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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka de äldre barnens möjligheter till rytmikutövande i 
förskolan. Studien syftar även till att undersöka eventuella skillnader i förskollärares och 
barns syn på rytmikutövande. Studiens syfte är angeläget då det enligt min uppfattning 
finns en avsaknad av planerade musikaktiviteter i förskolan samtidigt som förskollärarna är 
skyldiga att arbeta i enighet med läroplanens mål och riktlinjer. Materialet samlades in 
genom kvalitativa intervjuer med förskollärare samt fokusgruppsamtal med barn där 
materialet analyserades utifrån tematisk analys och bearbetades med utgångspunkt i ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv. 

Utifrån studiens resultat framgick det att ramfaktorer som tid, materialresurser, 
barngruppens storlek samt förskolans styrdokument, påverkar förskollärarna i deras 
utformning av musikundervisningen. Ramfaktorerna påverkar även barnens inställning och 
möjligheter till rytmikutövande i förskolan. Studiens resultat visar även att förskollärarnas 
syn på sin musikaliska kompetens påverkar deras förmåga att kunna omsätta hinder till 
möjligheter vid utformning av rytmikaktiviteter i förskolan. 

Studiens resultat visar utmärkande skillnader i förskollärarnas och barnens syn på musik 
och rytmik. Detta genom att förskollärarnas beskrivningar är starkt kopplade till deras eget 
intresse, förmåga samt erfarenhet, medan barnen ger olika förslag på instrument som inte 
alltid är kopplade till deras eget musicerande. 

Resultatet visar även skillnader i förskollärare och barns syn på hinder vid 
rytmikutövande, där vissa förskollärare uttrycker en viss tveksamhet kring sin musikaliska 
förmåga som de beskriver som ett hinder för deras rytmikutövande i förskolan. Detta 
skiljer sig i förhållande till barnens uppfattningar då barnen inte lyfter sin musikaliska 
förmåga som ett hinder för rytmikutövande utan deras syn på hinder vid rytmikutövande 
grundas i deras uppfattningar kring ljudnivån i förskolans lokaler samt antal barn som 
deltar i musikaktiviteterna. 

Nyckelord: förskollärare, barn, rytmik, fokusgruppsamtal, ramfaktorteori, förhållningssätt 
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1. Inledning 

Barn möter musik i sin vardag på olika sätt, exempelvis när de sjunger, spelar eller lyssnar 
till olika ljud. Under tidigare VFU-perioder har jag mött en avsaknad av planerade 
musikaktiviteter i verksamheten men jag har även fått syn på musikaktiviter vid enstaka 
tillfällen, såsom under musiksamlingar eller vid olika högtider. Detta gör att de planerade 
musikaktiviteterna inte finns som en naturlig del i verksamheten samt att det dessutom inte 
sker ett kontinuerligt musicerande i verksamheten. Jag har genomfört olika musikprojekt 
under mina VFU-perioder där barnen visat glädje och intresse kring att musicera med 
rytmikinstrument, men där det framkommit att musikprojekt är något som, av olika 
anledningar, inte genomförs i samma utsträckning som projekt inom andra ämnesområden. 
Förskollärare har uttryckt att de tycker musik är roligt men att de inte är så musikaliska, 
vilket de menar medför en avsaknad av rytmikaktiviteter i verksamheten. Detta fick mig att 
vilja undersöka hur det egentligen ser ut i förskolorna och förstå villkoren för musicerandet 
i förskolan.  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2. Bakgrund 

Musik finns som en naturlig del hos barnen och behöver därför även vara en naturlig del i 
verksamheten. Det är ett sätt för barnen att både lyssna in och förmedla känslor vilket 
innebär att musiken blir ett verktyg för att utveckla kommunikationsförmåga och empatisk 
förmåga. Musik kan däremot ses som något roligt som utövas för att utveckla andra 
kunskaper, och detta trots läroplanens angivelser om musik som både mål och innehåll i 
verksamheten (Wallerstedt, 2010). Förskolans läroplan anger att barnen ska få möjlighet att 
utveckla sin förmåga att uttrycka sig genom musik och det innebär inte att barnen bör få 
möjlighet utan att de ska få möjlighet vilket utgör ett viktigt uppdrag för förskollärare. 

Förskolan ska 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 (Lpfö98, rev. 2018, s. 14) 

Barn utvecklar känslor, tal och lyssnande genom musik. De behöver uppmuntras till att se 
sig själva som skapande människor, och barnens spontana musicerande behöver tas 
tillvara. Det handlar inte enbart om instrumentspel utan barn formar även olika ljud i sin 
fria lek, exempelvis när de bygger med klossar (Wiklund, 2010). 

Ehrlin tar upp att pedagoger uttrycker en osäkerhet kring att arbeta med musik i 
förskolan, där hon menar att osäkerheten grundar sig i kravet på att inneha talang inom 
ämnesområdet för att kunna förstå och utöva det i verksamheten. Hon menar vidare att 
synen på musik är något som stimulerar språket samt bidrar till gemenskap och glädje men 
att barn inte ges möjlighet till att utveckla musikalitet (Ehrlin, 2013). Calissendorff belyser 
likväl som Ehrlin, att det finns en osäkerhet kring pedagogers arbete med musik i 
förskolan. Calissendorf menar att det kan finnas föreställningar om att pedagoger som 
utövar musik inom förskolan också behöver besitta expertkunskaper inom området, vilket 
kan leda till att arbete med musik minskar i förskolan. Vidare hävdas att pedagogernas 
trygghet i sin musikaliska kompetens skulle öka om de fick mer tillgång till material samt 
mer stöd och tid (Riddersporre & Söderman, 2012, s. 106). Holmberg tar upp att få fram 
olika ljud vid instrumentspel är ett vanligt förekommande arbetssätt för de pedagoger som 
inte är musiker. Hon hävdar dock att när barnen ska utmanas i att spela specifika rytmer på 
sina instrument innebär det ett arbetssätt som hon menar riktar sig till de pedagoger som är 
musiker (2012, s. 133). 
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Det formuleras en viss osäkerhet kring att arbeta med musik och rytmik i förskolan 
vilket fick mig att intressera mig för hur förskollärare formar sin musikundervisning i 
enighet med förskolans läroplan. Hur ger förskollärarna utrymme för rytmikutövande i 
verksamheten?  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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv, undersöka de äldre 
barnens möjligheter till rytmikutövande i förskolan samt undersöka eventuella skillnader i  
förskollärares och barns syn på rytmikutövande. 

Frågeställningarna är följande: 
• Vilka erfarenheter och uppfattningar har barn om musik och rytmik i förskolan? 
• Vilka val gör förskollärarna i sin musikundervisning och hur motiverar de valen? 
• Vad finns det för hinder och möjligheter med rytmikutövande i förskolan? 
• Hur påverkar förskollärarnas förutsättningar och förhållningssätt barnens möjligheter 

till rytmikutövande i förskolan? 

!4



4. Teoretisk utgångspunkt och begrepp 

Detta avsnitt kommer inledningsvis att presentera det teoretiska perspektiv som studien har 
sin utgångspunkt i, där det ges en vidare förklaring till de begrepp som är centrala inom 
teorin. Teorin kan förstås utifrån en modell, och avslutningsvis ges en förklaring till de 
centrala begrepp som har sin utgångspunkt i modellen. 

Studien har sin utgångspunkt ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv där frågeställningarna 
kretsar kring ramfaktorbegreppet. Begreppet syftar till de ramar som utgör villkoren och 
förutsättningarna för förskollärarens undervisning och innebär de strategier och avsikter 
som påverkar undervisningen i någon riktning. Detta är relativt fasta ramar som kan vara 
exempelvis styrdokument, tid samt gruppstorlek. 

4.1 Ramfaktormodell 
Dahllöv beskriver ramfaktorbegreppet utifrån en ramfaktormodell som innehåller 
begreppen ramar, process och resultat. Modellen innefattar de ramar som styr där process 
innebär förskollärarens planering av undervisningen och resultat är det som är synligt i de 
aktiviteter som sker i verksamheten. Lundgren har ett mer vidgat perspektiv på 
ramfaktormodellen där han menar att den är mer komplex än att den kan beskrivas utifrån 
begreppen ramar, process och resultat. Han hävdar att den inte enbart kan läsas från ett 
håll, då ramar inte bara påverkar processen utan att resultatet som realiseras i praktiken 
påverkar ramformuleringarna. Modellen kom att omformuleras och utvecklas till att istället 
innehålla begreppen förutsättningar, transformering och realisering (Jonsson Widén, 2016, 
s. 58). 

Lundgren menar att Dahllövs ramfaktormodell syftade till att användas i 
planeringssammanhang där ramar som tid och utformning av barngrupp innefattade 
resursfördelning, vilket handlade om politik. Modellen bidrog därmed till att analysera hur 
besluten påverkade undervisningssituationerna och resultaten i modellen. Detta innebär att 
modellen blev ett underlag för analys av hur de politiska besluten påverkar realiseringen i 
praktiken, vilket därmed styr ramformuleringarna. Lundgren diskuterar begreppet 
styrgrupp som han menar kommer till uttryck om ramarna är täta i verksamheten. Han 
menar att en grupp barn kan få en viss roll beroende på de ramar som påverkar, exempelvis 
tid som ramfaktor. Om det är ont om tid kan dessa barn få en fråga där det behövs ett 
snabbt svar för att gå vidare, vilket han menar är en styrgrupp som utformas utifrån en 
ramfaktor. Lundgren menar att ramfaktorteorin möjliggör att analysera hur tid och 
styrdokument, det vill säga ramfaktorer som tid och styrdokument möjliggör för olika 
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planering av undervisning och resultat av undervisningssituationerna (Lundgren, 2014, s. 
212-216). 

