor. 
Resultat tar upp funna kategorier i insamlad empiri och dessa analyseras sedan i relation 
till valt teoretiskt ramverk. Därefter diskuteras insamlad empiri i relation till presenterad 
forskning, vald metod och pedagogiska implikationer. En avslutande diskussion 
sammanfattar resultatet av studien och här föreslås även ytterligare forskning på 
området musik i förskoleverksamhet. 
 
Nyckelord 
Musik; Förskola, Förskollärare; Pedagogik; Lärande; Pedagogiskt verktyg; Användande 
av musik 
 
Tack 
Vi vill rikta tack mot de förskollärare som ville ställa upp på intervju samt observation 
och barnen i de besökta verksamheterna. Tack går även ut till vår handledare Jan för 
givande synpunkter som var av stort värde under arbetets framväxt. 
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1 Inledning 
1.1 Grund och förhoppning 
Under de år som vi har studerat till förskollärare har vi stött på musik i olika former i de 
verksamheter som vi har besökt. Vi delar uppfattning om att i sådana observationer vi 
gjort, under exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, har förskollärare sällan använt 
musik som ett pedagogiskt verktyg utifrån ett förutbestämt syfte. Sådana aktiviteter, där 
förskollärare har använt sig av musik som pedagogiskt verktyg, har heller inte varit av 
särskilt varierande karaktär. Detta gjorde oss nyfikna att ta reda på av vilka anledningar 
förskollärare använder musik tillsammans med barn i förskoleverksamhet. Huruvida det 
är med en syn på musik som ett pedagogiskt verktyg, eller om det är något som görs av 
vana, rutin eller om intresse och färdigheter ligger till grund för det. Det står trots allt i 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) att musik, tillsammans med andra 
uttrycksformer, ska gynna barn i deras utveckling och lärande.  
 
Då vårt intresse för musik kan ligga till grund för ett framtida användande av ämnet 
musik som pedagogiskt verktyg hoppas vi med detta arbete klargöra skillnader och 
likheter mellan forskning och praktiskt utförande. Tidigare forskning och gjorda studier 
av vilka vi tagit del, kan också vara till hjälp i vår kommande profession. Detta eftersom 
samma forskning och studier ger oss möjlighet att använda musik i aktiviteter som vilar 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket är ett krav i bland annat 
förskoleverksamhet enligt Skollagen 5 §, kap. 1 (SFS, 2010:800).  
 
1.2 Begreppsdefinitioner 
Nedan följer förklaringar för vad som avses med vissa begrepp som förekommer i 
arbetet.  
 
1.2.1 Användande av musik 
Eftersom musik som begrepp är fasetterat syftar begreppet användande av musik mot 
aktiviteter som innehåller varierande former av musikaliska inslag som exempelvis 
rytm, sång eller melodi.  
 
1.2.2 Musikaliska färdigheter 
Musikaliska färdigheter syftar till sådan kunskap en människa besitter för att utöva ett 
eller flera specifika instrument eller sjunga med viss tonsäkerhet. 
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2 Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt beskrivs syftet med arbetet samt utifrån vilka frågeställningar det är 
framställt.  
 
2.1 Syfte 
Detta arbete syftar till att få en inblick i hur och varför förskollärare använder musik 
som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet och därmed även belysa vad musik som 
pedagogiskt verktyg kan bidra med till barns utveckling och lärande. En undersökning 
av förskollärares användande av musik som pedagogiskt verktyg i praktiken, gjord 
utifrån kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer, ska bidra med data. 
Dessa data ska sedan jämföras och analyseras i förhållande till tidigare studier och 
forskningar gjorda på området musik, och musik som pedagogiskt verktyg, så att 
slutligen kunskap erhålls och syftet kan uppnås. 

 
2.2 Frågeställningar 

 
Hur använder förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet? 
 
Varför använder förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet?  
 
Vad anser förskollärare att musik som pedagogiskt verktyg kan ha för inverkan på barns 
utveckling och lärande? 
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3 Tidigare forskning 
Nedan framhävs tidigare forskning som gjorts på området musik inom pedagogisk 
verksamhet. Avsnittet är kategoriserat utefter undersökningens tre frågeställningar. 
 
3.1 Hur man kan arbeta med musik i förskoleverksamhet 
I detta avsnitt presenteras data från tidigare utförd forskning och gjorda studier som kan 
kopplas till undersökningens första frågeställning: Hur använder förskollärare musik 
som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet?  
 
3.1.1 Linjärt och icke-linjärt arbetssätt 
Det finns flera olika sätt att arbeta med musik tillsammans med barn i 
förskoleverksamhet. Holmberg (2014) beskriver två arbetssätt, linjärt och icke-linjärt, 
där ett linjärt arbetssätt innebär att undervisningen är bestämd i förväg och ett icke 
linjärt ger barnen möjlighet till inflytande i undervisningens innehåll. Vidare skriver 
författaren att ett linjärt arbetssätt kräver viss musikalisk kompetens hos förskolläraren 
för att möjliggöra att denne uppmärksammar vilka intressen barnen har och utifrån det 
skapar en stimulerande aktivitet, istället för att uppmärksamheten läggs på det egna 
musicerandet. Ett icke linjärt arbetssätt förklarar Holmberg (2014) fungerar på så vis att 
man delar med sig av sina kunskaper för att tillsammans undersöka musik vilket i sin tur 
leder till att barnen får en större möjlighet att påverka sitt eget lärande.  
 
3.1.2 Att skapa lärandesituationer trots låg kompetens inom musik 
Uddholm (1993) förklarar hur man som förskollärare bör arbeta med musik utifrån det 
man faktiskt kan och inte fundera på sådant man inte kan. Alltså bör man inte frångå 
ämnet om det är så att man känner att man inte har de kompetenser som krävs. I relation 
till detta måste man samtidigt se till vad deltagarna får ut av det man tillhandahåller. 
Wiklund (2001) skriver om hur viktigt det är att få deltagarna nyfikna på innehållet 
genom att man presenterar något som berör dem och samtidigt sätter igång ett lärande 
hos dem. Förskolläraren behöver inte vara den som kan mest, men denne måste kunna 
arrangera situationen på så vis att lärandet frigör och stimulerar deltagarnas energi för 
upptäckt och lärande (Gårdare, 2001). Förslagsvis kan man sätta på musik vilket i sin 
tur kan inspirera till olika kroppsliga rörelser hos barn som de kanske inte varit 
medvetna om att de kan utföra (Wiklund, 2001). Även musikaliska element, som 
exempelvis rytm, kan skapa lekfulla lärandesituationer vilka ofta leder till att barn vågar 
ta större plats och delta mer aktivt (Ehrlin, 2015). 
 
3.1.3 Svårigheter som kan uppstå beroende på arbets- och förhållningssätt 
En svårighet som kan uppstå om musik endast verkar som ett pedagogiskt verktyg för 
att stimulera specifika färdigheter, som exempelvis språk, är att musiken som ämne 
reduceras och därmed även dess position i verksamheten. Detta kan i sin tur leda till att 
barn inte får möjlighet att fördjupa sig inom ämnet (Ehrlin, 2015). I en studie av 
Andang’o (2009) diskuteras att det är viktigt hur man som förskollärare stannar upp och 
reflekterar över vad som faktiskt sker i musikaliska lärandesituationer för att barnen ska 
få chans till utrymme att utforska sitt eget användande av musik och på så vis även bilda 
sig sin egen kunskap om musik. Vid sådana tillfällen, där barn ges utrymme att utföra 
musik på sitt eget sätt, får man som förskollärare emellertid agera betänksamt. Många 
förskollärare uttrycker för barn att det varken finns några rätt eller fel i att utföra musik, 
men i själva verket anser de att det finns faktiska sätt att utföra musik på (Ehrlin & 
Wallerstedt, 2014). 
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Angelo och Sæther (2012) beskriver en annan svårighet som kan uppstå i förskollärares 
användande av musik, vilken är att barns eget inflytande och delaktighet kan komma att 
försummas. Författarna menar att vid användande av musik i förskoleverksamhet ges 
barn lite, eller inget inflytande alls i utformningen. Detta då förskollärare ofta planerar 
sådana aktiviteter, där musik används, i förväg och har svårt att frångå den tänkta 
planeringen då de känner stor trygghet till den. Likadant beskriver Emilson (2007) hur 
förskollärares attityder och förhållningssätt gentemot barn skapar eller förhindrar barns 
inflytande i den pedagogiska verksamheten. Förskollärare måste vara öppna till att möta 
barnen i deras sinnesstämning för stunden, så de själva kan vara med och påverka sin 
situation vilket kan göra att barnen får ett större inflytande över sitt eget lärande 
(Angelo & Sæther, 2012). Enligt Pramling Samuelsson (2015) är det betydande att 
förskollärare försöker närma sig barns perspektiv genom att barn själva får sätta ord på 
sina tankar och funderingar. Författaren menar att det är först då man kan tolka och 
skapa en förståelse för barnens syn på världen. Abrahamsson och Wennberg (2015) 
poängterar att om förskollärare tar vara på barns idéer och tankar kan de utvinna fler 
verktyg att använda sig av i sitt arbete. Detta menar författarna att man kan göra genom 
att barnen får vara utgångspunkt i aktiviteter där musik används, så dessa aktiviteter 
utförs på barnens villkor, därmed skapas samtidigt en entusiasm för musik hos barnen 
vilket bidrar till att de kan utveckla sin egen kreativitet. 
 
3.2 Varför musik som pedagogiskt verktyg är användbart i 
förskoleverksamhet 
Nedan text tar upp forskning och studier som är relevanta för undersökningens andra 
frågeställning: Varför använder förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i 
förskoleverksamhet?  
 
3.2.1 Ett verktyg som möjliggör olika sätt att uttrycka sig 
I förskolans läroplan beskriver man att musik ska finnas som en av flera uttrycksformer: 

 
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) 
 

Pramling Samuelsson (2015) skriver att förskollärare dels kan skapa sociala tillfällen 
där barn kan utforska och upptäcka estetiska uttrycksformer gemensamt, men också hur 
individuellt användande av musik är viktigt för barn då det kan fungera som en process 
där barn fritt kan få uttrycka sig utan förskollärare eller andra barns inverkan. Musik har 
sitt eget språk och tack vare det skapar musiken villkorslösa möten, sett till kön, språk 
och ålder, vilka i sig kan skapa värdefulla gemenskaper ur både ett livsperspektiv och 
ett pedagogiskt perspektiv (Eriksson, 2013). Även livet samt den egna identiteten 
möjliggörs uttryck med hjälp av musik som kommunikationsmedel och införlivar ofta 
glädje hos individer (Burnard, 2015).  
 
3.2.2 Ett mångsidigt och fördelaktigt pedagogiskt verktyg 
Förskollärare använder ofta musik som verktyg för barn att tillägna sig annat än just 
musikalitet, såsom exempelvis motorik, språk och gemenskap, av vilka barn kan ha 
nytta i andra situationer (Ehrlin & Wallerstedt, 2014; Ehrlin, 2015). Till exempel kan 
förskollärare arbeta med röstens möjligheter, när de använder musik, i form av olika 
nyanser eller uttal för att förbättra talförmågan eller förståelsen för det man hör eller 
säger (Uddholm, 1993).  
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Theorell (2001) skriver hur musik har som uppgift att förbättra funktionell, social och 
emotionell kompetens. Han förklarar hur musik är ett ytterst effektivt verktyg att 
använda för att hjälpa barn att hantera känslor Förutom att fungera stimulerande för 
färdigheter såsom exempelvis motorik och språk eller emotionellt, kan musik som 
pedagogiskt verktyg även stärka barns identitetsskapande och grupptillhörighet 
(Söderman, 2012). Den positiva effekt som musik har på sociala funktioner har även 
visats bidra till förskolebarns övergång från förskola till skola. Genom att använda en 
arbetsplan baserad på musikaliska aktiviteter har man funnit att utveckling av sådana 
socioemotionella färdigheter som är nödvändiga för övergång mellan skolformerna 
underlättats (Cannon, Hokoda, Longstreth, Ritblatt & Weston, 2013). 
 
