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“[…] Musik i förskolan har blivit lite nedtryckt på bekostnad av bland annat språk, matematik, 
natur och teknik. Det är precis som det inte är lika viktigt längre. Så stå på er ni som sysslar 
med musik och rytmik och estetiska lärprocesser där musik är i fokus och då måste ni ha 
argument, för det är otroligt viktigt. Det har försvunnit från förskolan, det är inte klokt faktiskt. 
Jobba för det, stå på er och kämpa, för det börjar försvinna. Jag tror inte att någon är 
medveten om det egentligen. Det finns förskolor där man aldrig sjunger, så den här 
sångskatten som man har trott alltid har funnits i förskolan, den finns inte längre. Det finns 
ingenting på vissa, de sjunger inte på vissa förskolor alls. Det känner jag att jag ville lägga till, 
för det är en bristvara, så det behövs.” 

  
(Biträdande förskolechef och förskollärare på Drakryttarnas förskola) 

  



	  

Program: Förskollärarutbildning 
Svensk titel: Förskollärares förhållningssätt till musik - En kvalitativ studie gällande 
musikundervisning i förskolan 
Engelsk titel: Approaches to music among preschool teachers - A qualitative study 
of music education in preschool  
Utgivningsår: 2018 
Författare: Anna Ericsson och Anton Hjort 
Handledare: Marie Fahlén 
Examinator: Dennis Beach 
Nyckelord: Musikundervisning, musik, förskola 
 __________________________________________________________________  
 
SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Undersökningen har sin grund i relevant forskning, litteratur samt styrdokument för förskolan. 
Fokusområdet för undersökningen berör förskollärares förhållningssätt gällande 
musikanvändning i förskolan. Vid sökningsprocessen observerades det att tidigare forskning 
som identifierades inom ämnet inte behandlade konkreta arbetssätt i samband med musik som 
estetisk lärprocess samt hur förskollärare kan stärkas i att vilja använda musik i förskolan.  
Genom intervjuer i förhållande till relevant forskning berör undersökningen det 
förhållningssätt förskollärare har gällande musikanvändning i förskolan samt konkretisering 
av arbetssätt med musikundervisning i fokus. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares förhållningssätt till musik i förskolan. Vi 
vill genom studien tydliggöra vilka lärandemål som sker vid musiksituationer i förskolan med 
fokus på musik som estetisk lärprocess. 
 
Metod 
Den metod som använts under studiens gång har varit halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna utfördes med fem förskollärare som arbetar inom förskoleverksamheten.	  	  
	  
Resultat 
Resultatet av denna studie betonar att musikundervisning kan gynna barns lärande på ett 
flertal plan genom ett ämnesöverskridande förhållningssätt till musik. I resultatet lyfts 
förskollärarnas rekommendationer fram till pedagoger som vill arbeta med musik i förskolan 
genom exempelvis användandet av enkla rytmikinstrument som trummor och klaves. 
Samtliga förskollärare i studien betonar vikten av musik under lärsituationer i verksamheten 
om det finns ett tydligt syfte med undervisningssituationen. I resultatet lyfts även fram 
forskning och litteratur som förskollärarna förhåller sig till när de undervisar musik i 
förskolan. Den slutsats som resultatet framhåller är att musik är en viktig aspekt av barnens 
lärande i förskolans verksamhet och lärandet sker i samspel med barn och pedagoger.  
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INLEDNING 
	  
Organisationen National Association for Music Education, vars uppdrag är att stärka musik i 
pedagogiskt syfte för barn, rekommenderar att musikundervisning med barn bör vara en del 
av det dagliga arbetet i förskoleverksamheten. Organisationen rekommenderar att musik bör 
finnas med i verksamheten minst 20 minuter per dag fördelat under ett flertal tillfällen 
(Bolduc & Evrard 2017, s. 5). 
  
En utgångspunkt för denna uppsats är betydelsen av att barnen får möjligheter att möta musik 
i förskolans verksamhet, för att få ta del av ett varierat, kreativt och lustfyllt lärande. I 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s.10) tydliggörs det att förskolans verksamhet har 
som strävansmål att barnen ska få möjlighet att stärka sina förmågor inom musik och sång för 
att förmedla och skapa egna erfarenheter. 
  
I den kommande läroplanen för förskolan (SKOLFS 2018:50) betonas vikten av musikinslag i 
verksamheten i likhet med läroplanen som förskollärare följer fram till sommaren 2019. 
Förskolan ska, i enlighet med den reviderade läroplanen, sträva efter att varje barn får 
möjlighet att utveckla: 

 
(…) sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 
erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans  
(SKOLFS 2018:50).	  
 

Vid närmare granskning av relevant forskning från olika delar av världen framkommer det att 
Bolduc & Evrard (2017), Brink Fox (2000), Christoffersson och Johannessen (2015), 
Holgersen (2008), Niland (2009), Levinowitz (1999), Stolić (2015) samt Swain och Bodkin-
Allen (2014) beskriver att bristfällig kunskap finns hos ett stort antal pedagoger kring 
musikinslag i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Det framgår dock inte hur musik 
kan användas i förskoleverksamheten för pedagoger som vill utveckla sina kunskaper. Det 
finns i dagsläget inte mycket forskningsmaterial som fokuserar på konkreta arbetssätt i 
samband med musik som estetisk lärprocess. Likaså saknas relevant forskning kring hur 
pedagoger kan stärkas till att vilja arbeta med musik i förskolan. Vi vill genom studien 
identifiera konkreta exempel på musik som estetisk lärprocess vilket pedagoger kan ta del av 
när de arbetar med musikundervisning i förskolan. 
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SYFTE 
  
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares förhållningssätt till musik i förskolan. Vi 
vill genom studien tydliggöra vilka lärandemål som sker vid musiksituationer i förskolan med 
fokus på musik som estetisk lärprocess. 
 
Studiens frågeställningar är följande: 
	  

- Hur motiverar förskollärarna sitt förhållningssätt gällande musik i förskolan? 
- Vilka riktlinjer anger förskollärarna att de använder sig av när de utformar 

musiksituationer med syfte att främja det estetiska lärandet i musik? 

Centrala begrepp   
  
De centrala begrepp som används i uppsatsen är ”musik” och “musikpedagogik”  
 
Begreppet ”musik” anges i studien som ett eget språk där rytm, rörelse och toner används för 
att förmedla känslor. Musik förenar människor oavsett kultur och etnisk bakgrund via 
användandet av ett icke-verbalt språk (Vesterlund 2003, s. 8).   
 
”Musikpedagogik” definieras som ett pedagogiskt förhållningssätt där musik används som en 
undervisningsform (Nationalencyklopedin 2018). 
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BAKGRUND 
  
I avsnittet presenteras tidigare forskning om ämnet musik. De ämnen som kommer att belysas 
är ”musik i förskolan”, ”användning av musiklekar” och ”pedagogers förhållningssätt till sin 
röst”. Vidare presenteras uppsatsens teoretiska ram. 
 

Tidigare forskning 
Under sökningsprocessen av vetenskapliga artiklar framgick tre olika mönster, som kom att 
bli uppsatsens grundpelare. Under avsnittet ”musik i förskolan” lyfts fyra författare upp. 
Författarna i avsnittet har olika ingångsvinklar till musik i förskolan men samtliga lyfter fram 
vikten av musikundervisning i förskoleverksamheten. Musiklekar är ett av många 
förhållningssätt i förskolan som pedagoger kan förhålla sig till vid undervisningssituationer. I 
det andra avsnittet redogörs därför för hur författaren Stolić lyfter fram ”användning av 
musiklekar”. Under den tredje underrubriken ”pedagogers förhållningssätt till sin röst” 
presenteras pedagogers osäkerhet till sin egen prestation. I stycket nämns begreppet 
”tondövhet” och exempel som lyfter fram pedagogers förhållningssätt till sin egen röst.  
 

Musik i förskolan 
I avsnittet presenteras fyra vetenskapliga artiklar som förhåller sig till vikten av musik i 
förskolan. Brink Fox (2000) redogör för vikten av musik i förhållande till barns kognitiva 
utveckling. Författaren lyfter argument kopplat till musik i förhållande till 
utvecklingspsykologi där ämnet musik och kognitiv utveckling berörs. Levinowitz (1999) 
klargör i sin studie vikten av musik i förskolan och redogör för varför den fått en mindre roll i 
dagens verksamhet. Bolduc & Evrard (2017) lyfter fram att pedagogers förhållningssätt 
påverkar hur musikundervisningen ser ut. Niland (2009) beskriver i sin forskning vikten av en 
musikinriktad läroplan. Nedan presenteras deras olika ingångar i ämnet. 
  
Brink Fox (2000) har genomfört en litteraturstudie där författaren lyfter fram vikten av musik 
under utvecklingen av barns hjärnor. Brink Fox (ref. 16, se Brink Fox 2000, s. 26) lyfter bland 
annat fram att barn möter musik kontinuerligt i sin vardag vilket sker naturligt för dem i 
exempelvis lek. Ett barn möter och lär sig med hjälp av musik redan innan födseln (ref. 7, se 
Brink Fox 2000, s. 24). Enligt John Lynch (ref. 8, se Brink Fox 2000, s. 24) har musiken en 
stor betydelse för utvecklingen redan från sjätte månaden av graviditeten till födseln. En 
studie Brink Fox lyfter fram visar på att musik får fostret att reagera med hjälp av förändrat 
blodtryck, andning samt hjärtslag (ref. 9, se Brink Fox 2000, s. 24). 
 
Levinowitz (1999, s. 17) har genomfört en litteraturstudie där författaren lyfter fram vikten av 
musikundervisning i förskolan. Enligt Levinowitz (1999, s. 17) har musik i århundraden haft 
stor betydelse inom förskolor världen över men har fått en betydligt mindre roll i dagens 
samhälle. Zoltán Kodály (ref. 1, se Levinowitz 1999, s. 18) poängterar att 
musikundervisningen med ett barn bör börja redan nio månader innan barnet har fötts. 
Levinowitz (1999, s. 18) poängterar att samarbetet mellan hem och förskola är viktigt då alla 
personer i ett barns närhet har en stor påverkan för barnens utveckling. Enligt Levinowitz 
(1999, s. 18) har pedagoger på förskolan en stor betydelse för barns musikaliska utveckling 
och därmed kan de göra stor skillnad för barnens syn på musik under sin uppväxt. 
 
Bolduc och Evrard (2017) har genomfört en kvantitativ undersökning med hjälp av en enkät. 
De lyfter fram att det är allmänt känt att barn vid en tidig ålder visar uppskattning till musik. 
De menar att anledningen till att musik fått en mindre betydelse i förskolan idag är för att de 
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verksamma pedagogerna själva anser att deras kompetenser brister gällande musikanvändning 
i förskoleverksamheten (Bolduc & Evrard 2017, s. 1). I diskussionen lyfter Bolduc och Evrard 
(2017, s. 13) upp att pedagoger som anser sig ha bristande kunskaper inom musik känner sig 
begränsade när de undervisar i musiksituationer eftersom de anser att kompetensen saknas. 
När barnen lär med hjälp av musik stärks deras motoriska och sensoriska förmåga vilket leder 
till att deras minne stärks (Franklin, Moore, Yip, Jonides mfl 2008, Ho Cheung, Chang 2003 
& Steele, Bailey, Zatorre, Penhune 2013 se Bolduc & Evrard 2017, s.3) Pedagogerna uppger 
att kompetens inom ämnet är viktigt för att ge barnen en bra undervisning vilket resulterat till 
att de saknar intresse för att hålla i aktiviteter som innehåller musik. I artikeln framgår det 
även att musikundervisningen skiljer sig mycket mellan olika förskolor och en bidragande 
faktor anser de kan vara att förskollärarnas kunskaper kring musik varierar beroende på när de 
utbildade sig (Koca 2013, Nardo, Custodero, Persillin & Brink Fox 2006 se Bolduc & Evrard 
2017, s. 2).  
  
Niland (2009) har genomfört en litteraturstudie i utgångspunkt från observationer författaren 
har gjort under en undervisningssituation i förskolan. Yngre barn använder musik som ett 
tillvägagångssätt för att utforska världen (Trehub, 2001 se Niland 2009, s. 18). I leken 
utvecklas barnen självständigt genom att de sjunger, dansar och använder sig av ljudeffekter 
och deras musikaliska förmåga utvecklas därefter (Gluschankof 2002, Littleton 1998, Morin 
2001, Smithrim 1997 se Niland 2009, s. 18). Studier pekar på att musiklek under fri lek har 
engagerat barnen under en längre period än vad styrda aktiviteter från pedagoger har gjort 
(Littleton 1998 & Smithrim 1997 se Niland, s. 18). Niland (2009) menar att en läroplan med 
fokus på lek och musik kan utveckla barnens lärprocesser. Författaren poängterar att en 
läroplan med fokus på barnen och deras musikintresse kan resultera i att barnen får mer 
inflytande i verksamheten. Niland förtydligar att genom att barnen får mer inflytande i 
läroplanen vid musikaktiviteter kommer deras intresse för lärande öka (Niland 2009, s. 19).  
 
