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Abstrakt  
Musiken har fått en allt mindre plats i förskolan. Syftet med denna studie är att kartlägga förskollärares 

erfarenheter av musik i förskolans samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta 

med musik i förskolans kontext. De forskningsfrågor som studien utgår ifrån är: hur och när används musik i 

förskolans kontext? vilka hinder och möjligheter beskriver förskollärare gällande arbetet med musik på 

förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är läroplansteorin med ett djupare fokus på 

ramfaktorteorin. Studiens metod består av enkäter som 20 verksamma förskollärare svarat på samt intervjuer 

med fyra av dessa, där intervjufrågorna är semistrukturerade. Studiens resultat baseras på enkätundersökningen 

och de semistrukturerade intervjuerna som alla genomfördes med förskollärare i Halmstad kommun. I studiens 

resultat framkommer det att förskollärare beskriver sina ramar och faktorer som påverkar arbetet med musik i 

förskolans kontext på ett sätt där flera olika ramfaktorer är av betydelse såsom tidsramar, organisatoriska ramar, 

personramar, ekonomiska resurser och fysiska ramar. I studiens diskussion lyfts det fram att de ramar och 

faktorer som ger möjligheter till samt hämmar musikarbetet på förskolan påverkar barnen i deras utveckling. 

Studiens slutsats är att musik i förskolans kontext vanligen används i samlingar genom sång och dans, att 

förskollärare till största del känner sig bekväma men att de har för lite kunskap inom området samt att 

förskollärare beskriver flera olika hinder och möjligheter med att arbeta med musik i förskolan. Förskollärare 

behöver inte vara musikaliska geni för att möjliggöra musikarbetet i förskolans kontext. 
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1. Inledning  
Musiken försvinner allt mer från förskoleverksamheten. Musiken har fått en allt mindre plats i 

förskolan och har gått från att vara en stor del av lärarutbildningen till att bli ett litet inslag ute 

i verksamheten (Lagerlöf & Wallerstedt, 2018). Detta trots att läroplanen för förskolan talar 

för att barn på förskolan ska få möjlighet att uppleva musik på olika sätt (skolverket, 2018). 

Människor möter musiken av olika slag i olika sammanhang men begreppet musik är svårt att 

definiera. Musiken kan betyda olika för diverse människor. Still (2011) skriver att musik är 

det som individen upplever som musik i den kulturella miljön där han eller hon lever i. Många 

förskollärare känner sig inte säkra i att undervisa i musik och har för lite kunskap inom 

området, således kan detta vara en anledning till att musiken inte implementeras tillräckligt i 

förskolans verksamhet (Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2009). 

Förskolans pedagoger bör bli informerade om betydelsen av barnens musikaliska utveckling 

för att kunna fokusera på musik som mål och då kan musiksessionerna bli mer givande och 

stimulerande för barnen (Still, 2011). Det finns en stor risk att musikundervisningen enbart 

blir av om det finns en förskollärare på förskolan som är intresserad av eller utbildad i musik. 

Implementeras musiken på ett sätt som kan stötta barns lärande inom speciella områden har 

förskollärarna lyckats se musiken som en resurs eller ett verktyg istället för något som 

används i enbart vissa situationer såsom samlingar (Ehrlin & Wallerstedt, 2014). 

Musikstunderna på förskolan iscensätts oftast i form av att barnen sitter i en cirkel där 

pedagogen leder sångstunderna (Holmberg, 2014), i enlighet med Kultti (2013) som 

förespråkar att musik i förskolan används i samlingssituationer. Jederlund (2002) lyfter att 

musikupplevelse är en personlig utveckling i gemenskap, glädje och positiva möten över 

kultur-, nationalitets- och klass-gränser men trots detta nedvärderar de vår kultur, främst i 

skolan, samt förringar musiken till något mindre lyxigt som inte tas på allvar och som ses som 

mindre betydelsefull. Jederlund (2002) förklarar vidare att musiken därför ofta väljs bort och 

ersätts av ”viktiga och riktiga saker” såsom datorer, teknik och matematik.  

 

Till skillnad från vad Jederlund (2002) skriver förespråkar Holmberg (2014) att det i 

förskolans värld riktas mer och mer fokus åt det pedagogiska uppdraget där musik, rytmik och 

sång är av stor vikt då dessa komponenter ofta kopplas till språkutveckling. Fortsättningsvis 

lyfter Angelo & Saether (2014) att musiken har ett värde i förhållande till andra 

utvecklingsområden såsom det matematiska tänkandet, den motoriska utvecklingen och den 

sociala kompetensen och vilket det kallar för ”musik som nytta”. Detta kan leda till arr barn 
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inte får erfara musik och då kan gå miste om andra adekvata utvecklingsområden. Holmberg 

(2014) tar upp att det behövs mer forskning och kunskap kring lärandets ämnesinnehåll, 

didaktik och villkor då förskoleverksamheten fått en allt större betoning på det didaktiska 

uppdraget. Barn uttrycker sig musikaliskt spontant på till exempel skötbordet, i uteleken och 

vid matbordet och människan är den allra viktigaste resursen för musikarbetet, eftersom 

förskollärare i dessa situationer har en chans att fånga tillfällen för spontant musikarbetet 

(Angelo & Saether, 2014) och således blir studien intressant.  

 

1.1. Syfte & Forskningsfrågor 

Syftet med studien är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolan samt 

undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i 

förskolans kontext.  

Följande forskningsfrågor har formulerats för att uppfylla studiens syfte:  

Hur och när används musik i förskolans kontext?  

Vilka hinder och möjligheter beskriver förskollärare gällande arbetet med musik på 

förskolan? 

 

2. Litteraturgenomgång 
I kapitlet nedan lyfts forskning upp som ligger till grund för vår studie. För att få ett tydligare 

upplägg är litteraturgenomgången uppdelad i olika teman. Dessa teman är Musikens plats i 

förskolan, Barns musikaliska utveckling samt Förskollärarens betydelse för musikarbetet i 

förskolan. 

 

2.1. Musikens plats i förskolan  

Musiken har historiskt sett lyfts fram som betydelsefull i småbarnspedagogiken och redan 

under Fröbels tid kom en del av förskoleverksamheten att präglas av musikarbete. Musiken i 

förskolan ansågs viktig för barnets allmänna utveckling men att musiken alltmer betraktas 

som organiserat ljud. Även sång- och musikaktiviteterna var viktiga arbetssätt, men det var 

svårt att tolka hur musiken skulle användas i förskolan och därför används musiken som 

underhållning istället. När förskolan fick sin första läroplan Lpfö 98 fick musiken en annan 

plats i förskolan. Det innebar en förändring för förskolan då den blir en del av 

utbildningsväsendet. Sång, rytmik och musik är fortfarande viktiga komponenter men 

aktiviteterna relateras oftast till språkutveckling (Holmberg, 2014). Fortsatt skriver Holmberg 
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(2014) att sång- och musikskapande och lyssnande ska utvecklas och stimuleras både i 

vardagliga situationer men också i spontana aktiviteter. I hennes studie lyfts det att 

intentionerna från pedagogerna i förskolan är att spela, sjunga, dansa och vara tillsammans 

med musik hellre än att lära om musiken. Musikstunderna i förskolan befinner sig i första 

inom en konstnärlig och musikalisk ram där fokus ligger på görandet, att spela, dansa och att 

sjunga istället för den pedagogiska ramen där fokus ligger på lärandet om musik och hur du 

lär dig att exempelvis spela och sjunga.  

I Ehrlins (2012) etnografiska studie skriver hon att musik i undervisningssammanhang oftast 

kopplas samman med vad de innebär att vara musikalisk. Vidare skriver hon att musiken ses 

som något aktivt som alla människor kan ta del av men att det inte finns någon riktig och 

sanningsenlig definition om vad musikalitet egentligen är. Således drar hon en slutsats om att 

musikalitet ses som en mänsklig resurs som innefattar att kunna uppfatta och ge respons på 

ljud, rörelse och språk. Utgångspunkten är att alla människor är musikaliska eftersom vi på 

olika sätt genom handlingar så som komposition, dans, spel och sång eller lyssnande skapar 

en relation till musiken. I förskolan lämpar det sig också att skapa länkar mellan musiken och 

andra lärandeområden och de estetiska ämnena används oftast som ett oreflekterat görande 

där barnen inte får de utmanande frågor de behöver för att utveckla sitt kunnande.   

 

2.2. Barns musikaliska utveckling  
Barn har en helt musikalisk värld inom sig och att denna värld ska tas till vara på och 

stimuleras i ett så tidigt skede som möjligt. Musikutövande i olika former är därför viktiga 

aktiviteter i förskoleverksamheten och sången ger energi och kraft samt påverkar oss både 

psykiskt, emotionellt och spirituellt (Still, 2011). I Holbergs (2014) studie tas det upp att när 

de gäller sång, rytmik och musik i förskolan bör barns spontana sång- och musikskapande och 

lyssnande stimuleras och utvecklas i både vardagliga situationer och vid mer planerade 

tillfällen. Barns spontana sång har framförallt en social funktion men att den spontana sången 

också är meningsfull för barns språkliga, emotionella och identitetsmässiga utveckling. Still 

(2011) belyser i sin studie att musik används som ett medel för att barn ska utveckla olika 

förmågor såsom deras sociala förmåga och språkförståelse. Musiken i förskolan anses viktiga 

för barnets allmänna utveckling men musiken betraktas alltmer som organiserat ljud 

(Holmberg, 2014).  
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I Stills (2011) studie lyfts det att musiken ska finnas i barnets miljö så att de hör den innan de 

själva kan bli aktiva i musikstunderna. Små barn strävar efter att skapa förståelse och mening 

i det dem gör samtidigt som de vill påverka och påverkas av de sammanhang de ingår i. 

Därför har musikaliska aktiviteter en stor betydelse för det växande barnet. Det är av stor 

betydelse att barn får tidiga formella erfarenheter av musik i sin allra närmaste omgivning för 

att kunna utveckla en hög musikalisk utförandenivå. I studien framhävs också vikten av dessa 

upplevelser för att barnet ska få chans till en musikalisk utveckling och att både de formella 

och informella musikupplevelserna i barns tidiga barndom bör och kan skapa en grund som 

fostran av musik kan byggas på. Små barn reagerar på musik på ett naturligt sött och att det är 

detta som gör att musikundervisningen blir betydelsefull för deras utveckling. Garvis (2012) 

förklarar att när barn får höra, spela och komponera utvecklar de en egen kunskap om 

musiken. Således har den musikaliska kompetensen att göra med vilka möjligheter barnen har 

och får att delta i musikaktiviteter samt vilka erfarenheter de medför (Ehrlin, 2012). 