3.2.3 Ett verktyg som inte kräver förkunskap 
Förskollärare kan förhålla sig osäkra inför att använda musik i verksamheter på grund 
av negativa synsätt eller låg kompetens inom musik som ämne och därför har 
användandet av musik minskat i förskoleverksamhet (Calissendorff, 2012; Gårdare, 
2001). Pramling Samuelsson (2015) förklarar däremot att en förskollärare inte behöver 
inneha hög kunskap om musik utan menar att om man skapar en medvetenhet för vad 
som är rimligt att barn lär sig inom ämnet och vad man ska fokusera barns lärande mot 
är tillräckligt betydelsefullt som kompetens hos förskollärare. Ericsson och Lindgren 
(2012) menar att förskollärare med knapphändig kunskap inom musik inte behöver ses 
som någonting negativt, istället kan detta fungera positivt då barn och förskollärare kan 
interagera på lika villkor. De förklarar fortsättningsvis hur förskollärare som synliggör 
sin begränsade kunskap inom musik tillhandahåller barnen möjlighet att se 
förskolläraren som likasinnad, vilket kan ha en positiv inverkan i form av gemensam 
undersökning och inlärning.  
 
3.2.4 Framhäver kultur och mångfald 
Vesterlund (2015) förklarar att musik fungerar som olika gränsöverskridande språk 
vilka sammanför människor från olika etniska grupper och kulturer. Även Hofvander 
Trulsson (2015) beskriver musik som kulturskapande där musiken fungerar som ett 
medel vilket kan användas för att hjälpa barn från andra kulturer att bli en del av 
samhället, samtidigt som man kan bevara och ge stöd i deras egen kultur via musik. 
Musik är ett sätt att uttrycka känslor och skapa en kommunikation där man inte behöver 
använda sig utav ord istället använder sig av musikens toner, rörelser och rytm 
(Vesterlund, 2015). Detta skapar ett sätt att mötas på lika villkor oavsett språk och 
hudfärg eftersom det kan genereras sociala möten när man använder musik i pedagogisk 
verksamhet och fungerar därför som en viktig del av integration (Hofvander Trulsson, 
2015). När människor riktar fokus åt samma håll så skapas tillfällen att upprätthålla 
sociala relationer, något som musik har egenskapen att göra. Av denna anledning 
fungerar musik som kulturskapande då musik, som verktyg för att bevara sociala 
relationer, gör att både vuxna och barn kan ingå i en kulturell tillhörighet (Ferm 
Thorgersen, 2012). 
 
3.3 Vad musik har för inverkan på barns utveckling 
Följande avsnitt behandlar undersökningens tredje frågeställning: Vad anser 
förskollärare att musik som pedagogiskt verktyg kan ha för inverkan på barns 
utveckling? Avsnittet tar upp tidigare forskning och studier som är av relevans för denna 
frågeställning. 
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3.3.1 Att använda musik i tidig ålder kan gynna barns utveckling och lärande 
Riddersporre (2012) menar att barn tillägnar sig erfarenheter av musik redan i 
mammans mage genom att barnet tar del av musik som finns utanför magen. Vidare 
skriver Riddersporre (2012) att barns hörsel blir fullt utvecklade redan tre månader 
innan de är redo att födas, de är således kompetenta lyssnare långt innan de själva kan 
sjunga. Eftersom barn kan tillägna sig kunskap om musik och text i tidig ålder kan 
musik bidra till utveckling av andra färdigheter, som exempelvis språk, och vara ett 
medel att lära sig av resten av världen (Wiklund, 2001). Att barns musikaliska inlärning 
sker i redan i ett tidig stadie är ett resultat av deras medfödda benägenhet att lära sig och 
alla barn förfogar därför över olika musikaliska färdigheter. Detta gör dem i sin tur inte 
enbart till användare av musik utan även skapare av musik (Elliot, 2005). 
 
3.3.2 Bidrar till samspel och gemenskap 
Söderman (2012) förklarar hur musik kan fungera som uttrycksmedel för vem man vill 
vara och vad man känner, för såväl vuxna som barn. I en studie av västerländska barns 
utveckling i förhållande till musik, fann man att både barnen och deras föräldrar 
gynnades av att spela och sjunga gemensamt i grupp då föräldrarna blev tryggare i att 
sjunga med barnen även utanför förskolan samt att barnen gagnades kulturellt av dessa 
musikstunder (Gerry, Marie, Trainor, Unrau & Whiskin, 2012). Söderman (2012) 
beskriver också hur musik har en förmåga att skapa sociala konstellationer och då också 
fungera som medel för individer i alla åldrar att ingå i önskade sociala grupper. 
Andang’o (2009) fann i sin studie att tillbakadragna barn hade enklare att interagera 
med andra barn genom musik samt att musik som aktivitet erbjöd barn att i sin egen takt 
bli en del av aktiviteten och därmed även gruppen. Att barn får enklare att interagera i 
grupp med andra barn eller vuxna via musik börjar redan i spädbarnsåldern (Gerry et al., 
2012). De yngre barnen kan ta hjälp av de äldre barnen och behöver inte känna någon 
press över sin egen prestation då deras deltagande i sig ger dem möjlighet att erövra ny 
kunskap (Ehrlin, 2015).  
 
3.3.3 Barns tro till sin egen förmåga 
Angelo och Sæther (2012) skriver att estetiska aktiviteter oftast ses som en värld på 
låtsas där chansen att misslyckas upplevs som liten. Världen är fiktiv och kan på så sätt 
ses som att det inte finns några rätt eller fel i hur man handlar, man frånsäger sig själv 
om någonting skulle gå fel, för det som händer i denna världen är inte på riktigt. Även 
om denna världen är fiktiv kan känslan av att klara av någonting vara nog så stark och 
likdels så viktig för barnens tro till sin egen förmåga. Förskollärare kan i sitt 
användande av musik framföra det på ett sådant sätt att barnen känner sig trygga för att 
delta, detta kan vidare skapa självtillit hos barnen som senare kan vara nödvändigt i 
andra situationer (ibid.).  
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4 Teoretiskt ramverk 
Detta arbete tar sin teoretiska grund i socialkonstruktionism med ett bakomliggande 
sociokulturellt perspektiv. Följande avsnitt kommer att redogöra för vad 
socialkonstruktionism innebär och hur denna teori kan tillämpas på frågeställningen 
samt hur ett sociokulturellt perspektiv är relevant för studien. 
 
4.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism som teori har sin grund i fenomenologin men kopplas ideligen 
samman med andra teorier och grenar såsom exempelvis positivism, kritisk realism och 
etnometodologi (Alvesson & Sköldberg, 2017). Teorin syftar mot att vår värld och 
sådant vi ser som uppenbart i denna värld konstrueras med utgångspunkt i unisona 
uppfattningar inom kulturer och subkulturer genom kommunikationsprocesser (Allwood 
& Erikson, 1999; Allwood & Erikson, 2017).  Att använda musik i förskoleverksamhet 
kan ses som att kommunikationsprocesser sker i mindre sociokulturer och därför är 
teorin lämplig för undersökningen, fast då i mindre skala. Socialkonstruktionism riktar 
sig i mångt och mycket mot större sociala konstruktioner som exempelvis vad man 
klassar som normalt eller onormalt (Allwood & Erikson, 2017).  
 
Inom den socialkonstruktionistiska teorin förekommer begreppet institutionalisering 
vilket innebär att institutioner tillkommer genom att människor uppför olika roller för 
sig själva samt andra (Alvesson & Sköldberg, 2017). I dessa institutioner där varje 
individ har sin roll, är det samtidigt dessa roller som skapar institutionaliseringen. 
Rollen som en individ tar i en institutionalisering är väsentlig för dennes konstruktion 
av ”jaget” eftersom rollen i institutionen medför delaktighet i en social konstruktion och 
genom att införliva rollen så blir denna konstruktion en subjektiv verklighet för 
individen (ibid.). Med detta kan man säga att varje barn i en grupp konstruerar sin egen 
verklighet genom sin individuella roll i gruppen. Detta innebär även att förskollärare 
skapar sin verklighet på samma sätt, men också att denne är en del av samt påverkar 
barnens verklighet. Enligt socialkonstruktionism är de roller en individ intar och de 
beteenden idem visar en följd av förhållandet mellan sociala konstruktioner och 
föreställningar av världen, verklighetssyn och tankar (Allwood & Erikson, 2017). Sett 
till förskolan som en institution utifrån socialkonstruktionistisk teori är alltså 
förskollärares handlingar och syn på musik av stor vikt när det kommer till barns 
utveckling. Detta är av intresse för att uppnå syftet då det är förskollärare, och därmed 
de roller de intar, som undersöks eftersom både frågeställningar och syfte är riktat mot 
dem. 
 
Även förskollärares muntliga kommunikation är av vikt om man ser på den som en 
diskurs utifrån Allwood och Erikssons (2017) förklaring av begreppet diskurs. 
Författarna menar att diskurs innebär hur man utformar kommunikationen kring ett 
fenomen utifrån socialt implicita antaganden om begrepp och ord som används i 
kommunikationen. Eftersom undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för 
hur och varför förskollärare använder musik som pedagogiskt verktyg i 
förskoleverksamhet är det av intresse att se och försöka få en förståelse av hur diskursen 
om musik förs i de olika förskoleverksamheterna.  
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4.2 Sociokulturellt perspektiv 
Undersökningen har genomförts utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
eftersom musik ofta skapar sociala aktiviteter. Just samspelet grupp och individ emellan 
och hur de använder sig av fysiska och kognitiva resurser för lärande är i fokus i ett 
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014). Genom att använda musik som pedagogiskt 
verktyg möjliggör man en mängd olika tekniker som kan innehålla just fysiska eller 
kognitiva resurser. Då användande av musik i förskoleverksamhet ofta sker i grupp kan 
det sociokulturella begreppet appropriering tänkas bli användbart. Jakobsson, Mäkitalo 
och Säljö (2011) förklarar appropriering som att en individ tillägnar sig kunskap i tal 
och tanke genom att ”låna” denna kunskap från andra i socialt samspel.   
 
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är språk en samling diskursiva verktyg som 
tillhandahåller medel för sociala handlingar och för tankeverksamhet (Jakobsson, 
Mäkitalo & Säljö, 2011). Språket är ett medel för att tillägna sig nya kunskaper, insikter 
och redskap såväl i grupp som individuellt. Institutionella miljöer har specifika 
språkliga kategorier som inte företräds i vardagligt språk utan är anpassade till den egna 
verksamheten (ibid.). Då undersökningen sker i förskoleverksamhet som institution kan 
språket som används av förskollärare vara av intresse sett till frågeställningen om hur de 
använder musik som pedagogiskt verktyg. Språket kan också vara av intresse då 
tillägnande av kunskap vill undersökas enligt frågeställningen vad musik som 
pedagogiskt verktyg kan ha för inverkan på barns utveckling och lärande. 
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5 Metod 
Detta arbete syftar till att få en inblick i hur och varför förskollärare använder musik 
som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet och därmed även belysa vad musik som 
pedagogiskt verktyg kan bidra med till barns utveckling och lärande. 
 
Hur använder förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet? 
Varför använder förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet?  
Vad anser förskollärare att musik som pedagogiskt verktyg kan ha för inverkan på barns 
utveckling och lärande? 
 
Syftet för arbetet är formulerat på så vis att kvalitativ metod lämpade sig bäst för att få 
innehållsrika svar. Då frågeställningarna är riktade mot förskollärares synsätt på musik 
som bland annat kunskapsbildande och utvecklande ansågs kvalitativ metod att vara 
lämplig även för att svara upp mot dem.  
 
5.1 Kvalitativ metod 
Kvantitativ metod innebär i korthet att analysera variabler och människor som enheter 
medan man i kvalitativ metod huvudsakligen analyserar människors egenskaper (Trost, 
2010). Denna förklaring betonar varför kvalitativ metod ansågs vara relevant för arbetet 
och därmed även intervjuer och observationer, då förskollärarnas tankar och 
användande av musik var av intresse för syfte och frågeställningar.   
 