Brink Fox (2000), Levinowitz (1999), Bolduc och Evrard (2017) och Niland (2009) redogör 
för att musik är viktigt för ett barns utveckling och att musik bör introduceras i tidig ålder, 
redan innan födseln. Forskarna lyfter att eftersom alla barn inte får musik naturligt från 
hemmet har förskolan en viktig roll att främja barns musikaliska utveckling. Det framkommer 
att musik stärker barns kognitiva, sensoriska och motoriska förmågor och att barnets 
musikaliska förmåga utvecklas i exempelvis lek som innehåller sång och dans. 
 

Användning av musiklekar 
I avsnittet presenteras en studie som lyfter fram arbetet med musiklekar i förskolan. Stolić 
(2015) presenterar vikten av musiklekar nedan. 

Stolić (2015) har genomfört en kvantitativ undersökning där författaren har använt sig av 
enkäter. I artikeln lyfts det fram att musikundervisning i förskolan oftast har fokus på att 
barnen ska få utveckla sin känsla för toner, tonlängd, röststyrka, träna minnet, harmonier, och 
sin känsla för rytm (Kojov-Bukvic 1989 se Stolić 2015, s. 32). För att barnen ska utveckla 
förmågorna krävs variation vid musikundervisning och att den är anpassad för åldersgruppen. 
Under musikundervisning i förskolan är de mest vanligt förekommande aktiviteterna sång, 
musiklekar, spela instrument samt att lyssna på musik (Durkovic-Pantelic 1998 se Stolić 
2015, s. 32).  

Musiklek är den form av lek där en musikinsats krävs och där musik har en bidragande faktor 
för aktivitetens handling och uppbyggnad. Musiklek i förskolan kan bidra till att barnen 
utvecklar sina estetiska förmågor i form av rytm samt andra egenskaper som är bidragande i 
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barnens vardag (Durkovic-Pantelic 1998 se Stolić 2015, s. 32). Musiklek bidrar till att barnen 
utvecklar sin känsla till musik och när det krävs att barnen använder sin kropp utvecklas även 
deras motoriska förmågor. Vid användning av musiklek kan barnen även utveckla sin känsla 
för olika sorters musik vilket leder till att barnens intresse för musik stärks. De utvecklar även 
sin förmåga för olika känslomässiga upplevelser samt sin tolerans och att agera framför 
publik. Musiklek har med andra ord en stor påverkan för barns personliga utveckling (Stolić 
2015, s. 32). 

Stolić (2015, s. 36) lyfter fram att användning av musiklekar varierade i förhållande till vilken 
åldersgrupp pedagogerna arbetade med. Pedagogerna uppger att de använder sång som 
lärandemedel mer än musiklekar och enligt Stolić (2015) var det endast ett fåtal pedagoger 
som använde sig av musiklekar. De pedagoger som använde sig mest av musiklekar var de 
som arbetade med de äldsta barnen på förskolan. De pedagoger som arbetar med de allra 
yngsta barnen var de som använde sig minst av musiklekar i verksamheten. 

Författaren nämner att musikundervisning i förskolan bör vara varierad för att det ska 
utveckla barnen. I artikeln lyfts även musiklekar upp. Enligt författaren kan användningen av 
musiklekar vara ett förhållningssätt som gynnar barns lärande. Resultatet av studien visar att 
musiklekar inte var prioriterat i verksamheten av pedagogerna som deltog i studien. 
 

Pedagogers förhållningssätt till sin röst 
Författarna i avsnittet lyfter fram pedagogernas förhållningssätt till egen sånginsats där 
begreppet tondövhet har ett stort fokus. Nedan presenteras det resultat som Swain och Bodkin 
Allen (2014) har kommit fram till i sin studie. 

Swain och Bodkin Allen (2014) har genomfört en kvalitativ undersökning i Nya Zeeland 
gällande osäkerhet kring pedagogers sångröst. Ett vanligt förekommande begrepp gällande 
sånginsats är tondövhet. Cuddy et al. (2005 se Swain & Bodkin-Allen 2014, s. 257) 
genomförde en undersökning där över 2000 studenter deltog där det visade sig att 17 procent 
av dem ansåg sig vara tondöva. I ett flertal fall har de individer som självdiagnoserat sig som 
tondöva även diagnoserat sig som icke-musikaliska (“non musical”) eller omusikaliska samt i 
vissa fall bara personer som anses sig inte kunna sjunga (“non singers”). När personer sätter 
diagnosen tondöv på sig själv beror det oftast på att personerna har fått höra att de inte kan 
sjunga (Small 1998 se Swain & Bodkin-Allen 2014, s. 255). 
 
Swain och Bodkin-Allen (2014, s. 248) uppmärksammade under sin undersökning att det 
finns ett antal pedagoger som känner sig osäkra gällande musikanvändande i förskolan där en 
sånginsats krävs. Varje individ har möjligheten att använda sin egen röst som ett instrument. 
Eftersom rösten är en del av individen själv kan negativt bemötande angående en persons 
sånginsats upplevas nedvärderande och få personen att tvivla på sin egen kompetens (Bodkin-
Allen 2009 se Swain & Bodkin-Allen 2014, s. 246). Ett flertal pedagoger har poängterat att de 
fått negativt bemötande angående sin sånginsats av familjemedlemmar, musiklärare eller 
vänner. Det framgår att pedagoger har uppmärksammat att de värderat sin egen sånginsats i 
förhållande till personer i sin omgivning (Swain & Bodkin-Allen 2014, s. 254). Även i ett 
stort antal fall där musikinsats krävs i spel har pedagoger fått en negativ inställning till sin 
egen röst (Swain & Bodkin-Allen 2014, s. 254). Individer som fått negativt bemötande 
angående sin sånginsats har i ett flertal fall diagnoserat sig själva som tondöva. I liknande fall 
i förskolan har pedagoger upplevt att deras pedagogiska insats vid musiksituationer är 
otillräcklig (Swain & Bodkin-Allen 2014, s. 257). 
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Swain och Bodkin-Allen (2014) lyfter fram tondövhet som ett begrepp där personer som 
anser sig vara tondöva oftast har fått en negativ respons vid tidigare sånginsatser, och därefter 
självdiagnoserat sig som tondöva. Det författarna uppmärksammat var att de pedagoger som 
ansåg sig vara tondöva tvivlar på sin egen förmåga att undervisa i förskolan. En bidragande 
faktor är att de har satt sig själva i förhållande till andra och därmed nedvärderat sin egen 
sånginsats om de anser att andra har sjungit bättre. 
 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Samtliga författare nämner vikten av musikundervisning i förskolan. Det som skiljer dem åt är 
utgångspunkterna och vilka fokusområden de har valt att lyfta fram. Tydligt blir det att musik 
har en positiv inverkan på barns inlärning och att pedagogernas förhållningssätt har en stor 
betydelse för hur musik gynnar barns kognitiva utveckling. 
 

Teoretisk ram 
Den teori som ligger som grund till studien är den sociokulturella teorin, där Vygotskijs 
definition om den proximala utvecklingszonen är en viktig beståndsdel. Vidare är Friedrich 
Fröbels filosofi om musikanvändning i förskolan en utgångspunkt gällande förståelsen av 
barns lärande inom ämnet musik.  
 
Lärande i interaktion, det vill säga det sociala samspelet mellan barn och mellan barn och 
vuxen, är en grundläggande tanke inom Vygotskijs sociokulturella teori. Det har sedan 
kommit att tillämpas i samtida pedagogik. Exempelvis framhåller Endahl och Ärlemalm-
Hagsér (2015, s. 163) den sociokulturella teorin som den teori där samspelet lägger grunden 
för kunskapsskapande. Hwang och Nilsson (2011 s. 67) framhåller Vygotskijs definition om 
den proximala utvecklingszonen som en viktig utgångspunkt för att förstärka barnets lärande. 
Den proximala utvecklingszonen framhåller betydelsen av att vuxna utmanar och stöttar 
barnet där det befinner sig i sin utveckling, men också utmanar dem, för att barnet ska nå nya 
kunskaper. Det är ett viktigt teoretiskt perspektiv utifrån vårt syfte att studera hur musik kan 
stötta barns lärande. 
 
När det gäller betydelsen av musik i förskolan är pedagogen Friedrich Fröbel en viktig 
teoretisk utgångspunkt eftersom han lade grunden för förskolans tidiga upplägg och talade 
mycket om vikten av musik i förskolan. Fröbel framhöll att musik i verksamheten med barn 
ska bygga på kreativa aktiviteter, som lekar, vilket gynnar det sociala samspelet (Ehrenforth 
2005 se Holgersen 2008, s. 47). Även Brink Fox (2000, s. 25) forskning kring 
musikpedagogik, som beskrivits ovan, har Fröbel som teoretisk grund.  
 
Musik i förskolan sker oftast i samspel med andra, vilket är något som Fröbel nämner. I likhet 
med detta, betonar Vygotskij betydelsen av samspelet i lärandet. Barn i olika åldrar behöver 
stöttas på olika sätt under musiksituationer i förskolan, vilket Vygotskiljs definition gällande 
den proximala utvecklingszonen indikerar. Utifrån det som beskrivits ovan, utgör därför 
Fröbels och Vygotskijs teorier den teoretiska ramen för vårt examensarbete. 
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METOD 
 
I avsnittet presenteras val av metod samt en beskrivning av studiens urval. Vidare i avsnittet 
presenteras forskningsetik, analysmetod av intervjumaterialet samt en beskrivning av hur 
studien är genomförd, där även vårt vetenskapliga förhållningssätt presenteras. 
 

Kvalitativ intervjustudie 
Under genomförandet använde vi oss av en kvalitativ intervjumetod. Enligt Christoffersen 
och Johannessen (2015, s. 16) är kvalitativ metod en metod som kan upplevas som mer 
flexibel än den kvantitativa metoden. De svar som den kvalitativa metoden framhäver kan inte 
alltid mätas statistiskt eftersom den omfattar ett större omfång av öppna frågor vilket gör den 
till en mer flexibel metod.   
 
Vi planerade tidigt att använda oss av kvalitativa intervjuer och enligt Christoffersen och 
Johannessen (2015, ss. 83-84) är det den metod som är den vanligast förekommande vid 
insamling av data. Användning av kvalitativa intervjuer bidrar även till mer utförliga svar från 
respondenterna vilket bidrar till en större helhetsbild. 
 
Kvale och Brinkmann (2014, ss. 18-19) beskriver intervju som en metod där två individer 
med ett gemensamt intresse håller ett samtal. Intervjun har ett tydligt ändamål samt en tydlig 
struktur. Under en forskningsintervju är det endast ena parten som styr samtalet, detta med 
hjälp av frågor kring ämnet. Den som blir intervjuad styr alltså inte samtalet utan svarar på de 
frågor intervjuaren ställer. 
 
Den intervjumetod vi valde att använda oss av var halvstrukturerade intervjuer. Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 45) beskriver halvstrukturerad intervju som en metod där intervjuaren 
har ett tydligt syfte med intervjun och kan jämföras med vardagssamtal. Våra valda 
intervjufrågor (Bilaga 1) ser vi som guidelinjer under intervjutillfällena snarare än ett 
frågeformulär som måste följas strikt. Det ger oss möjligheten att formulera frågorna så de 
passar situationen på bästa sätt. Kvale och Brinkmann (2014, s. 45) beskriver intervjuguide 
som en metod där frågor används som ett stöd under intervjutillfällena. 
 
Syftet med studien är att synliggöra det förhållningssätt förskollärare har till musik i 
förskolan. Genom studien vill vi tydliggöra det lärande som sker under musiksituationerna. 
Valet av metod blev kvalitativa intervjuer eftersom vi ville få fram frågan “hur” med fokus på 
förskollärares förhållningssätt. 
 
En kvalitativ forskningsintervju strävar mot kvalitet istället för kvantitet och har istället för 
siffror ord i fokus. Intervjuaren försöker se individens omvärld och lyfter fram ett beskrivande 
perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014, s.47). 
 