4.1.1 Förutsättningar 

Förutsättningar handlar om förskollärarnas arbetsförhållanden i arbetet men även om deras 
upplevelse och förhållningssätt till olika hinder och möjligheter. Dessa förutsättningar kan 
sättas in i olika nivåer, både nationellt och lokalt. De förutsättningar som är formulerade på 
organisationsnivå innefattar det uppdrag förskolan ställs inför, som är de mål, syften och 
ämnesinnehåll som är formulerat i styr och policydokument för förskolan. Regler och 
stadgar som anger verksamhetens syfte samt likvärdighet formuleras på nationell nivå och 
där blir läroplaner ett komplement till dessa formuleringar. Dessa formuleringar på 
nationell nivå formuleras även på lokal nivå och innefattar det som skiljer sig mellan olika 
förskolor vilket formuleras i policydokument. Dessa lokala formuleringar kan påverka 
förutsättningarna i utförandet av arbetet ur ett ideologiskt perspektiv (Jonsson Widén, 
2016, s. 58). 

Det ideologiska perspektivet innefattar en styrning som sker på lokal nivå gällande 
arbetsplaner, tillgång till material samt utbildning. Detta styrs genom läroplaner och olika 
pedagogiska program (Holmberg, 2015, s. 48-49). Förutsättningarna kan även analyseras 
på verksamhetsnivå och syftar till det som påverkar undervisningen, såsom tid, lokal och 
sammansättning av barn. Dessa förutsättningar kan även sättas i relation till samverkan 
mellan kollegor där det finns en gemensam föreställning om hur undervisningen ska 
bedrivas, vilket Widén menar också kan bidra till en ökad profilering i yrket (Widén, 2016, 
s. 58). 

4.1.2 Transformering 

Begreppet transformering innebär att förskollärarnas planering omsätts till undervisning i 
praktiken. Den kunskap de tagit med sig transformeras till ett undervisningsinnehåll, 
genom både långsiktig och kortsiktig planering. Den långsiktiga planeringen kan innebära 
terminsplanering och hur olika projekt ska utformas medan den kortsiktiga planeringen kan 
handla om upplägget för dagen eller för en specifik aktivitet. Denna process styrs av de 
hinder och möjligheter som finns i förskolans verksamhet vilket innebär att förskolans styr- 
och policydokument möter det realiserbara (Jonsson Widén, 2016, s. 58). 

4.1.3 Realisering 

Jonsson Widén menar att förskollärarnas förhållningssätt till hinder och möjligheter 
påverkar undervisningen i praktiken. Undervisningens innehåll realiseras och kommer till 
uttryck genom ramar, såsom styrdokument samt förskollärarens syn på innehållet i 
undervisningen. Transformering sker även i realiseringen då förskolläraren formar 
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undervisningens innehåll i stunden utifrån situationen (Jonsson Widén, 2016, s. 58). 
Förskollärarna förhåller sig till styr- och policydokument men förhåller sig samtidigt till 
lagar och bestämmelser på nationell nivå, vilket Holmberg menar sker genom juridisk 
styrning. Förskolans resurser har inverkan på hur undervisningen sker i praktiken vilket 
även kan beskrivas som ekonomisk styrning. Det kan handla om lokalernas utformning, 
materialtillgång, men även om personalens utbildningsnivå samt antalet barn och 
pedagoger på förskolan. Dessa resurser är ramar som styr den fysiska utformningen av 
verksamheten och påverkar därmed undervisningsinnehållet (Holmberg, 2015, s. 48-49).  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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom studiens område. Forskningen 
presenteras utifrån tre huvudområden som har sin utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar. 

5.1 Barns möjlighet till utveckling av musikalitet i förskolan 
Ehrlin tar upp i sin etnografiska studie att läroplanen utgår från olika områden, såsom 
matematik, språk, teknik, naturvetenskap men även olika estetiska uttrycksformer som 
musik, rytmik, dans och drama. Hon menar att det finns en risk att barns utveckling inom 
de olika ämnena går förlorade om varken förskolechef eller pedagoger har ett intresse för 
ett specifikt ämne. Forskning visar att pedagoger som inte besitter specialkunskaper inom 
musik behöver stöttning för att öka sitt självförtroende samt kunna inspirera och utmana 
barnen inom området. Ehrlin menar att pedagogers utveckling av musikaliska färdigheter 
är nödvändig för att kunna arbeta i enlighet med målen i förskolans läroplan. Ehrlin vill i 
sin studie få syn på hur ledarskap kan stötta arbete med musik där hon undersöker vad 
förskolechefers musikintresse har för inverkan på sin personal och om det kan bidra till ett 
ökat intresse hos pedagogerna (2014, s. 164-165). 

Vidare beskriver Ehrlin i sin studie att förskolecheferna på förskolorna med 
musikinriktning har bidragit med sitt tidigare musikintresse och inspirerat sin personal till 
att arbeta med musik i verksamheten. Förskolechefen på den ena förskolan hävdar att man 
inte behöver vara musikaliskt kompetent men att ett deltagande och en vilja att utvecklas 
inom musiken är av vikt. På den andra förskolan med musikinriktning beskriver 
förskolechefen att pedagogerna inte har någon press på sig att arbeta med musik utan 
snarare fått verktyg till att utveckla musikaliska färdigheter. Den tredje förskolan har ingen 
musikinriktning utan pedagogerna sjöng tillsammans med barnen vid enstaka tillfällen. 
Förskolechefen ansåg det som viktigt att inspirera sina medarbetare men lyfter det som 
problematiskt att ha en tydlig inriktning på musik om inte alla som arbetar på förskolan 
jobbar mot samma mål. Studien visar att musik används som ett verktyg för 
språkutveckling och i de två förskolorna med musikinriktning genomförs olika 
musikaktiviteter under dagen. Detta genom exempelvis musiksamlingar ledda av en 
pedagog, där barnen tillsammans får sjunga, musicera med rytmikinstrument samt lyssna 
eller röra sig till olika typer av musik. Barn och pedagoger får möjlighet att uttrycka sig 
spontant genom musik samtidigt som barnen också utvecklar sin kommunikativa förmåga 
(2014, s. 167-168). 
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Ehrlins studie tar upp att pedagogerna på de musikinriktade förskolorna använder 
rytmikinstrument vid samlingarna men att materialet finns tillgängligt för barnen hela 
tiden. Det menar hon bjuder in barnen till att använda rytmikinstrument i den fria leken 
vilket också studien visar. Pedagogerna är mer benägna att använda sig av 
rytmikinstrument vid planerade aktiviteter, såsom vid bland annat samlingar på mattan, 
men att barnen oftast använder rytmikinstrumenten i den fria leken. Pedagogerna menar att 
musikaktiviteterna bjuder in de barn som har svårigheter att delta då barnen uppmuntras till 
att musicera på sitt eget sätt. De menar vidare att de barn som har svårigheter att sjunga 
kan delta genom att röra sig till musik och därmed lyssna till musikens rytm (Ehrlin, 2014, 
s. 169). 

Stolić har i sin studie undersökt barns möjligheter till utövande av musikaktiviteter i 
förskolan. Likväl som Ehrlin tar upp att musik stimulerar barns språkutveckling och deras 
kommunikativa förmåga hävdar Stolić att musik har en positiv inverkan på barns motorik, 
koordinationsförmåga samt bidrar till att barnen kan uppleva musik som något kollektivt 
som görs tillsammans i grupp. I sin studie tar hon upp att musikaktiviteter ses som en 
viktig del i utbildningen för förskollärare och att det främst handlar om fyra olika 
musikaktiviteter, vilka är spela instrument, sjunga, dansa och lyssna på musik (2015, s. 
31-33). 

Vidare har Stolić undersökt vilken musikaktivitet som var vanligast att utöva bland de 
pedagoger som deltog i hennes studie, där pedagogerna fick välja mellan att rimma, sjunga 
sånger, lyssna på musik, musiklekar samt spela musikinstrument. Resultatet visade att den 
vanligaste musikaktiviteten var att sjunga sånger tillsammans med barnen och att den 
minst vanliga var att spela musikinstrument. Studien visade även att särskilt de som 
arbetade med de yngsta barnen i förskolan föredrog att sjunga sånger framför att 
genomföra musiklekar. Pedagogerna ansåg att musiklekar var en av de viktigaste 
aktiviteterna för barns positiva upplevelse och utveckling av musik. Pedagogerna ansåg att 
sjunga sånger också var en utav de viktigaste musikaktiviteterna och där studien visade att 
det var den aktiviteten som prioriterades högst av pedagogerna. Pedagogerna ansåg 
däremot att musiklek som aktivitet ändå sågs som en utav de viktigaste aktiviteterna då de 
menade att den har en positiv inverkan på barnens musikaliska utveckling (Stolić, 2015, s. 
35-36). 

Ehrlin visar i sin forskning att förskolechefen har en viktig roll i att stötta samt 
säkerställa att sin personal besitter musikalisk kunskap, har en säkerhet samt ett intresse 
kring sitt utövande av musik. Hon menar att det tar tid att utveckla musikaliska färdigheter 
och att det behövs insättas fortbildning inom området för att utveckla de färdigheter som 
behövs på förskolan. Detta för att kunna arbeta i enlighet med målen och riktlinjerna i 
förskolans läroplan (Ehrlin, 2014, s. 172-173). 

!9



5. 2 Pedagogers syn på musikalisk förmåga 
Ehrlin och Wallerstedt undersöker pedagogers syn på sin kompetens kopplat till deras 
musikutövande i praktiken. De tar upp att det finns föreställningar om att musikaliska 
färdigheter måste vara medfödda för att utövande ska kunna ske i förskolans verksamhet, 
vilket de tar upp att många pedagoger inte anser sig besitta. Detta synsätt ser Ehrlin och 
Wallerstedt som problematiskt, då de hävdar att musikalitet är en kompetens som kan 
utvecklas om pedagoger ges den möjligheten. De tar upp att det finns en föreställning om 
att alla kan, där det menas att pedagoger inte behöver besitta en större kunskap inom 
musik för att kunna utöva det, vilket resulterar i att pedagogerna överlåter utövandet enbart 
till barnen. De menar att det finns en bristande kunskap inom området och att det finns en 
inställning om att kunskaper inom musik inte anses lika viktiga som kunskaper inom andra 
områden (2014, s. 1801-1802). 