5.2 Val av informanter 
Urval av informanter beslutades enligt metoden strategiskt urval. Detta innebär att man 
väljer sådana personer som anses teoretiskt betydelsefulla och som med största 
sannolikhet kan svara utifrån sin synvinkel på ett, mot temat sett, reflekterat sätt (Tjora, 
2012; Trost, 2010). Avsikten med detta beslut var att få möjlighet att intervjua 
förskollärare som inte hade någon vedertagen eller nämnvärd relation till musik. Detta 
för att i undersökningen var förskollärare som arbetade utifrån samma förutsättningar, i 
förhållande till musik, av intresse. För att nå lämpliga kandidater till intervjuer togs ett 
beslut att be de kontaktade förskollärarna nämna om de hade någon vedertagen 
färdighet inom ämnet musik. Sådant som fastställdes att uteslutas var exempelvis om 
någon förskollärare hade utbildning inom ett eller flera instrument och om det förekom, 
eller hade förekommit frekvent användande av musik på fritiden eller någon slags 
undervisning av musik. 
 
5.3 Observation 
För att få en inblick i hur förskollärare använder musik i förskoleverksamhet rent 
praktiskt valdes observation som ett tillvägagångssätt. Tjora (2012) förklarar hur 
observation är en mycket användbar metod för att tillgås situerat arbete i sociala 
konstellationer. Detta ledde till intervju med förskollärarna som ytterligare en metod för 
att kunna jämföra förskollärarnas subjektiva tankar mot de objektivt utförda 
observationerna.   
 
5.3.1 Deltagande observation 
För att få en objektiv syn på hur förskollärare faktiskt använder musik i praktiken valdes 
att så kallad deltagande observation skulle genomföras. Detta innebär att de observerade 
vet att observatören är där av ett särskilt syfte i roll som forskare men att observatören 
ändå i viss utsträckning deltar i observationssituationerna (Tjora, 2012). Det beslutades 
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att dessa observationer skulle föregå intervjuerna för att inte informanternas arbetssätt 
skulle påverkas av intervjufrågorna.  
 
5.4 Intervju 
Intervju av förskollärare valdes som ytterligare en metod för insamling av data. Med 
hjälp av intervju ansågs förskollärarnas tankesätt kunna bli synliga ur ett subjektivt 
perspektiv. Trost (2010) förklarar att genom kvalitativ intervju erbjuds man som 
intervjuare omfattande svar som kan resultera i ett rikt material att arbeta vidare med.  
 
5.4.1 Intervjufrågor 
Utifrån frågeställning och syfte skapades sju huvudsakliga intervjufrågor1 för intervju 
med förskollärare. De i förväg bestämda frågorna skapades genom att skriva ner ett 
större antal frågor, som riktades mot syfte och frågeställningar, för att sedan tematisera 
dem efter likheter. En enhetlig fråga utformades sedan utifrån de frågor som liknade 
varandra och kunde antas generera likartade svar. Resultatet blev sju frågor som kan 
rubriceras som det Tjora (2012) kallar reflexionsfrågor. Författaren beskriver dessa som 
frågor där informanten får utrymme att ge långa, innehållsrika svar. 
 
5.4.2 Djupintervju 
Genom att framkalla intervjusituationer av avslappnad karaktär med öppna frågor som 
kan generera djupa och innehållsrika svar skapas förutsättningar för en så kallad 
djupintervju. Denna typ av intervju fokuserar företrädesvis på respondentens 
subjektivitet eller densamme som subjekt och är att föredra om man inte har tillgång till 
ett stort antal informanter (Tjora, 2012).  Denna intervjumetod valdes främst för att få så 
rikt material som möjligt för att kunna besvara syfte och frågeställningar på ett 
omfattande sätt.  
 
5.5 Ljudupptagning 
Som initial dokumentationsmetod valdes ljudinspelning för både observationer och 
intervjuer. I missiv2 till vårdnadshavare förklarades hur inga bilder skulle förekomma i 
arbetet. För att minska risken att någon deltagare, barn som vuxen, skulle känna sig 
obekväm vid observation- och intervjutillfällena valdes ljudinspelning istället för 
videoinspelning. Skulle någon motsätta sig att bli inspelad även i form av ljud så måste 
man respektera detta (Trost, 2010). Det bestämdes på förhand att i sådant fall skulle 
ljudinspelning frångås och istället skulle minne samt fältanteckningar användas. Även 
om ljudinspelning inte skapar en lika komplett återgivning som videoinspelning är det 
en bra metod att använda sig utav då ljudinspelningar av situationer i vilka man själv 
deltar kan återskapa fasetterade minnen från situationen (Tjora, 2012).  
 
5.6 Etiska överväganden 
Tidigare nämnda tillvägagångssätt för intervjuer och observationer togs fram med etiska 
aspekter i åtanke. Alla medverkandes integritet och vilja att delta togs i beaktning enligt 
rådande etiska villkor för utbildningsinstitutioner, då sett till förskoleverksamhet. Nedan 
förklaras utifrån vilka principer arbetets riktlinjer gällande etik togs fram. 
 

                                                
1 Se bilaga C 
2 Se bilaga B 
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5.6.1 God forskningssed 
Björkdahl Ordell (2007) beskriver fyra principer som bör beaktas i forskning inom 
utbildning. Författaren förklarar att det handlar om informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och hänvisar sin 
förklaring av dessa till vetenskapsrådets hemsida. Vetenskapsrådet (2017) har 
sedermera givit ut publikationen God forskningssed där principerna som sådana har 
utgått och istället beskrivs här de tidigare forskningskraven mer utförligt och om när 
man ska ta hänsyn till dem.  
 
Arbetets etiska förberedelser togs fram utifrån en kombination av de tidigare principer 
som Björkdahl Ordell (2007) beskriver och Vetenskapsrådets (2017) aktuella 
publikation. Genom arbetet har alla informanter informerats om arbetets syfte och hur 
information som anförtrotts från deltagande verksamheter använts enbart i 
forskningssyfte. Vid forskning där observation används ska informanter få veta syftet 
med forskningen samt hur och om data som samlas i observationen kommer att 
redigeras, kopieras, användas i annat syfte, analyseras på annat sätt än angivet, sparas 
och då hur länge, huruvida koppling mellan informant och inspelning kodas samt att 
informanter har rätt till kopior av inspelningen (Björkdahl Ordell, 2007; 
Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Allt deltagande vid observationer och intervjuer har varit frivilligt för såväl vuxna som 
barn. Informanter i en undersökning har enligt samtyckeskravet fullständig rätt att själva 
välja huruvida de vill delta eller inte (Björkdahl Ordell, 2007). Om barn under 15 år 
medverkar vid observation med videoinspelning krävs ett informerat samtycke från 
båda vårdnadshavarna samt barnet (Vetenskapsrådet, 2017). Trots att endast 
ljudinspelning skulle användas genom arbetet så följdes denna regel i form av missiv till 
vårdnadshavare och muntlig information och förfrågan till barnen.  
 
Vid arbetets början bestämdes enligt Björkdahl Ordells (2007) förklaringar av 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet att alla personer skulle avidentifieras, 
insamlad data skulle förvaras oåtkomligt för obehöriga så att inga personuppgifter 
kunde komma att bli röjda samt att all insamlad data endast skulle användas för arbetets 
ändamål. Eftersom ljudinspelning av personer utgör hantering av personuppgifter faller 
detta under Personuppgiftslagen och förefaller det sig att vara så kallat känsliga 
uppgifter krävs ett tillstånd från en etikprövningsnämnd (Vetenskapsrådet, 2017). Då 
arbetets innehåll inte kom att vara av känslig karaktär behövde inget tillstånd inhämtas. 
Forskning som rör känsliga uppgifter, fysiskt eller psykiskt kan påverka, gäller ett 
fysiskt ingrepp eller rent av kan skada försökspersonen går under etikprövningslagen 
(Vetenskapsrådet, 2017). Arbetet faller inte heller under någon av tidigare nämnda 
aspekter och behövde därför inte heller, av anledning mot lagen, granskas av en 
etikprövningsnämnd. 
 
5.7 Genomförande 
Kontakt togs via e-post med fyra förskolechefer om möjligheten att få besöka deras 
verksamheter för observationer och intervjuer. Efter deras godkännande av vår 
förfrågan togs fortsatt kontakt, också via e-post, med förskollärare i verksamheterna. 
Totalt kontaktades sammanlagt tio stycken förskollärare från verksamheterna. Vid första 
meddelandet ombads förskollärarna att nämna huruvida de hade någon vedertagen eller 
nämnvärd relation till musik. Två av de tillfrågade förskollärarna hade utbildats i olika 
instrument av vilken anledning de föll bort, då detta gick mot det strategiska urvalet. 
Telefonkontakt togs därefter med de kvarvarande åtta förskollärarna för praktiska 
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bestämmelser. Det var sedermera dessa åtta förskollärare som intervjuades samt 
observerades. 
 
5.7.1  Genomförande av observation 
Åtta observationer genomfördes och föregick intervjuerna som planerat. De var av 
ungefär samma längd tidsmässigt och höll sig inom ett spann av ungefär 15 till 20 
minuter. Tjora (2012) skriver att observation som komplement till intervjuer kan skapa 
ytterligare användbar data, detta även om antalet observationer är av ringa antal 
 
Trots att observationer var tänkta att utföras med objektiva ögon förekom det viss 
subjektivitet i de socialt sammanställda aktiviteterna. Detta på grund av att när en grupp 
människor samspelar i en aktivitet skapas en intersubjektiv konstruktion av verkligheten 
och observerar man en sådan aktivitet kan man inte annat än observera vad den 
interaktiva situationen presenterar (Tjora, 2012).  
 
5.7.2 Genomförande av intervju 
Då djupintervjuer var bestämd intervjumetod startade intervjuerna med korta, konkreta 
frågor vilka Tjora (2012) kallar uppvärmningsfrågor. Dessa frågor skrevs inte ner i 
förväg utan ämnade endast skapa en bekväm atmosfär och riktade sig exempelvis mot 
vardagsliv och verksamheterna i stort. Vardera intervju kom att vara av avslappnad 
karaktär och informanterna gav inga indikationer på nervositet eller obehag.  
 
Det föreföll sig svårt att hålla djupintervjuer som svarade upp mot hur en idealisk 
djupintervju bör se ut på grund av tidsbrist. Informanterna hade scheman att följa och 
saker att göra vilket resulterade i att intervjuerna höll en genomsnittlig tid på ungefär 32 
minuter. Denscombe (2016) skriver hur djupintervjuer har en viss tendens att pågå 
längre tid än så, ofta en timme eller mer. Att den genomsnittliga tiden sjönk berodde på 
tre intervjuer som kom att bli betydligt kortare än övriga fem då informanterna blev 
tvungna att avbryta tidigare än tänkt. De korta intervjuerna pågick i 18, 20 och 24 
minuter medan de längre intervjuerna pågick i 35, 36, 39, 40 och 42 minuter.  
 
5.7.3 Databearbetning 
När intervjuer och observationer var färdigställda så kom dessa att transkriberas för att 
få möjlighet till en djupare analys av situationerna. Transkribering av djupintervjuer är 
att föredra eftersom det skapar text som data för analys, i vilken man kan hitta teman 
och detaljer som lätt förbises i intervjun (Tjora, 2012; Trost, 2010). Detta kom att vara 
ett tidskrävande arbete men värdet av arbetet överskred tidsaspekten precis som Tjora 
(2012) säger – ”Det skulle senare visa sig att det arbete som lades ner på 
transkriberingen var guld värt” (s. 56). 
 
Under intervjuer och observationer antecknades även sådant som ansågs väsentligt för 
analysen och som kunde tänkas bli svårt, eller omöjligt att uppmärksamma på 
ljudinspelningarna. Då främst rörelser, minspel och annan icke-verbal kommunikation. 
Detta gjordes i löpande text utan något specifikt protokoll att följa. I förhållande till den 
personliga minnesbilden är fältanteckningar sällan lika omfattande (Tjora, 2012). Därför 
användes dessa anteckningar som ett hjälpmedel för att bättre minnas situationerna. Vid 
analys är minnet en viktig komponent då övriga dokumentationsmetoder, som 
exempelvis ljudupptagning, saknar egenskapen att substituera intryck och sådant man 
sett eller hört (Trost, 2010).  
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6 Resultat och analys 
Detta arbete syftar till att få en inblick i hur, och varför förskollärare använder musik 
som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet och därmed även belysa vad musik som 
pedagogiskt verktyg kan bidra med till barns utveckling och lärande. 
 