I studien valdes kvalitativa intervjuer eftersom kvantitativa enkäter eller kvalitativa 
observationer inte hade gett konstruktiva svar som senare kunde följas upp på plats. 
Kvalitativa intervjuerna som utgångspunkt för insamling av data kan ge ett tydligt underlag 
för hur musik i verksamheten används idag. Genom användande av öppna intervjufrågor kan 
förskollärare som deltar i studien beskriva hur de väljer att planera sin musikundervisning.  
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Urval  
Ett kriterium vi valde att förhålla oss till under studiens gång var att antalet förskollärare inte 
fick vara färre än fem personer. Det kriterium vi ansåg vara viktigt att förhålla oss till var att 
informanterna ansåg sig ha kompetenser inom musikundervisning i förskolan. Vi valde att 
begränsa oss till förskollärare då den kompetens förskollärare har kändes relevant för studien. 
Vi ville även inkludera erfarna musikpedagoger som arbetar med barn i förskolan om det 
fanns förskollärare som hade de meriterna. En av de deltagande utbildar sig för tillfället till 
förskollärare men eftersom hennes meriter som musikpedagog kändes relevant valdes det att 
inkludera henne tillsammans med de övriga förskollärarna.   
  
Missivbrev (Bilaga 2) och samtyckesblankett (Bilaga 3) skickades ut till över 30 
förskolechefer, varav fem har uppgett medgivande och förskollärarnas intresse att delta i 
studien. Eftersom endast fem valde att delta i studien var utfallet stort. 
  
Kvale och Brinkmann (2014, s.107) beskriver samtycke som ett förhållningssätt där de 
involverade får reda på vad som är syftet med intervjun. De beskriver det även som ett val där 
deltagarna kan välja att dra sig ur intervjun om de inte vill delta längre. Som forskare är det 
även viktig att tydliggöra vem det är som får tillgång till intervjun. Vi upplevde att vi hellre 
vill ha långa och utvecklade svar snarare än korta och koncisa. Vi vill förmedla frågan “hur” 
vilket skulle varit svårare med fler och mindre beskrivande intervjuer. Vi har intervjuat både 
musikprofilerade och icke-profilerade förskolor. Vi har även intervjuat två personer som 
arbetar som musikpedagoger i förskoleverksamheten. Samtliga personerna som deltagit i 
studien arbetar eller har arbetat aktivt med musik i förskoleverksamheten. Alla intervjuerna 
har utförts i Västsverige och de har skett på olika förskolor i olika städer. 
 
Nedan presenteras de personer som deltagit i studien (där fiktiva namn har använts): 
 
Sara: Förskollärare sedan 2000 samt musikpedagog sedan 2001. Hon har arbetat med musik i 
förskolan under 17 år. Sara arbetar med barn i åldrarna 1-6 år. 
 
Eva: Förskollärare sedan 2003 och har arbetat med musik i förskolan under 15 år. Eva har 
arbetat i majoritet med barn i åldrarna 3-5 år men även i åldrarna 2-6 år. 
 
Anders: Förskollärare sedan 2001 och har arbetat med musik i förskolan under 17 år. Anders 
har arbetat med barn i åldrarna 1-9 år då han även har arbetat i fritidsverksamhet. Anders 
arbetar för tillfället med barn mellan 4-6 år. 
 
Mona: Är musikpedagog som för närvarande läser till förskollärare. Mona har arbetat med 
musik i förskolan sedan 2011, det vill säga 7 år. Mona arbetar i första hand med barn i 
åldrarna 1-3 år men även äldre barn i 4-6 års ålder. 
 
Stina: Förskollärare sedan 1995 och har arbetat med musik i förskolan under 23 år. Stina är 
biträdande förskolechef och arbetar därtill med barn under musiksituationer i åldrarna 1-6 år. 
  

Genomförande 
För att kunna genomföra de halvstrukturerade kvalitativa intervjuerna valde vi att göra en 
intervjuguide som vi kunde förhålla oss till under intervjuernas gång. Intervjuguiden (Bilaga 
1) innehöll 19 öppna frågor där den sista frågan var en uppsamlingsfråga. Varje intervju tog 
30 till 40 minuter. 
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Samtliga intervjuer utfördes på plats på förskolorna i avskilda miljöer från den aktiva 
verksamheten. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för att studiens resultat 
skulle bli tillförlitlig och ordagrann. Telefonen placerades nära informanten eftersom 
personens svar var viktigare än uppläsandet av intervjufrågorna. På grund av tidsbrist delades 
intervjuerna upp jämlikt mellan oss som författare och det resulterade till att endast en telefon 
användes för inspelning vid varje tillfälle. Innan intervjun startade genomfördes därför ett 
ljudtest för att veta att tekniken fungerade samt att förskolläraren hördes. I förhållande till 
forskningsetiken tillfrågades förskollärarna om medgivande innan intervjuerna spelades in. 
Samtliga informanter godkände inspelning som insamlingsmetod vid respektive 
intervjutillfälle. Ett aktivt val gjordes att inte anteckna under intervjutillfällena,	  valet gjordes 
eftersom att ögonkontakt sågs som en viktig aspekt i förhållande till det sociala samspelet. Att 
anteckna under intervjutillfällena kan även resultera i att stora uppehåll kan ske i samtalet. 
Detta eftersom metoden att anteckna är tidskrävande, vilket gör att intervjun kan fortsätta utan 
hinder. Det upplägg som användes under genomförandet resulterade i att båda författare tog 
ett jämt fördelat ansvar under studiens gång under samtliga delar. Båda författarna har 
genomfört intervjuer och bearbetat materialet. Samtliga delar av examensarbetet har även 
skrivits och strukturerats tillsammans. 
 

Analys/bearbetning av material 
Efter det att intervjuerna utförts gjordes en transkribering av de svar som tillkommit från de 
samtliga intervjuerna. Intervjuernas längd varierade från 30 till 40 minuter och därmed tog 
transkriberingen lång tid. För att effektivisera arbetet med transkriberingen delades 
intervjuerna upp vid avlyssningsprocessen. En intervju tog mellan fyra till sex timmar att 
transkribera. För att underlätta arbetet öppnades ett Word-dokument upp med intervjufrågorna 
och svaren skrevs under frågorna.   
 
För att underlätta att se mönsterbildningar i svaren från intervjuerna togs ett aktivt val att 
skriva ut dem, för att därefter jämföra svaren mot varandra. Därefter klipptes de besvarade 
intervjufrågorna isär och grupperades under olika teman för att underlätta analyseringen. 
Kvale och Brinkman (2014, s. 220) beskriver utskrift som en metod som kan användas när det 
krävs en djupare analys av intervjun. De teman som urskildes hade gemensamma faktorer i 
svaren. För att lättare kunna koda materialet ströks svaren med gemensamma nämnare under 
samt utdrag och citat som hade relevans i förhållande till syfte och frågeställningar. Kvale och 
Brinkman (2014, s. 241) beskriver kodning som den del av analysen när forskaren 
kategoriserar sitt material. Teman som urskildes i studien var ”Barn, musik och lärande”, 
”Musikundervisning i förskolan”, ”Förskollärarnas musiksituationer i förskolan”, 
”Rekommendationer till andra pedagoger” samt ”Forskning och litteratur gällande musik”. 
Dessa teman har sedan använts som underrubriker i resultatkapitlet och i resultatdiskussionen. 
  
Eftersom de 19 frågor som ingick i intervjuguiden gav långa och rikliga svar användes endast 
det intervjumaterial med mest relevans till syfte och frågeställning i resultatet. Det innehåll 
som ansågs vara mindre relevant sorterades bort innan resultatet skrevs. 
  

Forskningsetik 
Under studiens gång var det viktigt att uppfylla Vetenskapsrådets etiska krav. 
Vetenskapsrådet (2002, s. 6) lyfter fram fyra etiska huvudkrav som forskare ska förhålla sig 
till under undersökningens gång: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskaren måste ge information till de deltagande angående 
studiens syfte. Informationskravet utgår från Vetenskapsrådets första regel som innebär att 
forskare ska information angående deltagarnas uppgifter och villkor presenteras. Deltagarna 
skall även få information om att deltagandet i studien är frivilligt och att de har rättighet till 
att välja att när som helst avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). För 
att uppnå informationskravet skickades ett missivbrev ut till samtliga informanter med 
information angående vår undersökning (se Bilaga 2). Missivbrevet skickades först ut till 
förskolecheferna och efter deras godkännande skickades även informationen ut till de 
deltagande i studien. 
 
Samtyckeskravet innebär att undersökningens deltagare har rätt till att själva bestämma över 
sin medverkan. De deltagande har rätten till att kunna avbryta sin medverkan om de upplever 
att negativa följder har orsakats under deras deltagande. Forskaren har inte heller rätt att 
försöka övertala de medverkande eller få dem att känna sig tvingade till att fortsätta delta i 
studien (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-10). För att uppnå samtyckeskravet skickades en 
samtyckesblankett ut tillsammans med informationsbrevet. Samtyckesblanketten togs även 
med till intervjuerna där deltagarna fick möjlighet att skriva på sitt samtycke på plats (se 
Bilaga 3). Anledningen till metodvalet var att om det fanns frågor kunde dessa diskuteras på 
plats för att minska risken för missförstånd. Eftersom endast förskollärare deltog och inga 
specifika barn beskrevs i studien krävdes inget godkännande från vårdnadshavare. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagares personuppgifter i studien är hemliga 
och bevarade så att utomstående inte kan ta del av informationen. Det ska vara omöjligt för 
personer som inte deltar i undersökningen att se informationen som delgetts mellan forskare 
och deltagare. Om uppgifterna om deltagaren kan upplevas vara etiskt känsliga är det extra 
viktigt att all data förvaras där obehöriga inte kan nå dem (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). För 
att uppnå konfidentialitetskravet vad det viktigt att informanterna fick information om att alla 
svar i studien anonymiseras samt att fiktiva namn används. Enligt Vetenskapsrådet (2017, ss. 
40-41) är anonymitet ett förhållningssätt där deltagarnas identitet är omöjlig att ta reda på.  
 
Nyttjandekravet innebär att all insamlad data om deltagarna endast får användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). För att uppnå nyttjandekravet i vår studie 
krävdes en tydlighet med att all insamlad data endast kommer användas i forskningssyfte. I 
samband med intervjuerna informerades det även om att all data raderas efter att studien är 
genomförd samt att inga personuppgifter presenteras. 
 

 

Reliabilitet och Validitet 
Två begrepp vi har valt att förhålla oss till gällande forskningsetik är reliabilitet och validitet. 
 
Reliabilitet har sitt ursprung i engelskans “reliability” vilket har innebörden “tillförlitlighet” 
(Christoffersson & Johanessen 2015, s. 21). Reliabilitet syftar alltså på en undersöknings 
tillförlitlighet, det vill säga att om flera personer hade genomfört samma intervju skulle de fått 
liknande svar (Kvale och Brinkmann 2014, ss. 295-296). Att arbeta med reliabilitet innebär att 
forskaren inte använder sig av förutfattade meningar under forskningens gång (Roos 2014, s. 
51). För att studien skulle bli tillförlitlig gjordes en bedömning att minst fem förskollärare 
som arbetar eller har arbetat med musik i förskolan skulle delta. Avgränsningen av att endast 
använda sig av förskollärare som arbetar med musik i förskolan gav studiens resultat en större 
tillförlitlighet. Det aktiva valet som bestämdes att spela in intervjuerna istället för att skriva 
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anteckningar var för att deltagarnas svar skulle bli korrekta. Eftersom antalet informanter i 
studien var förhållandevis lågt resulterar det till svaren inte kan ses som generella resonemang 
från förskollärare i förskoleverksamheten. 
 
Begreppet Validitet kommer ursprungligen från engelskans “validity” (Christoffersson & 
Johanessen 2015, s. 22). Validitet beskriver undersökningens giltighet och trovärdighet 
(Kvale och Brinkmann 2014, ss. 296). För att få validitet under en undersökning krävs det att 
forskaren överväger vilka ord, frågor och vilken metod som är lämplig för att undersökningen 
ska bli trovärdig (Roos 2014, s. 55). För att få ett trovärdigt och giltigt resultat valdes 
kvalitativa intervjuer som metod för att besvara det syfte och de frågeställningar som 
formulerats. Den intervjuguide som användes sågs noggrant över innan intervjutillfällena. 
Frågorna uppmuntrade till beskrivande svar från informanterna vilket resulterade till att det 
inte blev några generella svar. 
  