Baker tar upp i sin studie att pedagogers tidigare musikbakgrund har inverkan på 
säkerheten och självförtroendet kring att undervisa i musik. Han menar att de pedagoger 
som har en negativ bakgrund inom musik ofta kan ha en negativ syn på sitt eget utövande 
av musik och att självförtroendet därmed minskar gällande deras undervisning inom 
området (Baker, 2009, s. 41). 

Pedagogerna i Ehrlin och Wallerstedts studie hade deltagit i ett utvecklingsprogram som 
fokuserade på att stärka pedagogerna i deras utövande av musik, vilket resulterade i att 
samtliga pedagoger utövar musik tillsammans med barnen, i form av både sång och 
musicerande med instrument. Tidigare jämförde pedagogerna sig med hur en professionell 
musikutövare skulle ha gjort och ansåg sitt utövande som något som inte levde upp till 
kvalitéerna. Utvecklingsprogrammet bidrog till att pedagogernas säkerhet kring att utöva 
musik hade stärkts och de ansåg att de inte skulle reflektera över om de gjorde rätt eller fel 
i sitt musikutövande med barnen. Ehrlin och Wallerstedt jämförde detta fenomen med 
pedagogers stimulans av barnens språkutveckling och menar att undervisning i språk inte 
präglas av samma osäkerhet i utövandet. Likväl som Baker tar upp betydelsen av 
pedagogers tidigare erfarenheter av musik i sin studie, menar Ehrlin och Wallerstedt att 
pedagogers kompetens inom området har sin grund i deras tidigare erfarenheter av musik 
och dessa erfarenheter blir därmed avgörande för vad de tar med sig in i förskolans 
verksamhet (2014, s. 1807-1808). 

5.3 Barns inställningar till musik och rytmik i förskolan 
Wassrin resonerar kring begreppet musicking i sin studie och menar att musik kan kopplas 
till själva görandet i stunden, vilket gör att musik blir till verbet musicking, som beskriver 
de musikaliska handlingarna. Musicking är något som sker i relationer som uppstår, vilket 
kan vara  mellan människor, mellan ljudet i musiken eller mellan människor i det rum som 
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musiken uppstår. Handlingarna kan definieras som musicking-events och innebär att musik 
ingår som en del i människors vardag, exempelvis om människor lyssnar på musik när de 
handlar mat eller om ett barn lyssnar till en vaggvisa från sin förälder (2013, s. 14-16). 

Vidare resonerar Wassrin kring musikutövande, där hon hänvisar till Still, som menar att 
det kan delas in i fyra huvudområden, vilka är sjungande, aktivt lyssnande, spela och 
rörelse (2013, s. 16). Dessa områden hänvisar även Yim och Ebbeck i sin studie, där de 
undersöker vad de äldre barnen i förskolan föredrar gällande sitt utövande av musik. 
Barnen får välja mellan dessa fyra områden, vilka är sjunga, lyssna, spela instrument samt 
dansa. Studien visar att det barnen föredrar i första hand är att dansa på grund av den 
glädje barnen uttryckte att de upplevde i de aktiviteter där de dansade. Studien 
genomfördes både i HKSAR och i södra Australien, där det visade sig att musicera med 
instrument var något som fler barn i HKSAR föredrog, jämfört med barn i södra 
Australien. Detta menade de berodde på förskolans materiatilresurser i HKSAR, som gav 
barnen fler möjligheter till utövande. Det tas vidare upp att barnen i åldrarna 4-5 år, som 
bodde i HKSAR, sjöng i kör på fritiden, vilket såg som en vanlig fritidssysselsättning för 
de barnen. I södra Australien deltog endast 5 % av barn i åldern 5 år i någon musikaktivitet 
på fritiden, vilket innebar att barnen i HKSAR besatt en större erfarenhet gällande att 
sjunga (2009, s. 105). 

Wassrin beskriver att barnen i hennes studie är aktörer i de musikaktiviteterna som sker, 
genom att de ger förslag kring hur aktiviteten ska utvecklas. Detta genom att demonstrera 
på sitt instrument hur de önskar att gruppen ska musicera, exempelvis genom 
tempoväxlingar eller dynamiska förändringar (2013, s. 67-68). Wassrin hänvisar till 
Jederlund som menar att barns musicerande ofta inte tas på allvar. Jederlund hävdar att 
pedagoger behöver se till barns eget sätt att musicera och fokusera på hur de kan förhålla 
sig till det snarare än att fokusera på olika potentiella övningar. Vidare tar Wassrin upp att 
barnen i studien har önskemål kring vart i rummet de vill placera sig och kring vilka 
instrument de vill musicera med under musikaktiviteten. Detta menar hon innebär att 
barnen ser sig själva som musikanter i den miljö som formas i aktiviteten (2013, s. 72-74).  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6. Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metodologiska delar. Inledningsvis presenteras metoder 
för datainsamling där en närmare beskrivning ges kring varje vald metod, följt av 
intervjuguidens upplägg samt urval. Vidare beskrivs genomförande kring varje metod följt 
av databearbetning samt reflektion kring reliabilitet och validitet. Avslutningsvis redovisas 
etiska ställningstaganden i förhållande till studien. 

6.1 Metod för datainsamling 
För att undersöka hur förskollärare och barn ser på rytmikutövande i förskolan används två 
metoder för datainsamling. Kvalitativ intervjumetod används för att genomföra 
individuella intervjuer med förskollärarna och fokusgruppsamtal används som metod för 
att samtala med barnen i grupp. I detta avsnitt ges en beskrivning av kvalitativ 
intervjumetod följt av en beskrivning av metoden fokusgruppsamtal. 

6.1.1 Kvalitativ intervju 

Kvale och Brinkmann hävdar att kvalitativ intervjumetod syftar till att intervjupersonen 
berättar om sina upplevelser, tankar och beskrivningar vilka intervjuaren har i uppgift att 
tolka och analysera dess innebörd (2014, s. 19). Denna metod passade undersökningen då 
den syftar till att undersöka och tolka förskollärares syn på ett fenomen. Metoden syftar till 
att intervjuaren söker nyanserade beskrivningar av ett fenomen från intervjupersonen. 
Frågor som berör varför intervjupersonen gör som den gör är centralt inom metoden. 
Intervjuaren söker efter specifika och ingående svar om hur intervjupersonen gör och 
uppfattar ett fenomen (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 47-48). 

6.1.2 Fokusgruppsamtal 

Fokusgruppsamtal är en metod för att undersöka människors värderingar, föreställningar 
och åsikter kring ett givet tema. Den innebär att intervju sker i grupp där deltagarna leds av 
en samtalsledare som under en begränsad tid får diskutera tillsammans. Metoden skiljer sig 
från andra intervjumetoder då interaktionen mellan människor är en central del i intervjun, 
något som Wibeck menar skiljer sig från intervjuer där flera deltagare ingår men inte 
interagerar med varandra (Wibeck, 2010, s. 11, s. 25). Metoden användes därför för att 
undersöka barnens syn på ett fenomen då undersökningen riktar sig till barn som grupp 
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snarare än som individer. Metoden kan även bidra till mer spontana tankar och åsikter 
jämfört med att ha en individuell intervju (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 191). 

6. 2 Intervjuguidens upplägg 
Wibeck resonerar kring användandet av en intervjuguide där hon hänvisar till Krueger som 
tar upp fem frågor som bör ingå. Dessa är öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Min intervjuguide innehåller 
öppningsfrågor under intervjuns början vilket Wibeck menar ska handla om fakta snarare 
än om åsikter. Hon menar att introduktionsfrågor ska ge de intervjuade möjlighet att tala 
öppet om det innehåll som är i fokus under intervjun och att övergångsfrågorna syftar till 
att se intervjuns ämne ur ett bredare perspektiv (Wibeck, 2010, s. 73-74). 

Fokusgruppsamtalen med barnen hade frågor som utgick från förskollärarnas 
intervjuguide men där har en anpassning gjorts utifrån barnens ålder, det vill säga 4-6 år. 
Frågorna har sin utgångspunkt i förskollärarnas frågor men är formulerade mer kortfattat 
och är färre till antalet. Detta anser Kvale och Brinkmann är fördelaktigt vid intervjuer av 
barn då de menar att alltför komplicerade formuleringar som kan vara förvirrande för 
vuxna kan upplevas ännu mer förvirrande för barn, exempelvis om det ställs mer än en 
fråga i taget till barn (2014, s. 186-187). 

Min intervjuguide har nyckelfrågor som syftar till vilka ramfaktorer som styr barnens 
tillgång till musicerande med rytmik där frågorna är utformade för att fokusera på 
pedagogers förhållningssätt och förutsättningar vilket Wibeck menar bör vara mellan två 
till fem i antal och syfta till det huvudsakliga som intervjun ska ta upp. Min intervju 
avslutas med att intervjupersonen får sammanfatta sin åsikt om ämnet och där åsikterna 
från intervjun vävs samman för att sammanfattas i en kort beskrivning. Wibeck hävdar att 
de avslutande frågorna möjliggör för intervjupersonen att uttrycka sin allmänna åsikt kring 
ämnet (Wibeck, 2010, s. 73-74). 