6.1 Förskollärarnas användande av musik utifrån intervjusvar 
I detta avsnitt beskrivs insamlad data från genomförda intervjuer som är av intresse för 
syfte och frågeställningar. Undersökningen är gjord utifrån frågeställningar som 
behandlar förskollärares didaktik. Därför kan vissa svar som informanterna gett i viss 
mån behandla fler än en didaktisk fråga, då den ena frågan lätt går in i den andra. Som 
exempel innehöll vissa svar på frågan varför inslag om vad musik som pedagogiskt 
verktyg kan bidra till, men huvudsakligen besvarades den förstnämnda frågan. 
Kategoriseringen är gjord utifrån vilken fråga som huvudsakligen besvarades i 
informanternas intervjusvar. Samtliga förskollärare är numrerade, från 1 till 8, där varje 
siffra syftar till en specifik individ, exempelvis syftar förskollärare 1 till samma 
förskollärare vid varje upprepat tillfälle. 
 
6.1.1 Informanterna beträffande hur de använder musik 
Nedan text förklarar likheter som funnits i intervjusvaren och som har att göra med 
undersökningens tredje frågeställning: Hur använder förskollärare musik som 
pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet? 
 
6.1.1.1 Växelverkan mellan barn- eller förskollärarstyrda aktiviteter 
Det framkom via intervjuerna att alla deltagande förskollärare växlade mellan att ha 
lärarstyrda aktiviteter eller aktiviteter på barnens villkor och utifrån deras intressen. Till 
exempel sa förskollärare 6: ”Ibland bestämmer jag jätte mycket, ibland får barnen 
bestämma. Som om det är mycket hopp i kropparna då bestämmer de ju genom att de 
väljer en rörelsesång”. Alla enheterna hade material tillgängligt, i form av instrument, 
för barnen att använda på eget initiativ. Förskollärarna förklarade att detta ledde till 
varierande spontant användande av musik utifrån barnens intressen, vilket alltid 
utfördes i grupper där alla fick vara med. De aktiviteter där musik användes, som leddes 
av informanterna och utifrån deras planering, var enligt respektive informant alltid 
frivilliga för barnen och barnen var också införstådda i att de fick välja om de ville delta 
eller inte. 
 
6.1.1.2 Det finns många sätt att använda musik på 
Informanterna tog upp flera olika sätt beträffande hur det kunde se ut när de använde 
musik som pedagogiskt verktyg. De sätt att som togs upp av respektive informant var 
rörelser, dans, sång, dramatisering och lek. Exempelvis sa förskollärare 3: ”Vi har 
använt sång som sagor där barnen kan använda rekvisita med sångerna så barnen kan 
leka med och sjunga”. 
 
6.1.1.3 Möjligtvis ett ångestladdat ämne hos vissa förskollärare 
Den enda nackdel som påtalades av två informanterna var att musik kan skapa en viss 
prestationsångest hos förskollärare om de inte känner sig tillräckligt kompetenta inom 
ämnet. Däremot var detta endast spekulationer från båda då ingen av de intervjuade 
själva kände denna press. Förskollärare 6 svarade: ”Nackdelar kan vara att man som 
pedagog känner en press att man ska använda sig av musik, men själv ser jag inga 
nackdelar, kanske att man alltid sjunger samma sånger och får inte så mycket med sig”. 
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6.1.2 Informanterna beträffande varför de använder musik 
Detta avsnitt redogör för sådan empiri som kan kopplas till undersökningens andra 
frågeställning: Varför använder förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i 
förskoleverksamhet?  
 
6.1.2.1 Ett fördelaktigt och lättanvänt pedagogiskt verktyg 
Genomgående i samtliga intervjuer var att informanterna uttryckte hur musik är ett 
levande pedagogiskt verktyg som öppnar för att väva in olika pedagogiska moment. De 
menar att det finns andra verktyg som också används flitigt i verksamheter men som 
inte är lika lättanvända eller roliga som musik. Läsning gavs som exempel på ett sådant 
verktyg av förskollärare 1 som sa: ”med bokläsning så riktar det sig mot att kunna sitta 
och lyssna, sitta still, peka … inte alla som exponeras för böcker men just musik finns 
överallt”. Vidare förklarade de olika effekter som musik kan frammana i form av att 
exempelvis verka humörhöjande eller tvärtom, lugnande.  
 
6.1.2.2 Innehåller varierande tillvägagångssätt 
Få svar i intervjuerna innehöll andra tillvägagångssätt än rörelser, dans, sång, 
dramatisering eller lek. Dessa sätt att använda musik riktade var och en av 
informanterna uppmärksamheten på. Genom att framkalla någon av dessa aktiviteter via 
musik ansåg de sig kunna samla alla barn i aktiviteter som för barnen kunde verka 
utforskande, utmanande och utvecklande. Förskollärare 3 förklarade detta genom att 
säga: ”man kan få fram mycket genom rörelse och musik”. Karaktäristiskt var att musik 
som pedagogiskt verktyg ansågs öppna för olika tillvägagångssätt mot vilka barn svarar 
positivt. Vid samtliga observationer förekom dock endast sång och rörelser som 
tillvägagångssätt trots att alla förskollärare uttryckte att de använde musik med 
utgångspunkt i olika metoder.  
 
6.1.2.3 Ett sätt att nå barn för att sedan hjälpa dem i sin utveckling 
De ambitioner förskollärarna sa sig ha i sitt användande av musik var flera, men det 
fanns tre ambitioner som var framträdande i samtliga intervjuer. Dessa var hur de via 
musik strävar efter att nå alla barn, att utveckla färdigheter eller kunskap hos barnen och 
att framhäva den kraft musik har psykologiskt på känslor, minnen och tankar. 
Förskollärare 4 beskriver hur hon tycker att det är ett bra sätt att nå barnen genom att 
säga: ”Jag har aldrig varit med om att man inte lyckats fånga barnen med musik”. 
 
6.1.2.4 Främjar gemenskap 
Något som finns närvarande i intervjusvaren på flera frågor är hur musik skapar 
gemenskap. Informanterna menar att musik tillåter barn att dels ingå i en grupp men 
också för dem att bjuda in andra i en grupp eller i sin personliga sfär. Av denna 
anledning används musik ofta vid inskolning i samtliga enheter, då sett till yngre barn i 
ettårsåldern. Förskollärare 4 berättade bland annat: ”Man kan få sjunga bekanta sånger 
med barnen för att skapa en relation med barnen genom sångerna som första steg när de 
kommer nya till förskolan”. Genom att använda musik som pedagogiskt verktyg menar 
förskollärarna att barnen, på ett roligt och villkorslöst sätt, ges möjlighet att ingå i den 
gemenskap som förskolan strävar efter.  
 
6.1.2.5 Stärker barns trygghet till sig själva och till gruppen 
Förutom att använda musik som en första ingång i förskolans värld så framkom att det 
används mycket för att stärka respektive förskollärares barngrupp. Förskollärare 1 
uttryckte detta när hon sa: ”… stärka barngruppen och mötas oavsett vem man är eller 
hur man är. Bilda gruppkänslan som vill ska finnas här inne…”. Med hjälp av 
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varierande sätt att använda musik på, erbjuder förskollärarna sätt för barnen att genom 
musik utveckla hänsyn, respekt och omtänksamhet. Det kan till exempel handla om att 
dela med sig av instrument eller att alla får chans att välja vilken sång som ska 
framföras. Detta menar man stärker barnens tro på sin egen förmåga, gör dem tryggare i 
gruppen och bygger upp deras självkänsla. Något som öppnar dörrar även för de barn 
som är tillbakadragna eller försiktiga med att ta en plats i gruppen. 
 
6.1.2.6 Bidrar till mångfald 
Alla informanter påpekade hur musik är ett ämne där alla barn kan vara med på sitt sätt, 
oavsett bakgrund och vem eller hur man är. De menade att mångfald är synnerligen 
förekommande i musik och hur det är ett sätt att föra in och synliggöra olika kulturer. 
Förskollärare 5 förklarade: ”Det är viktigt med all form av mångfald och det är ett 
perfekt sätt att få in med musik olika kulturer och sådär”. I relation till detta förklarade 
informanterna även hur musik är ett bra och roligt sätt för barn att uppmärksamma eller 
lära sig nya språk. Förskollärare 6 exemplifierade detta när hon svarade: ” Om man till 
exempel inte förstår svenska så kan man ta till sig en sång lite enklare, det är lite 
tydligare lite roligare, ofta om man inte har det språket kan man sitta och sjunga en sång 
på svenska utan att man kan prata språket…”. 
 
6.1.2.7 Ett mångsidigt sätt att tillämpa läroplanen 
Informanterna påpekade hur musik som pedagogiskt verktyg kan vara någonting som 
gynnar barns utveckling och färdigheter då det är möjligt att involvera allt innehåll i 
läroplanen genom att använda musik. Förskollärare 4 beskrev detta utförligt: 
 

I musik kan du arbeta med språk, matematik, rörelser, natur, det finns inget område i läroplanen 
som inte ryms under rubriken musik, skapar man en trygghet med musiken så kan man använda 
den för att jobba med hela läroplanen de får möjlighet att träna alla saker genom att använda 
musik. 

 
6.1.2.8 Ett roligt pedagogiskt verktyg att använda 
Som tidigare nämnt påvisade empirin att användande av musik ansågs vara ett särskilt 
roligt sätt för barnen att lära men förskollärarna uttryckte också hur det är ett roligt sätt 
för dem själva att lära ut. Informanterna menade att aktiviteter innehållande musik kan 
skapa glädje på olika sätt, exempelvis att man dansar eller rör sig på olika sätt. Alla de 
intervjuade ansåg att dessa aktiviteter ofta kan vara lättsamma och inbjudande vilket kan 
underlätta med att fånga och få med barnen. Förskollärare 7 sa bland annat: ”Jag tycker 
själv det är roligt och jag tror inte jag träffat ett enda barn som inte tycker det är roligt 
att sjunga och släppa loss lite”. 
 
6.1.2.9 Ett lättillgängligt pedagogiskt verktyg 
Förskollärarna hade en positiv inställning till att arbeta med musik där få nackdelar 
kunde synliggöras. Vardera informant förklarade att de såg musik som ett lättillgängligt 
verktyg eftersom möjligheten att skapa musik begränsas inte av vart man befinner sig. 
Förskollärarna menade att alla barn har någon, om än olika, erfarenhet av musik vilket 
gör det lättare för dem att relatera till musik i verksamheten. Förskollärare 1 sa till 
exempel: ”Har man inte musik hemma så spelas det i affärerna, det finns runt oss hela 
tiden … barn tycker musik är roligt”.  
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6.1.3 Informanterna beträffande vad musik kan bidra med 
Följande avsnitt behandlar insamlad empiri som svarar till undersökningens första 
frågeställning: Vad anser förskollärare att musik som pedagogiskt verktyg kan ha för 
inverkan på barns utveckling och lärande? 
 
6.1.3.1 Gynnar flera kunskaper och färdigheter 
Att arbeta med motorik, rumsuppfattning, matematik, naturkunskap, språkinlärning, 
läskunskap och ordkunskap i sådana aktiviteter gavs som exempel av alla de 
intervjuade. Motorik var någonting som samtliga informanter framförallt påtalade då 
många aktiviteter gick ut på att gestalta och uttrycka sig med kroppen vilket 
förskollärare 5 beskrev med att säga: ”Du kan få in allt i musik, allt från motorisk 
utveckling med rörelser och dans…”. 
 
6.1.3.2 Främjar språket 
Sånglekar och rörelselekar var vanligt förekommande i samtliga verksamheter där ord 
och olika begrepp användes för att utveckla och tillägna sig språk. Genom att 
dramatisera olika ämnen eller färdigheter som man ville uppnå ansåg informanterna att 
lärandet skedde på ett mer lekfullt och lustfyllt sätt. Detta, menade informanterna, 
skapade ett större intresse hos barnen utifrån vilket intresse man kunde arbeta mot 
specifika mål. Som exempel sa förskollärare 4: ”Sjunga med, lära sig fler ord. Rent 
språkmässigt att man pratar mer, märker man med … därför får man släppa det när 
deras intresse svalnar och fortsätta med det som intresserar dem för stunden.” 
 