Sammanfattning av metodavsnittet 
Den metod som studien bygger på är den kvalitativa metoden kvalitativa intervjuer. Under 
intervjutillfällena användes en intervjuguide och intervjuerna genomfördes på deltagarnas 
förskolor i avskilda miljöer från övrig verksamhet. För en trygghet valdes det att 
genomgående uppfylla de fyra etiska kraven och under processens gång presenterades dessa 
tydligt för informanterna. Reliabilitet och Validitet var precis som de etiska kraven en viktig 
aspekt att förhålla sig till. Efter genomförandet av intervjuerna skedde analysering och 
bearbetning av materialen.  



	   12	  

RESULTAT 
 
I nedankommande avsnitt presenteras resultatet av studien. Resultatet beskrivs utifrån fem 
olika underrubriker, vilka utgår från de teman som kunde urskiljas i resultatet. Dessa teman är 
”Barn, musik och lärande”, ”Musikundervisning i förskolan”, ”Förskollärares 
musiksituationer i förskolan”, ”Rekommendationer till andra pedagoger” samt ”Forskning och 
litteratur gällande musik”. I slutet av avsnittet presenteras även en resultatsammanfattning. I 
studien ingår förskollärarna Eva, Sara, Anders, Mona och Stina. Både Mona och Sara är 
utbildade musikpedagoger och Stina är vid sidan om förskollärare även biträdande 
förskolechef. Samtliga förskollärare som nämns har fiktiva namn. 
 

Barn, musik och lärande 
I temat ”Barn, musik och lärande” behandlas vikten av musik i förskolan. Vid analysen av 
intervjumaterialet blev det tydligt att förskollärarnas intervjusvar gällande barns lärande i 
koppling till musik sammanföll och skapade likartade argument. Temat berör hur 
förskollärare ser på barns lärande och svaren har en tydlig koppling till musik. Förskollärarna 
lyfter även fram sina åsikter angående vad som gynnar och inte gynnar barns lärande i 
musiksituationer. 
 
Samtliga förskollärare nämner att musik är ett eget språk som är viktigt för barnen att ha 
tillgång till. Ett flertal av förskollärarna lyfter fram att musik inte alltid behöver vara ett 
verbalt språk och därför kan användas av alla barn i verksamheten, även om de inte kan 
kommunicera med ord. De trycker även på den sociala aspekten och menar att musik är ett 
verktyg för att lära tillsammans med andra. 
 
Följande citat är taget från Eva där hon berättar om vikten av musik som språk: 
 

Det är ett språk som man inte behöver ha ord för. Antingen kan man använda musiken och sång 
och musik som ett eget språk eller som ett redskap till att nå andra syften. Man får lätt in rim 
och ramsor, man får språkutveckling, men även samspel. Alltså det finns mycket som går att 
knyta till och göra med musiken. 

 
Vid analysen av förskollärarnas intervjusvar blev det tydligt att samtliga förskollärare var 
överens om att musik gynnar barns lärande på ett flertal plan. Ett ämne som flera av 
förskollärarna berörde var barnens språkutveckling. Sara påpekar att hon har upplevt att barn 
som inte har lärt sig det svenska språket än har kunnat sjunga låtar som är på svenska. Hon 
berättar att hon upplever att barnen med svenska som andraspråk har lärt sig svenska snabbare 
med hjälp av sång och musik. Eva berörde ämnet matematik där hon berättar att det finns fall 
där barn kan sjunga en talrad utan att kunna räkna den. 
  
Gällande språkutveckling beskriver Mona följande: 
 

Jag jobbar ju på en småbarnsavdelning och där blir det väldigt tydligt att det stöttar språk- 
utvecklingen. För barn med svenska som andraspråk som håller på att lära sig det, kan ibland 
sjunga på svenska men inte prata några svenska ord. 

 
Förskollärarna var överens om att musik kan gynna barns lärande på samtliga områden av 
läroplanen beroende på hur det används. När frågan angående om det finns situationer i 
verksamheten när musik i förskolan inte gynnar barns lärande skiljde sig svaren åt. 
Majoriteten är dock överens om att musiksituationer måste ha ett tydligt syfte för att det ska 
vara lärorikt för barnen. Både Anders och Eva lyfter fram att val av musikgenre spelar roll för 
hur lärorik musiksituationen blir. Eva tar upp ett exempel om låtvalet ”nu är det jul igen”. 
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Hon påpekar att det är viktigt att anpassa låtvalet till syftet med aktiviteten. Hon menar att om 
syftet är att barnen ska dansa ringdans är låten bra till sitt syfte, men om barnen ska få känna 
harmoni kan lärsituationen missgynnas. 
  
 I citatet nedan lyfter Anders fram ett exempel med musik under en skapandesituation där inte 
barns lärande gynnas: 
 

För min del handlar det om att sätta på musik som inte funkar vid just det tillfället. Säg att 
några barn sitter och pärlar och skapar, då kanske det är synd att sätta på musik som är 
“diskodunk” eller techno, väldigt dansant då. Då kanske de hellre vill röra på sig. En del musik 
manar dig till att “okej kom igång, kör liksom” och så finns det musik som är väldigt 
koncentrationsfrämjande så som barockmusik exempelvis Händel och Bach. Det gillar jag. 

 
Även om samtliga förskollärare redovisade vikten av att anpassa aktiviteten till sitt syfte var 
Stina ensam om att nämna vikten av pedagogernas medvetenhet i sitt användande av musik i 
förskolan: 
 

Absolut finns det situationer i verksamheten när det inte gynnar barns lärande. Jag tycker ofta 
att när man sådär helt ogenomtänkt sätter på diskomusik och alla ska dansa… ja, det kan gynna 
barns lärande men vem har sagt att det alltid måste gynna barns lärande? Det kan väl vara för 
att det är kul? 

 
Stina fortsätter: 
 

[...] Alltså om man har medvetna pedagoger så gynnas barnen av musik, så säger jag. 
  
Samtliga förskollärare menar att om ett lärande ska gynnas krävs det ett syfte med 
undervisningssituationen. De var även överens om att musik kan täcka samtliga moment i 
läroplanen och att lärande sker bland annat i koppling mellan musik och språkutveckling. 
 

Musikundervisning i förskolan 
Det andra tema som skapades vid analysen av intervjumaterialet behandlade 
musikundervisning i förskolan. Via intervjusvaren blev det tydligt att svaren gällande 
tidsaspekt, antal barn och ålder på barngruppen kunde skapa ett tema. I avsnittet redogörs det 
för hur länge en typisk undervisningssituation med musik ser ut, hur länge förskollärarna 
anser att musiksituationen bör vara samt om det skiljer sig mellan barnens åldrar. 
 
Förskollärarna är överens om att det egentligen inte finns någon tydlig ram för hur många 
barn som kan vara med under en musiksituation. De påpekar att det är situationsbundet och 
det beror på olika variabler som miljö, samlingens struktur och planeringen av aktiviteten. 
Gällande de yngsta barnen i förskolan uppger samtliga att det bör vara färre barn än om det 
rör sig om de äldre barnen. Under musiksituationer med äldre barn varierar sig svaren 
eftersom förskollärarnas fokus skiljer sig åt. 
  
Anders förklarar att miljön är avgörande för antalet barn: 

 
Det hänger helt på miljön. Är du ute så kan du ha en väldigt stor grupp. Är man runt en 
midsommarstång och flera pedagoger är på plats och hjälper till då skulle du kunna ha flera 
hundra barn egentligen. Är du inne i en liten och begränsad yta så handlar det om att det är 
miljön som avgör och deras förmåga att fånga deras intresse. 

 
Sara beskriver att antalet äldre barn inte får vara allt för litet: 
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Vi har sett att det är bättre med ett större antal barn för att barnen tittar på varandra. De blir 
trygga av att de inte gör aktiviteten själva och de kan se när de andra barnen gör samma sak 
som dem vilket motiverar de till att utmana sig själva. Har man har 5 barn blir de mer 
försiktiga. 

  
Mona berättar att antal barn beror på om hon har en annan pedagog med eller inte: 
 

Om jag har en pedagog med så funkar det med 10 till 15 barn, men är jag själv får det vara 
färre, kanske 8 stycken. 

 
När tidsgräns lyftes var svaren väldigt varierande. Två av förskollärarna uppgav inte någon 
specifik tid utan ansåg att det handlar om att följa barnen och att situationen styr. De övriga 
tre förskollärarna hade liknande referensramar gällande tid på musikaktiviteterna. Gällande de 
yngre barnen nämndes 10 till 20 minuter och med de äldre kunde det variera mellan 25 till 40 
minuter. 
 
Stina ger ett exempel från egna erfarenheter: 
 

Det beror helt och hållet på hur det ser ut. Jag har varit med om när jag har jobbat med 
småbarn, då hade vi sångsamlingar faktiskt varje dag. Då kanske de inte kan vara längre än  
10 till 15 minuter, det orkar de inte. Men jag har även jobbat medvetet med små barn och då 
använt mig av rytmik och trummor. Det är dagsformen som avgör så det kan även bli 20 
minuter. 

 
Eva ger en konkret tid som hon brukar förhålla sig till: 
 

[...] alltså 25 minuter, inte mer för att det också ska vara lyckat hela vägen. Det skulle jag säga 
är ett snitt, yngre barn runt 20 minuter. 

 
Mona lyfter i sina argument fram att musiksituationer är situationsbundna: 
 

Som sagt var så tycker jag verkligen att det beror på situationen. Men man kan följa barnens 
ork och intresse så ska man kanske inte ha någon fast tid. Det är det allra roligaste och det är 
det bästa. Så egentligen vill jag kanske inte sätta en exakt tid. 

 
En aspekt som även lyftes fram var koncentrationsförmågan hos barnen. Även om svaren 
hade en liknande ingång skiljde de sig åt. Anders valde att fokusera på att med de små barnen 
bör undervisningssituationen vara under en kortare tid eftersom de är mer situationsbundna. 
Mona väljer däremot att lyfta fram att de äldre barnen klarar av att vara koncentrerade under 
en längre period. För att svarens skillnader ska lyftas fram presenteras bådas citat nedan. 
  
Anders lyfter fram de yngre barnen: 
 

Jo med små barn är det såklart bättre om det är en liten grupp, de är ju mer situationsbundna. 
De är väldigt impulsstyrda och spontana och har väldigt kort koncentrationsförmåga jämfört 
med de äldre. 

 
Mona lyfter fram de äldre barnen: 
 

De äldre barnen orkar ju vara mer koncentrerade. Men det är ju också beroende på dagsformen 
på barnen. 

 
Förskollärarna lyfter fram ett flertal aspekter som spelar roll för antalet barn med utgångpunkt 
från sina egna erfarenheter. De är dock alla överens om att vid yngre barn bör antalet vara 
lägre och undervisningssituationerna kortare än med de äldre barnen. 
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Förskollärarnas musiksituationer i förskolan 
Tredje temat lyfter fram förskollärarnas musiksituationer i förskolan. När materialet 
analyserades blev det tydligt att förskollärarnas svar på frågan om hur en typisk 
musiksituation kan se ut kunde bli ett eget tema. Det tredje temat som lyfts fram är därför 
gällande de pedagogiska musiksituationerna förskollärarna valde att delge. Förskollärarna 
lyfte fram olika typer av musiksituationer. 
  
Majoriteten av pedagogerna använde sig av styrda musikaktiviteter. Eva berättar att hon 
använder sig av en sagokaraktär som bor i en låda. I lådan finns flera sångkort som är 
anpassade till avdelningens tema och barnens intresse. När Eva arbetar med sagokaraktären 
lägger hon en stor vikt vid att dramatisera för att fånga upp barnens intresse för musik. När 
Eva går in i karaktären finns det en struktur som hon följer vilket barnen är väl införstådda 
med. Barnen vet vad de kan vänta sig av aktiviteten vilket Eva upplever ger goda resultat 
utifrån den tanke hon har med musikaktiviteten.  
  
Eva beskriver sina val av sånger: 
 

De sånger som är i lådan är sånger som cirkulerar i barngruppen just nu. Det kan vara vanliga 
sånger som man sjunger eller ibland sånger som jag spontant inte använder, typ bä bä vita 
lamm, som jag också vill ska finnas med en när man har varit på en förskola. Men själv tycker 
jag att det är roligare att sjunga andra sånger tillsammans med barnen. Vi kanske ändrar på 
traditionella sånger som vi utvecklar men klassiska versioner på sånger och visor behöver 
också finnas. Då kanske de finns med i lådan, den är rolig! 