Musikaktiviteter kan ses som en känsla, i likhet med Lagerlöf & Wallerstedts (2018) 

resonemang där de lyfter att musiken är en stämning och ett sätt att påverka barns beteende. 

Ehrlin (2012) rubricerar barns skapande av rörelse och ljud som musiskt, då människans 

kommunikation och språk redan från födseln utgår ifrån samt bygger på rytmer, rörelser och 

ljud i mötet med sin omvärld och omgivning.  

 

2.3. Förskollärarens betydelse för musikarbetet i förskolan 

I Ehrlin och Wallerstedts (2014) studie lyfts det fram att barn ofta blir erbjudna musik på 

förskolan men trots detta uttrycker förskollärare att det inte har tillräckligt med kompetens för 

att genomföra musikundervisning. Det betonas även att många förskollärare undviker 

musikundervisningen och väljer att lägga undan sin musikaliska kompetens på grund av 

osäkerhet och dålig självkänsla och att detta blir problematiskt då läroplanen för förskolan 

förespråkar att barn ska få möjlighet att uttrycka sig och lära i, med och genom musik. 

Däremot lyfts det att förskollärare säger att de har för lite kunskap och kompetens när det 

gäller musikundervisning men ändå uttrycker att de är nöjda med hur de arbetar med musiken 

på förskolan. Således finns det ett behov att förskollärare ska ha kompetens och känna sig 

bekväm i arbetet med musik men i själva verket har musik fått en mindre plats i förskolans 

verksamhet. Vidare beskrivs Ehrlin & Wallerstedts (2014) observationer och intervjuer med 

verksamma förskollärare som har fått vidareutbildning i musik och att de med hjälp av detta 

fått syn på att dessa utbildningsinsatser resulterat i att lärarna tagit ett stort steg framåt i sin 

musikundervisning med barn, såväl i spontana som planerade undervisningssituationer men 



 5 

när lärarna pratar om sitt arbete säger dem att de inte kan sjunga och spela men att det inte 

spelar någon roll i detta yrke. Kultti (2013) lyfter att sångaktiviteter nästan alltid leds av en 

pedagog och att barnen ofta sätts i en ring för att sjunga. Hon tar även upp vikten av att 

pedagogerna skapar en pedagogisk miljö som inbjuder till musik då musiken är enormt viktig 

för barns delaktighet i förskolan. Vidare förklarar Still (2011) att explicit musikfostran är 

starkt knuten till den miljö som den pågår och sker i. Hon lyfter även fram att förskolans 

musikundervisning är beroende av förskollärarnas uppfattning och syn på musik och lyfter en 

uppmuntran till alla pedagoger om att våga musicera med barngruppen. Barns musikvärld är 

till största del uppstyrd av vuxna och därav är det viktigt att förskollärarna är medvetna om 

hur barn utvecklas musikaliskt och hur deras musikaktiviteter ska planernas på ett allsidigt 

och varierande vis (Still, 2011).  

 

I Garvis (2012) studie där det genomförts observationer och fältanteckningar på olika 

förskolor en vecka i taget framkommer det att förskollärare vill ta sig tid till att lära ut musik 

lika mycket som de gör med andra lärandeområden såsom matematik och läs- och 

skrivfärdigheter. Vidare lyfts det i studien att utan förskollärarnas engagemang i små barns 

musikinlärning blir inte barnen tillräckligt utmanade vilket lyfts fram i resultatet av hennes 

studie samt att musik ör en viktig del i förskolans verksamhet. Resultatet visar även att 

förskollärare behöver mer kunskap och stöttning i att utveckla och stödja barns musiska 

lärande vilket kan kopplas till Ehrlin (2012) som i enlighet med Garvis (2012) lyfter vikten av 

att förskollärare litar till sin befintliga kompetens att genomföra musikundervisning och att 

detta har stor betydelse för att musiken ska få mer utrymme i förskolans kontext. 

 

I Ehrlins (2012) etnografiska studie genomfördes intervjuer och observationer, där resultatet 

visar att musik är ett kunskapsområde som förskolans personal i många fall medvetet inte tar 

ansvar för och att det är anledningen till att musikundervisningen riskerar att få en mindre 

plats i arbetet på förskolan trots läroplansmålen inom området musik. Hon lyfter även att 

många förskollärare ser sig själva som inkompetenta att spela och sjunga tillsammans med 

barn och inte ens kompetensutveckling kan övertyga pedagoger i förskolans värld att se sig 

själva som tillräckligt kompetenta för att genomföra musikundervisning. Vidare förklarar 

Ehrlin (2012) att musikalisk förmåga ofta förknippas med kunskap i att komponera, 

konstnärligt hantverk och instrumental skicklighet och att denna sorts kunskap som många 

förskollärare känner att de saknar. Således upplevs det att det bara är den som är född 

musikalisk och som har utbildning inom musik som kan sjunga och spela tillsammans med 
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barn på ett musikaliskt kompetent sätt, och musikarbetet överlåts då till musiklärare som vid 

viss bestämda tillfällen musicerar med barngruppen. Detta är således anledningen till varför 

den dagliga spontana musiken på förskolan riskerar att utebli.  

 

2.4. Sammanfattning av litteraturgenomgång    
Flera av studierna i litteraturgenomgången visar att musiken har gått från att vara en stor del 

av verksamheten till att få en allt mindre plats. Människan är musikalisk och skapar en 

relation till musiken på olika sätt, därför bli förskollärarens medvetenhet och möjliggörande 

kring musik som en länk till andra lärandeområden viktig. Forskning visar även på hur 

betydelsefull musiken är för barn och att musikutövande i olika former är viktiga aktiviteter i 

förskoleverksamheten samt att det ska användas i både vardagliga situationer och planerade 

aktiviteter. I flera av studierna lyfts det fram att förskollärare anser att de inte har tillräckligt 

med kompetens och kunskap inom musik och musikarbetet överlåts ofta till någon som är mer 

musikalisk kompetent, därför undviks och faller musikundervisningen bort mer och mer. Det 

lyfts även att musiken oftast används i samlingssituationer och att förskolans 

musikundervisning styrs av förskollärarens uppfattningar och syn på musiken. Förskollärare 

vill kunna lära ut musik lika mycket som andra ämnen men de behöver mer kunskap och 

stöttning för att musiken ska få mer utrymme i förskolans kontext. Denna forskning blir 

betydelsefull för studien då den ger en överblick på musikens plats i förskolan, vad musiken 

har för betydelse för barn och vad förskolläraren har för betydelse för musikarbetet i 

förskolan.   

 

3. Teori 
Studiens teoretiska utgångspunkt är ramfaktorteorin som bygger på läroplansteorin, då 

studiens syfte är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolans samt 

undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i 

förskolans kontext.  

 

3.1. Ramfaktorteori  

Ramfaktorteorin är en tradition inom läroplansforskningen, läroplansteorin används som ett 

sätt att förklara exempelvis musikundervisningens innehåll samt bakomliggande idéer och 

kunskapssyn. Den läroplansteoretiska ansatsen kan även användas som ett verktyg för att 

skapa en bild av hur ett visst undervisningsinnehåll upprätthålls och skapas. Läroplansteorin 
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kan fungera som ett verktyg för att förstå relationen mellan förskolan och samhället utifrån 

kulturell, social, politisk, ekonomisk och historisk påverkan. 

 

I denna studie kommer ramfaktorteorin hjälpa att förstå och förklara varför samhällets krav på 

utbildning uppstår, vilka begränsade yttre villkor som finns och vilka ramar de visar sig 

genom. Ramfaktorteorin används som ett verktyg för denna studie då teorin i grunden handlar 

om att förstå pedagogiska processer utifrån de ramar som möjliggör och omöjliggör vissa 

resultat (Lundgren, 1999). De fysiska ramarna begränsar pedagogernas handlingsutrymme. 

Ramfaktorteori bygger på att ramar ger utrymme för en process. Finns det ett tydligt mål för 

en process måste ramarna anpassas för att göra denna process möjlig (Lundgren, 1999). 

Utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kommer de faktorer som förskollärare beskriver 

angående deras ramar för att arbeta med musikundervisningen på förskolan identifieras. 

Faktorerna kan påverka antigen genom att möjliggöra och ge förutsättningar för 

musikundervisningen på förskolan eller hämma den och därmed begränsa.  

 

Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan man se hur olika faktorer påverkar undervisningen i 

förskolan (Pettersen, 2008). Antalet elever, styrdokument, material och tid är exempel på 

olika ramfaktorer. Ramfaktorteorin används därför i denna studie för att analysera förskolans 

ramar och verksamhet. Studien har sin grund i nedanstående ramfaktorer; 

- Organisatoriska ramar; Det vill säga hur barngruppen eller arbetslagen är.  

- Tidsramar; Fortbildning för pedagogerna och den utsatta tiden för undervisningssituationen.  

- Personramar; Barnens och pedagogerna inställning, förkunskaper både hos barnen och 

pedagogerna samt förutsättningar hos dem som är deltagande i undervisningen.  

- Ekonomiska resurser; De ekonomiska resurserna är en förutsättning för att de övriga 

ramarna ska fungera och upprätthållas.  

- Fysiska ramar; Handlar om den konkreta miljön samt vilka material som finns tillgängliga 

(Pettersen, 2008)  

 

Ramfaktorteorin bygger på idén att det finns yttre och externa faktorer utanför människans 

direkta kontroll som har en stor påverkan på hur undervisningen på förskolan blir. Dessa 

faktorer samt de ramar som de ger ursprung till skapar utrymme för lärande- och 

undervisningssituationer. Linde (2012) lyfter att de finns andra yttre begränsningar som de 

kollas på i ramfaktorteori så som antalet barn i barngruppen samt vad förskolan har för 

utrustning. Ramfaktorteorin har ett tydligt fokus på praktisk utformning av ramar för 
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utbildning och är därför ett bra verktyg för att förstå förändringarna i verksamheten. Att 

använda detta perspektiv som utgångspunkt i studien blir därför relevant då det undersöks hur 

verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. Då 

studiens syfte är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolan samt undersöka 

hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext 

utgår studien ifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.  