Kvale och Brinkmann resonerar kring olika typer av intervjufrågor där de menar att 
inledande frågor kan ge rika beskrivningar av ämnesinnehållet. Intervjuguiden innehåller 
därför inledande frågor som lägger fokus på förskollärarens musikintresse. Kvale och 
Brinkmann menar vidare att uppföljningsfrågor är av vikt för att intervjupersonen ska 
berätta mer och kan ske i form av paus eller direkt ifrågasättande. Uppföljningsfrågorna i 
intervjun är därför formulerade på ett sådant sätt att de ska vara möjliga att ställa oavsett i 
vilken riktning frågan besvaras, det vill säga anpassas utifrån både svar i form av ja och 
nej. Vid ett kortfattat svar bidrar uppföljningsfrågorna även till en fortsatt analys kring 
ämnet. Dessa frågor kan även ställas i form av direkt ifrågasättande efter ett svar från 
intervjupersonen. Kvale och Brinkmann resonerar kring direkta frågor och menar att dessa 
frågor bör vänta till slutet av intervjun då intervjuaren bör bjuda in till spontana åsikter i 
början av intervjun för att i slutet gå in på mer specifika frågor. De direkta frågorna ställs i 
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mitten utav intervjun och handlar om användandet av material. Detta då frågorna är mer 
specifikt utformade och kräver en mer specifik analys om vad för material som används, 
hur det används och varför det används (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 176-177). 

6.3 Urval 
Datainsamlingen bestod av att intervjuer genomfördes med fyra olika förskollärare som 
alla var verksamma inom förskolan. En utav förskollärarintervjuerna var en test-intervju 
och hänger inte samman med något fokusgruppsamtal. Svaren från intervjun ansågs 
däremot som tillräckligt relevanta att hänvisa till i studien. Fokusgruppsamtalen 
genomfördes med tre grupper barn på två olika förskolor. Dessa fokusgrupper bestod av 5 
barn i åldrarna 4-6 år. Tre utav förskollärarna valdes ut utifrån ett så kallat 
bekvämlighetsurval där det fanns en vetskap om att intresse skulle finnas och där en 
kontakt var etablerad sedan tidigare. Christoffersen och Johannessen menar att det kan ses 
som det mest bekväma urvalet för forskaren, men menar samtidigt att om det ska vara 
möjligt för forskaren att kunna generalisera behövs intervjupersoner och då är det inte av 
lika stor vikt hur urvalsprocessen går till (2012, s. 52). Den fjärde förskolläraren 
kontaktades utan tidigare etablerad kontakt men alla personer som deltog i den kvalitativa 
intervjun tillhörde samma kategori ”förskollärare verksamma inom förskolan”. Barnen i 
fokusgruppsamtalen deltog utan tidigare etablerad kontakt och där förskollärarna, av 
nödvändighet, valde ut vilka barn som skulle delta. 

6.4 Genomförande 

6.4.1 Intervjuer med förskollärarna 

Förskollärarna som valts ut kontaktades via mail för att undersöka om det fanns eventuellt 
intresse av deltagande. De informerades om syftet med studien, om deras rätt till 
anonymitet samt om intervjuns innehåll. Förskollärarna blev informerade om hur intervjun 
kommer dokumenteras och de fick inte tillgång till intervjuguiden i förväg (se bilaga 1). 
Intervjupersonens formuleringar skulle följas upp i stunden för att få en mer specificerad 
beskrivning av deras uppfattningar och erfarenheter. Kvale och Brinkmann hävdar att det 
kan vara fördelaktigt att inte ge ut intervjufrågorna innan då de följdfrågor som skapas i 
stunden utifrån intervjupersonens formuleringar inte går att formulera i förväg (2014, s. 
101). 

Intervjuerna genomfördes individuellt, i en avskild miljö, på förskollärarnas 
arbetsplatser där intervjun spelades in genom ljudupptagning via mobilen. Kvale och 
Brinkmann anger att ljudupptagning är det vanligaste sättet att registrera en intervju och de 
menar att det ger intervjuaren en större frihet att fokusera på att innehållet i intervju och 
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dess genomförande. Tonfall och betoningar framkommer genom ljudupptagning och där 
intervjuaren också i efterhand kan gå tillbaka och analysera intervjuns olika delar. Jag 
valde även att föra anteckningar på datorn under intervjun då Kvale och Brinkmann hävdar 
att inspelning av ljud kan bli problematiskt om det av tekniska skäl inte genomförs en 
inspelning under en intervju (2014, s. 218-219). 

6.4.2 Fokusgruppsamtalen med barnen 

Förskollärarna hade informerats via mail om syftet med samtalen och valde ut 4 antal barn 
som skulle få delta. De hade fått tillgång till en medgivandeblankett där det stod 
information om min studie samt om barnens rätt till anonymitet, vilken skulle skrivas 
under av vårdnadshavare och även utav deltagande barn om det var möjligt. Samtalen 
genomfördes i i en avskild miljö, med 5 barn samtidigt, där alla deltagare hade möjlighet 
att ha ögonkontakt med varandra. Detta genomfördes på barnens avdelning på förskolan, 
vilket Kvale och Brinkmann hävdar är ett fördelaktigt tillvägagångssätt vid intervjuer av 
barn. Detta då det bidrar till att undvika skillnader mellan att intervjua vuxna och barn, om 
barnen får intervjuas i sin naturliga miljö (2014, s. 186-187). 

6.5 Databearbetning 
Intervjuerna samt fokusgruppsamtalen spelades in och anteckningar fördes. Transkribering  
av ljudinspelningarna skedde utifrån valda delar av intervjuerna och fokusgruppsamtalen, i 
form av delcitat samt meningskoncentrering. Kvale och Brinkmann anger att 
meningskoncentrering innebär att längre svar från intervjupersonen sätts ihop och där 
innebörden i uttalandena formuleras om till kortare svar (2014, s. 246). Intervjuguiden 
innehöll olika teman som syftade till eventuellt styrande ramfaktorer. Intervjuerna och 
fokusgruppsamtalen analyserades därför utifrån tematisk analys vilket Kvale och 
Brinkmann resonerar kring, där de menar att tematisering innebär att forskningsfrågorna 
formuleras utifrån ett specifikt tema som ska undersökas. Frågor som varför och vad bör 
ifrågasättas innan frågan hur ställs. Frågorna kan formas om beroende på om intervjuaren 
söker efter spontana uppfattningar eller teoretiska beskrivningar om ett specifikt fenomen. 
En spontan utformning av intervjun kan ge oväntade svar från intervjupersonen men en 
strukturerad utformning bidrar till att underlätta analysen av intervjun i efterhand  (2014, s. 
147, s. 173).  

6.6 Reliabilitet och validitet 
Förskollärarintervjuerna samt fokusgruppsamtalen med barnen analyserades utifrån olika 
teman som kom fram vid bearbetning av materialet. Analys samt tolkning utifrån 

!15



förskollärarnas och barnens uppfattningar samt åsikter kan ha påverkat reliabiliteten i 
studien. Detta då Bell hävdar att när frågor ställs kring intervjupersonens åsikter kan olika 
faktorer påverka svaret och därmed ge olika svar. Detta innebär att om deltagarna har varit 
med om en händelse kan det ha inverkan på deras svar. Intervjuerna samt 
fokusgruppsamtalen genomfördes vid olika tidpunkter vilket innebär att undersökningen 
inte har hög reliabilitet. Detta då Bell hävdar att en studie med hög reliabilitet visar samma 
resultat oavsett tidpunkt (2016, s. 133). 

Vid samtliga genomförande av intervjuer och fokusgruppsamtal användes samma 
intervjuguide, men det ställdes däremot följdfrågor utifrån intervjupersonernas uttalanden. 
Det innebär att det inte blev möjligt att arbeta med samma material efter genomförande av 
intervjuer och fokusgruppsamtal, vilket påverkar studiens validitet. Bell anger att validitet 
innebär ett mått på om frågorna i intervjun beskriver eller mäter det som intervjuaren vill 
att de ska mäta (2016, s. 134). Transkriberingen av materialet utgjordes genom delcitat och 
meningskoncentrat där enbart relevanta delar blev till delcitat, vilket innebär att det gjordes 
en tolkning av vilka delar som ansågs relevanta. Resultatet utgör därmed inte en sanning 
och undersökningen uppfyller inte kraven för att vara en studie med hög validitet. 

6.7 Etiska hänsynstaganden 
Vetenskapsrådet anger fyra huvudkrav som syftar till att skapa en god relationen mellan 
intervjuaren och intervjupersonerna samt att undvika konflikter eller missuppfattningar. 
Det första kravet är informationskravet, vilket innebär att intervjupersonerna får 
information om studiens syfte och få en övergripande information om genomförandet av 
undersökningen. Deltagarna i studien informerades om studiens syfte och en övergripande 
beskrivning av intervjuns innehåll. Deltagarna fick även tillgång till ett följebrev som 
innehöll information om studien samt om hur forskningsresultaten kommer redovisas 
vilket Vetenskapsrådet anser kan vara fördelaktigt (2002, s. 7). Vetenskapsrådet anger det 
andra huvudkravet som är samtyckeskravet och syftar till att intervjupersonerna har rätt att 
bestämma över sitt deltagande och att samtycke behöver inhämtas. Innan intervjuerna 
genomfördes, hade samtliga förskollärare meddelat sitt samtycke, och innan genomförda 
fokusgruppsamtal fick både vårdnadshavarna och barnen skriva under en 
medgivandeblankett gällande barnens deltagande i studien. 

Det tredje huvudkravet är konfidentialiteskravet som handlar om vilka som får tillgång 
till intervjuns material. Förskollärarna informerades om att de kommer få möjlighet att ta 
del av delar av det transkriberade materialet av intervjun och fokusgruppsamtalet. Detta är 
av stor vikt för att säkerställa att deltagarna inte skadas genom sitt deltagande i 
undersökningen. Konfidentialitet är av stor vikt för deltagarnas rätt till privatliv och att det 
inte ska publiceras information som gör att deltagarna går att identifiera (Kvale och 
Brinkmann, 2014, s. 108-109). Deltagarna informerades om att de kommer vara anonyma  
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i studien samt att ljudinspelningar enbart kommer användas för eget bruk. Vetenskapsrådet 
anger att konfidentialitet är av vikt för att inte obehöriga ska kunna ta del av materialet 
(2002, s. 12). 