6.1.3.3 Positiv inverkan på grundläggande färdigheter och självkänsla 
Förskollärarna svarade enhälligt hur de anser att musik gynnar barns förutsättningar för 
vidare utveckling och lärande. Aktiviteter bestående av musik kan enligt deras svar 
införliva samtliga mål i läroplanen då det är möjligt att ta in alla läroämnen i aktiviteten 
beroende på hur man går tillväga. Förutom att göra möjligt att aktiviteter riktar sig mot 
specifika ämnen så menar förskollärarna att användande av musik samtidigt utvecklar 
grundläggande färdigheter hos barn. De förklarar också hur sådant användande kan 
stärka barns självkänsla, utveckla mod och frambringa olika sinnesstämningar. 
Informanterna menade att dessa tidigare nämnda egenskaper som stärks av musik är 
givande för barns vidare utveckling och lärande. Förskollärare 7 gav ett bra exempel när 
hon sa:  
 

Sjunger man i grupp är man lite mer trygg men vi har även ett par stycken här som vill sjunga 
själva inför alla som tittar. Då tränar man ju verkligen att stå i centrum och våga. Jag är modig, 
jag kan, det jag gör duger bra. 

 
6.1.3.4 Bidrar till att barn vågar uttrycka sig 
Självförtroendet och självkänslan ansågs som en central och betydande fördel i arbetet 
med musik. Detta då informanterna ansåg att barns inlärningsprocess underlättades om 
de hade god tro till sig själva och sina egna förmågor. Förskollärare 3 menade att: 
”Vissa kan bli väldigt försiktiga när man frågar frågor, men när man rör sig och dansar 
och så blir det mer naturligt och samtidigt skapar det självförtroende”. 
 
6.1.3.5 Främjar turtagning och hänsyn 
Enligt förskollärarna kan användande av musik också möjliggöra barn att tillägna sig 
bland annat turtagning som färdighet då flertalet aktiviteter där musik användes ofta var 
uppbygga på ett sådant sätt där det förekom. Barnen fick i sådana aktiviteter förhålla sig 
till enklare regler samt följa specifika strukturer i vilka hänsyn framhölls att vara en 
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betydande egenskap. Förskollärare 3 förklarade detta genom att säga: ”Jag tycker om de 
här lekarna där barnen får hålla i varandra. Att man tar hänsyn till varandra. Lära sig att 
ta hänsyn och det finns regler i detta…”.  
 
6.1.3.6 Det kan vara svårt att uppfatta vad musik har för inverkan  
Trots de fördelar musik kan bidra till ansåg samtliga intervjuade förskollärare att det 
kan vara svårt att uppfatta hur och om barn utvecklas utifrån användande av musik. De 
menade att de enda progressioner som gick att påvisa var hur barn lär sig sjunga fler ord 
i specifika sånger, att de behärskar att använda instrument på varierande sätt och att 
barn reflekterar över vad de sjunger genom att ställa frågor kring sånger eller använda 
sig av innehåll från sång i sin lek och sitt utforskande. Förskollärare 8 svarade om detta: 
”Till exempel kan man se ganska tydligt att barnen reflekterar över vad det faktiskt är 
man sjunger … att använda tecken eller peka så man kan se att barnen reflekterar över 
vad det är vi sjunger”.  
 
Var och en av förskollärarna uttryckte dock att de hade tro till musik som gynnsamt för 
barns utveckling. Förskollärare 2 gav denna förklaring: ”Jag kan inte säga exakt med 
exempel men jag tror att det gynnar barns utveckling”. 
 
6.2 Förskollärarnas användande av musik utifrån observationer 
I detta avsnitt beskrivs sådant som funnits att vara intressant för arbetet utifrån åtta 
utförda observationer. Samtliga informanter observerades innan de intervjuades. Fynden 
är indelade i tre kategorier som svarar mot undersökningens frågeställningar. 
 
6.2.1 Uppfattningar om hur förskollärarna använde musik 
Följande avsnitt tar upp observerade moment som kan härledas till undersökningens 
andra frågeställning: Hur använder förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i 
förskoleverksamhet? 
 
6.2.1.1 Barnen får sjunga och röra sig med musiken 
Vid samtliga observationer innehöll de observerade aktiviteterna sång och rörelser. De 
barn som deltog i sång genom att faktiskt sjunga hela sånger var huvudsakligen över tre 
år gamla. De barn som var mellan två och tre år gamla deltog i viss mån när sång 
användes och de barn som var under två år sjöng nästintill inte alls, de försökte att 
stämma in med enstaka ord. Till skillnad från hur barnens aktiva deltagande varierade i 
observerade sångmoment så var samtliga barn aktiva i att göra rörelser vid samma 
moment. Typen av rörelser skilde sig mellan åldrarna men mängd rörelse gjorde det 
inte. Under aktiviteternas gång observerades ingen skillnad i aktivt deltagande mellan 
pojkar och flickor.  
 
Exempel (Observation av förskollärare 2 och sju barn): Förskollärare 2 håller i en 
sångstund med sju barn i åldrarna ett till tre. Hon frågar vad barnen vill sjunga och ett 
av barnen svarar ”Bamsespindel!”. Förskollärare 2 ställer sig upp och säger att om 
barnen vill stå upp och göra rörelserna till sången så går det bra. Alla barn utom två barn 
ställer sig upp. De två barn som inte ställer sig upp är de två yngsta barnen i gruppen 
och är runt ett och ett halvt år. Under tiden de andra barnen står upp och livligt gör 
rörelser samtidigt som de sjunger så sitter de två yngsta barnen och betraktar de andra 
barnen. Stundtals följer de med i sången i form av att försöka efterlikna de äldre barnens 
rörelser eller genom att ropa något som liknar något av orden i sången. 
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6.2.1.2 Ett relativt tillåtande arbetssätt 
Trots att alla aktiviteter som observerades var frivilliga att delta i var det inget barn som 
inte valde att delta från start. Det hände i fyra av observationerna att ett eller två barn 
lämnade aktiviteten efter en stund. 
 
Exempel (Observation av förskollärare 6 och tolv barn): … barnen sjunger med så gott 
de kan och hoppar och dansar. Efter ett tag går två barn iväg och sätter sig i soffan. 
Förskollärare 6 fortsätter att rikta sitt fokus åt de barn som sjunger. 
 
6.2.1.3 Barnen får spela på vissa instrument 
Vid observationerna uppmärksammades att gemensamt hos alla verksamheterna var att 
på vardera avdelning hade barnen tillgång till likadana instrument vilka var enklare 
trumma, tamburin, rytm-ägg och maracas. Samtliga förskolor hade även gitarr som 
delades av alla avdelningar och som användes sporadiskt om det fanns någon i 
verksamheten som behärskade att spela. Denna gitarr var varken tillgänglig eller tillåten 
att använda för barnen på någon av enheterna. Hälften av de besökta verksamheterna 
använde instrument i de observerade aktiviteterna. 
 
Exempel (Observation av förskollärare 5 och fyra barn): Förskollärare 5 samlar fyra 
barn som hon tar med till ”musikrummet”. I rummet finns en låg hylla med bilder på 
varje instrument för respektive plats instrumenten ska ligga på. Hon har med sig en 
högtalare som hon ställer uppe på hyllan. Sedan plockar hon ut instrumenten som 
barnen kan välja mellan. Dessa är två tamburiner med trumskinn, tre maracas, två ägg 
samt två bjällror. 
 
6.2.1.4 Ett genomgående enformigt arbetssätt 
Alla observerade aktiviteter var av samma karaktär med likartat innehåll, vilket var att 
spela på instrument och att sjunga. Barnen erbjöds instrument av förskollärarna på vilka 
de fick spela som de ville, dock bad flera förskollärare att barnen endast skulle spela 
under tiden de sjöng.  Det var samma urval av instrument som fanns tillgängligt i varje 
verksamhet. Flera av de sånger som sjöngs förekom i var och en av observationerna. 
Dessa sånger var ”Bä bä vita lamm”, ”Imse vimse spindel” och ”Lilla snigel”, där de två 
förstnämnda kunde innehålla olikartade inslag. Förekomsten av dessa sånger var inte 
enbart på förskollärarnas uppmaningar utan de önskades åtskilliga gånger av flertalet 
barn. 
 
Exempel (Observation av förskollärare 2 och sju barn): Förskollärare 2 tar fram ägg och 
bjällror i den planerade sångstunden. Hon frågar barnen vad de vill sjunga för sång, ett 
barn svarar ”Imse vimse spindel”. Innan de börjar sjunga säger förskollärare 2, ”Är ni 
med då? Nu försöker vi spela under tiden vi sjunger!”. 
 
6.2.2 Uppfattningar om varför förskollärarna använde musik 
Här presenteras sådant tolkat som varför förskollärarna använde musik tillsammans med 
barnen, vilket är relevant för undersökningens tredje frågeställning: Varför använder 
förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet?  
 
6.2.2.1 Ett arbetssätt som kan formas efter barnens intressen 
Varje aktivitet som skedde under genomförda observationer initierades av en 
förskollärare och naturen utav vilken aktiviteten avsågs att vara var förutbestämd av 
densamme. Däremot fanns ingen utstakad plan för hur hela förloppet önskades att gå till 
i någon av aktiviteterna. Av denna anledning hade barnen i vardera observation 
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utrymme att påverka aktivitetens riktning. Alla förskollärare var öppna för barnens 
intressen och tillät aktiviteterna att formas utefter dem. Dock tilläts inte barn att lämna 
den yta i vilken aktiviteten utfördes i tre observationer där barn försökte att göra det. I 
samtliga observationer gavs alla barn en chans att välja en sång att sjunga och även 
möjlighet att prova alla de instrument som fanns att tillgå.  
 
Exempel (Observation av förskollärare 7 och åtta barn): Förskollärare 7 samlar barnen 
efter att de ute. Barnen sätter sig i en stor ring på golvet. Ett barn går fram och hämtar 
en låda som står på en låg hylla i rummet och ger den till förskollärare 7. Barnet säger 
”Idag vill jag bestämma vilka sånger vi ska sjunga”. Förskollärare 7 tittar på barnet och 
säger ”Självklart. Vad ska vi sjunga?”. Barnet tar upp en lapp med en bild av en spindel 
på och säger ”Den här”. 
 
6.2.2.2 För att tydliggöra specifika lärdomar 
Endast förskollärare 1, 4 och 5 visade hur man kunde använda vissa instrument, dock 
var det ingen av dem som demonstrerade alla. De övriga förskollärarna förklarade att 
alla barnen visste hur man spelade på instrumenten när de tillfrågades varför de inte 
demonstrerade instrumenten. 
 
Exempel (Observation av förskollärare 1 och sex barn): Förskollärare 1 tar fram en 
trumma och håller den så att alla barn kan se. Hon berättar för barnen att man kan spela 
lågt på den och slår sedan löst på trumman. Sedan säger hon att man också kan spela 
högt på den och slår hårt på trumman. 
 
6.2.3 Uppfattningar om vad förskollärarna erbjöd barnen med musik 
Nedan presenteras sådant som observerats som är av relevans för undersökningens 
första frågeställning: Vad anser förskollärare att musik som pedagogiskt verktyg kan ha 
för inverkan på barns utveckling och lärande? 
 
6.2.3.1 I användandet av musik uppmuntrades hänsyn 
Både i det användande av musik som förekom i sångstunder och de där instrument 
också användes visade förskollärarna att alla barn var viktiga i aktiviteterna. Detta 
uppdagades dock på olika sätt beroende på om det handlade om sång eller instrument. I 
sång arbetade förskollärarna med att försöka ge alla lika mycket plats i aktiviteten, såväl 
fysiskt utrymme som volymmässigt. Det förstnämnda, fysiskt utrymme, omfattade barn 
i alla åldrar och handlade om hur inget barn skulle hamna i skymundan av anledning att 
ett annat barn tog mer utrymme. Främst observerades detta i form av att de äldre barnen 
rörde sig yvigt vilket gjorde att de yngre barnen drog sig undan och blev mer passiva, 
dock observerades samma beteenden även där barnen var i ungefär samma ålder. Det 
sistnämnda, volymmässigt, omfattade främst de som behärskade att sjunga. 
 