 

4. Metod  
 
Här nedan beskrivs vilka metodiska val som gjorts och hur studien har genomförts samt etiska 

övervägande och urval kopplat till syfte, forskningsfrågor samt problemformulering.  

 
4.1. Metodval 
I den tidigare forskning som tagits del av har de metoder som använts till stor del varit 

observation och därför kommer studien bestå av intervjuer och enkäter för att kunna 

undersöka ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. Därför har studien utgått 

ifrån en triangulering där det både använts en kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi 

eftersom både intervjuer och enkätundersökning används som metod. Ahrne & Svensson 

(2011) beskriver att en triangulering är när flera olika metoder används i en kvalitativ 

forskningsstudie för att nå fram till en så sann och korrekt studie som möjligt.  

 

4.2. Intervju och enkät som metod 

Studiens syfte är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolan samt undersöka 

hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. 

Metoderna som används var enkät och intervjuer, detta för att få syn på de faktorer och ramar 

som finns för musikarbetet i förskolans kontext. Bryman (2011) lyfter att 

trianguleringsstrategin kan användas inom en kvantitativ samt en kvalitativ forskningsstrategi. 

Vidare lyfter han att triangulering går ut på att resultaten från en studie där en metod som 

förknippas med den ena forskningsstrategin används, kontrolleras dubbelt mot de resultat som 

samlas in från en metod som hör till den andra forskningsstrategin. Genom att komma fram 

till liknande eller samma resultat med hjälp av olika metoder ökar studiens trovärdighet. 

Därför valdes både enkät och intervju som metod för studien. Utifrån studiens vetenskapliga 

utgångspunkt, ramfaktorteorin, valdes intervju och enkät som metod för att kunna analysera 
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förskolans verksamhet, pedagogiska processer och vilka begränsade yttre villkor samt ramar 

som omöjliggör och möjliggör vissa resultat (Lundgren, 1999).  

 

Enkätundersökning valdes då det anses vara en passande metod för att få en överblick av det 

som sedan ska analyseras (Bryman, 2011). Genom att använda en enkät kan det också nås ut 

till fler personer samtidigt för att få en överblick. Syftet var att kartlägga förskollärares 

erfarenheter av musik i förskolan och detta gjordes genom den övergripande enkäten. 

Enkätundersökningen var också till hjälp för att sedan konstruera de semistrukturerade 

intervjufrågorna. Utifrån den kartläggande enkätundersökningen som låg till grund för att få 

en överblick användes även metoden kvalitativa intervjuer för att ge ingående och utvecklade 

svar på enkätfrågorna. 

 

Kvalitativa intervjuer valdes då det var en passande metod för att undersöka ramarna för 

arbetet med musik i förskolan (Bryman, 2011). Bjørndal (2005) beskriver att en intervju ger 

möjlighet till flexibilitet för att kunna kontrollera att respondenterna förstått något på rätt sätt 

eller om det finns några missförstånd som behövs redas ut samt för att få mer djup på ett svar 

i exempelvis i enkäten. Vi valde att använda en semistrukturerade intervju vilket Bryman 

(2011) förklarar är en intervjutyp där de förberedda frågorna för det mesta ställs i den 

förbestämda ordningen men frågor som inte redan förbestämts kan också ställas för att 

anknyta till det den intervjuade personen sagt. I en semistrukturerad intervju är frågorna 

öppna och svaren kan jämföras eftersom det utgår ifrån samma frågor och därför är det viktigt 

att frågorna ställs på samma sätt för att de inte ska kunna tolkas på olika sätt. Det används 

även uppföljningsfrågor vilket Bryman (2011) lyfter används när respondenten inte ger 

tillräckligt djupt svar på frågans som ställs. 

 

4.2.1 Dokumentationsmetod 

Som dokumentationsmetod i intervjuerna används ljudupptagning för att kunna gå igenom det 

empiriska materialet flera gånger efteråt och för att spara materialet som skulle kunna gå 

förlorat om det bara hade gjorts fältanteckningar, vilket Bjørndal (2005) förespråkar. Bjørndal 

(2005) lyfter även att ljudinspelning ger värdefull information nar det är en dialog eller 

monolog som är det intressanta, vilket var det mest gynnsamma för vår studie. Vi valde att 

utöver ljudupptagningen anteckna svaren under tiden av våra intervjuer för att få så mycket 

empiriskt material som möjligt.  
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4.3. Urval  

Bryman (2011) lyfter fram att det sällan går att skicka ut enkäter till en hel befolkning, och att 

det av den anledningen görs ett urval. Syftet med studien är att kartlägga förskollärares 

erfarenheter av musik i förskolan samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver 

ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext och därför kontaktades fyra förskolor i 

Halmstad kommun. Vi valde att besöka två förskolor som vi hade en tidigare relation till då vi 

haft praktik där. De övriga förskolorna hade vi ingen tidigare relation till. Dessa förskolor 

valdes på grund av den tidigare relationen och den nuvarande kontakten med de två första 

förskolorna och de andra två förskolorna valdes då de låg i närområdet detta för att avgränsa 

studien geografiskt. På den första förskolan vi besökte arbetade sju förskollärare just den 

dagen, på nästa förskola arbetade sex förskollärare, på den tredje förskolan arbetade sju 

förskollärare och på den sista åtta stycken. Det lämnades ut enkäter till fem stycken 

förskollärare på varje förskola som de svarade på för att sedan intervjua en förskollärare på 

respektive förskola med våra förberedda intervjufrågor. De förskollärarna som blev 

intervjuade hade även svarat på enkäten. Vår studie tar avstamp i ett målinriktat urval vilket 

innebär att enkätdeltagarna i de intervjuade är adekvata för att kunna bidra till syftet och 

forskningsfrågorna, det vill säga verksamma förskollärare. Dessa deltagare bli adekvata för 

studien då studiens syfte och forskningsfrågor riktar sig mot verksamma förskollärare och kan 

därför bidra till utformningen av syfte och forskningsfrågor. Vidare lyfter Bryman (2011) att 

när det görs ett målinriktat urval behöver resultatet tas stor hänsyn till då det är omöjligt att 

kunna generalisera eftersom deltagarna har valts ut.  

 

20 stycken förskollärare deltog i enkätundersökningen och dessa blev utvalda utifrån ett 

obundet slumpmässigt urval. När det obundna slumpmässiga urvalet gjorts fick dessa 

förskollärare frågan om dem kunde tänka sig att svara på enkäten eller inte. Alla förskollärare 

som blev tillfrågade om detta svarade ja till att deltaga i studien och därför blev det inga 

bortfall. Av dessa 20 förskollärare var de 19 stycken som var kvinnor och en man. 2 av 20 

förskollärare var i åldern 19-25 år. 3 av 20 var i åldern 26-30 år. 4 av 20 var i åldern 36-40 år. 

10 av 20 var i åldern 41 år eller äldre. Det genomfördes intervjuer med en förskollärare från 

varje förskola och dessa intervjuades efter att de svarat på enkätundersökningen. Den vi hade 

haft mest mejlkontakt med på respektive förskola var den personen som vi sedan intervjuade 

då det också var den personen som visade oss runt på förskolan och följde med när enkäterna 

delades ut. Alla som fick frågan om att delta i intervju svarade ja och därför blev det inga 

bortfall. De fyra som blev utvalda till intervju var alla kvinnor och deltagarna i intervjuerna 
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var i åldern mellan 25-55 år. Alla 20 förskollärare som deltog i studien hade fullföljt 

förskollärarutbildningen.  

 

4.4. Genomförande 

De förskolor som skulle delta i studien kontaktades via mejl där det beskrevs att vi ville 

komma dit och få svar på enkäter samt genomföra intervjuer. Det bestämdes i samråd med 

förskolorna sedan dag, tid och plats för enkätutdelningen och genomförandet av intervjuerna. 

Besöken på förskolorna skedde under fyra olika dagar. 2 av de 4 förskolorna hade en av oss 

haft praktik på innan medan de andra två hade vi bara besökt genom våra tidigare praktiker. 

Enkäten skapades (se bilaga 2) för att göra syftet undersökningsbart och detta gjordes genom 

att noga överväga vilka frågor och svarsalternativ som skulle kunna ge adekvat information i 

förhållande till syftet och forskningsfrågorna. I enkätens inledning skrevs en informationstext 

kring syftet med studien, etiska ställningstaganden och instruktioner gällande 

svarsalternativen för att göra den tydlig för respondenten. Bryman (2011) lyfter fram att det är 

viktigt att frågorna som ska ställas är tydliga och klara då det möjligtvis inte finns någon 

närvarande att fråga när de inte förstår. För att svaren skulle bli så sanningsenliga som möjligt 

valdes det att arbeta fram få men relevanta variabler samt för att respondenterna inte skulle 

tappa fokus med för långa och stora frågor. Enkäten fortsatte med bakgrundsfrågor gällande 

kön, ålder och utbildning för att sedan gå in på frågor gällande musik i förskolan. 

Bakgrundsfrågorna ställdes då det skulle kunna finnas intressanta kopplingar och samband 

mellan dessa och frågorna kring musik i förskolan. Efter bakgrundsfrågorna konstruerades det 

sedan frågor gällande när och hur musik används i förskolans kontext. Det konstruerades 

svarsalternativ där respondenterna antingen kunde ringa in ett eller flera alternativ och 

möjlighet till att motivera eller utveckla sitt svar fanns på fyra av de sju frågorna. Enkäterna 

delades ut till var och en som skulle delta och de fick utan tidspress gå undan dit de kände var 

en lugn och trygg plats att svara på. Alla respondenter svarade på enkäten enskilt för att inte 

bli distraherad eller påverkad av någon annan deltagare. Det delades ut totalt fem enkäter på 

varje förskola, det vill säga 20 stycken. Det blev inga bortfall då alla enkäter som delades ut 

blev besvarade och därför behövs inte detta analyseras och dras slutsatser kring.  