Nyttjandekravet är det fjärde huvudkravet och syftar till att materialet inte används i  
marknadsföringssyfte utan enbart i forskningsändamål Detta krav har uppfyllts då 
materialet från intervjuerna enbart är insamlat för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 
2009, s. 14). 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7. Resultat 

7.1 Kvalitativa intervjuer 
I detta avsnitt presenteras resultat av de kvalitativa intervjuerna med förskollärarna. Detta 
presenteras i nära relation till syfte och tre utav studiens frågeställningar, ”vilka val gör 
förskollärarna i sin musikundervisning och hur motiverar de valen?”, ”vad finns det för 
hinder och möjligheter med rytmikaktiviteter i förskolan?” samt ”hur påverkar 
förskollärarnas förutsättningar och förhållningssätt barnens möjligheter till rytmikutövande 
i förskolan?”. Detta med utgångspunkt i studiens teoretiska perspektiv och där avsnittet är 
uppdelat i rubriker utifrån de teman som uppstod vid bearbetning av materialet. 
Meningskoncentrat samt delcitat från förskollärarna anges för ökad trovärdighet i analysen 
av deras uttalanden. Förskollärarna benämns som FL 1, FL 2, FL 3, FL 4. 

7.1.1 Förskollärares uppfattningar om sitt eget och barnens rytmikintresse 

I intervjuerna beskriver samtliga förskollärare att de har ett musikintresse och att det har 
stor inverkan på deras yrkesroll. 

[…] om man har något form av intresse för rytmik med sig, vare sig det gäller instrument 
eller dans, tror jag det spelar väldigt stor roll för att utövandet ska bli av, och för att kunna 
delge barnen den här kunskapen och upplevelsen som jag tycker barnen ska ha […] (FL 1, 
2019) 

En utav förskollärarna uttrycker sig följande kring sitt musikintresse: 

[…] allting baseras på glädje när det gäller musik, och mitt musikintresse genomsyrar 
mycket, det genomsyrar mitt arbetssätt […] (FL 3, 2019) 

Tre utav förskollärarna anger att barnen har ett musikintresse sedan tidigare. De beskriver 
att barnen musicerar på fritiden och har med sig ett intresse hemifrån vilket de upplever 
påverkar deras intresse för rytmik i förskolan. FL 3 och FL 4 uttrycker att barnen har ett 
stort intresse för dans där de på förskolan dansar framför storbildsskärm eller lärplatta 
tillsammans. FL 3 uttrycker att barnen sjunger samtidigt som de dansar och sjunger mycket 
i den fria leken. FL 2 upplever däremot att barnen inte är så musikintresserade där hen 
beskriver följande: 

[…] musikintresset är inte så stort för den här barngruppen. De är inte så mottagliga för 
musiksamling, och det är kanske det här med att våga inför andra kompisar […] (FL 2, 2019) 
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7.1.2 Förskollärarnas syn på sin musikaliska förmåga 

I intervjuerna beskriver förskollärarna sin musikbakgrund och sin musikaliska förmåga, 
där de, enligt min uppfattning, uttrycker en viss osäkerhet kring sin musikaliska förmåga. 

[..] jag har ingen musikbakgrund, men jag spelade gitarr när jag var liten, och jag tror det är 
därför man kanske är lite dålig på att utöva musik, för att man själv inte kan så mycket. Jag 
har dans i min bakgrund och det är något som kanske ligger lite mer naturligt för mig, och 
alla pedagoger på avdelningen tycker om att dansa […] (FL 4, 2019) 

FL 1 tar upp svårigheter kring att inte se sig själv som musikaliskt kunnig, där hen 
uttrycker följande: 

[…] jag är intresserad av musik men jag tycker min kollega får till det bättre. Tiden räcker 
inte alltid till för att planera genomförandet av rytmikaktiviteter, och det är lättare att få till 
det spontana musicerandet om man är mer kunnig  […] (FL 1, 2019) 

En utav pedagogerna beskriver sin musikbakgrund och uttrycker enligt min tolkning, en 
viss säkerhet kring sin musikaliska förmåga. 

[…] min musikbakgrund är att jag har sjungit i kör i många år. Jag har även spelat blockflöjt, 
tvärflöjt och altflöjt i många år, men sången är mitt intresse, så körsången är min skolning. 
Tryggheten i att utöva musik spelar stor roll för mig i min yrkesroll […] (FL 3, 2019) 

7.1.3 Förskollärarnas val av musikundervisning i förhållande till läroplanen 

Samtliga förskollärare uttrycker att de arbetar i enighet med förskolans läroplan gällande 
musik. FL 3 beskriver att hen kontinuerligt leder musiksamlingar med sin egen barngrupp 
och bjuder in ytterligare en avdelning en gång i veckan. Hen leder även gemensamma 
sångsamlingar med alla avdelningar på förskolan en gång i månaden. FL 3 ser läroplanen 
som en stor inspiration där skapandet genomsyrar mycket av arbetssättet där hen 
kombinerar igenkännande sånger med sånger att lära sig, och beskriver att de lär sig olika 
sånger i anslutning till olika årstider och högtider. Under rytmikaktiviteter delar FL 3 ofta 
upp barnen i grupper där grupperna får olika rytmikinstrument och därigenom får träna på 
att musicera med instrumenten samt att lyssna på varandra. Förskollärarnas arbete utifrån 
läroplanen formas enligt min tolkning, utifrån vad barnen är intresserade av. 

[…] vi har lagt fokus på mycket annat än just rytmik, som naturmaterial, och konstruktion. 
Vi har ju sångsamlingar men inte så mycket med instrument. Barnen älskar dans, så vi har 
arbetat mycket med det och även tecken som stöd i sångsamlingen istället. Med dans är det 
mycket kreativt och vi kan sätta på vanlig musik och så får de dansa till det. Vi jobbar 
mycket projektinriktat med symboler i dansen, och med programmering, att dansa som en 
robot, så jag tycker att läroplanen kommer in i det […] (FL 4, 2019) 
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En utav förskollärarna beskriver sitt arbete i enighet med läroplanen, och anger att de 
arbetar utifrån ett tema med en specifik figur, med utgångspunkt i vad barnen är 
intresserade av och där plockar de in exempelvis sånger och räkneramsor. 

[…] Det handlar om att hitta balansgången i att se till barnens intressen, då vissa barn har ett 
specialintresse som du kan locka med, men då kanske du tappar vissa andra barn. Men vi kan 
inte heller bara se till barnens intressen utan det är ju vår skyldighet att arbeta utifrån 
läroplanen och att se till att allting ingår. Vi försöker ha en röd tråd och utgå från barnens 
behov, hur vi kan göra det lustfyllt. […] (FL 2, 2019) 

FL 2 upplever enligt min tolkning svårigheter i att utgå från barnens intressen, både 
gällande att forma verksamheten med utgångspunkt i varje barns intresse och att både utgå 
från barnens intresse samt att väcka intresse hos barnen. 

7.1.4 Förskolans materialresurser samt lokalernas förutsättning för 
rytmikaktivitet 

Samtliga förskollärare beskriver att de inte har rytmikinstrument tillgängligt för barnen 
hela tiden. FL 3 beskriver att de har tillgång till en rytmiklåda som förskolläraren tar fram 
vid musikaktiviteter. Hen uttrycker att även om barnen har respekt för instrumenten kan  
rytmiklådan inte vara tillgänglig för barnen hela tiden på grund av ljudnivån, men hen 
upplever att barnen visar glädje när rytmiklådan tas fram. FL 4 beskriver avdelningens 
tillgång till material för rytmikaktivitet och att det enligt min uppfattning påverkar deras 
möjligheter till rytmikutövande med barnen. Det beskrivs däremot enligt mig, som att FL 4 
inte ser materialtillgång som ett hinder då hen menar att musicera med rytmikinstrument i 
mindre grupper gör att alla barn ska kunna bli sedda. 

[…] vi upplever ju att barnen blir sitt bästa jag när aktiviteterna sker i mindre sammanhang. 
Det blir inte samma väntan för vi har inte instrument så det räcker till alla. Vi glömmer av 
instrumenten, för de är inte tillgängliga hela tiden för barnen, så det handlar nog om att få in 
det i sitt förhållningssätt […] (FL 4, 2019) 

Samtliga förskollärare beskriver även att förskolans lokaler inte är utformade för 
rytmikaktiviteter på grund av att de upplever att det ekar. FL 1 uttrycker att det kunde vara 
bättre ljuddämpning på väggarna inne på avledningen och att det skulle genomföras mer 
rytmikaktiviteter om ljudet i lokalerna var bättre. FL 3 beskriver att det ekar en del på 
grund av att förskolan är i en paviljong men ser det enligt min tolkning, inte som något 
hinder för rytmikutövande. 
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[…] att det kan kännas som att det ekar i lokalerna, det är ju vad man gör det till, och vi 
överbryggar med glädjen i att musicera […] (FL 3, 2019) 

FL 3 uttrycker däremot svårigheter att ha rörelseaktiviteter inomhus när det är 48 barn 
samtidigt under en samling, då hen menar att det blir för trångt. Vidare beskriver FL 3 att 
om vädret tillåter tar de ut en högtalare på förskolegården och dansar till musik utomhus. 
FL 4 och hävdar likväl som FL 3 att rörelseaktiviteter är fördelaktigt att genomföra 
utomhus då hen menar att barnen får mer yta att röra sig på. 

7.1.5 Förskollärarnas tankar om rytmik i förskolan 

Samtliga förskollärare beskriver rytmik i förskolan med begreppet glädje och FL 4 
uttrycker att deras kombination av rytmik och dans är något barnen upplever som väldigt 
roligt och efterfrågar. Kombinationen av dans och rytmik beskrivs även av FL 1 som 
uttrycker  följande. 