 
Eva uppger att hon har strategier gällande sånginlärning i förskolan. Hon använder sin egen 
sånginsats som ett redskap för att implementera nya låtar under fler tillfällen än endast i rena 
musiksituationer. Eva förklarar att det är viktigt för henne att inte träna på exempelvis 
luciasånger för länge eftersom att barnen kan uppleva det som repetitivt vilket leder till att de 
tappar intresset. Hon börjar med att introducera sångerna för barnen under en styrd 
musiksituation för att därefter implementera sångerna vid andra tillfällen under dagen. Enligt 
Eva stärker det barnens inlärning av sångerna vilket resulterar i att barnen lär sig sångerna 
snabbare. Eva lyfter även fram vikten av att veta hur man som pedagog kan använda sin 
sångröst ur ett pedagogiskt förhållningssätt. 
  
Eva beskriver ett exempel: 
 

Forskningen visar att vi använder våran röst på liknande sätt världen över, exempelvis om man 
säger “Ap ap ap ap!”, även om de inte sägs med exakt samma ord. Att sjunga kan få samma 
effekt som att prata och du slipper att använda en tillsägelse, så arbetar jag. Barnen vet också 
vart jag befinner mig om jag sjunger vilket skapar trygghet i barngruppen. 

 
Stina berättar om sina musikstunder med ett stort antal barn: 
 

Jag har nu för tiden fått möjlighet att ha musikstunder med barn i större grupper och måste 
därför anpassa mig efter det. Jag har mellan 30 till 40 barn varje gång, då är vi i en cirkel. Då 
har vi både sång, rytmik och så brukar jag ofta avsluta med en lek eller två. Sånglekar använder 
jag för att jag tycker att det är lite bortglömt, det älskar dem, så ungefär en 20 till 30 minuter. 
Musikstunderna är ofta anpassade till vad avdelningarna vill ha och vad de jobbar med. Jag 
försöker anpassa musikstunden efter vilket lärande vi vill att barnen ska få. Sen är det lite 
begränsade om man är för många. Man kan inte göra alla sorters lekar men så är det, det får jag 
anpassa mig till för det är så det ser ut nu. 

 
Sara beskriver systematiskt sitt upplägg på sina musikundervisningssituationer. Hon inleder 
med att barnen välkomnas in i ett mörkt rum där de i lugn takt startar musiksituationen. Andra 
segmentet av musiksituationen fokuserar på den planerade aktiviteten och kan skilja sig 
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mellan tillfällena. Avslutningsvis använder Sara en avslutande aktivitet som har som syfte att 
få barnen att slappna av. Anledningen är att hon vill att barnen ska kunna återanpassas i de 
fridfulla aktiviteterna deras respektive avdelning de ska tillbaka till har. 
 
Sara förklarar ett förhållningssätt hon anser är viktigt att ha vid musikundervisning: 
 

Det viktigaste är att möta barn med kärlek och att vara tydlig med att alla barnen kan. Alla är 
välkomna. Vi delar inte på barnen utan behandlar alla lika efter varje barns behov. Det är 
viktigt att barnen får komma med egna förslag. Exempelvis om ett barn säger “kan vi göra 
såhär?” så ska man alltid lyssna in dem och bekräfta och efterlikna det barnet gör. De växer av 
det och blir stolta över sin prestation. Det gäller att aldrig tvinga barnen utan låta det komma 
när det kommer. [...] En annan sak jag tycker är väldigt viktigt om du ska jobba med musik är 
att inte gömma instrumenten, låt de få möjligheten att utforska instrumenten själva, för det 
tycker barnen är kul. 

 
Anders och Mona lyfter fram att deras musiksituationer kommer mer spontant. Anders 
berättar att han har slutat med strukturerade musiksamlingar och istället utgår från barnens 
intresse och anpassar sig till att fånga de spontana lärsituationerna med musik. 
 
Anders berättar om sina erfarenheter: 
 

Musik ska bara dyka upp för att det känns som en bra idé. En typisk musiksamling jag hade 
förr i tiden var väldigt strukturerad, det var som en lektion “nu sitter vi här och nu ska vi lyssna. 
Alla måste sitta stilla”, vissa kan inte det och då kanske någon indirekt säger “oj, då får du inte 
vara med”. Det försöker jag komma bort från nu för att det är ett arbetssätt vi inte längre jobbar 
med här, vilket har gett mig en tankeställare. Så jag försöker att få det spontant, roligt och 
frivilligt och att det är barnens intresse som styr det. 

 
Anders fortsätter: 
 

Det finns en tradition i förskolan av att sitta i ring med en samling. Du kan ju ha ett gäng 
pedagoger som säger “nu får du skärpa dig”. Det är ju ganska tråkigt för barnen att delta i en 
sådan situation tycker jag. 

 
Mona beskriver att även hon har slutat utföra styrda musikaktiviteter och utgår även hon från 
det spontana lärandet. Hon berättar att de styrda musikaktiviteterna hon genomför sker i 
storgrupp med alla barn på förskolan. I genomförandet använder Mona sig av låtar som 
barnen har erfarenhet av men hon försöker även inkludera nya låtar för barnen. Hon berättar 
även att hon kombinerar lugna sånger och rörelsesånger under sina musikaktiviteter. Mona 
förklarar att hon uppskattar när barnen sitter i en cirkel eftersom hon anser att det är viktigt att 
alla ser varandra och att man kan följa barnen i vad de gör och se hur de interagerar under 
aktiviteten. 
 
Mona berättar även att hon använder sig av bildstöd när hon undervisar i musik: 
 

Det är väldigt viktigt att ha något slags bildstöd, antingen ha 3-dimensionella figurer eller 
bilder så att barnen kan förstå vad det är vi ska sjunga. Det gör att det hela blir mycket lättare 
under samlingssituationer och det kan ju vara ett sätt för att fånga upp intresset. Då kan man 
säga “kom, nu ska vi kolla i musiklådan” och så knackar vi på den. Och så har vi en massa 
figurer som exempelvis presenterar det man ska göra. Det är en viktig grej som vi har här hos 
oss som jag och mina kollegor använder sig väldigt mycket av. På väggarna har vi stora bilder 
på sångerna som vi sjunger tillsammans med barnen. Är det exempelvis “imse vimse spindel” 
så är det en bild på en stor spindel som barnen kan peka på. Mina och mina kollegors 
erfarenheter är att det funkar väldigt bra att arbeta på det sättet. 
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Det skiljer sig åt hur förskollärarna väljer att lägga upp sin musikundervisning. Tre av 
förskollärarna uppger att de i majoritet använder sig av styrda musikaktiviteter. De övriga 
förskollärarna berättar att de istället har valt att ta till vara på de spontana musiksituationerna. 
 

Rekommendationer till andra pedagoger 
Det fjärde temat lyfter fram de rekommendationer som förskollärarna hade till andra 
pedagoger som vill arbeta med musik i förskolan. Temat innehåller instrumentanvändning 
samt osäkerhet kring sin sångröst. Vid analysfasen av det insamlade materialet observerades 
ett tydligt tema där förskollärarna beskrev tillvägagångssätt och förhållningssätt för pedagoger 
i musiksituationer. Samtliga förskollärare har lyft fram exempel från sina egna erfarenheter 
till oerfarna förskollärare som vill arbeta med musik i förskolan. 
 
Sara lyfter fram att pedagoger inte ska vara rädda för att använda musik i verksamheten. Hon 
nämner att det viktigt att inte tänka på hur andra pedagoger värderar ens insats utan att istället 
tro på sin egen förmåga. 
 
Sara berättar följande:   
 

Titta inte på personalen när du har en grupp barn, titta på barnen, de är tacksamma för det lilla 
man gör. Barnen är som svampar, de gör vad du gör. Var inte orolig för de andra pedagogerna 
om du spelar fel, det gör ingenting för det kommer, tro mig. Jag hade aldrig spelat tidigare och 
nu kan jag spela trumma, djembe och gitarr. Nu håller jag på att lära mig spela fiol så jag kan 
alla strängar och spela lite grann. Det är det som det handlar om, alla kan. Det är bara att våga 
och inte vara så här “vad ska de andra säga”, utan bara kör. Det viktigaste är att du tror på det 
du gör. 

 
De övriga förskollärarna lyfter fram att det finns sätt att underlätta musikundervisning i 
förskolan. Samtliga lyfter fram att musik inte måste vara svårt, under längre stunder eller att 
pedagogerna måste kunna ett instrument för att lyckas. 
 
Stina tar upp ett exempel med hjälpmedel: 
 

Som sagt, i varenda sångbok som finns idag finns det en CD skiva till. Ofta finns det både CD 
skiva där de sjunger och en med bara musik. Så det är lätt att använda sig av om man känner att 
man inte behärskar något musikinstrument. Det här med rytmik kan alla syssla med. Man kan 
tillverka toapappersmaracas och det kan alla jobba med. Det finns många genvägar idag och det 
tror jag är bra. 

 
Anders poängterar att det är viktigt att musiksituationerna inte behöver vara avancerade för att 
vara gynnsamma för barnens lärande. Han nämner att det är lätt att sätta för höga krav på sig 
själv vilket gör det lätt att misslyckas. Anders berättar att det viktigaste när man arbetar med 
musik i förskolan är att välja enkla sånger med enklare ackord. Han tror att det kan stärka 
pedagogens självförtroende om de lyckas genomföra aktiviteten vilket ger pedagogen 
trygghet. 
 
Vidare förklarar Anders: 
 

Jag tror att det är viktigt att lyckas välja saker som går att genomföra så att du känner en positiv 
utveckling, “jag kunde det här”. Det exempel jag nu berättat har likheter från när jag själv 
musicerat i förskolan. Det fanns stunder när jag också valde för svåra saker och tänkte “nu ska 
jag visa dem” men nu för tiden tycker jag att det är bättre att välja någonting enkelt. 
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Gällande pedagogers osäkerhet kring sin sånginsats eller sin förmåga att genomföra 
aktiviteter med musik var samtliga förskollärare överens om att det viktigaste är att tro på sin 
egen förmåga och förstå att barn inte värderar pedagogens insats. 
 
Eva förklarar sin uppfattning om pedagogers sånginsats: 
 

Vi kan säga såhär, barn dömer aldrig, det tror jag. Passa på att använda dig av en barngrupp för 
att utvecklas, för bara du gör det med inlevelse på ditt sätt så kommer barnen kunna lyfta dig. 
Sitter det en annan pedagog bredvid så strunta i den, men arbeta då också aktivt när du är i en 
mindre grupp och var öppen med det då får tillbaka. För barn ger feedback direkt, du kommer 
höra och märka om de inte förstod vad du menade, du kommer också att märka att “oj, det här 
fastnade de för” och då ska du fortsätta i den riktningen. 

 
Anders beskriver vikten av att öva i vardagen: 
 

För att utveckla sin sånginsats kan man sjunga i duschen, sjunga i bilen, träna på att sjunga när 
du sitter själv och träna på att hitta din egen röst. Om du inte vill bli störd kan du gå in 
någonstans i skogen och sjunga för att ostört kunna sjunga ut. På så sätt kan du bygga upp 
självkänslan av att “jag sjunger bra, min röst är vacker”. Det är väldigt viktigt att lära sig att 
tycka om sin egen röst, man ska vara stolt över sin egen röst för rösten är en viktig sak. 

 
Gällande att våga genomföra musikaktiviteter berättar Sara följande: 
 

Ju fler gånger du genomför musikaktiviteter ju säkrare blir du. Första gången är du väldigt 
osäker, andra gången är du lite mindre osäker, tredje gången märker du att du börjar känna att 
du kan och fjärde gången kan du ta massor med barn och fröknar. Det är bara att köra, är man 
lite osäker så kan man använda CD också, det är inga problem. När du startar musiken har du 
musikerna bakom dig som stöd. CD är bra om man är lite osäker med barnen i början, men sen 
lär man sig arbeta mer självständigt efterhand. 

 
Det finns olika förslag hos förskollärarna på hur man som pedagog ska fånga upp intresset 
hos barnen. Det handlar enligt förskollärarna om att se vad barnen är intresserad av i 
verksamheten och utgå från det. Både Anders och Sara beskriver vikten av att pedagogens 
egen inställning till musik och hur pedagogerna lyfter fram det i verksamheten. 
  
Anders summerar: 
 

Om du valt att planera en grej som du tycker är rolig själv och du har ett intresse för så finns 
det stora chanser att lyckas med det du tar dig an. Är det någon som får dig att känna dig 
tvingad att sitta och hålla till exempelvis en musiksamling med ett instrument du inte känner 
dig bekväm med har du väldigt små chanser att lyckas. Så det måste handla om att vara en 
inspiratör. Har du den glädjen och gnistan så kommer du antagligen få med dig barnen. Det 
finns väldigt stora chanser tror jag, så det tycker jag är det bästa sättet. 