  

Studiens intervjufrågor förbereddes (se bilaga 1) och tog med oss till intervjutillfället. 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställning och ordningen på 

frågorna gick från mer övergripande frågor till mer djupgående frågor. Intervjufrågorna 

operationaliserades utifrån enkätundersökningens svar för att bli mer djupgående. Den som 
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intervjuas påverkas av var intervjun genomförs och detta är viktigt att tänka på som 

intervjuare (Ahrne & Svensson, 2011). Därför valdes intervjuerna att genomföras i 

personalrummet på respektive förskola där förskollärarna möjligtvis kunde känna sig 

hemmastadda och trygga då platsen är kopplad till deras arbete. Intervjusituationen inleddes 

med en förklaring om hur intervjun skulle gå till, det vill säga att en av oss skulle ställa 

frågorna och den andra skulle anteckna ifall det uppkom nya frågor som ville ställas längre 

fram, och att intervjun skulle spelas in. En av våra mobiltelefoner sattes på inspelningsläge 

och spelade in alla intervjuer för att kunna lyssna på i efterhand. Intervjufrågorna ställdes i 

förutbestämd ordning, intervjudeltagaren läts svara i lugn och ro och intervjuerna varade 

sammantaget 9-12 minuter. Sammantaget fick vi 45 minuter inspelat datamaterial som sedan 

transkriberades. 

 

4.5. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra etiska forskningsprinciper som innefattar 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Dessa 

forskningsetiska principer tar även Bryman (2011) upp och lyfter vikten av att informera 

deltagarna om att det är frivilligt att delta och vad syftet med studien är. Johansson & 

Karlsson (2013) förklarar att informationskravet innebär att forskningsdeltagarna ska bli 

informerade om syftet för studien och att deras deltagande är frivillig och att det de uppger 

enbart ska användas för forskningssyfte. Deltagarna bestämmer själva över sin medverkan i 

studien och har möjlighet att avbryta när hen själv önskar. Respondenterna tillfrågades 

muntligt om de ville delta eller inte. Det har med stor tydlighet informerats om att det 

insamlade materialet enbart kommer användas i forskningssyfte samt att uppgifterna skyddas 

och att det inte kommer vara möjligt att identifiera deltagarna i studien. Därmed har det tagits 

hänsyn till nyttjandekravet då uppgifterna enbart samlas in för forskning och inte för 

exempelvis andra kommersiella ändamål samt konfidentialitetskravet som innebär att 

deltagarnas personliga uppgifter inte sprids till obehöriga och att det inte går att identifiera de 

personer som deltar (Johansson & Karlsson, 2013). Vidare beskrivs det att samtyckeskravet 

innebär att forskningen endast görs med de deltagare som samtyckt till sitt deltagande, vilket 

tagits hänsyn till både muntligt när enkäterna delats ut och genomfört intervjuerna samt 

skriftligt i den informationstext som enkäten inleds med.   

Deltagarnas namn är fingerade för att inte kunna utläsa vem som uttryckt vad och de kommer 

i studien kallas för Marie, Doris, Gloria och Berit.  
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4.6. Vetenskaplighet  

Enligt Bryman (2011) bör de fyra kriterierna för vetenskaplighet i en kvalitativ studie uppnås 

vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera och styrka. 

Vidare lyfter Bryman (2011) att det har en stor betydelse att studera och analysera vad 

tidigare forskning tar upp om sitt valda problemområde då studien på så sätt blir mer 

tillförlitlig och trovärdig då. Att skapa en trovärdighet innebär att man säkerställt att ens 

studie har utförts enligt de riktlinjer som finns och att man med säkerhet redogör för sina 

resultat till de individerna som tillhör den verklighet som studeras för att det är dessa som kan 

bekräfta att författaren har urskilt verkligheten på ett rättvist sätt. Det andra kriteriet, 

överförbarhet, innebär att studien skulle kunna utföras vid ett senare tillfälle eller i en annan 

kontext. Ahrne och Svensson (2015) lyfter att en hög överförbarhet innebär att studien kan 

upprepas och diskuteras av andra. Studien har hög överförbarhet då den skulle kunna 

genomföras vid ett annat tillfälle. Det tredje kriteriet, pålitlighet, innebär att det skapas en 

fullständig redogörelse av stegen i sin forskningsprocess, det vill säga problemformulering, 

urval, intervju-utskrifter samt fastställande kring analysen av data. Detta har blivit granskat av 

våra handledare och studentkollegor under arbetets gång vilket har ökat studiens pålitlighet. 

Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, förklaras med att forskarna inte 

medvetet låtit teoretisk inriktning eller personliga värderingar på något sätt påverka utförandet 

och resultat och slutsatserna av sin studie. (Bryman, 2011).   

  

Vi har strävat mot en objektivitet och varit fördomsfria till vårt utförande, datainsamling och 

resultat genom hela studien. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) lyfter fram att för att en 

studie ska vara valid är det nödvändigt att den är genomförd på ett sätt som säkerställer att det 

som önskas undersöka är undersökt utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare 

skriver Bjereld, m.fl (2009) att för en undersökning ska ha hög reliabilitet ska det ämnet som 

är menat att undersökas undersökts med passande metoder. Reliabiliteten i vår studie kan 

tolkas som låg då det inte kan dras generella slutsatser på grund av urvalet men den kan också 

vara hög då andra forskare skulle kunna använda denna forskningsprocess, med samma 

intervjufrågor och få ut ett resultat med grund i samma teoretiska utgångspunkt då ämnet som 

var ämnat att undersökas har undersökts med lämpliga metoder. Studiens validitet är hög då 

syftet och forskningsfrågorna är undersökta. Däremot är studiens resultat inte generaliserbart 

eftersom enbart fyra respondenter har intervjuats. Bryman (2011) skriver att om bortfallet är 
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stort ökar risken för ett förvrängt eller felaktigt resultat. Studiens resultat blir vetenskapligt 

och trovärdigt då studien inte har några bortfall. 

 
4.7. Databearbetning och transkribering 

Det insamlade materialet lyssnades igenom och samtidigt transkriberades materialet genom 

att skriva ner vad respondenterna sade. Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna 

transkriberades materialet noga genom att skriva ner allt som sades en gång till. Genom att 

transkribera det insamlade materialet och använda kodning, fann vi teman som är 

betydelsefulla för att kunna kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolan samt för 

att undersöka hur förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans 

kontext. Genom att dela upp både enkät och intervjuer i teman tydliggörs resultatet samt blir 

fördelaktigt när enkät och intervjuer ska ställas mot och med varandra. Kodning innebär att ett 

insamlat material analyseras och byts ner mening för mening och ord för ord (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Utifrån de teman som framkom från kodningen valdes det ut utdrag från 

intervjuerna som var adekvata för studien (Rennstam & Wästerfors, 2015). Med stöd i denna 

kodningen växte det fram teman som är relevanta för vår studie och gör det enklare att följa 

resultatet. Enkäterna bearbetades genom arr varje enkät lästes var för sig för att sedan göra 

streck på ett papper för vilket alternativ som hade svarats. På så sätt fick vi en 

sammanställning av svaren på enkätundersökningen. Svaren analyserades genom att ställas 

mot samt att de jämfördes med svaren i intervjuerna. Med hjälp av detta kunde förskollärares 

erfarenheter av musik i förskolan kartläggas. 

 

 

4.8. Analysmetod  

Det material som samlats in med hjälp av intervjuerna har analyserats med hjälp av en 

tematisk analys, då den tematiska analysen är gynnsam för att hitta tema i intervjuerna som 

förtydligar analys och resultat. Bryman (2011) skriver att ett tema är ett resultat av en 

noggrann läsning och en sökning eller kodning av de fältanteckningar, utskrifter eller 

transkriberingar som utgör den empiriska datainsamlingen, vilken sen tillskrivs en 

sammanställande kod som sorteras in i underkategorier som i sin tur bildar olika teman. Detta 

är en metod för att kunna analysera och identifiera mönster eller teman i sitt empiriska 

material, i detta fall intervjuer och för att kunna hitta olika teman relaterat till syfte och 

forskningsfrågor genom kodning. Vi låter vårt empiriska material, det vill säga våra intervjuer 

styra vad som kommer analyseras. Syftet för studien är att kartlägga förskollärares 
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erfarenheter av musik i förskolan samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver 

ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. All form av kodning är tematisk och är 

en förutsättning för att kunna få en överblick över den insamlade datan och för att kunna 

sammanfatta den. Bryman (2011) skriver vidare att när en tematisk analysmetod används 

behöver en uppmärksamhet på exempelvis repetitioner, likheter och skillnader vilka var 

lämpade för vår analysprocess, det vill säga vilket som återkommer och vilket som liknar 

varandra samt skiljer sig åt. Under identifieringen hölls ögonen öppna för dessa kriterier för 

att kunna identifiera olika teman. Bryman (2011) lyfter däremot upp att det behövs en 

försiktighet i användningen av tematisk analys då forskare lyfter fram vaga förklaringar till 

hur teman uppkommit och därför blir det betydelsefullt för studien att framhålla varför och på 

vilka sätt dess teman är adekvata.  

 

Eftersom studiens enkätundersökning hade förbestämda frågor och i huvudsak givna och 

möjliga svar är temana för redovisningen av enkäten givna på förhand och inte något resultat i 

sig. Resultatet av enkätundersökningen återges som frekvenser och analyseras inte på så sätt 

som intervjuerna i studien görs. Genom att få fram frekvenser av enkätundersökningens svar 

kan den användas som en överblick för att sedan sättas i relation till resultatet av intervjuernas 

analys.  

 

5. Resultat  
Här nedan följer resultat och analys av det insamlade empiriska material som ligger till  

grund för studiens syfte och forskningsfrågor. Syftet med studien är att kartlägga  

förskollärares erfarenheter av musik i förskolan samt undersöka hur verksamma  

förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. Resultaten av  

studiens enkätundersökning och intervjuer presenteras nedan.  

 

5.1. Enkätundersökning 

Här nedan redovisas resultatet av studiens enkätundersökning, uppdelat i teman som utgår  

ifrån de frågor som ställts. Dessa teman är: Musik-när & hur?, Kunskap & Bekvämlighet 

samt Medel och Material. 

 



 16 

5.1.1. Musik- När och hur?  

I detta avsnitt följer resultaten från enkätundersökningen som behandlar hur ofta  

musikundervisning möjliggörs samt omöjliggörs i förskolans kontext samt på vilket sätt  

musiken används. 

 

Resultatet visar att 9 av 20 förskollärare uttrycker att de arbetar med musik varje dag på sina  

förskolor medan 4 av 20 beskriver att de arbetar med musik flera gånger i  

veckan. 5 av 20 förskollärare uttrycker att deras förskolor arbetar med musik 2-3 gånger i  

veckan och 2 av 20 en gång i veckan. Det innebär att alla 20 förskollärare och deras  

förskolor arbetar med musik minst en gång i veckan. På enkätfrågan “vilka av nedanstående 

alternativ använder  ni er av i er verksamhet?” kunde respondenterna ringa in ett eller flera 

alternativ. Resultatet visar att 19 av 20 förskollärare använder sig av sång i sin verksamhet 

medan 15 av 20 förskollärare beskriver att de använder sig av dans. 10 av 20 förskollärare 

ringade in att deras förskolor använder sig utav takt och rytm och 8 av 20 använder sig av  

instrument. 3 av 20 förskollärare använder sig av komposition och låtskrivande i deras  

verksamhet medan 13 av 20 ringade in att de använder sig av musik som avkoppling i 

verksamheten.  