Exempel på volym (Observation av förskollärare 2 och sju barn): Under tiden de spelar 
och sjunger tillsammans börjar ett barn skrika ut ord i sången. Förskollärare 2 stannar 
upp i sitt sjungande och spelande och vänder sig mot barnet och säger: ”… du sjunger 
jättefint men du behöver kanske inte sjunga så högt, då hörs ju inte hur fint kompisarna 
sjunger…”.  
 
I de aktiviteter där instrument användes i musiken visades hänsyn på ett lite annorlunda 
sätt. Förskollärarna var främst de som uppmanade barnen att visa hänsyn, likt när endast 
sång användes. När instrument användes uppkom däremot tillfällen då barnen visade 
varandra hänsyn. Efter att den förskollärare som ledde aktiviteten hade instruerat barnen 
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om att alla skulle få prova de olika instrumenten så förekom byten av instrument mellan 
barnen där de frågade varandra om bytet.  
 
Exempel (Observation av förskollärare 4 och fyra barn): … barnet vänder sig mot det 
barn som har trumman och håller fram sin maracas. Barnet (med maracas) säger något 
som jag inte kan uttyda, på vilket det andra barnet (med trumma) svarar, ”okejdå”, och 
barnen byter instrument med varandra. 
 
6.2.3.2 Musiken uppmuntrade till kommunikation 
Dialog förekom mellan förskollärare och individuella barn, förskollärare och barngrupp, 
barn och barngrupp samt individuella barn emellan. När förskollärarna kommunicerade 
med ett individuellt barn eller med hela barngruppen så användes tal och till viss del 
rörelser. Kommunikation via rörelser var mest framträdande hos förskollärarna när de 
skulle visa en viss rörelse som hörde till en sång. De barn som kunde kommunicera via 
tal gjorde det stundtals men huvudsakligen använde barnen rörelser när de 
kommunicerade, både med varandra och med förskolläraren. Många gånger så 
förstärkte barnen sina rörelser med höga ljud. 
 
Exempel (Observation av förskollärare 1 och sex barn): … två av pojkarna vänder sig 
mot varandra och börjar grimasera mot varandra samtidigt som de spelar på sina 
instrument. De slutar spela för en kort stund och skrattar. Sedan fortsätter de spela på 
sina instrument men stundtals gör de grimaser åt varandra och när det börjar skratta 
slutar de spela på samma sätt. 
 
6.3 Analys 
Här följer en analys av utvunnet resultat, i form av intervjuer och observationer, i 
relation till undersökningens teoretiska ramverk. Avsnittet följer samma ordning som 
undersökningens frågeställningar: 
 
Vad anser förskollärare att musik som pedagogiskt verktyg kan ha för inverkan på barns 
utveckling och lärande? 
Varför använder förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet?  
Hur använder förskollärare musik som pedagogiskt verktyg i förskoleverksamhet? 
 
6.3.1 Vad förskollärarnas användande av musik kan ha för inverkan på barnen 
Gemenskap var framträdande i både intervjuer och observationer. Samtliga informanter 
påtalade vid flertalet tillfällen att musik verkar gemenskapsbildande och 
gruppstärkande. Dessa påståenden stämde överens med det som observerades då alla 
aktiviteter skedde i fördomsfri gemenskap som dessutom var frivillig att delta i från 
start. Att använda musik som pedagogiskt verktyg i olika aktiviteter kan alltså, utifrån 
resultatet av undersökningen, gynna barns grupptillhörighet.  
 
Dock tilläts inte barnen att lämna ytan i vilken aktiviteten skedde när aktiviteten väl 
påbörjats i fyra av observationerna. De fyra förskollärare som höll i dessa aktiviteter 
talade av denna anledning till viss del mot sig själva i intervjuerna när de hävdade att 
aktiviteter där musik användes var helt frivilliga. Av tidigare nämnd anledning kan det 
möjligtvis ha negativ effekt om förskollärare, som i dessa fyra fall av undersökningen, 
inte låter barn lämna aktiviteter då de använder musik eftersom det företrädesvis sker i 
grupp. Enligt socialkonstruktionistisk teori konstrueras sådant vi ser som uppenbart i 
denna värld med utgångspunkt i unisona uppfattningar inom kulturer och subkulturer 
genom kommunikationsprocesser (Allwood & Erikson, 1999; Allwood & Erikson, 
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2017). Kommunicerar förskollärare att barn inte får lämna en aktivitet riskerar detta, 
enligt socialkonstruktionistisk teori, att bli ett inlärt förgivettagande hos barn hur de inte 
får lämna aktiviteter som förskollärare håller i. Detta har en inverkan på barns 
utveckling och lärande på så vis att de fråntas viss del av sin egen vilja, utifrån vilken de 
kan konstruera eget inflytande i verksamheten.  
 
I observationerna visade förskollärarna hänsyn mot barnen och behandlade dem med 
respekt. De påtalade i intervjuerna hur de, med hjälp av musik, ville bidra till att 
utveckla hänsyn och respekt även hos barnen. Förskollärarnas respektfulla 
förhållningssätt som uppmärksammades i observationerna bidrog indirekt till deras egna 
förhoppningar om att utveckla hänsyn och respekt hos barnen. I socialt samspel kan en 
individ utveckla ny kunskap i tal och tanke genom att ta efter en annan individs 
kunskap. Detta förklarar Jakobsson, Mäkitalo och Säljö (2011) som appropriering, ett 
vedertaget begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Denna appropriering hade 
kunnat ske oavsett aktivitet, såvida förskollärarna intagit samma respektfulla 
förhållningssätt i det sociala samspelet med barnen. Det är alltså viktigt att förskollärare 
reflekterar över sitt förhållningssätt i sociala aktiviteter, såsom de aktiviteter 
användande av musik kan framkalla, då barnen kan komma att ”låna” det som kunskap. 
 
Något som var framträdande utifrån både intervjuer och observationer var att barn tilläts 
ha visst inflytande över aktiviteterna och att deras deltagande var frivilligt från start. 
Likt de roller som bidrar till att skapa en individs ”jag” i sociala konstruktioner inom 
socialkonstruktionistiska institutionaliseringar (Alvesson & Sköldberg, 1999) tillåts 
barnen sina egna roller i de gemenskaper som skapades genom att använda musik. 
Dessa roller och de beteenden som rollen medför är enligt Alvesson och Sköldberg 
(1999) en följd av de förhållanden som råder mellan sociala konstruktioner och 
individens föreställningar av världen, verklighetssyn och tankar. Verkar förskollärare 
tillåtande kan detta beteende approprieras av barnen i form av verklighetssyn eller 
tankar. Detta kan i sin tur tillsammans med en social konstruktion som är tillåtande, sett 
till inflytande och delaktighet, bidra till att barn utvecklar ett respektfullt och öppet 
”jag”.  
 
6.3.2 Varför förskollärarna använde musik som pedagogiskt verktyg 
Resultatet visar att av medverkande förskollärare använde musik av anledning att uppnå 
vissa ambitioner. Det fanns det tre ambitioner som påtalades i samtliga intervjuer som 
för informanterna var av vikt i sitt användande av musik. Dessa var att med musik som 
pedagogiskt verktyg nå alla barn, utveckla färdigheter eller kunskaper hos barn och 
påvisa vilken kraft musik kan ha på ett psykologiskt och emotionellt plan. Anledningen 
till att dessa tre ambitioner framhölls som viktigare än andra var för att de ansåg att 
dessa ambitioner hade särskilt positiva effekter. Dels underlättades deras eget arbete på 
så vis att musik gav dem möjlighet att interagera med samtliga barn i verksamheten, 
dels ansågs användande av musik gynna barnens utveckling och dels kunde musik 
frambringa exempelvis lugn eller glädje hos barnen.  
 
Då förskollärarna ansåg att, samt förklarade varför, musik var effektivt att använda sig 
av för att nå alla barn i verksamheten skapades tillfällen för individ och grupp att 
samspela. Sådana samspel är en viktig komponent för lärande utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Kombineras detta samspel med kognitiva och fysiska resurser kan lärande 
ske och därmed också förskollärarnas ambitioner om att utveckla färdigheter eller 
kunskaper hos barn (Säljö, 2011). Vidare framkom även hur förskollärarna använde 
musik på olika sätt i praktiken, vilka var sång, dans, rörelse, drama samt lek. Ser man 
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till hur informanterna strävar mot sina ambitioner med hjälp av nämnda 
tillvägagångssätt, kan det kopplas just till hur man använder sig av fysiska och 
kognitiva resurser för lärande i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014).  
 
Undersökningen belyser att förskollärarna använde musik av olika anledningar. 
Exempelvis för att underlätta sitt eget arbete eller för att främja barns utveckling och 
lärande. Jämför man empirin från intervjuer med den från observationerna tenderade 
detta användande av musik att vara relativt ostrukturerat rent didaktiskt. Förskollärarna 
menade att de hade för avsikt att använda musik för att främja barns utveckling och 
lärande men preciserade inte hur, och vilket lärande som skulle ske under vilken typ av 
aktivitet.  
 
Däremot stämde informanternas intervjusvar om hur de gärna valde att använda musik 
av anledning att nå alla barn överens med det som observerades i aktiviteterna. Detta då 
det inte var något barn som valde att avstå någon av aktiviteterna från start. I 
intervjuerna togs även hänsynstagande och turtagning upp som anledningar till varför 
förskollärarna använde musik. Detta var också något som påträffades i observationerna. 
Dock var det två olika typer av hänsynstagande som sågs. Ett var att barn tog hänsyn till 
andra barn efter att de blivit ombedda av en förskollärare att göra det. Vid ett sådant 
förfarande går det inte att anta att barn vet om att de tar hänsyn, de kanske bara gör som 
de blir tillsagda utan att själva reflektera över det. Förskollärare 2 förklarade vid det 
observerade tillfälle där ett barn skrek vissa ord varför barnet skulle sjunga lägre, och på 
så vis fick barnet åtminstone en chans att reflektera. Ett annat sätt som observerades 
beträffande hänsyn var hur barn respekterade varandra, som i exemplet när förskollärare 
4 använde instrument tillsammans med barnen och barnen bytte intstrument med 
varandra på eget bevåg. Detta påvisade även att turtagning förekom i användandet av 
musik eftersom barnen hade fått instruktioner om att alla skulle få prova alla instrument 
i den aktiviteten.   
 
6.3.3 Hur förskollärarna använde musik som pedagogiskt verktyg 
Samtliga informanter menade att det fanns olika typer av musik och olika sätt att göra 
musik på. Några av de benämningar som de använde på hur man kan utföra musik var 
lekar, kroppsrörelser och tal. Då tal inte framkom som en direkt benämning i 
intervjuerna är detta taget ur observationerna där det uppenbarades att framförallt de 
yngre barnen talade vissa, specifika ord i deras försök att sjunga med. Vissa av de olika 
sätt att använda musik som förskollärarna beskrev i intervju och uppvisade i observation 
kan klassas som en samling diskursiva verktyg i form av språk, vilka kan tillhandahålla 
medel för sociala handlingar och för tankeverksamhet sett ur ett sociokulturellt 
perspektiv (Jakobsson, Mäkitalo & Säljö, 2011). Detta är verktyg som används av såväl 
barn som förskollärare i det sociala samspelet, vilket framhålls av tidigare nämnda 
exempel både i detta avsnitt men också via samtliga exempel i tidigare avsnitt av arbetet 
då tal och/eller rörelser förekommer i dem.   
 