[…] rytmik är något slags musicerande där det går att lyssna till olika ljud och använda 
instrument. Rytmik hör till rörelse och det går kombinera rytmik med att använda kroppen 
och göra olika rörelser. […] (FL 1, 2019). 

I intervjuerna har det framkommit att förskollärarna kopplar rytmik till både barnens och  
deras eget intresse. Samtliga förskollärare har enligt min tolkning, en positiv syn på rytmik 
i förskolan. FL 3 beskriver följande kring rytmik i förskolan: 

[…] rytmik är glädje och gemenskap. Man kan känna både glädje och sorg i olika klanger, 
men det är framförallt glädje, att se glädjen i ett barn som bemästrar instrumenten. Man kan 
lösa många knutar genom sången, och det tycker jag är jättebra och framförallt väldigt roligt 
[…] (FL 3, 2019)  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7.2 Fokusgruppsamtal 
I följande avsnitt presenteras resultat av fokusgruppsamtalen, som presenteras i nära 
relation till syfte och till två utav studiens frågeställningar, ”vilka erfarenheter och 
uppfattningar har barn om musik och rytmik i förskolan?” samt ” vad finns det för hinder 
och möjligheter med rytmikutövande i förskolan?”. Detta med utgångspunkt i studiens 
teoretiska perspektiv, där avsnittet är uppdelat i rubriker utifrån de teman som uppstod vid 
bearbetning av materialet. Meningskoncentrat anges för att öka trovärdigheten kring 
barnens uttalanden, och detta då fokus är på barn som grupp snarare än individ. 
Fokusgruppsamtalen benämns som FG 1, FG 2, FG 3. 

7.2.1 Barnens beskrivningar av sitt musikintresse 

Samtliga fokusgrupper uttrycker att de håller på med musik hemma. FG 3 anger att de 
håller på med musik hemma men menar att de inte håller på med musik för mycket. Flera 
utav barnen i fokusgrupperna utövar musik hemma genom att spela gitarr och piano, och 
samtliga barn i alla fokusgrupper uttrycker att de lyssnar på musik hemma. I FG 1 
uttrycker vissa barn att de brukar spela piano hemma medan andra uttrycker en önskan om 
att ha ett piano hemma. Några utav barnen i FG 2 anger att de har använt en mikrofon men 
att de inte gjort det på förskolan, samt att de hade spelat piano, triangel och trumma 
hemma. Barnen i FG 1 beskriver att de trivs med musicera med rytmikinstrument och 
anger att de instrument som är roligast är de som låter starkt och de som är lättast att spela 
på. Vissa utav barnen i FG 3 uttrycker att gitarr är roligast att spela men de anger att piano 
är roligast att lyssna på. 

7.2.2 Barnens uppfattningar om förskollärarnas musikundervisning 

FG 1 uttrycker att det är barnen som spelar och att det är pedagogen som sjunger i 
aktiviteterna. De hävdar dock att barnen och de andra pedagogerna får sjunga med om de 
vill. De anger att alla pedagoger deltar i musikaktiviteten men att det är en pedagog som 
leder, vilken barnen upplever som mest kunnig och ska därför enligt FG 1 fortsätta att ha 
ansvaret för musikaktiviteterna. FG 2 beskriver däremot att alla pedagoger på avdelningen 
deltar i musikaktiviteter under samlingen. Barnen uttrycker att de oftast sjunger och när de 
inte sjunger brukar de ha andra former av samlingar som inte har med musik att göra. FG 3 
uttrycker att alla pedagoger brukar vara med när de har samlingar och särskilt när de 
dansar till musik. De anger även att de vill att alla pedagoger ska fortsätta att vara med i 
musikaktiviteterna på förskolan. 
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7.2.3 Barnens syn på rytmikutövande i förskolan 

FG 1 anger att de brukar spela instrument i förskolan men där de enligt min tolkning anger 
att det är av stor vikt att man måste lära sig att lyssna på samlingen för att alla inte ska 
prata samtidigt, då de uttrycker det som svårt att utöva musik när kompisarna pratar 
samtidigt. FG 2 beskriver att de brukar ha musiksamlingar i lekhallen på förskolan, vilket 
vissa barn uttrycker att de inte alltid trivs med. Detta då de barnen uttrycker att de oftast 
föredrar andra aktiviteter framför musikaktiviteter. Vissa utav barnen uttrycker att det kan 
vara mycket ljud när de har rytmiksamlingar och att det skulle vara roligare om de var i 
mindre grupper. Vissa utav barnen i FG 2 uttrycker däremot att de trivs med att ha 
musiksamling i lekhallen men att de inte vill vara där så ofta utan att det räcker med att 
vara där ibland. FG 1 uttrycker också att de ibland är i förskolans lekhall när de har 
musiksamlingar, vilket de enligt min tolkning upplever som roligt. De beskriver även att de 
brukar ha sångsamling ihop med en annan avdelning. FG 3 beskriver att när de har 
musiksamlingar brukar de sjunga sånger och dansa. Barnen i FG 1 uttrycker att de trivs 
med att antingen sjunga, spela instrument eller lyssna men där några utav barnen trivs med 
att sjunga och spela samtidigt. 

Barnen i FG 3 beskriver att de även brukar ha musikaktiviteter utomhus och berättar att 
de har mini-röris där de dansar till musik ute på förskolegården. FG 1 anger att de är 
utomhus när de har luciaframträdande inför föräldrarna och när de har påskframträdande 
inför de andra avdelningarna på förskolan. 

Barnen i FG 2 anger att de inte har musiksamling på avdelningen varje dag på grund av 
att de inte hinner men de uttrycker däremot en önskan om att ha det. FG 3 uttrycker att det 
finns svårigheter i att dansa till musik när dansen ibland är för snabb och där de menar att 
man behöver dansa fortare vilket gör det lite svårare att göra rörelserna. De upplever även 
svårigheter i att utöva musik när man är trött på morgonen eller om man är svettig på grund 
av att man dansat. 

7.2.4 Barnens tankar om musik och rytmik i förskolan 

FG 3 beskriver att musik är när man sjunger, spelar instrument och dansar. Om man inte 
vill dansa anger de att man kan spela trumma eller trumpet. De beskriver vidare kring att 
om man inte har instrument på förskolan kan man göra egna för det har de sett sina syskon 
göra. FG 1 beskriver musik som något roligt samt något skönt att både lyssna på och spela. 
FG 2 beskriver att musik är att man sjunger samt att det är ljud. De beskriver vidare att 
musik och rytmik är trumma, gitarr, piano, trumpet, samt mikrofon.  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8. Analys 

Som tidigare nämnt har studien sin utgångspunkt i ramfaktorteorin, som innebär analys av 
hur ramfaktorer som tid, gruppstorlek samt styrdokument, möjliggör för olika planering av 
undervisning och resultat av undervisningssituationerna. (Lundgren, 2014, s. 212-216). 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat i relation till studiens teoretiska utgångspunkt 
och begrepp som förutsättningar, transformering och realisering (Widén, 2016) samt till 
Holmberg (Holmberg, 2015) som tar upp ekonomiska, juridiska och ideologiska ramar. 
Analysen är uppdelad i olika teman utifrån studiens mest relevanta resultat och där 
kvalitativa intervjuerna samt fokusgruppsamtalen även ställs i relation till varandra. 

8.1 Förskollärarnas musikintresse i relation till musikalisk förmåga 
Samtliga förskollärare hävdar att musikintresset har stor påverkan på deras yrkesroll. En 
utav förskollärarna anger att det genomsyrar hens arbetssätt. Resultatet visar att samtliga 
förskollärare anser att musik är något roligt men där tre utav fyra förskollärare enligt 
analysen, inte ser sig själva som kompetenta inom musik. Detta kan relateras till 
förskollärarnas musikbakgrund då resultatet visar att den förskollärare som beskriver att 
hen har en musikbakgrund upplever sig vara trygg i sitt musikutövande med barnen. Detta 
kan analyseras utifrån ideologiska ramar då det framgår att även om samtliga förskolor i 
studien utgår från läroplanens formuleringar visar resultatet att det finns skillnader i 
förskollärarnas musikaliska bakgrund och utbildning. Två utav förskollärarna beskriver att 
de har en bakgrund, intresse samt trygghet inom dans vilket innebär att de anpassar sin 
musikundervisning utifrån sina förkunskaper inom det område de upplever sig ha större 
trygghet inom. Resultatet visar att de förskollärare som inte anser sig inneha musikaliska 
färdigheter har ett intresse av att vilja lära sig mer men att de anser det svårt att väcka 
intresse hos barnen då de, enligt min mening upplever sina bristfälliga musikaliska 
kunskaper som ett hinder. 