 

 

Tabell 1 Hur musik används i förskolan  

Denna tabell visar frekvenserna på enkätfrågan “Vilka av nedanstående alternativ använder  

ni er av i er verksamhet?” vilken blir ett relevant och viktigt resultat för studiens   

forskningsfråga “Hur och när används musik i förskolans kontext?” eftersom den behandlar  

hur och på vilka sätt musik används i förskolan.  

Variabel  Frekvens  
Sång  19 av 20  
Dans  15 av 20  
Takt och Rytm  10 av 20  
Instrument  8 av 20  
Komposition & Låtskrivande  3 av 20  
Avkoppling  13 av 20  
 
 
I resultatet visar det sig att musikundervisning är mest förekommande i samlingar vilket 19  

av 20 respondenter svarat till skillnad från planerad musikundervisning då musiken är  

syftet, där endast 5 av 20 svarat att musik förekommer. Resultatet visar att  
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det är 12 av 20 respondenter som svarat att musikundervisningen används i spontana  

situationer till skillnad från musikundervisning under utomhusvistelsen där endast 7 av 20  

svarat att det är förekommande. (se tabell 2)  

 

Tabell 2 Sammanhang där musik ingår  

Denna tabell visar frekvenserna på enkätfrågan “När arbetar du med musik på förskolan?”  

vilken blir ett relevant och viktigt resultat för studiens forskningsfråga “Hur och när används  

musik i förskolans kontext?” eftersom den behandlar när musik används i förskolan.  

Variabel  Frekvens  
Samlingar  19 av 20  
Spontana situationer  12 av 20  
Planerad musikundervisning  5 av 20  
Under utomhusvistelsen  7 av 20  
Aldrig/Annat  0 av 20  
 

5.1.2. Kunskap och bekvämlighet 

Här presenteras resultatet från enkätundersökningen som berör i vilken utsträckning  

förskollärare beskriver sin befintliga kunskap samt om de känner sig bekväma att   

arbetet med eller inte.   

  

  

Resultatet visar att 15 av de 20 förskollärarna känner sig bekväma med att arbeta med musik 

på förskolan medan 3 av 20 svarat att de inte känner sig bekväma. Två förskollärare svarade 

att de inte vet. Nio av de som svarade ja på denna fråga känner sig bekväma med musikarbetet 

på förskolan på grund av att det är roligt men att de gärna vill utveckla arbetet genom att 

skaffa sig mer kunskap inom ämnet. En av de som svarade nej på denna enkätfråga skrev “ju 

mer man arbetar med musik på förskolan tillsammans med barnen, desto mer bekväm blir 

man”.   

Resultatet visar att det är mer än hälften av respondenterna, 12 av 20, som svarar att de inte 

har tillräckligt med kunskap för att arbeta med musik på förskolan till skillnad från de 4 av 

20 förskollärare som anser att de har tillräckligt med kunskap för att genomföra arbetet. 3 av 

de 4 respondenterna som svarade ja på denna fråga skriver även att de har en kunskap inom 

musik, speciellt inom sång, då de både tycker om och har ett intresse för sång. 8 av de 12 

respondenter som svarade nej på denna fråga skriver att de vill lära sig spela instrument, noter 

och hur musiken kan användas i ett lärandesyfte. (se tabell 3) 
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Tabell 3 Förskollärares kunskap för att arbeta med musik på förskolan  

Denna tabell visar frekvenserna på enkätfrågan “Känner du att du har tillräckligt med 

kunskap för att arbeta med musik på förskolan?”. Detta blir ett relevant och viktigt resultat 

för studiens forskningsfråga “Vilka hinder och möjligheter beskriver förskollärare gällande 

arbete med musik på förskolan?” då den behandlar hur förskollärare beskriver sin befintliga 

eller obefintliga kunskap för musikarbetet.  

Variabel  Frekvens  
Ja  4 av 20  
Nej  12 av 20  
Vet inte  4 av 20  
 

 

5.1.3. Medel och material  

Här lyfts resultaten fram gällande vilka medel förskollärare använder för att implementera 

musik i sin verksamhet samt vilket material som finns tillgängligt och ger dem förutsättningar 

med musikarbetet.  

  

Resultatet visar att 15 av 20 förskollärare svarat att de använder sig av andra medel för att få 

in musik i verksamheten, 3 av 20 svarade nej och en svarade vet inte. 10 av de som svarade ja 

på denna fråga skriver att de använder sig av medel såsom clevertouch, youtube, plattor 

och bluetoothhögtalare för att få in musik i deras verksamhet.  

Resultatet visar att 16 av 20 respondenter har svarat att dem har tillgängligt material på sin 

förskola, som ger dem de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra 

musikundervisning. Resultatet visar att 3 av 20 respondenter har svarat att de inte känner att 

det finns tillräckligt med tillgängligt material på förskolan som ger dem de förutsättningar 

som behövs medan 1 av 20 har svarat att hen inte vet om det finns tillgängligt material eller 

inte (se tabell 4). Sju av de som svarade ja på denna enkätfråga skrev att de hade material 

såsom högtalare, instrument, cleverboards och andra IKT-material medan två av de 

respondenter som svarade nej skrev att de önskar fler instrument på förskolan samt litteratur 

för att få de förutsättningar som behövs för att arbeta med musik på förskolan.  

 

Tabell 4 Tillgängligt material som ger förutsättningar för förskolans musikundervisning  

Denna tabell visar frekvenserna på enkätfrågan “Anser du att det finns material som ger 

förutsättningar för att arbeta med musik på din förskola?”. Detta blir ett relevant och viktigt 
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resultat för studiens forskningsfråga “Vilka hinder och möjligheter beskriver förskollärare 

gällande arbete med musik på förskolan?” då den behandlar hur förskollärare beskriver de 

material som finns tillgängliga eller otillgängliga på förskolan.   

 

 

 

 

 

 

5.2. Intervjuer  

Här nedan följer resultatet av studiens intervjuer som delats in i tre teman under  

transkriberingen i samband med enkätundersökningen: Förskollärares individuella  

förutsättningar för musikundervisning, Materiella förutsättningar samt Förskolans  

förutsättningar. 

 

5.2.1. Förskollärares individuella förutsättningar för musikundervisning 

Detta har växt fram till ett relevant och genomgripande tema för vår studie då vår  

empiri visat på att förskollärare beskriver sina ramar för att arbeta med musik i förskolans  

kontext i relation till de avgörande ramfaktorerna personramar, organisatoriska ramar och  

tidsramar. Nedan följer tre utdrag från våra intervjuer med verksamma förskollärare. 

Betydelsen av de individuella ramarna för att kunna arbeta med musik på förskolan är  

något som lyfts fram av flera respondenter i vår studie och detta exemplifieras utifrån  

Glorias uttalande nedan.  

 

Gloria: 

“Jag älskar musik. Jag älskar att sjunga, jättemycket. Jag är inte så bra på det men jag 

älskar att sjunga, har alltid gjort. Jag älskar musik och jag skulle vilja ha mer av det. 

Viljan finns men inte kunskapen och peppen.”    

 
Utifrån Glorias uttalande begränsar personramarna, i detta fall vad hon kallar kunskap 

och pepp, hennes handlingsutrymme. Gloria har en positiv inställning till musik eftersom hon 

uttrycker att hon älskar musik och vill ha mer av det och därför är dessa personramar 

befintliga och utgör möjligheter för hennes musikarbete. Men eftersom hon säger att hennes 

Variabel  Frekvens  
Ja  16 av 20  
Nej  3 av 20  
Vet inte  1 av 20  
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musikkunskaper inte finns, finns därmed inte personramarna gällande hennes förutsättningar 

för arbetet med musik. Dessa faktorer hämmar musikundervisningen istället för att ge 

förutsättningar och möjliggöra den.  

 

 

Även Doris lyfter fram vikten av de individuella ramarna:  

 
Doris: 

“Jag har flera kollegor som kan det där med musik. Jag slipper hålla i musiken på vår 
förskola då de sköter det. De är även utspridda på våra avdelningar så att vi andra inte 
behöver hålla i nån musikundervisning, och det är rätt skönt faktiskt. Jag kan ändå inte, 
så det är för allas bästa.” 
 

Doris lyfter att hon personligen inte arbetar med musik på sin förskola då hon har kollegor  

som gör det arbetet. Hon tar även upp att hon inte känner att hon har kompetensen inom  

området och att det är en av anledningarna till att hon inte håller i musikundervisningen  

på sin arbetsplats. Det råder en brist gällande hennes personramar då hon har en negativ  

inställning till att arbeta med musik samt en obefintlig kunskap gällande musik och ingen  

tydlig vilja. Hennes uttalande visar även att arbetslaget har gjort medvetna val med sin  

musikundervisning då de delat upp sin kompetens på olika avdelningar. Eftersom dessa  

faktorer skapar utrymme för undervisningssituationer kan de antingen möjliggöra eller  

begränsa den. Alltså har dem skapat sig själva möjligheter med sin musikundervisning med  

hjälp av sina organisatoriska ramar. Å andra sidan kan det i framtiden hindra arbetet, om  

exempelvis några av förskollärarna med musikkompetenser byter arbetsplats, eftersom att  

personramarna inte finns hos alla förskollärarna.  

Även Marie tar upp förskollärares personliga inställning till att vilja lära sig och får mer  

kunskap om musikundervisningen på förskolan:  

 

Marie: 

“Vi i vårt arbetslag har i flera år framfört vår önskan om att få någon slags fortbildning 

inom musik, men det enda vi får som svar är att tiden inte finns för det.” 

 

Marie uttrycker att hon och hennes kollegor länge velat få fortbildning i musik men att  

anledningen till att det inte blivit av är på grund av att tiden inte finns. Tid är en ramfaktor  

och tidsramarna kan påverka musikundervisningen. Denna faktor och dessa ramar behövs  
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anpassas, genom att ge pedagogerna på förskolan fortbildning, för att möjliggöra processen  

med musikundervisningen. Marie vill lära och fortbilda sig inom musik, men får inte rätt  

förutsättningar för att möjliggöra sin musikundervisning och de yttre faktorerna som Marie  

själv inte har någon direkt kontroll över samt tidsramarna hindrar henne från detta. 