 
En gemensam faktor alla förskollärarna nämner angående vad som är viktigast att tänka på 
som pedagog vid musiksituationer var att det krävs engagemang och närvaro från pedagogens 
sida. 
 
Mona lyfter ett exempel som hon anser är viktigt att förhålla sig till för att barnen ska kunna 
klara av att sjunga tillsammans med pedagogen: 
 

Min käpphäst är att man absolut ska sjunga där barnen klarar av att sjunga också. De flesta barn 
kan inte komma ner i ett register under C1 och det är många sånger som spelas i D-dur på gitarr 
och ukulele och då kommer man ofta långa nedanför C1. Då har barnen inte någon möjlighet 
att känna var de ska börja, det blir helt omöjligt med deras korta stämband, så det är min 
käpphäst, det jobbar jag för hela tiden och det får man hålla på med. Vi säger att om man tänker 
“En sockerbagare” i exempelvis D, den går ju såhär: [Mona sjunger en bit på sången]. Den går 
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ju nedåt, så börjar man i D och då kommer man långt nedanför C1 sen. Den låten kör vi 
exempelvis alltid i G för då har barnen en möjlighet att lära sig höra toner som passar deras 
röster så att de kan utveckla sina röster. 

 
Olika rytmikinstrument är instrument som majoriteten av förskollärarna gemensamt lyfter 
fram för pedagoger som vill arbeta med musik i förskolan men inte har så stor erfarenhet. 
Förskollärarna tar upp rytmikinstrument som trumma (bongo, djembe, kongas), maracas och 
klaves men nämner även lättare instrument som bjällror och tamburin. Andra instrument som 
kom på tal var gitarr, ukulele samt små synthar. Stina och Anders var överens om att piano 
var ett svårare instrument att använda på förskolan på grund av storleken och att pedagoger 
och barn inte får ögonkontakt. Mona nämner däremot att användandet av små synthar lockar 
fram barnens intresse för piano. 
 
Stina lyfter fram användandet av rytmikinstrument: 
 

Ja, egentligen rekommenderar jag då rytmikinstrument. För du behöver man inte kunna ett 
specifikt instrument som pedagog utan man kan jobba väldigt aktivt med alla sorters 
rytmikinstrument. För det får inte bli så att vi inte jobbar med musik för att vi inte har någon 
pedagog som kan spela gitarr. Så får det inte bli tycker jag. 

 
Det som förskollärarna ansåg var viktigast i användningen av musikinstrument var att ha en 
tydlig tanke med användandet av instrument och hantering av instrumentens ljudnivå. De tog 
även upp att det är viktigt att kunna begränsa sig och barnen samt att ha instrumenten tydliga 
och tillgängliga i miljön.  Två av förskollärarna tog även upp att det var viktigt att introducera 
musikinstrumenten så att barnen lär sig grunderna för att kunna använda instrumenten själva. 
 
Stina berättar följande utifrån sina egna erfarenheter: 
 

Det viktiga är att introducera barnen för instrumenten så de vet hur de ska användas och vad 
musikinstrumenten heter. Därtill kan det vara bra att göra det i lugn takt så att man inte tar fram 
hela rytmiklådan med 10 till 15 olika sorters rytmikinstrument för då blir det bara kaos, utan att 
man introducerar en i taget. Man kanske tar exempelvis maracas och då använder man bara det 
instrumentet och tränar puls med det eller exempelvis bara trummor och över puls med de ett 
tag. När barnen blir vana med musikinstrumenten kan man utöka antal olika instrument men 
jag tycker att det är bra att begränsa. 

 
Sara nämner vikten av att musiksituationerna ska ske på barnens villkor: 
 

[...] och att inte tvinga barnen sjunga eller spela, för det kommer när det kommer. Jag har haft 
barn som har suttit under bordet i ett halvår, de vill inte, men sen kommer de fram och vågar 
spela. Barn älskar att få nya intryck och prova allt. 

  
Förskollärarna är överens om att musiksituationer i verksamheten inte behöver vara 
avancerade för att ge ett gynnsamt lärande för barnen. De lyfter fram rytmikinstrument som 
ett enkelt material för pedagoger som vill arbeta med musik men inte har stor erfarenhet sedan 
tidigare. Som hjälpmedel nämndes CD-skiva som ett bra komplement för de pedagoger som 
inte behärskar ett musikinstrument. Ett flertal av förskollärarna lyfter även fram att när det 
gäller sånginsats är det viktigt att tro på sin egen förmåga. Förskollärarna poängterade även 
att barn inte värderar personalens musikinsatser. 
 

Forskning och litteratur gällande musik 
I det femte temat lyfter förskollärarna litteratur och forskning som de är anser är relevant i 
musiksammanhang i förskolan. Vid analys av det insamlade materialet klargjordes det att 
litteratur och forskning kunde bli ett eget tema. Mona, Stina och Sara nämnde litteraturer som 
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de ansåg vara givande för musikundervisning i förskolan. De böcker som rekommenderades 
var “Vägen till språket” av Monica Centerheim-Jogeroth, “Musik och språk” av Ulf Jederlund 
och “Varma ögonblick: om musik, hälsa och livskvalitet” av Even Ruud. 
  
Sara lyfter fram sina tankar kring boken “Musik och språk” av Ulf Jederlund: 
 

Boken tar upp hur musiken påverkar barnen på ett sätt jag tycker är väldigt tydligt och bra. [...] 
Boken bekräftar det som musikpedagoger gör med barnen. All forskning går till att musiken är 
bra genom att du sjunger och spelar, då kan känslorna komma ut. [...] Känslorna är jätteviktigt 
att man jobbar med som barn och i vuxen ålder, det är viktigt för mig. 

 
En av förskollärarna tar upp digitala källor om musik och barnets hjärna. Även Anders 
nämner att musik är bra för barnens kognitiva förmåga. Mona lyfter fram två hemsidor om 
barns kognitiva utveckling vid användande av musik. 
 
Mona berättar: 
 

Ja, det har kommit väldigt mycket forskning om hur hjärnan utveckling stöttas genom att hålla 
på med musik. [...] Tidigare har det ju hetat att när man höll på med musik var det ena sidan av 
hjärnan som arbetade och andra sidan skötte det logiska. Men musiken den används i hela 
hjärnan och har man exempelvis svårt med arbetsminnet eller koncentrationsförmågan så 
stöttar det att lära sig instrument. Det finns två hemsidor som jag rekommenderar till alla som 
vill lära sig mer om musik. De hemsidor som har gjort mycket musikforskning heter “bigger, 
better brains” och “den kulturella hjärnan” de tycker jag är jättebra. 

 
Hon vidareutvecklar sina argument: 
 

Jag tycker att det är så himla intressant hur mycket man kommer på om hjärnan som skiljer sig 
från när jag gick i skolan. Då talade man mycket om att man inte kunde lära sig på samma sätt 
efter att man hade fyllt runt 25 år. Men forskningen går framåt och man har ju kommit fram till 
att hjärnan är plastisk och att man kan lära långt upp i åldrarna. Om man håller på med musik 
och lär sig spela instrument så bygger man mycket som är bra för skolarbetet och det livslånga 
lärandet. 

  
Anders och Eva uppger dock att de utgår i majoritet från egna erfarenheter samt att lära av 
varandra. 
 
Anders lyfter fram från sina erfarenheter: 
 

Jag jobbar mycket med att utgå från mina egna erfarenheter, faktiskt. Jag kan inte direkt säga 
att “den här boken är jättebra”, det kan jag inte. [...] Det jag har tagit mest intryck av och lärt 
mig mest av är att se kollegor jobba och se andra pedagoger som kommit in och haft musik 
med barnen så som musikstunder. Min stora inspirationskälla har varit att se dem, möta dem 
och prata med dem. Jag kan inte säga att jag har läst någon bok som har fått mig att tänka “aha! 
Nu förstår jag!” för text ändå bara text. Att få träffa någon och höra någon, det är hela registret 
tycker jag. 

 
Vid insamlande av pedagogiskt material gällande musik har förskollärarna olika erfarenheter. 
Eva och Sara lyfter fram digitala läromedel i form av inlärning genom YouTube. 
 
Sara berättar om sina egna erfarenheter av YouTube som eget läromedel: 
 

Jag har lärt mig själv spela instrument genom att använda YouTube, just nu håller jag på att 
lära mig fiol. Idag kan jag spela gitarr, charango, ukulele, cuatro och lite fiol. Det gäller att bara 
träna, träna och träna, det gör alla musiker för att bli bra. 

 
Stina lyfter fram konkreta material som hon använder sig av i verksamheten: 
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Det finns ofta traditionellt material som finns tillgängligt på förskolan eller förskolor som vi 
delar mellan pedagogerna. Mycket av det material jag använder mig av kommer från 
sångböcker vi har på förskolan. Vi har fått köpa in böcker regelbundet vilket jag har tyckt varit 
jättebra. När det gäller nyare material så använder jag mig av sångböcker från “Lutfiskens 
förlag”, eller “Gehrmans musikförlag” som de heter nu. 

 
Stina lyfter fram sina avslutande tankar: 
 

Jag tycker att musik i förskolan har blivit lite nedtryckt på bekostnad av bland annat språk, 
matematik, natur och teknik. Det är precis som det inte är lika viktigt längre. Så stå på er ni som 
sysslar med musik och rytmik och estetiska lärprocesser där musik är i fokus och då måste ni 
ha argument, för det är otroligt viktigt. Det har försvunnit från förskolan, det är inte klokt 
faktiskt. Jobba för det, stå på er och kämpa, för det börjar försvinna. Jag tror inte att någon är 
medveten om det egentligen. Det finns förskolor där man aldrig sjunger, så den här sångskatten 
som man har trott alltid har funnits i förskolan, den finns inte längre. Det finns ingenting på 
vissa, de sjunger inte på vissa förskolor alls. Det känner jag att jag ville lägga till, för det är en 
bristvara, så det behövs. 

 
Ett flertal av förskollärarna lyfter konkret material inom litteratur och forskning. Två av 
förskollärarna nämner även att de utgår från sina kunskaper de fått från egna erfarenheter 
samt att lära sig av andra pedagoger. 
 

Sammanfattning av resultatet 
Samtliga förskollärare delgav att musik i förskolan är en viktig aspekt för barns lärande. 
Förskollärarna ser musik som ett eget språk och ett redskap att lära sig det verbala språket, 
men även att det kan användas av barn som är icke-verbala. Förskollärarna redogör i sina 
intervjuer för att musikundervisning kan användas på samtliga plan i läroplanen om det har en 
pedagogisk tanke bakom. Enligt förskollärarna finns det inte exakta ramar för antal barn 
under en musiksituation utan det påverkas av olika aspekter. De är eniga om att med yngre 
barn är ett lägre antal barn att föredra än med de äldre. Musikaktiviteternas tidsgräns 
varierade i längd bland förskollärarna. En del av förskollärarna hade tydliga gränser medan 
andra var mer flexibla. Gällande hur musiksituationerna såg ut delgav förskollärarna olika 
exempel från sina egna erfarenheter, vissa exempel var mer styrda än andra. 
 
I resultatet lyfter förskollärarna fram exempel som pedagoger kan använda vid 
musikanvändande i förskolan. De lyfter även fram att barn inte värderar pedagogers insatser 
och att det är viktigt att tro på sin egen förmåga. Förskollärarna lyfter även fram att 
musikundervisning inte behöver vara avancerad utan istället använda sig av lätta 
rytmikinstrument. De påpekar även att det viktigaste är att fånga upp barnens intresse samt att 
det är viktigt att vara en engagerad och närvarande pedagog. Vidare nämner förskollärarna att 
kunskap gällande musik i förskolan delvis kommer från litteratur och forskning men även från 
deras egna erfarenheter. 
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DISKUSSION 
  
I diskussionsavsnittet presenteras en resultatdiskussion och en metoddiskussion. 
Resultatdiskussionen består av tidigare forskning och studiens teoretiska ram i förhållande till 
det resultat som framkommit i studien. I metoddiskussionen diskuteras den metod som 
använts under studiens gång. Avsnittet avslutas med en presentation om didaktiska 
konsekvenser. 

 
Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen utgår från de teman som framkom vid analyseringen av materialet som 
även fungerar som underrubriker. I resultatdiskussionen diskuteras dessa teman i förhållande 
till studiens teoretiska ram samt den forskning som studien baseras på. Samtliga fem teman 
diskuteras: ”Barn, musik och lärande”, ”Musikundervisning i förskolan”, ”Förskollärarnas 
musiksituationer i förskolan”, ”Rekommendationer till andra pedagoger” samt ”Litteratur och 
forskning gällande musik”.   
 