En utav förskollärarna beskriver att tidsbristen i yrket blir mer märkbar när hen inte 
besitter kunskaper inom musik och hävdar att musikalisk kompetens skulle underlätta vid 
planering av undervisningen. Detta kan ses som en apsekt av begreppet transformering 
som innebär att förskolläraren planering omsätts till ett undervisningsinnehåll i praktiken. 
Förskollärarens syn på sin musikaliska förmåga begränsar hens möjligheter att kunna 
planera och genomföra musikaktiviteter med barnen. Begreppet förutsättningar kan även 
förstås som en del av detta område, då tid är en påverkande ramfaktor i den bemärkelsen 
att förskollärarna har en begränsad tillgång till planeringstid och att det därmed styr deras 
möjlighet att planera för genomförande av musikaktivitet.  
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8.2 Förskollärarnas val av musikundervisning i förhållande till 
läroplanen 
Resultatet visar att samtliga förskollärare anser sig arbeta i enighet med läroplanen 
gällande musik, men däremot visar resultatet att det finns skillnader i förskollärarnas val av 
musikundervisning. En utav förskollärarna beskriver att samtliga pedagoger och barn på 
avdelningen är intresserade utav dans vilket hen anger som utgångspunkt vid 
rytmikutövande. Detta förhållningssätt beskrivs genom juridiska ramar då förskollärarna 
förhåller sig till de lagar och bestämmelser som är formulerade för förskolan, på såväl 
lokal nivå som nationell nivå. Begreppet förutsättningar kan även kopplas till detta område 
genom att förskollärarna har som skyldighet att arbeta utifrån de bestämmelser och 
riktlinjer som anges i förskolans styrdokument och att de enligt min mening inte kan välja 
bort ett område utan de behöver istället reflektera kring hur de kan få in de olika 
ämnesområdena i sin undervisning. Resultatet visar att samtliga förskollärare anser det 
som deras skyldighet att se till att allt utgår från läroplanen. En utav förskollärarna 
beskriver att hen har en skyldighet att arbeta utifrån läroplanen men lägger en särskild vikt 
vid att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap kring musik i förskolan. Detta 
beskriver ytterligare en utav förskollärarna som även anger att de behöver hålla en röd tråd 
i sin undervisning och kan därmed inte enbart kan utgå från barnens intressen. Hen menar 
att de också behöver väcka intresse hos barnen utifrån formuleringar i läroplanen samt 
utifrån barnens behov.    

Det framgår även i resultatet att arbete utifrån tema och projekt underlättar för 
förskollärarna i deras utformning av sin musikundervisning, då de upplever att det 
arbetssättet gör att de kan få in olika områden i förhållande till det som är formulerat i 
förskolans läroplan. 

8.3 Förskollärarna respektive barnens syn på hinder vid 
rytmikutövande i förskolan 
Resultatet visar att samtliga förskollärare upplever att det blir för hög ljudnivå på grund av 
att det ekar i förskolans lokaler, vilket de ser som en utmaning i deras arbete med rytmik i 
förskolan. Begreppet realisering innebär hur förskollärarens förhållningssätt till hinder 
som uppstår i verksamheten, påverkar hens undervisning i praktiken. Det bekräftar 
studiens resultat där en utav förskollärarna inte upplever ekandet i lokalerna som ett hinder 
utan hävdar att det handlar om hur hen förhåller sig till det. Förskolläraren har ett 
musikintresse och en bakgrund inom musiken sedan tidigare vilket enligt min mening kan 
påverkar hens förhållningssätt till förskolans lokaler och därmed inte hindrar barnens 
möjligheter till rytmikutövande. 
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Resultatet visar att samtliga förskollärare upplever förskolans lokaler som en 
bidragande faktor till att de inte kan ha rytmikinstrumenten tillgängliga för barnen hela 
tiden. De anser att ljudnivån skulle bli för hög. En utav förskollärarna angav dessutom att 
arbete med rytmik inte faller sig naturligt och att det leder till att hen ofta glömmer 
rytmikinstrumenten när de inte finns synliga i verksamheten hela tiden. Tre utav fyra 
förskolor har inte tillgång till rytmikinstrument så det räcker till alla barn på avdelningen, 
vilket påverkar deras rytmikutövande. Det här kan relateras till ekonomiska ramar då det 
innefattar förskolans materialresursers påverkan på musikundervisningen. 

Ramfaktorer som antal barn, gruppstorlek samt tillgång till material blir enligt min 
uppfattning avgörande för barnens rytmikutövande i förskolan. Antal barn på avdelningen 
är en ramfaktor som styr förskollärarna i deras utformning av musikundervisningen och 
gruppstorleken är något de kan anpassa utifrån förskolans materialtillgång. Detta visar 
studiens resultat då förskolläraren inte ser bristande materialtillgång som ett hinder utan 
hen delar upp barnen i mindre grupper när de musicerar med rytmikinstrument. Hen 
upplever också att det underlättar för hen att se alla barn och hen upplever att 
rytmikutövande i mindre grupper bidrar till en kortare väntan bland barnen. Resultatet 
visar att även vissa utav barnen skulle önska att musicera med rytmikinstrument i mindre 
grupper med lite färre barn. Detta handlar inte om att barnen upplever det som trångt utan 
att de, likväl som förskollärarna, ibland upplever ljudnivån för hög. Resultatet visar att 
även om barnen har tillgång till stor yta, exempelvis en lekhall, föredrar de ändå att 
musicera med rytmikinstrument tillsammans med färre antal barn. 

Resultatet visar att ytterligare barn i studien upplever svårigheter i sitt rytmikutövande 
när det är för många barn under musiksamlingen. Barnen hävdar att det handlar om att 
vissa barn pratar samtidigt under samlingen vilket de anser som tråkigt och bidrar till att de 
kan missa information om vad de ska göra. 

8.4 Skillnader och likheter i förskollärares respektive barns syn på 
musik och rytmik i förskolan 
Resultatet visar att förskollärare och barn har en gemensam uppfattning av musik som 
något positivt då barnen uttrycker det som något roligt att utöva och lyssna på, och där 
förskollärarna beskriver det med begreppen glädje och gemenskap. Förskollärarna 
beskriver att rytmik går att koppla ihop med rörelse och de beskriver likväl som barnen, att 
de både kan utöva och lyssna på musik. 

Det som kan ses som en utmärkande skillnad i förskollärarnas respektive barnens syn på 
musik och rytmik är att förskollärarnas beskrivningar är starkt kopplade till deras eget 
intresse, förmåga samt erfarenhet medan barnen ger olika förslag som inte alltid är 
kopplade till deras eget musicerande. Detta genom att förskollärarna beskriver musik och 
rytmik i form av en sammanfattade förklaring medan barnen ger olika förslag på 
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instrument att spela, såsom trumma, triangel, trumpet, gitarr samt piano. Detta trots att 
barnen beskriver att varken trumpet eller trumma är instrument de tidigare har spelat. 
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9. Diskussion 

Studiens syftar till att undersöka de äldre barnens möjligheter till rytmikutövande i 
förskolan samt undersöka eventuella skillnader i förskollärares och barns syn på 
rytmikutövande. Frågeställningarna som har besvarats under resultat och analys är ”vilka 
erfarenheter och uppfattningar har barn om musicerande i förskolan?”, ”vilka val gör 
förskollärarna i sin musikundervisning och hur motiverar de valen?”, ”vad finns det för 
hinder och möjligheter med rytmikutövande i förskolan?” samt ”hur påverkar 
förskollärarnas förutsättningar och förhållningssätt barnens möjlighet till rytmikutövande i 
förskolan?”. I detta avsnitt diskuteras tidigare forskning i förhållande till de resultat som 
framkommit i studien. 

Studiens resultat visar att förskollärarna till övervägande del intagit ett 
erfarenhetspedagogiskt perspektiv i sitt arbete med musik, vilket ofta kan uppfattas som 
något positivt. Pedagogen utgår således från barnets intresse och erfarenhet.  Det finns 
dock ett dilemma i att utgå från barnens intressen, eftersom vissa kunskaper och 
färdigheter samtidigt kan gå barnen förlorade om pedagogen enbart skulle utgå från 
barnens intressen. Burman hänvisar till Dewey som anger att erfarenhet kan delas upp i två 
begrepp, vilka är erfarenhet och upplevelse. Vidare beskrivs att när en person har varit med 
om något sker reflektionen efter själva upplevelsen och att det är då upplevelsen blir till en 
erfarenhet. Den blir till en djupare kunskap och insikt som personen bär med sig i sitt 
fortsatta liv (2014, s. 191). Förskollärarna i studien har därmed intagit 
erfarenhetspedagogiskt perspektiv i förhållande till sitt val av musikundervisning i 
förskolan. Det finns därmed en risk att barnen inte får bekanta sig med tidigare okända 
aspekter av exempelvis musicerandet och utmanas därmed inte heller av nya områden i 
förskolans verksamhet utan möter enbart det som redan är bekant för dem. 

Tillgängliga instrument i verksamheten har en positiv inverkan på barnens musicerande 
tar Ehrlin upp i sin studie. Hon menar att förskollärarna oftare använder rytmikinstrument 
vid planerade aktiviteter och att barnen använder dem oftare i den fria leken (2014, s. 169). 
Studiens resultat visar att samtliga förskollärare har valt att inte ha rytmikinstrumenten 
tillgängliga för barnen i den fria leken på grund av en störande ljudnivå. Det innebär att 
barnen inte får möjlighet att musicera med rytmikinstrument vid fler tillfällen än vid 
planerade aktiviteter, vilket enligt min mening styr barnens möjligheter till 
rytmikutövande. 

Det framkommer i studiens resultat att en utav förskolorna inte har rytmikinstrument 
som räcker till alla i barngruppen, men att de väljer att musicera med rytmikinstrument i 
mindre grupper. Förskollärarens anpassning utifrån förskolans materialtillgång kan enligt 
min mening ses som både förutsättning och resultat. Detta genom att förskolläraren 
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anpassar sig utifrån förskolans materialresurser och i praktiken delar upp barnen i mindre 
grupper, men även att barngruppens storlek påverkar förskolans materialtillgång genom att 
uppstår en brist i förskolans materialresurser utifrån barngruppens storlek. Detta kan 
relateras till Lundgrens beskrivning av ramfaktormodellen, där han anger att ramarna, det 
vill säga förutsättningarna, inte bara påverkar realiseringen i praktiken, utan att 
realiseringen även påverkar förutsättningarna (Jonsson Widén, 2016, s. 58). 

Tidigare studie visar att barn föredrar dans framför att spela instrument på grund av 
bristande materialresurser på förskolan (Yim & Ebbeck, 2009, s. 105). I studiens resultat 
framgår det att barnen på en utav förskolorna, upplever dans som en roligare aktivitet, 
vilket kan relateras till förskolans bristande materialresurser. Det påverkar även hur 
förskolläraren realiserar undervisningen i praktiken då hen motiverar sitt val av 
musikundervisning i enighet med läroplanen med att de utgår från dans och kombinerar det 
med rytmik, vilket kan beskrivas med att förskolans materialtillgång även påverkar 
förskollärarnas val av musikundervisning. 