 

 

Sammanfattning:  

Utifrån dessa tre uttalanden framgår det att personramarna är avgörande för att kunna  

möjliggöra musikarbetet i förskolan, i dessa fall faktorer såsom okunskap, inställning och  

självkänsla. Uttalandena visar också på att organisatoriska ramar både kan möjliggöra och  

begränsa musikarbetet på förskolan. Möjliggörandet kan vara att medvetet skapa  

organisatoriska förutsättningar som exempelvis att dela upp arbetet utifrån kompetens  

medan ett hinder å andra sidan kan vara att lita på att det räcker att några få i arbetslaget har  

befintliga personramar för musikarbetet. Det kommer även fram att tid är en ramfaktor som  

påverkar musikundervisningen och att dessa ramar behövs anpassas för att ge förutsättningar  

och möjligheter.  

 

5.2.2. Materiella förutsättningar  

I detta resultatkapitel läggs fokus på de materiella förutsättningarna på förskolan som har  

betydelse för hur musikundervisningen genomförs. Dessa materiella förutsättningar och  

fysiska ramar samt de ekonomiska resurserna kan både hindra och möjliggöra ramarna för  

att arbeta med musik i förskolans kontext. Nedan följer två utdrag ur vår empiri vilka visar  

tydligt på temats innehåll.  

   

Betydelsen av vilka material som är av stor vikt för musikarbetet på förskolan lyftes upp av  

flera av respondenterna och detta exemplifieras utifrån Glorias uttalande nedan. 

 

Gloria: 

“Asså material...vi har ju väldigt mycket instrument. Vi har trummor i olika storlekar. 

Instrumenten och allt sånt har vi, det vill jag ändå påstå. Men det är kanske kunskapen 

om hur vi ska använda instrumenten som man saknar kanske.” 
 

Förskolans utrustning och material kan vara faktorer som gör antingen en yttre begränsning  

eller en yttre förutsättning för musikarbetet i förskolans verksamhet. Gloria tar upp att de  
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fysiska ramarna finns tillgängliga då materialen i deras konkreta miljö är befintliga. De  

fysiska ramarna ger förutsättningar för musik på förskolan men personramarna hämmar och  

sätter stopp för användandet av de fysiska ramarna. Gloria säger att det är kunskapen om hur  

deras befintliga instrument ska användas som saknas och det är dessa förutsättningar som  

blir de begränsade personramarna.  

   

Även Berit lyfter fram vikten av vilka material på förskolan som möjliggör för musikarbetet  

på förskolan.  

 

 

Berit: 

“Vi ska börja med att använda oss av musik när vi är ute på gården, för nu har vi 

äntligen fått pengar till att köpa in en högtalare. Det blir nog dock svårt att ha råd med en 

gitarr.” 

 

Utifrån Berits uttalande kan vi se att ekonomiska resurser ger förutsättningar för att  

övriga ramar ska fungera. Det kan identifieras att Berit beskriver att hennes förskola har fått  

pengar för att kunna köpa in material som ger dem fysiska ramar för sitt musikarbete. Här  

kan vi förstå att de fysiska ramarna, i detta fall den inköpta högtalaren, kan bidra till en  

förändring på förskolan, då Berit säger att de ska använda sig av musik ute på gården med  

hjälp av den och därmed ges det utrymme för att utveckla musikarbetet. Här finns det externa 

faktorer utanför Berits direkta kontroll som påverkar hur musikundervisningen blir på hennes  

förskola då ekonomiska och fysiska faktorer skapar utrymme för dessa  

undervisningssituationer. 

 

Sammanfattning:  

Utifrån dessa två uttalande uppenbaras vikten av att tillgängligt material på förskolan finns  

men även att personramarna finns, det vill säga kunskap om hur materialet kan användas.  

Material och miljö är faktorer som avgör förskollärarnas fysiska ramar som antingen  

möjliggör eller begränsar deras musikundervisning. I detta fall visar Berits uttalande på att  

de ekonomiska resurserna är avgörande för de fysiska ramarna och att detta är externa  

faktorer som påverkar förskolans musikundervisning.  
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5.2.3. Förskolans förutsättningar 

I detta resultatavsnitt följer empiriska utdrag som berör de tidsramar och organisatoriska  

ramar som finns i förskolans verksamhet som är av betydelse för musikens plats.   

Här följer två utdrag ur vår empiri som visar tydligt på detta temas innehåll.  

   

Betydelsen av hur, när och på vilket sätt musik arbetas med på förskolan är något som lyfts  

fram av flera respondenter i vår studie och detta exemplifieras utifrån Doris uttalande nedan. 

Doris: 
       “Det är svårt att hinna med nån planerad musikundervisning för vi har så mycket annat 
att göra som känns viktigare. Men vi har samlingar en gång om dagen, så vi arbetar med 
musik varje dag.” 
 
Utifrån Doris uttalande är tidsramarna för musikundervisningen på förskolan en faktor av stor 

vikt, som möjliggör och omöjliggör undervisningen. Hon uttrycker att det finns andra saker 

på förskolan att göra som är viktigare än musikundervisningen och att det enbart finns 

tidsramar för detta arbete under deras samlingssituationer. I enlighet med vad Doris uttrycker 

finns det ett tydligt musikinriktat mål som förskolan ser som att arbeta med musik dagligen. 

Möjligen behöver tidsramarna anpassas för att förskolan ska kunna möjliggöra även planerad 

musikundervisning.  

 

Även Marie lyfter fram olika ramar och faktorer som finns för att upprätthålla 

musikundervisningen i verksamheten.  

 

Marie: 

      “Oftast är det på morgonen eller vid lunch, då vi väljer att ha musik på. Vi har oftast lugn 
musik på, mest för att vi upplever att det blir ett slags lugn på avdelningen, så det är mest 
därför. Vi har lärt oss när barnen behöver musiken.”  
 
Marie förklarar att deras musikundervisning äger rum på morgonen eller mitt på dagen och  

att de medvetet gör det valet. De väljer även medvetet lugn musik för att deras barngrupp är i  

behov av detta och på så sätt möjliggör undervisningen med hjälp av organisatoriska ramar.  

De möjliggör sitt arbete med musik i just dessa situationer genom att ha bestämt sig för  

vilken tid på dagen det gynnar deras verksamhet, därför möjliggör dessa faktorer och deras  

tidsramar för deras undervisningssituationer. De fysiska ramarna möjliggör också deras  

arbete med musik då de behöver något slags tillgängligt material, såsom högtalare, för att  

kunna genomföra syftet med deras arbete.  



 24 

 

Sammanfattning:  

Utifrån dessa två uttalande framgår det att tidsramarna för förskolans  

musikundervisning kan behöva anpassas för att undervisningen ska möjliggöras. Av  

dessa uttalanden går det också utläsa att musikundervisning möjliggörs i  

samlingssituationer eller vid förutbestämda tillfällen med hjälp av deras organisatoriska  

ramar men omöjliggörs resten av dagen på grund av faktorer som exempelvis tidsbrist. 

 

5.2.4. Resultat av enkät och intervju 

I enkätundersökningens resultat visar det sig att det inte finns så stora hinder, snarare 

möjligheter, gällande arbetet med musik i förskolan. I resultatet av intervjuerna 

framkommer det däremot att det finns åtskilliga hinder och få möjligheter för musikarbetet i 

förskolan.  

  

I enkätundersökningens resultat kan det utläsas att 15 av 20 förskollärare, det vill säga fler än 

hälften av respondenterna känner sig bekväma med att arbeta med musik i förskolan. I 

intervjuerna visar det sig att förskollärarna känner en obekvämlighet och osäkerhet på grund 

av deras okunskap gällande musikundervisning vilket skiljer sig från enkätundersökningens 

resultat. Resultatet av intervjuerna visar på att det finns hinder gällande förskollärarnas 

personramar kring faktorer såsom okunskap som har betydelse för om förskollärarna känner 

sig bekväma med arbetet eller inte.   

Detta kan kopplas till tabell 2 där det kan utläsas att 12 av 20 respondenter i 

enkätundersökningen svarat att de inte har tillräckligt med kunskap för att arbeta med musik i 

förskolan. Detta i likhet med vad som lyfts fram i analysen av intervjuerna, att förskollärares 

personramar, det vill säga exempelvis kunskap inom området, spelar en stor roll och är 

avgörande för att musikarbetet i förskolans kontext ska möjliggöras.  

  

16 av 20 förskollärare i studiens enkätundersökning svarar att deras förskola har tillgängligt 

material som ger de förutsättningar som behövs för att arbeta med musik. I enkäterna har vi 

upptäckt ett samband då de som svarat detta har även svarat att de arbetar med musik på 

förskolan minst 2-3 gånger i veckan. Detta gör att det går att identifiera att verksamma 

förskollärare beskriver de fysiska ramarna som betydelsefulla för att ha möjlighet att arbeta 

med musik i förskolans kontext.  
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Tabell 1 visar att 19 av 20 förskollärare som svarade på enkäten oftast använder sig av 

musiken när de har samlingar. Detta är något som också lyfts i intervjuerna, att musiken 

möjliggörs i samlingssituationer. Det lyfts också fram i intervjuerna att musikundervisningen i 

verksamheten anpassas när det behövs vilket inte framkommer i enkäten. Detta resultat visar 

på att de organisatoriska ramarna i förskolan, det vill säga hur arbetslaget i detta fall lägger 

upp musikundervisningen, är av stor vikt för hur musikundervisningen möjliggörs.  

 

6. Diskussion  
Här nedan följer en diskussion kring studiens resultat och metod uppdelat i tre 

teman: Förskollärares individuella förutsättningar, Materiella förutsättningar samt 

Förskolans förutsättningar.   

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och analys i relation till studiens 

litteraturgenomgång, syfte och forskningsfrågor. Syftet med studien var att kartlägga 

förskollärares erfarenheter av musik i förskolan samt undersöka hur verksamma förskollärare 

beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. Studiens forskningsfrågor 

var: Hur och när används musik i förskolans kontext? Vilka hinder och möjligheter beskriver 

förskollärare gällande arbete med musik på förskolan?   

Efter resultatdiskussionen följer en metoddiskussion. 