Det förekom kommunikation med hjälp av olika medel i de observerade aktiviteterna. I 
relation till socialkonstruktionistisk teori så bidrar sådana kommunikativa processer till 
att konstruera sådant som ses vara uppenbart i världen genom att man skapar en 
utgångspunkt för att dela uppfattningar inom rådande kultur via dem (Allwood & 
Erikson, 1999; Allwood & Erikson, 2017). Utifrån resultatet kan detta relateras till 
tidigare nämnt exempel när förskollärare 1 förklarar i både tal och rörelse hur en 
trumma fungerar, något som lätt tas för givet som allmän vetskap. I motsats till detta 
kan man se till exemplet när förskollärare 2 säger att de ska spela samtidigt som de 
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sjunger. Då kommunikation om ett fenomen utformas utifrån socialt outtalade 
antaganden om begrepp och ord kan det enligt Allwood och Eriksson (2017) kallas för 
diskurs. Utifrån denna förklaring antyder den diskurs som förs av förskollärare 2 
gentemot barnen att de vet hur de ska spela trots att hon inte demonstrerat det i ett 
tidigare skede. Förskollärare 2 ber dem att försöka spela samtidigt som de sjunger, 
därför kan man anta att förskollärare 2 syftar mot momentet att spela och sjunga 
samtidigt barnen ska försöka med, inte att de ska försöka spela på instrumenten 
generellt. Att spela på ett ägg eller en bjällra ses säkert av många som vuxna som 
okomplicerat, men vad är det som säger att det är enkelt för en ettåring? Det är därför 
viktigt för förskollärare att enligt socialkonstruktionistiskt paradigm skapa 
kommunikativa processer i sitt användande av musik, med förutsättningar att konstruera 
delade uppfattningar av musik som pedagogiskt verktyg inom förskolans kultur. 
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7 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras vad vi anser vara intressanta fynd i undersökningen ställt 
mot tidigare forskning på området, strukturerat utefter lämpliga rubriker. Efter dessa 
rubriceringar följer en metoddiskussion. 
 
7.1 Att använda musik främjar gemenskap 
Något som vi diskuterade flitigt när vår empiri var färdigställd var hur gemenskap 
genomsyrade allt i arbetet. De utförda intervjuerna, observationerna samt den tidigare 
forskning vi tagit till oss kastade vid flertalet tillfällen ljus på hur gemenskap är 
framträdande vid arbete med musik. Söderman (2012) tar bland annat upp hur musik har 
en förmåga att skapa sociala konstellationer vilket poängteras av förskollärarna som 
intervjuades i deras likartade svar om hur musik är ett bra verktyg att använda för att nå 
fram till alla barn och fånga deras intresse för en aktivitet. Detta framgick också i 
observationerna då alla barn ville delta i aktiviteterna där musik användes från start. 
Undersökningen belyser alltså hur musik som pedagogiskt verktyg verkar för att skapa 
gemenskap och grupptillhörighet.   
 
7.2 Mer än musik 
I resultatet av arbetet framgår hur informanterna påpekar att musik är ett mångsidigt 
verktyg som kan inkludera flera ämnen. Även Ehrlin och Wallerstedt (2014) tar upp hur 
förskollärare ofta använder musik som ett verktyg för barn att tillägna sig andra 
kunskaper. Författarna ger exempel på kunskaper såsom motorik, språk och gemenskap, 
exempel som även vi fick till oss av i flera av intervjuerna. Vi upptäckte dock att ingen i 
intervjuerna nämnde hur musik fungerar som ett ämne för barnen att faktiskt lära sig 
musik. Detta kan enligt Ehrlin (2015) innebära en svårighet i praktiken då barn 
förhindras att fördjupa sig inom just ämnet musik. Emellertid såg vi i observationerna 
att somliga av förskollärarna tog sig tid att förklara visst musikaliskt innehåll i de 
utförda aktiviteterna. Andang’o (2009) fann i sin studie att förskollärare bör reflektera 
över det som sker när musik används för att lämna barnen utrymme att utforska sitt 
musicerande. Det framgick dock inte genom undersökningen om de förskollärare som 
förklarade musikaliskt innehåll faktiskt reflekterade över detta moment. 
 
7.3 Öppnar för en tillåtande kultur 
Enligt Pramling Samuelsson (2015) kan barns inflytande i pedagogisk verksamhet 
endast bli synligt om förskollärarna skapar ett klimat där barnen är trygga i att uttrycka 
sig och ingå i dialog om verksamheten. Både observationer och intervjuer som utförts i 
arbetet pekar mot att förskollärarna har för avsikt att skapa ett sådant klimat. Dock visar 
resultat och analys att detta klimat inte är fullt framträdande i alla verksamheter då det 
förekom i fyra av observationerna att barn inte fick lämna aktiviteten efter den 
påbörjats. Vi menar att genom de aktiviteter där musik använts har vi observerat att 
barnen blivit bemötta med respekt och öppenhet samt att de svar vi mottagit av 
informanterna syftar till att barnen inte bör, utan ska ha inflytande över aktiviteterna. Av 
denna anledning anser vi att musik är ett lämpligt pedagogiskt verktyg att använda för 
förskollärare att tillhandahålla barn inflytande i verksamheten. Detta förutsätter dock att 
förskollärare har ett genomgående tillåtande förhållningssätt i sin praktik och inte bara i 
den egna teorin. 
 
Vi har varken observerat eller fått som svar att sådant som till exempel kön, etnicitet 
eller religion är av någon betydelse. Informanterna är eniga om att musik som 
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pedagogiskt verktyg är ett bra sätt att skapa och uppmuntra mångfald eller synliggöra 
olika kulturer. Hofvander Trulsson (2015) skriver hur musik som aktivitet är ett sätt att 
mötas på lika villkor och att språk eller hudfärg inte har någon betydelse. Även Eriksson 
(2013) skriver hur musik har sitt eget språk och hur detta skapar villkorslösa möten sett 
till kön, språk och ålder. Författaren förklarar att detta kan ligga till grund för att skapa 
värdefulla gemenskaper sett till både ett pedagogiskt perspektiv men också ett 
livsperspektiv. Vi menar utifrån detta att musik också är lämpligt att använda för att 
verka mot förutfattade meningar och fördomar, något som är av vikt i 
förskoleverksamhet. 
 
7.4 Olika sätt att språka 
I nästan alla intervjuer vi genomfört så var språk den första färdighet som förskollärarna 
påpekade att musik kan bidra till att utveckla. Det var kanske inte den färdighet som de 
ansåg vara enklast eller viktigast att utveckla via musik, men likväl var det den första 
som flera nämnde. Vesterlund (2015) menar att språket är det yttersta redskapet att 
kommunicera med sin omgivning och enligt Wiklund (2001) har musik och sång stor 
inverkan på barns språkutveckling. De diskussioner vi har haft kring musik och 
språkutveckling går i linje med det Wiklund (2001) skriver då vi anser att musik, då sett 
till huvudsakligen sång, innehåller mycket språk men också upprepning eftersom det 
många gånger finns en begränsad repertoar av sånger i olika förskolor. Våra tankar 
kring upprepning understöds av observationerna då alla verksamheter hade vissa sånger 
de sjöng och tre sånger förekom till och med i samtliga verksamheter. 
 
Utifrån observationerna kunde vi se att olika kommunikationsmedel var ständigt 
förekommande. Förskollärarna började varje aktivitet med att tala med barnen och 
fortsatte med det igenom hela aktiviteten. De använde även olika rörelser som 
kommunikation både med enskilda barn och med hela gruppen. Exempelvis när de ville 
att ett barn skulle ställa sig upp eller när de skulle visa en rörelse som följde något i en 
sång. Barnen kommunicerade med varandra via både språk och rörelser, där rörelser var 
mest framträdande. Dessa rörelser kunde många gånger förstärkas med höga ljud. En 
definition av musik som kommunikationsmedel är den Vesterlund (2015) beskriver i 
form av att musik fungerar som gränsöverskridande språk, är ett sätt att uttrycka känslor 
och kan skapa en kommunikation där man inte behöver använda sig utav ord utan 
istället använder sig av musikens toner, rörelser eller rytm. Vi uppfattade rörelser och 
toner som kommunikation men kunde inte se rytm som ett medel för kommunikation. 
Vårt antagande är att på grund av barnens låga ålder hade de inte utvecklat färdigheterna 
eller kunskaperna att använda rytm på ett praktiskt och därmed också kommunikativt 
sätt. Möjligtvis hade det kunnat se annorlunda ut om barnen haft ett bredare urval av 
instrument istället för enbart rytminstrument. 
 
Vår uppfattning från observationerna är att när barnen hade roligt och behövde få extra 
utlopp för detta resulterade det i kommunikation med andra barn via rörelser. Denna 
uppfattning överensstämmer till viss del med det som Burnard (2015) skriver om hur 
musik som kommunikationsmedel ofta införlivar glädje hos individer. Vi menar att 
musik som kommunikationsmedel införlivar glädje hos individer men att den glädjen i 
sin tur införlivar ytterligare kommunikationsmedel som verkar parallellt med de 
kommunikationsmedel som musiken står för.  
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7.5 Förskollärares förhållningssätt 
I var och en av de utförda observationerna hade förskollärarna ett respektfullt och 
hänsynstagande förhållningssätt gentemot barnen. De påtalade överlag att de hade en 
positiv inställning mot musik som pedagogiskt verktyg vilket vi också uppfattade i 
observationerna. Denna positiva attityd sågs även hos barnen, vilket enligt oss kan ha 
varit ett resultat av förskollärarnas positiva förhållningssätt. Detta är något som gynnar 
barnen enligt Burnard (2015) då de menar att barns entusiasm till att arbeta med musik 
skapar en utgångspunkt för dem att själva utveckla sin kreativitet.  
 
Något som vi upplevde och diskuterade kring efter utförda observationer var hur 
förskollärarna hade ett slags förgivettagande kring vad barnen kunde och inte kunde när 
det kom till musik. Det vi såg var att förskollärarna inte närmade sig barnens perspektiv 
tillräckligt. Pramling Samuelsson (2015) förklarar hur man kan tolka och skapa en 
förståelse för barns syn på världen genom att barnen själva får sätta ord på deras tankar 
och funderingar. Dessvärre tycker vi inte att vi såg tillräckligt många försök till detta 
från förskollärarnas håll när det kom till basala moment i aktiviteter där musik 
användes, såsom hur man använder instrument. Barnen tillfrågades inte att själva berätta 
hur de tänkte kring exempelvis instrument, sång eller rörelser. De antogs antingen 
kunna det som skulle utföras eftersom de hade gjort det förut eller utan problem förstå 
det som instruerats av förskolläraren. Vi såg heller ingen gemensam reflektion kring 
användandet av musik ske i observationerna. Förskollärare kan ges fler verktyg att 
använda sig av om de har barnen som utgångspunkt i sitt användande av musik då detta 
medför att de kan ta vara på barnens idéer och skapandeförmåga (Abrahamsson & 
Wennberg, 2015). 
 
Angelo och Sæther (2012) skriver om hur barn kan få större inflytande över sitt eget 
lärande om förskollärare är öppna för att möta barn i de tankar och känslor de har för 
stunden. Likt detta tror vi att som förskollärare bör man ha ett förhållningssätt som på 
bästa sätt närmar sig barnens perspektiv i olika aktiviteter där musik används för att på 
bästa möjliga sätt främja deras vidare utveckling och lärande.  
 
7.6 Metoddiskussion 
Vi anser att vår metod lämpade sig bra för detta arbete. Däremot hade den kunnat 
utvecklas ytterligare detta i form av att hålla fler, och om möjligt längre, intervjuer. 
Tiden anser vi var en tjuv när det kom till att få tillräcklig mängd utförliga och 
innehållsrika svar. Alla förskollärare vi talade med hade ett pressat schema och kunde 
därför inte erbjuda oss mer än den tid de kunde avvara. Bortsett från detta var intervju 
som metod ett passande tillvägagångssätt för denna typ av undersökning. I retrospektiv 
hade vi antagligen kunnat få bättre lämpade svar om vi omformulerat vissa av frågorna. 
Till exempel hade en fråga som riktade sig specifikt mot vad förskollärare anser sig 
själva ha för förhållningssätt mot barn i sitt användande av musik som pedagogiskt 
verktyg varit av intresse.  
 
Även observation passade bra att använda i denna undersökning. Observationerna gav 
ett sken över hur förskollärarna arbetade i aktiviteter där musik användes i jämförelse 
till deras intervjusvar. Våra spekulationer kring vår avsikt att hålla observationerna 
innan intervjuerna är att en mer positiv utkomst av jämförelsen de två emellan gjordes 
tillgänglig eftersom förskollärarnas förhållningssätt i observationerna förblev ofärgade 
av intervjuerna. Däremot hade videoinspelade observationer varit av mycket större hjälp 
än våra ljudinspelningar eftersom det förekom så pass mycket rörelser i aktiviteterna. 
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Hade vi tidigare i arbetet varit medvetna om hur stor roll rörelser faktiskt spelar som 
bland annat kommunikationsmedel i aktiviteter där musik används hade vi fått en större 
fördel av videoobservationer.  
 