Tidigare forskning kring förskolebarns möjligheter till musikalisk utveckling genom 
musikutövande visar att musikaktiviteter i förskolan främst handlar om att sjunga, spela 
instrument, dansa och att lyssna på musik (Stolić, 2015, s. 31-33). I studiens resultat visar 
det sig att barnens uppfattningar om musik och rytmik i förskolan går i linje med dessa 
begrepp. Detta då deras uppfattningar beskrivs genom olika rytmikinstrument som triangel 
och trumma men även instrument som piano, gitarr samt trumpet. Resultatet visar också att 
förskollärarna var mer benägna att samtala kring det område de hade sitt intresse kring, 
vilket innebar att de förskollärare som inte arbetade lika mycket med rytmik valde att 
samtala om dansen och i sin tur koppla ihop dans med rytmik. 

En utmärkande skillnad i förskollärarnas respektive barnens syn på rytmikutövande är 
att barnen i studien kan enligt min uppfattning, samtala om och relatera till det som de 
ännu inte utvecklat färdigheter inom. Förskollärarna beskriver, till skillnad från barnen, 
musik och rytmik med en stark koppling till deras eget intresse, förmåga samt erfarenhet 
inom ämnesområdet. Barnen ger olika förslag på rytmikinstrument som triangel och 
trumma, men även instrument som trumpet, gitarr samt piano. Detta trots att barnen 
beskriver att varken trumpet eller trumma är instrument de tidigare har spelat. 

Ytterligare en utmärkande skillnad i förskollärarnas respektive barnens syn på 
rytmikutövande är att barnen visade enligt min uppfattning ingen osäkerhet kring sin 
musikaliska förmåga utan deras syn på hinder vid rytmikutövande grundades i deras 
uppfattningar kring ljudnivån i förskolans lokaler samt antal barn som deltar i aktiviteterna. 
Barnen lyfter inte fram sin musikaliska förmåga som ett hinder för rytmikutövande men 
detta är något som enligt min tolkning blir synligt i studiens resultat gällande 
förskollärarnas syn på hinder vid rytmikutövande. Detta då resultat visar att tre utav fyra 
förskollärare uttrycker en viss tveksamhet kring sin musikaliska förmåga, vilket Ehrlin och 
Wallerstedt ser som problematiskt då de hävdar att musikalisk förmåga går att utvecklas 
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om förskollärare ges möjligheten (2014, s. 1801-1802). Ehrlin och Wallerstedt menar 
däremot att det finns en baksida med att se musik som något som alla kan utöva och att det 
inte behövs några specialkunskaper inom området, då de hävdar att musiken inte ses som 
lika viktig som andra områden inom förskolan för det inte behövs någon större kunskap 
från pedagogen. De hävdar att det finns en risk att utövande av musik enbart överlåts till 
barnen på grund av pedagogens bristande kunskap (2014, s. 1801-1802). Studiens resultat 
visar däremot inte att förskollärarna överlåter musicerandet med rytmikinstrument enbart 
till barnen, utan både förskollärare och barn upplever att alla pedagoger deltar i 
rytmikaktiviteterna, även om det framgår att ledning av aktiviteten överlåts till den 
pedagog som anses besitta störst musikalisk förmåga. 

10. Konklusion 

I denna studie har undersökningen gjorts kring de äldre barnens möjligheter till 
rytmikutövande i förskolan samt kring eventuella skillnader i förskollärares och barns syn 
på rytmikutövande. I studien framkommer det att förskollärares syn på sin musikaliska 
förmåga påverkar barnens möjligheter till rytmikutövande i förskolan. Det framgår även att 
barnens syn på musik och rytmik, till skillnad från förskollärarna, inte är lika starkt 
kopplade till deras färdigheter och bakgrund. I studien framgår det däremot att både 
förskollärare och barn föredrar att musicera med rytmikinstrument i mindre grupper då de 
anser att det blir för många barn i aktiviteten samt att ljudnivån är för hög. 

Det framgår att samtliga förskollärare arbetar med musik i enighet med läroplanen men 
att ramfaktorer som tid, materialresurser, barngruppens storlek samt förskolans 
styrdokument påverkar förskollärarna i deras utformning av musikundervisningen. Studien 
visar att de ramfaktorerna även påverkar barnen, både gällande deras inställning samt 
möjligheter till rytmikutövande i förskolan. I studien framgår det att de förskollärare som 
besitter en större trygghet samt kompetens inom musik har störst benägenhet att kunna 
anpassa sig utifrån de ramfaktorer som påverkar musikundervisningen, och därmed 
omsätta hinder till möjligheter gällande utformning av rytmikaktiviteter i förskolan. 

Det som är en utmärkande skillnad i förskollärarnas och barnens syn på musik och 
rytmik är att förskollärarnas beskrivningar är starkt kopplade till deras eget intresse, 
förmåga samt erfarenhet, medan barnen ger olika förslag på instrument som inte alltid är 
kopplade till deras eget musicerande. 

Ytterligare en utmärkande skillnad är att barnen lyfter inte fram sin musikaliska 
förmåga som ett hinder för rytmikutövande utan deras syn på hinder är kopplad till deras 
uppfattningar kring ljudnivån i förskolans lokaler samt antal barn som deltar i 
rytmikaktiviteterna. Detta skiljer sig i förhållande till förskollärarnas uppfattning då 
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resultatet visar att tre utav fyra förskollärare uttrycker en viss tveksamhet kring sin 
musikaliska förmåga och där de upplever att deras musikaliska kompetens blir ett hinder 
för deras rytmikutövande i förskolan. 

I studien har det genomförts kvalitativa intervjuer samt fokusgruppsamtal med barn, där 
det tagits del av intervjupersonernas formuleringar och uppfattningar om endast ett 
ämnesområde. Det hade därför varit intressant att göra en etnografisk studie för att 
undersöka hur de äldre barnens rytmikutövande ser ut i praktiken samt undersöka hur 
förskollärarna agerar under aktiviteterna. Ytterligare en intressant aspekt hade varit att 
undersöka skillnader och likheter mellan de äldre och de yngre barnens rytmikutövande i 
förskolan. !  38
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Bilaga 1. Intervjufrågor till förskollärarna 

Hur länge har du jobbat här? 
När tog du din examen? 

Antal barn kontra personaltäthet 
Hur många pedagoger är ni på avdelningen? 
Hur många pedagoger på avdelningen har förskollärarexamen? 
Hur många barn har ni på avdelningen? 
Delar ni upp barnen i mindre grupper när ni musicerar? 
Hur påverkar antalet barn era förutsättningar för rytmikaktiviteter? 

Lokal 
Upplever du att förskolans lokaler är anpassade för rytmikaktiviteter? 
Om ja, varför? Om inte, vad skulle du vilja ändra på? 
Hur påverkar lokalerna era förutsättningar för att utöva rytmikaktiviteter med barnen? 

Tid 
När under dagen har ni musikaktiviteter? 
När är barnen mest mottagliga för musikaktiviteter? 

Styrdokument 
Har du någon musikbakgrund sedan tidigare? 
Kan du beskriva ditt musikintresse? 
Hur tror du att det påverkar dig i din yrkesroll? 
Hur upplever du att det är att arbeta i enlighet med förskolans läroplan gällande rytmik? 
Kan du ge ett exempel på en rytmikaktivitet på er avdelning? 
Hur tror du att barnen upplever det att musicera med rytmikinstrument? 

Användande av material 
Vad använder ni för typ av material/rytmikinstrument när ni musicerar? 
Finns det något material du trivs lite bättre med att använda vid rytmikaktiviteter? 
Hur introducerar ni nya instrument för barnen? 
Är allt rytmikmaterial tillgängligt för barnen hela tiden eller tar ni fram materialet vid 

planerade aktiviteter? 
Varför har ni valt att göra på det sättet? 
Hur upplever du att det påverkar barnens musicerande? 
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Ekonomiska resurser 
Upplever du att ni har tillräckligt med material för att kunna utöva rytmikaktiviteter 

med barnen? 
Prioriterar ni att köpa in olika rytmikinstrument? 
Finns det något material du skulle önska att ni hade på förskolan? 

Avslutande frågor 
Får ni pedagoger någon fortbildning eller någon form av extra utbildning inom musik? 
Kan du beskriva kort vad rytmik är för dig?  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Bilaga 2. Frågor som utgångspunkt vid 
fokusgruppsamtal med barnen 

Vad är musik för något? 

Styrdokument 
Brukar ni hålla på med musik hemma? 
Hur håller ni på med musik hemma? 

Antal barn kontra personaltäthet 
Brukar alla fröknarna vara med när ni håller på med musik? 
Skulle ni vilja att alla fröknarna var med? 
Vad tror ni fröknarna tycker om att hålla på med musik? 

Lokal 
I vilka rum kan ni hålla på med musik på förskolan? 
Brukar ni vara utomhus och hålla på med musik? 
Brukar ni vara alla barn samtidigt på avdelningen när ni håller på med musik? 
Hur tycker ni att ljudnivån är när ni håller på med musik? 
Är det alltid roligt att hålla på med musik? 

Tid 
När under dagen håller ni på med musik? 
Brukar ni hålla på med musik på samlingarna? 
På vilka sätt kan ni delta på samlingarna? 

Användande av material 
Vilket instrument är roligast att spela med och vilket är inte lika roligt? 
Vilket instrument är svårast att spela på? 
Vilket instrument låter starkast och vilket låter svagast? 

Ekonomiska resurser 
Är det något instrument ni skulle vilja ha som inte finns här på förskolan? 
Kan man göra egna instrument och i så fall hur då? 

Avslutande frågor 
Hur mår ni när ni håller på med musik? 
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Hur känns det i kroppen när ni håller på med musik?
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