 

6.1. Förskollärarens individuella förutsättningar 

I studiens resultat framkommer det att inställning, självkänsla och okunskap är bidragande 

faktorer för att musikundervisningen i förskolans kontext ska ske. Detta lyfter Ehrlin & 

Wallerstedt (2014) fram i sin studie genom att förklara vikten av att musikundervisningen på 

förskolan håller kvalitet men att det är viktigt för sina individuella personramar att inte bry sig 

om faktorer som vad som är rätt och fel för att skapa sig själv ramar för arbetet med 

musik. Detta i likhet med vad Ehrlin (2012) lyfter fram i sin studie, att flertal förskollärare 

upplever en osäkerhet gällande musikundervisning och att det är många som ser sig själva 

som inkompetenta att spela och sjunga i arbetet tillsammans med barn. Det finns en fördom 

om att det enbart är den som har utbildat sig inom musik och som är född musikalisk som kan 

vara en god ledare i spel och sång på ett så musikaliskt sätt som möjligt. Detta kan vara en 

orsak till att förskollärarnas personramar begränsar musikarbetet i förskolan och därmed 

begränsar deras ramar för musikundervisningen (Ehrlin, 2012). Å andra sidan krävs det att 
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förskolläraren är väl bekant med det musikaliska skapandet, lärprocesser, dess formspråk och 

olika uttrycksmedel för att musiken ska få en central plats i förskolans kontext (Holmberg, 

2014). Detta är något som förskollärarna i studien beskriver är en önskvärd ram för att 

musikundervisningen i verksamheten ska kunna genomföras på rätt sätt. Det framgår alltså i 

studiens resultat att förskollärare beskriver sina ramar för musikundervisning som begränsade 

på grund av att många inte fått någon fortbildning inom området.  

  

I motsats till Ehrlin & Wallerstedt (2014) studie som visar på att förskollärare inte känner sig 

bekväma och trygga i sitt arbete med musik på förskolan, visar vår enkätundersöknings 

resultat att de flesta av respondenterna känner sig bekväma med detta. Flera av de som svarat 

att de känner sig bekväma i sin musikundervisning uttrycker också att de tycker att musik är 

något som är kul och som ger glädje, vilket möjligtvis kan bidra till att möjliggöra 

personramarna som i sin tur möjliggör arbetet.  

En annan aspekt som också lyfts fram i resultatet är att tidsramarna för fortbildning saknas 

vilket gör att förskollärare inte får möjlighet att lära sig mer inom musiken. En del av 

förskollärarna som inte får fortbildning inom musiken saknar därför ramar för att arbeta med 

musik i förskolan. Detta kan enligt Ehrlin & Wallerstedt (2014) leda till att 

musikundervisningen på förskolan får en allt mindre plats då förskollärare inte känner sig 

kompetenta och bekväma med att arbeta med musik. Saknas individuella förutsättningar om 

musik hos förskollärare kommer detta även att påverka barnen eftersom de då inte får 

möjlighet att spela, höra och komponera och utveckla egna kunskaper om musik (Garvis, 

2012). Därför måste förskollärare möjliggöra musikundervisningen på förskolan för att 

barnen ska kunna utveckla egna kunskaper inom musik.   

För att förskollärarna ska kunna skapa ramar för musikundervisning gäller de att det finns 

förutsättningar för dem att utveckla och finna dessa ramar. I studiens resultat går det att utläsa 

att både tidsramarna och personramarna hänger ihop för att skapa möjligheter till 

musikundervisning. Detta då förskollärarna beskriver i resultatet att det saknas uppmuntran 

och stöttning men också tid till att skapa fler ramar för sig själv inom musiken. Förskolans 

musikundervisning är beroende av förskollärares syn och uppfattningar för att göra 

musikstunderna betydelsefulla för barnen (Still, 2011). Men det är också viktigt att 

förskollärarna får den stöttning och uppmuntran till att våga använda musik med barngruppen 

eftersom barns musikvärld till största del är uppstyrd av förskollärarna. Har inte förskollärare 

de ramar som behövs för musikarbetet kan detta påverka barnen i deras utveckling. 



 27 

Musikundervisning kan hjälpa barnen att utvecklas inom andra områden så som matematiskt 

tänkande, språkutveckling och motorisk utveckling (Angelo & Saether, 2014). 

 

6.2. Materiella förutsättningar 

I studiens resultat framgår det att förskollärare beskriver de materiella förutsättningarna, det 

vill säga de fysiska ramarna, som betydelsefulla för att kunna arbeta med musik i förskolans 

kontext i likhet med Holmberg (2014) som lyfter fram att materialen förskollärare använder 

sig av i musikarbetet på förskolan varierar anmärkningsvärt. Vidare lyfter Holmberg (2014) i 

sin studie att miljön på förskolan ofta inte har något speciellt rum som används för 

musikundervisning och att rummen även vid pågående musikundervisning används för andra 

syften och mål. På någon förskola förbereds maten i samma miljö och rum som just där och 

då används för musikundervisning och på någon annan används rummet som ett 

genomgångsrum under tiden och dessa rum har oftast inte plats för 

musikinstrument. Förskollärarna i denna studie beskriver att material och miljö är bidragande 

faktorer till hur deras fysiska ramar möjliggör musikundervisningen på förskolan.   

  

I resultatet framgår det även att ekonomiska resurser är av stor vikt för de fysiska ramarna och 

att dessa externa faktorer är något som förskollärare beskriver som avgörande ramar. Å andra 

sidan räcker det inte att de fysiska ramarna är befintliga utan personramarna behöver också 

fungera för att de fysiska ramarna ska kunna användas på rätt sätt. Kultti (2013) lyfter i sin 

studie att förskollärare kan använda material såsom exempelvis leksaksdjur, som egentligen 

inte kan räknas som ett musikaliskt material, för att nå musikundervisningen som ändamål 

men detta endast om förskolläraren vet hur materialet kan användas på olika sätt. Detta kan 

kopplas till resultatet i denna studie då den pekar på att olika ramfaktorer är beroende av 

varandra och att de fysiska ramarna därav kan ge förutsättningar på samma gång som 

personramarna kan hindra och begränsa. Alltså, kunskapen av hur befintliga och tillgängliga 

material kan användas måste finnas där för att materialen ska komma till nytta.  

 

6.3. Förskolans förutsättningar 

I Kulttis (2013) studie beskrivs musik för det mesta som sång och att det är den vanligaste 

metoden att använda musik på. Utifrån vår studies resultat går det utläsa att verksamma 

förskollärare beskriver sång som det som används mest i deras verksamhet under deras 

musikundervisning och att detta är en faktor som skapar ramar för att möjliggöra deras 
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musikarbete på förskolan. I denna studies resultat framgår det även att musikundervisningen 

oftast används i förskolans samlingssituationer vilket kan styrkas av Kultti (2013) som i sin 

studie lyfter fram att sångaktiviteter i princip alltid leds och styrs utav en förskollärare samt 

att barnen vanligen sätts i en ring för att sjunga. Detta är organisatoriska ramar som både kan 

hindra och möjliggöra musikundervisningen då den antingen kan bli variationslös och 

likformig på grund av att den används i enbart en slags situation eller blir den gynnsam och 

ger barnen förutsättningar för den utveckling som musikundervisning kan ge dem (Still, 

2011).   

  

I studiens resultat framgår det att förskollärare beskriver sina ramar för att arbeta med musik i 

förskolans kontext på ett sätt där många olika ramfaktorer är av betydelse.   

Något annat som framkommer i resultatet är att tidsramarna för att arbeta med musik i 

förskolans kontext behöver möjliggöras för att musikundervisningen ska få mer plats i 

förskolans verksamhet. Förskollärarnas beskrivning av sina ramar är att de behöver dem för 

att kunna anpassa musikstunderna och möjliggöra dem för att få dem utvecklande och 

utmanande för barngruppen. Musikstunderna bör vara varierande så att barnen får testa på 

olika typer av musikarbete så som rytm, sång och dans (Still, 2011). Dessa musikaktiviteter 

kan stödja den sociala samvaron eftersom barnen då kan utvecklas inom detta. Musiken 

kan nämligen vara ett medel för att utveckla andra förmågor hos barnen. Blir förskollärarna 

medvetna om vad deras musikundervisning kan göra för barnen kan det bli att mer tid läggs 

på musiken och mer musikundervisningstillfällen kan komma att möjliggöras. Får 

förskollärarna möjlighet och tid till att arbeta mer med musik menar Still (2011) att det kan ge 

förskollärarna en stark och positiv upplevelse av musikaktiviteterna då sången ger energi och 

kraft. Förskollärarnas ramar och faktorer för musikarbetet kommer då att förändras om de ges 

möjlighet och tid till att arbeta och utveckla musikaktiviteterna på förskolan. 

 

6.4. Metoddiskussion  

Till studien användes en triangulering där både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsstrategier använts, det vill säga både intervju och enkät som metod. 

Enkätundersökningen användes för att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i 

förskolan och intervjuerna användes för att undersöka hur verksamma förskollärare beskriver 

ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. Detta då det ansågs vara ett passande 

metodologiskt val i enlighet med studiens syfte och forskningsfrågor. Om enbart kvalitativa 

intervjuer använts hade delar av studiens syfte omöjliggjorts. Det valdes medvetet att inte 
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användas ett sambandstest i analyserandet av enkätundersökningen då enkäten var menad att 

användas som en övergripande kartläggning. Om enkätundersökningen analyserats med hjälp 

av sambandstest hade möjligtvis resultatet blivit annorlunda och enkäten 

hade kunnat få en större betydelse för studien. Bryman (2011) lyfter att sambandstest kan ge 

en tydligare bild av relationen mellan variablerna. Så som enkätundersökningen, den 

kvantitativa metoden, användes i denna studie blev det mest ett förberedande för att kunna 

konstruera intervjufrågorna och genomföra den kvalitativa metoden.   

Enkätfrågorna var konstruerade på så sätt att de skulle vara öppna och tolkningsbara men det 

kan i efterhand förstås att enkäten hade kunnat tydliggjorts genom att förklara närmre vad 

som menas med exempelvis begreppen medel och material och då hade vi möjligen fått andra 

svar och därmed andra resultat.  

  

I studien intervjuades fyra verksamma förskollärare från fyra olika förskolor där 

respondenterna intervjuades enskilt. Intervjuerna utgick ifrån semistrukturerade frågor då 

samma frågor ville ställas till alla fyra respondenter med flexibilitet för frågor som kunde 

uppkomma under intervjun. Som dokumentationsmetod under intervjun användes 

ljudupptagning och anteckningar.  