Barn, musik och lärande 
I stycket kommer förskollärarnas svar kring barn, musik och lärande presenteras i förhållande 
till den forskning studien har som bakgrund. Den forskning som nämns är Bolduc & Evrard 
(2017), Niland (2009), Levinowitz (1999) och Brink Fox (2000). I avsnittet diskuteras även 
Vygotskij och Fröbel och den teoretiska ram som studien har som utgångspunkt.  
	  
Det finns en tydlig röd tråd i resultatet av det insamlade materialet. Samtliga förskollärare 
lyfter fram vikten av att använda sig av musik i förskolans verksamhet. Förskollärarna 
tydliggör genom olika argument att musik gynnar barns utveckling på ett flertal plan. Utöver 
den musikaliska utvecklingen hos barnen nämner även förskollärarna att språkutvecklingen, 
det sociala samspelet och den kognitiva förmågan stärks. Bolduc och Evrard (2017), Brink 
Fox (2000) och Niland (2009) lyfter fram vikten musik har för ett barns utveckling vilket kan 
tolkas som att ställningstagandet kring ämnet bland dessa forskare inte har förändrats mellan 
åren 2000 till 2017. Både Vygotskij och Fröbel redogör för att musik stärker det sociala 
samspelet (Ehrenforth 2005 se Holgersen 2008 & Endahl & Ärlemalm-Hagsér 2015) vilket 
även majoriteten av förskollärarna nämner vid intervjutillfällena.  
 
Bolduc och Evrard (2017) nämner i sin forskning att musikinlärning utvecklar barnens 
sensoriska och motoriska förmågor. Brink Fox (2000) synliggör däremot att barnen utvecklar 
sin musikaliska förmåga genom lek, vilket även är något Niland (2009) lyfter fram i sin 
forskning. Niland (2009) synliggör vikten av det musikutövande som sker i barnens lek och 
benämner även att musikutvecklingen som sker i leken engagerar barnet längre stunder än 
pedagogernas styrda aktiviteter. Samtliga forskare (Bolduc & Evrard 2017, Brink Fox 2000 & 
Niland 2009) lyfter fram att musik är viktigt i förskolan men har olika fokusområden. Det 
som alla artiklar har som gemensam nämnare är hur viktig musik är för barns utveckling. 
Bolduc och Evrard (2017), Levinowitz (1999) samt Brink Fox (2000) redogör för att musik i 
förskolan har blivit nedprioriterad under de senare åren. Niland (2009) lyfter istället fram hur 
pedagoger kan engagera barnen under musiksituationer i förskolan. En av förskollärarna som 
deltog i vår studie lyfter precis som Bolduc och Evrard (2017) och Brink Fox (2000) fram att 
musik i förskolan idag har blivit nedprioriterad. Förskolläraren tror inte att det finns en aktiv 
tanke på att nedprioritera musiken i förskoleverksamheten utan att andra ämnen som 
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matematik, språk och naturvetenskap har fått ett större fokus. 
 
Gällande barn, musik och lärande lyfter både förskollärarna och forskarna upp vikten av 
musik i förskolan. De är eniga om att musik gynnar barns lärande och har en positiv inverkan 
på ett flertal plan.  

Musikundervisning i förskolan  
I kommande stycke presenteras förskollärarnas syn på musikundervisning i förskolan i 
relation till tidigare forskning. Aspekter som tid, barnantal och ålder lyfts upp i förhållande till 
forskning och förskollärarnas erfarenheter. Stycket lyfter fram Vygotskij (Hwang och Nilsson 
2011) och hans syn på musikundervisning i förskolan. Stycket behandlar musikundervisning i 
förhållande till läroplanen som är relevant fram tills sommaren 2019 (Lpfö 98 rev. 2016) samt 
den kommande läroplanen för förskolan (SKOLFS 2018:50). 
 
I studien framkom att storleken på barngrupp och eventuell tidsgräns beror på ett flertal 
faktorer. Förskollärarna var överens om att äldre barn klarar av längre musiksituationer än vad 
de yngre barnen gör. Vissa av pedagogerna nämner att antal barn beror på situation, ålder och 
miljön som bidragande faktorer. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016 & SKOLFS 
2018:50) står det att samtliga barn i förskolan ska få möjlighet att möta musik i verksamheten 
och få uttrycka sig genom det. Pedagogerna som deltog i studien var samtliga överens om att 
alla barn oavsett ålder ska få möjlighet att möta musik på förskolan.  
 
De vetenskapliga artiklar som ligger i grund till studien saknar information om att storlek på 
barngrupp eller ålder på barn kan påverka hur en musiksituation kan se ut. Den forskning som 
lyfter upp att musiksituationer kan vara situationsbundna är Vygotskijs definition om den 
proximala utvecklingszonen. Hwang och Nilsson (2011) lyfter fram den proximala 
utvecklingszonen som en teori där barn ska få möjlighet att utvecklas vidare och därmed bilda 
ny kunskap.  
 
Enligt förskollärarna bör musikundervisning i förskolan anpassas efter barngruppen eftersom 
exempelvis ålder spelar roll för hur undervisningssituationen kan se ut. I läroplanen för 
förskolan beskrivs vikten av att barnen ska ges möjlighet att möta musik i verksamheten. 
Vygotskij lyfter fram i den proximala utvecklingszonen att det är viktigt som vuxen att 
anpassa undervisningen vilket även förskollärarna som deltog i studien var tydliga med.   

Förskollärarnas musiksituationer i förskolan 
I stycket behandlas den information som pedagogerna delgav vid intervjutillfällena gällande 
sina musiksituationer i förskolan. Musiksituationerna behandlas i förhållande till den 
forskning som beskrivs i avsnittet ”bakgrund”. Forskare som nämns är Stolić (2015) och 
Niland (2009).  
 
I inledningen av studien introduceras ett kunskapsglapp mellan forskning och det praktiska 
musikämnet i förskolan. Det blir tydligt att det finns tyst kunskap om hur musikämnet kan 
användas i förskolans verksamhet. I den forskning som studien innehåller fanns det en 
vetenskaplig artikel som nämner exempel på musiksituationer i förskolan. 
	  
Endast en förskollärare som deltog i studien nämnde musiklekar där sång är i fokus. Enligt 
förskolläraren är det ett arbetssätt som har glömts bort i förskoleverksamheten i dagsläget 
vilket är någonting personen upplevde negativt. Eftersom det endast var en av fem pedagoger 
som nämnde musiklekar stärker det Stolićs (2015) argument. Enligt forskaren är musiklekar i 
förskolan ett arbetssätt som nu används i mindre utsträckning än tidigare. Stolić (2015) lyfter 
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även fram vikten av musikundervisning i förskolan. Författaren menar att för att en 
musiksituation ska bli givande krävs en variation i undervisningen. Vanligt förekommande 
under musikaktivteter i förskolan är sång, instrument, lyssna på musik samt musiklekar. För 
att leken ska räknas som musiklek krävs det att musiken har en bindande grund i aktiviteten. 
Under musiklekar utvecklar barnen sin motorik men även andra faktorer som är viktiga för 
barnens utveckling. Stolić (2015) genomförde en undersökning där ett flertal pedagoger 
deltog. Pedagogerna i Stolić (2015) studie lyfte fram att de använder sång som läromedel 
oftare än vad de använder musiklekar. Enligt Stolić (2015)  var det också stor variation på hur 
undervisningen såg ut beroende på åldersgruppen. De som arbetade med de äldsta barnen var 
också de som använde sig av musiklekar mest. Stolić (2015)  undersökning var inte gjord i 
Sverige och därmed kan forskarens resultat se annorlunda ut än vad det skulle gjort om 
undersökningen var gjord i Sverige. Artikeln är också skriven 2015 och trots att det endast är 
tre år sedan den publicerades kan mycket ha hänt gällande musiklekar i förskolan under tiden.  
 
Majoriteten av förskollärarna som deltog i vår studie beskrev att deras aktiviteter hade ett 
strukturerat upplägg. Trygghet uppger förskollärarna är en anledning till att deras 
musiksituationer är strukturerade. De uppger även att aktiviteterna utgår från avdelningens 
tema och barnens intresse. De förskollärarna som inte arbetade lika strukturerat nämnde att 
deras aktiviteter utgår från spontana lärsituationer med barnen. Enligt förskollärarna som 
arbetade spontant med musik är det ett förhållningssätt som skapar ett gynnsamt lärande och 
ger barnen större möjlighet till inflytande i verksamheten. Niland (2009) nämner att barn bör 
få mer inflytande i verksamheten vilket leder till att intresset för musik ökar. 
 
En av förskollärarna tar upp vikten av att använda sig av musiklekar i förskolan vilket även 
Stolić (2015) lyfter upp. Förskollärarna lyfter även fram både strukturerade och 
ostrukturerade musiksituationer i förskolan. Samtliga förskollärare som deltog i studien lyfter 
fram vikten av barnens inflytande och delaktighet i aktiviteterna även fast deras 
förhållningssätt skiljer sig åt. Niland (2009) styrker argumentet gällande barns inflytande i 
förskolan.  

Rekommendationer till andra pedagoger 
I stycket diskuteras de rekommendationer som förskollärarna lyfte fram till pedagoger som 
vill arbeta med musik i förskolan. Det förskollärarna beskriver diskuteras i förhållande till 
forskning om musik i verksamheten. Forskare som lyfts fram i stycket är Bolduc och Evrard 
(2017), Levinowitz (1999) och Swain och Bodkin-Allen (2014).  
 
Samtliga förskollärare som deltog i studien lyfte fram exempel på förhållningsätt för 
pedagoger som vill arbeta med musik. Bolduc och Evrard (2017) påstår att anledningen att 
pedagoger inte utför musikundervisning i förskolan beror på att de känner sig osäkra i 
musiksituationer eftersom de tvivlar på sin egen kompetens. Förskollärarna som deltog i vår 
studie var överens om att pedagoger bör tro på sin egen förmåga. Levinowitz (1999) lyfter 
fram vikten av att genomföra musikaktiviteter i förskolan. Enligt forskaren har pedagoger i 
förskoleverksamheten en stor betydelse för hur barn ser på musik under sin uppväxt. 
 
Förskollärarna lyfter även fram rytmikinstrument som ett redskap som pedagoger i förskolan 
kan använda sig av. Gällande sånginsats nämnde förskollärarna att barn inte lägger värdering i 
pedagogernas sånginsatser och därmed bör inte pedagogerna själva göra det. Ett antal 
förskollärare i studien nämner även att det är viktigt att inte låta andra pedagoger påverka sina 
kollegor negativt gällande deras sånginsats. Swain och Bodkin-Allen (2014) redogör för att 
personer som upplever sig som tondöva oftast har erfarenheter av att de fått negativt 
bemötande gällande sin sångröst. Inga förskollärare i vår studie nämner tondövhet som ett 



	   25	  

begrepp, de nämner dock att individer kan öva upp sin sångröst och bli bekväm med den. Ett 
antal förskollärare nämner att förmågan att arbeta med musik kan tränas upp. 
 
Det blir tydligt att förskollärarna har en gemensam tanke om att alla pedagoger som vill 
arbeta med musik kan arbeta med musik. Samtliga instämmer att pedagoger som vill arbeta 
med musik i förskolan ska våga tro på sin egen förmåga och inte låta sig påverkas av sina 
kollegor negativt. Forskarna lyfter fram vikten av att arbeta med musik i förskolan samt att 
lita på sin egen förmåga vilket samtliga förskollärare i vår studie påpekar. Swain och Bodkin-
Allen (2014) lyfter fram tondövhet vilket ingen av förskollärarna gjorde, däremot var alla 
överens om att alla kan arbeta på sin sångröst.  
 
Forskning och litteratur gällande musik  
I stycket gällande forskning och litteratur lyfter förskollärarna upp den forskning och litteratur 
som de själva använder eller har använt sig av i förskoleverksamheten. Forskningen och 
litteraturen förskollärarna nämner sätts i förhållande till Levinowitz (1999) och Brink Fox 
(2000).  
 
En av förskollärarna nämner två hemsidor som lyfter forskning gällande musik och barns 
kognitiva utveckling. Förskolläraren lyfter att hela hjärnan arbetar när musik utövas. Brink 
Fox (2000) lyfter fram vikten av musik i förhållande till barns kognitiva utveckling. Forskaren 
menar att utvecklingen sker även när barnet är ett foster vilket även Levinowitz (1999) stärker 
i sin forskning. 
 