Enligt oss finns det mer än ett sätt att göra en liknande undersökning med utgångspunkt 
i annorlunda metoder. Kvantitativ metod hade kunnat vara ett sätt att göra det på. Vår 
tanke är att man i så fall hade haft stor nytta av att utgå från en liknande undersökning 
att använda som grund för att utforma enkäter och frågor av mätbar karaktär, för att i 
slutändan kunna utvinna statistik. En sådan metod hade i våra ögon emellertid främst 
kunnat förvärva förskollärares tillvägagångssätt och egna åsikter eller tankar. Dessa 
hade dock kunnat ges ett praktiskt och objektivt perspektiv på genom komplettering i 
form av någon slags observation. 
 
Ett annat alternativ hade varit att göra en metod lik den vi använt i detta arbete men 
under en betydligt längre period. På så vis hade man kunnat observera fler tillfällen i 
verksamheterna som hade haft musik som innehåll och kanske fått förskollärarna att 
utveckla sina svar eftersom de hade fått längre tid och fler tillfällen på sig att reflektera 
över sin egen praktik. Under ett sådant genomförande hade kvantitativ metod varit av 
intresse att tillämpa jämsides med den kvalitativa metoden eftersom man hade kunnat 
mäta om det uppstått skillnader i förskollärares förhållningssätt från början av arbetet 
till dess slut i form av diagram eller kurvor. Detta hade styrkt arbetets reliabilitet 
eftersom man hade kunnat mäta om undersökningen i förskollärarnas praktik och 
verksamhet gav någon effekt på hur de förhåller sig till musik som aktivitet. Förutsatt 
att frågorna och enkäterna varit utformade på så vis att detta blev mätbart. 
 
7.7 Pedagogiska implikationer 
Undersökningen pekar mot att musik som pedagogiskt verktyg är ett användbart, 
mångsidigt verktyg som kan gynna både förskollärare och barn. Dock är förskollärares 
förhållningssätt en viktig komponent i hur musik används på ett gynnsamt sätt. 
Förskollärare måste tänka på att se musik ur ett barns perspektiv och inte utifrån ett 
barnperspektiv, där ens egna antaganden kan påverka användandet och därmed även 
barns möjligheter för vidare utveckling och lärande. Förskollärare bör också se upp med 
att använda musik på fel sätt, exempelvis att man som förskollärare håller sig helt till sin 
förutbestämda plan eller enväldigt gör alla val av hur musik ska användas i 
förskoleverksamhet utifrån sina egna intressen eller vad man känner sig trygg med sett 
till ens egen kompetens. Sådana förfarande kan reducera eller helt utesluta barns 
inflytande i förskoleverksamhet.  
 
Att använda musik som pedagogiskt verktyg på ett givande sätt kräver viss struktur och 
målsättning. Använder förskollärare musik i sitt pedagogiska arbete bör de ha en 
förbestämd plan för vilket lärande som är tänkt att ske och hur detta lärande uppnås. 
Användande av musik som pedagogiskt verktyg bör i största möjliga mån utgå från 
barns intressen och förskollärare måste då kunna uppmärksamma dessa intressen för att 
ha dem som utgångspunkt i sitt användande av musik.  
 
För vårt framtida användande av musik som pedagogiskt verktyg i kommande 
profession kommer vi att ha ovanstående i åtanke. Vi menar att musik är ett bra 
pedagogiskt verktyg som har många användbara egenskaper i arbetet som förskollärare. 
Viktigt är dock att man inte stirrar sig blind på alla dessa egenskaper såsom exempelvis 
språk, motorik eller social kompetens, utan att man också använder musik för vilket 
ämne det faktiskt är.  
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8 Avslutande diskussion 
Detta arbete tog sin utgångspunkt i vårt eget intresse av musik och att det är ett verktyg 
som vi gärna använder i praktiken. Utifrån detta diskuterade vi fram vad vi var nyfikna 
på att ta reda på om musik och dess användning i förskoleverksamheter. Resultatet av 
denna diskussion blev att vi ville utforska hur förskollärare använder sig av musik som 
pedagogiskt verktyg i praktiken, varför de gör det och vad de anser att detta kan bringa 
barnen. Genom observationer och intervjuer växte ett resultat fram i vilket vi kunde 
upptäcka att det fanns flera likheter i förskollärares arbete med musik.  
 
Vi fann i studien att musik som pedagogiskt verktyg kan gynna barns utveckling men 
som förskollärare kan det vara svårt att uppfatta denna utveckling. Trots denna svårighet 
så var det flera förskollärares åsikt att musik har en positiv effekt på barns utveckling 
och lärande och därför använder de sig gärna av musik i verksamheten. Förskollärarna i 
undersökningen hade inga framträdande musikaliska färdigheter men det framkom i 
arbetet att det inte hade någon inverkan på deras vilja att använda musik. Detta ställer 
sig i opposition mot en del av den tidigare forskning vi tagit del av.  
 
För att forska vidare på detta ämne skulle vi vilja föreslå att en längre studie utförs för 
att få möjlighet att samla in än mer empiri. Sedan skulle det som tidigare nämnt i arbetet 
vara av intresse att undersöka mer detaljerat vad förskollärare intar för typ av 
förhållningssätt mot barn i arbete med musik. Det är trots allt förskollärares 
förhållningssätt som många gånger avgör hur aktiviteter utformas och då också vilka 
möjligheter barn ges för vidare utveckling och lärande med utgångspunkt i aktiviteten. 
Ytterligare två saker anser vi skulle kunna vara av intresse i vidare forskning på hur 
musik används som pedagogiskt verktyg, där det ena är vad barnen får för variation i de 
instrument som finns tillgängliga och hur detta kan påverka musik som pedagogiskt 
verktyg och då även barns förutsättningar. Det andra är att undersöka om repertoaren av 
sånger som används i förskoleverksamhet har någon inverkan på hur musik gynnar, 
eller inte gynnar barns vidare utveckling och lärande. Alltså om det skulle vara 
fördelaktigt att introducera fler sånger eller om de sånger som används av många olika 
verksamheter ger tillräckligt bra förutsättningar för barn att utvecklas. 
 
Med vår undersökning och detta arbete vill vi understryka hur musik är ett viktigt 
pedagogiskt verktyg att använda i förskolan. Musik möjliggör flera sätt att utveckla en 
rad olika färdigheter och kunskaper, samtidigt är det ett arbetssätt som främjar 
gemenskap och mångfald. Av vikt är att man som förskollärare varierar sina 
tillvägagångssätt för att ge barn chans att uppleva allt som musik har att erbjuda och 
därmed även synliggöra de lärdomar som musik kan bidra till. Vi menar också att 
förskollärare måste reflektera över sitt förhållningssätt i arbetet med musik så att man 
inte begränsar eller omöjliggör barn att lära sig om musik och utforska sin egen 
musikalitet. Det är viktigt att fokus inte enbart ligger på vad för kunskap eller vilken 
färdighet som förskolläraren vill främja hos barn i arbetet med musik, utan att de 
samtidigt har i åtanke att musiken också får förbli just ämnet musik. 
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Bilagor 
Bilaga A – Missiv till pedagoger 
 
Hej pedagoger! 
 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser vår sista termin på 
Förskollärarprogrammet. Det har blivit dags för oss att skriva examensarbete och vi har 
valt att rikta oss mot förskollärares syn på musik som pedagogiskt verktyg. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger använder musik i den pedagogiska 
verksamheten som ett läroverktyg och utvecklingsmedel. Tanken är att genomföra 
observationer av tillfällen då musik förekommer i verksamheten samt intervjuer med 
både barn och pedagoger.  
 
Vi kommer att fördjupa oss i ämnet via forskning och litteratur men har för avsikt att ta 
hjälp av både pedagoger och barn genom observationer, dokumentation och intervjuer. 
Ni som pedagoger har erfarenhet och kunskap kring ämnet som kommer att vara av 
stort värde för oss genom detta arbete. Vi vill ta del av era tankar kring musik som 
pedagogiskt verktyg och även observera och dokumentera hur det används i barngrupp. 
Barnen kan hjälpa oss att inta ett barnperspektiv på musik genom att de får chans att 
uttrycka sina tankar i kortare intervjuer. 
 
Alla Intervjuer samt allt medverkande i verksamheten kommer självklart att genomföras 
med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I korthet innebär detta att 
allt deltagande är frivilligt och att man när som helst under projektets gång kan välja att 
avsluta sitt deltagande, att all information som vi samlar i projektet förblir konfidentiellt 
där inga identiteter framkommer, allt material används enbart i projektets genomförande 
och att alla deltagande är fullständigt informerade om vad den insamlade informationen 
ska användas till. 
 
Under vecka 38 kommer vi att kontakta er via telefon för att ta reda på huruvida ni vill 
medverka. Vi hoppas att ni vill ta del av detta projekt och har ni några funderingar eller 
frågor är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Victor Fahlberg 
Epost@epost.se 073XXXXXXX 
Emil Alm 
Epost@epost.se 070XXXXXXX 
 
Handledare 
Jan Perselli 
Epost@epost.se 
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Bilaga B – Missiv till vårdnadshavare 
 
Hej vårdnadshavare! 
 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser vår sista termin på 
Förskollärarprogrammet. Det har blivit dags för oss att skriva examensarbete och vi har 
valt att rikta oss mot förskollärares syn på musik som pedagogiskt verktyg. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger använder musik i den pedagogiska 
verksamheten som ett läroverktyg och utvecklingsmedel. Tanken är att genomföra 
observationer av tillfällen då musik förekommer i verksamheten samt intervjuer med 
både barn och pedagoger.  
 
Vi kommer att fördjupa oss i ämnet via forskning och litteratur men har för avsikt att ta 
hjälp av både pedagoger och barn genom observationer, dokumentation och intervjuer. 
Vi vill huvudsakligen ta del av pedagogernas tankar kring musik som pedagogiskt 
verktyg samt observera och dokumentera hur det används i barngrupp. Dock vill vi även 
ta del av barnens tankar då det kan hjälpa oss att inta ett barnperspektiv på musik i 
verksamheten. Barnens medverkan kommer endast ske i kortare intervjuer och under 
observationerna. Inga namn eller bilder kommer att förekomma i arbetet så varje barns 
medverkan blir fullkomligt anonym. 
 
Alla Intervjuer samt allt medverkande i verksamheten kommer självklart att genomföras 
med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I korthet innebär detta att 
allt deltagande är frivilligt och att man när som helst under projektets gång kan välja att 
avsluta sitt deltagande, att all information som vi samlar i projektet förblir konfidentiellt 
där inga identiteter framkommer, allt material används enbart i projektets genomförande 
och att alla deltagande är fullständigt informerade om vad den insamlade informationen 
ska användas till. 
 
Om ni som vårdnadshavare inte vill att ert barn deltar i arbetet ser vi gärna att ni 
kontaktar personal på avdelningen och meddelar detta. Vi hoppas att ni vill ta del av 
detta projekt och har ni några funderingar eller frågor är ni varmt välkomna att ta 
kontakt med oss! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Victor Fahlberg 
Epost@epost.se 073XXXXXXX 
Emil Alm 
Epost@epost.se 070XXXXXXX 
  



  
 

III 

Bilaga C – Intervjufrågor 
 
1. Hur ser du på att använda musik som pedagogiskt verktyg och gör du det? 
 
2. Hur ser dessa aktiviteter vanligtvis ut? 
 
3. Vad har barnen för inverkan på hur aktiviteterna utformas? 
 
4. Vad är dina ambitioner med att använda musik i barngrupp? 
 
5. Vilka fördelar, respektive nackdelar, ser du med att använda musik i barngrupp? 
 
6. Hur anser du att musik som verktyg gynnar barnens förutsättningar i deras 

utveckling såväl fysiskt som psykiskt? 
 
7. Hur kan du uppfatta hur musik som pedagogiskt verktyg påverkar barnens 

utveckling? 
 