Hade studien genomförts igen hade samma metodologiska val gjorts eftersom studiens syfte 

var att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolan samt undersöka hur 

verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. 

Genom att använda intervju och enkät som metod kunde därför studiens syfte och 

forskningsfrågor besvaras. Valet av dokumentationsmetod hade också bibehållits då 

ljudupptagningarna gynnade transkriberingen eftersom de kan avlyssnas flera gånger. 

Tillvägagångssättet hade möjligtvis förändrats genom att istället för att intervjua 

förskollärarna enskilt använda fokusgruppssamtal genom att intervjua flera respondenter på 

samma gång vilket Bryman (2011) förklarar innebär att få en bredare diskussion i samtalet där 

deltagarna kunnat delge sina erfarenheter kring musikarbetet på förskolan. Då hade studiens 

kartläggning av förskollärares erfarenheter möjligtvis blivit bredare.   

  

Ahrne & Svensson (2011) lyfter att om man intervjuar ungefär sex till åtta personer ökar 

säkerheten att det insamlade materialet är oberoende av personliga uppfattningar om 

exempelvis hur något är på en arbetsplats. Detta är en kritik vi tar med till oss själva då det 

enbart intervjuades fyra förskollärare. Hade det intervjuats fler hade materialet varit mer 

säkerhetsställt gällande personliga uppfattningar och fördomar. Intervjuerna och enkäterna 
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hade möjligtvis också kunnat genomföras enbart på förskolor som vi inte kände till sen innan 

för att undvika tidigare förkunskaper och personliga uppfattningar om våra respondenter och 

deras verksamhet. Detta hade möjligen kunnat göra studien mindre fördomsfull från 

forskarnas sida. Eftersom studien tar avstamp i ett målinriktat urval är det viktigt att ta hänsyn 

till sitt resultat då det är omöjligt att kunna generalisera det när deltagarna har valts ut 

(Bryman, 2011). Hade studien inriktats på något annat urval hade resultatet möjligtvis kunnat 

generaliserats på ett annat sätt.  

 

7. Slutsats  
Syftet med studien var att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolan samt 

undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i 

förskolans kontext. Studiens forskningsfrågor var:  

Hur och när används musik i förskolans kontext?  

Vilka hinder och möjligheter beskriver förskollärare gällande arbete med musik i förskolan?  

  

Studiens sammantagna slutsats är att musik i förskolans kontext vanligen används i samlingar 

genom sång och dans, att förskollärare till största del känner sig bekväma men att de har för 

lite kunskap inom området samt att förskollärare beskriver flera olika hinder och möjligheter 

med att arbeta med musik i förskolan. De hinder som beskrivs är förskollärares okunskap, 

brist i fortbildning, begränsade ekonomiska resurser och tidsbrist. Förskollärare beskriver 

ramarna för arbetet med musik i förskolans kontext på ett sätt där flera olika ramfaktorer är av 

betydelse såsom organisatoriska ramar, ekonomiska resurser, personramar, tidsramar och 

fysiska ramar. Förskollärare beskriver att de har rätt inställning och viljan att arbeta med 

musik i förskolans kontext och att detta är faktorer som möjliggör musikarbetet. Förskollärare 

uppger också att de material som de själva beskriver möjliggör musikarbete ofta finns 

tillgängliga i verksamheten och kan användas på rätt sätt om inte hinder såsom okunskap 

finns. Förskollärare beskriver att de vill lära sig, vill skaffa sig kunskap och vill arbeta med 

musik i förskolans kontext, men för att detta ska möjliggöras behöver de rätta ramarna finnas 

för dem. Som ytterligare slutsats för studien kan det också poängteras att du som förskollärare 

inte behöver vara ett musikaliskt geni för att möjliggöra musikarbetet i förskolans kontext.   
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8. Didaktiska implikationer  
Studien riktar sig till verksamma förskollärare samt blivande förskollärare då studien lyfter 

fram vilka hinder och möjligheter som finns gällande musikarbetet i förskolan.. Detta kan 

bidra till att förskollärarna blir medvetna om vilka ramar de har och kan i sin tur leda till att 

arbetet med musik i förskolan möjliggörs. Vi vill lyfta att det finns flera olika ramar och 

faktorer som är av betydelse för arbetet med musik i förskolan och att flera av dessa har med 

varandra att göra tex finns inte de ekonomiska resurserna kommer förskollärarna inte heller få 

tidsramarna att fungera så som att skicka förskollärare på fortbildning.  Med studien vill vi 

bidra med kunskap och forskning kring förskollärares erfarenheter av musik samt hur 

verksamma förskollärare beskriver sina ramar för att arbeta med musik i förskolans kontext. 

Vi vill att förskollärare ute i verksamheterna själva får syn på sina egna befintliga ramar för 

att få möjligheter att förändra sina egna förutsättningar för sin undervisning. Vi vill med 

studien även lyfta fram vikten av att arbeta med musik tillsammans med barn och vad som 

krävs för att genomföra detta arbete. Mycket är istället beroende på vilken inställning, 

personlig uppfattning, mod och vilja förskolläraren har, vilket kan hjälpa verksamma och 

blivande förskollärare i sitt arbete.  

 

9. Vidare forskning  
Då denna studie utgick ifrån verksamma förskollärare hade de varit intressant att undersöka 

vad förskollärarstudenter beskriver att de har för kunskap och ramar under sin 

högskoleutbildning. Det skulle kunna undersökas om det finns något som 

förskollärarstudenter känner att de behöver få mer kunskap om för att känna sig trygga och 

bekväma med att genomföra musikaktiviteter på förskolan. Det hade varit intressant att ta 

reda på om okunskapen och obekvämligheten gällande musik redan finns under utbildningen 

och vad det är studenterna känner att de hade behövt för att stärka upp sig själva och 

utvecklas i inför sitt framtida yrkesliv. Vilka ramar uttrycker förskollärarstudenter att de 

behöver för att arbeta med musik i förskolan? Vad hade studenterna behövt för att få de 

ramarna?  

Det hade även kunnat vara av intresse att genom fältobservationer undersöka hur de 

förskollärarna som deltog i studien faktiskt arbetar med musiken i förskolan kontext då denna 

studie enbart utgår ifrån enkät och intervju där förskollärarna får beskriva musiken och dess 

synliggörande i förskolan. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Semistrukturerade intervjufrågor: 

-När och hur anser du att barnen möter musik på din förskola? 

-Vad är dina egna erfarenheter angående musik? 

- Vad har du för kunskap om musik?  

- Var har du fått den kunskapen ifrån? 

- Vad har ni för avsikt när ni använder musiken?  

- Hur ser era musikstunder ut på förskolan? När, hur och varför?  

- Har du dem förutsättningarna du behöver för att hålla i en musikaktivitet?    

-Vilka material finns tillgängliga och vilka hade du önskat skulle finnas i musikarbetet på 

förskolan? 

-Varför använder ni musik vid de tillfällena som ni använder? Finns det nån anledning till 

detta?  

-Vad ser du för hinder och möjligheter med arbetet med musik på förskolan? 

-Hur arbetar ni med musik på förskolan utifrån de läroplansmål som står skrivna i läroplanen 

för förskolan? Hur tänker ni kring det? 

-När under dagen använder ni er utav musik? Är detta ett medvetet val? 

-Känner du dig nöjd med ert arbetssätt med musik eller är det något som du skulle vilja 

utveckla? 

 

Följdfrågor: 

-Varför/Varför inte? 

-Hur menar du? 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 
Ett examensarbete med syfte att undersöka villkoren för att arbeta med musik i 
förskolans kontext. 
Denna enkät riktar sig till dig som verksam förskollärare och kommer att ligga till grund för 
ett examensarbete gällande musik i förskolan som skrivs av Jennifer Mårtensson & Linnéa 
Gudmundsson. Uppgifterna kommer att behandlas med största tillförsikt, kommer enbart 
användas som syfte till denna studie och kommer ej lämnas ut på så sätt att de går att 
identifieras. Vi är väldigt tacksamma om du svarar på denna enkät så ärligt och utförligt du 
kan. Genom att fylla i och lämna in denna enkät visar du samtycke till att dina svar får 
användas i vårt examensarbete. Ringa in ett alternativ om inget annat anges. Tack så mycket 
för hjälpen! 
 
 

1. Kön 
 
Kvinna          Man          Annat         Vill ej ange 
 
 

2. Ålder 
 
19-25         26-30          31-35         36-40          41-<         Vill ej ange 
 
 

3. Utbildning 
 
Förskollärarexamen,  Examensår: _______       Annan utbildning: _________________     

      
 
      4. Hur ofta arbetar ni med musik på din förskola?  
         
       Varje dag         Flera gånger i veckan       2-3 gånger i veckan     1 gång i veckan       Aldrig 
 
 

2. När arbetar du med musik på förskolan? Ringa in ett eller flera alternativ! 
 
Samlingar       Spontana situationer     Planerade musikaktiviteter     
 
Under utomhusvistelsen            Aldrig            Annat: _______________________ 
 
 
 
3. Vilka av nedanstående alternativ använder ni er av i er verksamhet? Ringa in ett 
eller flera alternativ! 
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Sång              Dans             Takt & Rytmik             Instrument         
 
Komposition/Låtskrivande            Avkoppling 
 
 
 
4. Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att arbeta med musik på förskolan? 
 
Ja                      Nej                  Vet inte 
 
Om ja, vart har du fått den kunskapen ifrån? 
 
_________________________________________________________________ 
 
Om nej, vad skulle du vilja lära dig mer om? 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Känner du dig bekväm i att arbeta med musik på förskolan? 
 
Ja                     Nej                   Vet inte 
 
Varför/Varför inte? 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
6. Använder du dig utav andra medel för att få in musik i verksamheten? 
 
Ja                       Nej                  Vet inte  
 
Om ja, vad? 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Om nej, vilka medel skulle du kunna tänka dig att använda?  
_____________________________________________________________________ 
 
7. Anser du att det finns material som ger förutsättningar för att arbeta med musik på 
din förskola? 
 
Ja                     Nej                    Vet inte 
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Om ja, isåfall vad? 
 
__________________________________________________________________ 
 
Om nej, vilka material skulle du behöva?  
 

 

Vid frågor, kontakta oss på: 
lingud16@student.hh.se 
jenmar16@student.hh.se 
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