Den forskning och litteratur förskollärarna presenterade kunde inte skapa ett tydligt mönster. 
Två av förskollärarna berättade att de utgår från egna erfarenheter och utbyte av kunskap 
mellan pedagoger. Böcker som nämndes var ”musik och språk” av Ulf Jederlund, ”Varma 
ögonblick: om musik, hälsa och livskvalitet” av Even Ruud och ”Vägen till språket” av 
Monica Centerheim-Jogeroth. 
 
Under intervjutillfällena var det svårt för förskollärarna att nämna en större mängd litteratur 
och forskning de utgår från i sitt arbete med musik i förskolan. Litteratur som nämns är tre 
böcker som nämner musik i förskolan. Den forskning som lyfts upp är digital och fokuserar 
på barnens kognitiva utveckling vilket även Levinowitz (1999) och Brink Fox (2000) lyfter 
fram.   
 
Sammanfattning av resultatdiskussion 
Förskollärarnas formuleringar gällande barn, musik och lärande stärks av den forskning 
studien utgår från. Samtliga förskollärare nämner arbetssätt som kan kopplas samman med 
den proximala utvecklingszonen där förskollärarna anpassar musikundervisningen efter 
barnens nivå och ålder för att barnen ska få utmanas utifrån sina förutsättningar. Upplägget på 
musiksituationerna skiljer sig åt mellan förskollärarna. En del uppgav att de arbetade med 
strukturerade musiksituationer medan övriga förskollärarna använde sig av ostrukturerade. 
Samtliga förskollärare i studien lyfter vikten av barns inflytande och delaktighet i 
musiksituationerna vilket även studiens forskning nämner. Förskollärarna lyfter vikten av att 
tro på sin egen förmåga samt om viljan finns att arbeta med musik så finns förutsättningar för 
det. Rekommendationer av litteratur och forskning som förskollärarna uppgav under 
intervjutillfällena var ”musik och språk” av Ulf Jederlund, ”Varma ögonblick: om musik, 
hälsa och livskvalitet” av Even Ruud och ”Vägen till språket” av Monica Centerheim-
Jogeroth. Även två digitala källor lyfts fram med forskning gällande musik och barns 
kognitiva utveckling. Med hjälp av det resultat som framkommit i studien kan pedagoger och 
personer som vill arbeta med musik i förskolan få en uppfattning om exempelvis storlek på 



	   26	  

barngrupp, tidsaspekt på musiksituationer som kan användas som underlag för framtida arbete 
med musik i förskolan. Det forskningsproblem som studien har sin grund i var att det 
forskningsmaterial som identifierades inte hade en tydlig koppling till arbetssätt förskollärare 
kan ta del av under musiksituationer i förskolan. Även gällande konkretisering av 
förhållningssätt vid musikanvändning i förskolan var forskningsområdet som forskningen i 
studien behandlade otillfredsställande. Genom studien kunde förskollärarna framföra sitt 
förhållningssätt till musik i förskolan med hjälp av olika exempel på hur de arbetar med 
musikundervisning i förskoleverksamheten. Med hjälp av förskollärarnas exempel på sina 
musiksituationer kunde studiens syfte gällande att synliggöra förskollärares förhållningssätt 
till musik i förskolan konkretiseras. I studien tydliggörs även vilka lärandemål som sker vid 
musiksituationer i förskolan med fokus på musik som estetisk lärprocess. Vidare besvaras 
studiens frågeställningar ”Hur motiverar förskollärarna sitt förhållningssätt gällande musik i 
förskolan?” och ”Vilka riktlinjer anger förskollärarna att de använder sig av när de utformar 
musiksituationer med syfte att främja det estetiska lärandet i musik?”. Förskollärarna uppger 
att de motiverar sina förhållningssätt och riktlinjer genom exempelvis att anpassa 
undervisningen efter barnens utvecklingsnivå och intresse vilket sker i samspel i grupp. Den 
slutsats som framkommer i studien är att musik är en undervisningsform som är icke-verbal 
och kan på så sätt gynna alla barns lärande oavsett ålder och bakgrund.  
 

 Metoddiskussion 
 
I avsnittet diskuteras den metod som ligger till grund för studien. Även urval, begränsningar 
och intervjufrågor problematiseras. 
 
Den metod som användes i studien var halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Till hjälp 
fanns det en intervjuguide som var med under intervjuprocessen. Intervjuguiden innehöll 19 
frågor varav sista frågan var en uppsamlingsfråga där förskollärarna fick yttra sina egna 
tankar. Frågorna i intervjuguiden innehöll öppna frågor för att ge förskollärarna stor frihet att 
delge sina kunskaper och erfarenheter.  
 
Missivbrev skickades ut till fler än 30 förskolor varav fem förskolor visade ett intresse att 
delta i studien. Även om studiens avgränsningar var att minst fem förskollärare skulle delta 
blev antalet uteblivna och fördröjda svar stort. Det gjorde att studiens upplägg försköts vilket 
resulterade i tidsbrist och på så sätt uteblev den sjätte intervju som var planerad att äga rum.  
 
De begränsningar som studien förhöll sig till var att endast förskollärare som arbetar eller har 
arbetat med musik i förskolan skulle få delta. Studiens syfte och frågeställning baserades på 
att endast musikinriktade förskollärares deltagande skulle ge relevant material för studien. 
Studiens begränsningar gav resultatet av studien och deltagarnas svar på intervjufrågorna en 
nyanserad, inspirerande samt tillförlitlig bild av musik i förskolan. Analyseringsfasen var 
tidskrävande vilket gav utförliga svar till resultatet och bidrog till diskussionsunderlag.  
 
Under intervjutillfällena uppgav förskollärarna svårigheter i att nämna litteratur och forskning 
som de utgår från i förskolan. Att lite forskning och litteratur lyftes fram kan bero på att 
förskollärarna inte fått någon förberedelse att reflektera över vilken litteratur och forskning de 
använder sig av. Om en liknande studie skulle genomföras rekommenderas att förbereda de 
deltagande gällande frågor kring litteratur och forskning.  
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Didaktiska konsekvenser 
Musik har haft en lång tradition i förskolan i Sverige men har fått en mindre betydande roll i 
förskolans verksamhet enligt förskollärarna och tidigare forskning. Vi har uppmärksammat 
genom studien att musik är ett ämne där det är viktigt att ha ett syfte med varför musik ska 
vara en del av förskolans undervisningsform. Vi har genom studien fått en uppfattning om att 
alla pedagoger som vill arbeta med musik kan arbeta med musik med hjälp av rätt redskap. 
Det blir även tydligt att pedagogens erfarenhet med musik inte behöver vara lång för att 
barnens lärande ska gynnas. Våra rekommendationer är att inte låta sig begränsas av sin egen 
osäkerhet utan följ barnen i deras intresse. Vidare har förskollärarnas rekommendationer gett 
oss ett vidgat perspektiv gällande musikutövande i förskolan som vi inte funnit i tidigare 
forskning vilket vi som blivande förskollärare tar med oss ut i verksamheten. Det gäller som 
pedagog att lyfta in musik i läroplanens övriga delar för att stärka användningen av musik 
som arbetssätt i förskolan för i läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016 & SKOLFS 
2018:50) läggs inte stor vikt på musik som läromedel. Vi anser att musik bör ha en större plats 
i förskolans läroplan och att pedagoger borde ges möjligheten att stärka sina musikaliska 
förmågor i samband med musik som estetisk lärprocess i förskolan. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
  

1. Hur länge (mellan vilka år) har du arbetat aktivt med musik i förskoleverksamhet?  
 

2. Vilken ålder har barnen varit i under lärsituationerna? 
 

3. Hur många barn anser du är ett rimligt antal vid en undervisningssituation med musik och 
eller rytmik... 
               a.     när det rör sig om yngre barn i förskolan? 

b.     när det rör sig om äldre barn i förskolan? 
  

4.   Varför är musik i förskolan viktigt enligt dig? 
 

5.   Hur länge anser du att en undervisningssituation med musik och eller rytmik bör vara? 
  

6.   Vilka musikinstrument rekommenderar du för pedagoger och barn som vill börja arbeta med 
musik i förskolan? 
 

7.   Vad anser du vara viktigast vid användande av musikinstrument i förskolan? 
  

8.  Gynnar musik i förskolan barns lärande? Om ja, i så fall när? 
  

9.  Finns det enligt dig situationer i verksamheten när musik i förskolan inte gynnar barns 
lärande? Om ja, i så fall när? 
  

10.  Vad anser du är det viktigaste att tänka på som pedagog under musiksituationer med barn i 
förskolan? 
  

11.  Hur ser en typisk musiksituation ut i förskolan för dig? Finns någon sådan? 
  

12.  Hur kan man som pedagog göra för att fånga upp intresset hos barnen gällande musik och 
rytmik? 
  

13.  Vad anser du vara bra att tänka på för någon som inte har stor erfarenhet av att arbeta 
med/undervisa i musik i förskolan? 
  

14.  Vilket slags lärande anser du kan gynnas av att arbeta med musik i förskolan? 
  

15.  Finns det (aktuell) litteratur eller forskning som du kan rekommendera personer som vill 
arbeta med musik i förskolan? Om ja, vad för något? 
  

16.  Vad gör litteraturen/forskningsmaterialet enligt dig relevant gällande musik i förskolan? 
  

17.  Hur går du till väga för att hitta det material som du använder/använt dig av i förskolan? 
  

18.  Vad anser du vara bra att tänka på om man som pedagog har dåligt självförtroende om sin: 
a.     sånginsats? 
b.     förmåga att genomföra aktiviteter med musik i fokus? 

  
19.  Finns det något som du vill tillägga? 



	  

  

Bilaga 2: Missivbrev 

 
Hej, 
Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Högskolan i Borås och vi kommer att skriva 
vårt examensarbete inriktat mot musik i förskolan. Syftet vi har med vårt examensarbete är att 
lyfta fram vikten av musik i förskolan. Vi kommer att samla in tankar och idéer från 
pedagoger som arbetar eller har arbetat med musik i förskolan genom att ställa relevanta 
intervjufrågor inom ämnet. 
Vi kommer använda oss av metoden kvalitativa intervjuer där vi intervjuar pedagoger enskilt 
gällande deras förhållningssätt till musik i förskolan. 
Under undersökningens gång kommer vi förhålla oss till Ventenskapsrådets etiska principer. 
Vetenskapsrådets etiska principer bygger på att de medverkande inte kommer kunna 
identifieras under några omständigheter och att de när som helst har möjligheten att dra sig ur 
undersökningen. All insamlad data kommer efter undersökningen genomförts raderas. 
Vår handledare heter Marie Fahlén och är Lektor vid Högskolan i Borås. Är det något som 
känns oklart kan hon kontaktas via sin mail marie.fahlen@hb.se. 
Vi tackar er som tar er tiden att delge era kunskaper under kommande intervjutillfällen. 
  
Med vänliga hälsningar 
Anton Hjort, sxxxxxx@student.hb.se 
Anna Ericsson, sxxxxxx@student.hb.se 
	    



	  

Bilaga 3: Samtyckesblankett 
	  
Hej, 
Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Högskolan i Borås och vi kommer att skriva 
vårt examensarbete inriktat mot musik i förskolan. Syftet vi har med vårt examensarbete är att 
lyfta fram vikten av musik i förskolan. Vi kommer att samla in tankar och idéer från 
pedagoger som arbetar eller har arbetat med musik i förskolan genom att ställa relevanta 
intervjufrågor inom ämnet. 
Vi kommer använda oss av metoden kvalitativa intervjuer där vi intervjuar pedagoger enskilt 
gällande deras förhållningssätt till musik i förskolan. 
Under undersökningens gång kommer vi förhålla oss till Ventenskapsrådets etiska principer. 
Vetenskapsrådets etiska principer bygger på att de medverkande inte kommer kunna 
identifieras under några omständigheter och att de när som helst har möjligheten att dra sig ur 
undersökningen. All insamlad data kommer efter undersökningen genomförts raderas. 
Vår handledare heter Marie Fahlén och är Lektor vid Högskolan i Borås. Är det något som 
känns oklart kan hon kontaktas via sin mail marie.fahlen@hb.se. 
Vi tackar er som tar er tiden att delge era kunskaper under kommande intervjutillfällen. 
  
Med vänliga hälsningar 
Anton Hjort, sxxxxxx@student.hb.se 
Anna Ericsson, sxxxxxx@student.hb.se 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Samtycke gällande deltagande i studien: 

□ JA, jag vill delta i undersökningen 

□ NEJ, jag vill INTE delta i undersökningen 
  
Underskrift och datum 
  
_________________________________________________________ 
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