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Abstract 
Syftet med denna undersökning är att ge en bild av vilken betydelse musiken ges i 
förskoleklassen idag genom att beskriva några förskollärares uppfattningar av den egna 
verksamheten när det gäller betydelse, förutsättningar och utövning. Studiens teoretiska 
utgångspunkter utgörs av det sociokulturella perspektivet, det utvecklingspedagogiska 
samt det utvecklingspsykologiska perspektivet och har inspirerats av en 
fenomenografisk forskningsansats som metod. Analysen baseras på sexton intervjuer 
med förskollärare verksamma i åtta olika skolor i tre kommuner. Resultatet visar att 
musiken har stor betydelse i förskoleklassen. Enligt de intervjuade lärarna är musiken  
betydelsefull  när  det  gäller  glädje, spontanitet, utveckling inom olika områden, 
avslappning, koncentrationsförmåga, inlärning, kunskapsförmedling, kultur och 
tradition. I samtliga, av de i studien ingående förskoleklasserna, förekommer 
musikutövning i olika former emellertid varierar det när det gäller omfattning.            
Tre förskollärare anger att de har musik varje dag medan de allra flesta hävdar att det 
förekommer någon eller några gånger varje vecka. Flera lärare menar att det vore 
önskvärt att musiken haft en mer framträdande roll i den pedagogiska verksamheten och 
anger brist på utbildning som en av anledningarna till att det inte utövas musik i den 
utsträckning de skulle vilja. Studien visar även att behovet av fortbildning är stort. 
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1 INLEDNING 
_____________________________________________________________________________ 

 
I detta inledande avsnitt presenteras något av det som kan sägas vara en grund till mitt 

forskningsintresse. Här redogörs även kort för egen tidigare genomförd enkät-

undersökning. Vidare ges en inblick i vad aktuella läroplaner formulerar om musik och 

avslutningsvis beskrivs studiens syfte. 
_____________________________________________________________________________ 

1.1 Forskningsintresset  
Mitt kunskapsintresse tar sin utgångspunkt i ett stort engagemang och intresse för barn  
och musik och vad musik kan betyda i förskolans pedagogiska verksamhet.                    
I Facktidskriften Förskolan (nr 1, 2010) kunde man läsa att musikens utrymme vid 
lärarutbildningar, förskolor och skolor minskat successivt under flera år.                   
Detta ser jag som en olycklig utveckling. I min mångåriga yrkesverksamhet i 
pedagogisk verksamhet med barn och musik har jag flera gånger fascinerats av små 
barns förmåga att lära och utvecklas med musikens hjälp, men också hur mycket 
musiken i sig betyder. 
 
Musik har betydelse på olika sätt för i stort sett alla människor och finns med oss hela 
livet. De flesta av oss lyssnar dagligen till musik, aktivt eller omedvetet.           
Musikens språk är internationellt och kan förena generationer och nationaliteter.       
Musik är en del av vår kultur och genom den får vi ta del av andra länders kulturer.     
Forskaren Campbell (2000) beskriver musiken som ett universellt språk med 
komponenter som bryter genom alla gränser; åldrar, kön, raser, religioner och 
nationaliteter. Och visst har vi idag tillgång till musik från hela världen på ett helt annat 
sätt än tidigare och denna näst intill gränslösa mångfald berikar och inspirerar.           
Den tekniska utvecklingen har medfört omfattande möjligheter när det gäller att lyssna 
till musik. Uddholm (1994) framhåller att musiken alltid var direkt framförd om vi går 
tillbaka hundra år i tiden. Då krävdes det att någon sjöng eller spelade för att man skulle 
få lyssna till musik. 
 
Musik kan entusiasmera och engagera, med den kan vi fantisera och kommunicera. 
Musik kan vara vila, avslappning, förmedla trygghet och glädje men även väcka 
minnen, känslor och stämningar. Musik är på många sätt en daglig ”konsumtionsvara”, 
den finns i varuhus, i radion, i tv:n, i datorn och i mobilen. Den berikar i hög grad våra 
stora högtider, det är till exempel svårt för de flesta att tänka sig julen utan musik. 
 
Genom forskning vet vi att redan i moderlivet hör och upplever det ofödda barnet musik 
(Bjørkvold, 2005). Att musiken är något som följer oss hela livet skriver, bland många 
andra, musikläraren och författaren Hammershöj (1997) om. Hon beskriver musiken 
och den musikaliska förmågan som en process och menar att den processen fortgår hela 
livet. Vidare framhåller Hammershöj att någon form av musikalitet finns hos alla 
människor. Med anknytning till detta vill jag påstå att musiken också är något av det 
sista som lämnar oss. När jag arbetat med olika typer av aktivitetsprogram med musik 
på äldreboende med Alzheimerssjuka och dementa, har jag upplevt att man utan 
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problem sjungit med i både text och melodi i gamla skolsånger och visor.           
Musiken har väckt gamla minnen till liv och bidragit till att skapa glädje och 
delaktighet. 
 
Musik kan således betyda olika för oss människor, i skilda åldrar. Jag knyter dock an till 
barnen och vad musik kan betyda i förskolan, vilket denna studie handlar om.              
På vilket sätt tas då musikens många möjligheter tillvara i den pedagogiska 
verksamheten i förskolan idag? Grunddokument och utgångspunkt för allt pedagogiskt 
arbete i förskolan är ju läroplanen och i Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 
2010), återfinns följande formulering angående musik; 
 
          …… att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
                   tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans 
                   och drama” (s.12).  
 
Här betonas estetiska uttrycksformer och utveckling av den skapande förmågan som ett 
av strävansmålen. Sång och musik utgör en del i detta samtidigt som sången och 
musiken kan ingå i de övriga delarna; lek, bild, rörelse, dans och drama.                
Samma innehåll fast med något annorlunda formulering kan även läsas i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011).               
Här nämns inte sång, lek eller rörelse däremot har språk tillkommit som en dimension. 
 

                     …kan använda och ta del av många olika  uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 
                         drama och dans” (s.10). 
  
Läroplanen förordar att barnen ska ges möjlighet att använda olika uttrycksformer. 
Samtidigt beskrivs antalet timmar i de skapande ämnena ha minskat de senaste åren vid 
landets utbildningar. Hur arbetar man då i förskolans verksamhet med dessa mål och  
riktlinjer? På vilket sätt konkretiseras och gestaltas de formulerade målen?  
 
Som ett första steg i mina egna studier genomfördes under metodkursen i pedagogik 
hösten 2010 en enkätundersökning som behandlade förekomsten av musik i förskolan 
(se bilaga 1). Enkäten besvarades av samtliga 49 tillfrågade pedagoger verksamma i 
förskola och förskoleklass och av svaren framgick att förskolegrupperna med de allra 
yngsta barnen, 1-3 år, var flitigast i utövandet av musik oavsett form.                              
I enkätens slutfråga om musikens betydelse gavs dock ett entydigt svar, att musik har 
stor betydelse i förskolan. Här kan man fundera över varför förskoleklasserna inte 
utövar musik i samma utsträckning som grupperna med de yngre barnen? Är det brist på 
intresse? Handlar det om utbildning och kompetens? Beror det kanske på resurser?        
På vilka olika sätt utövar man musik i förskoleklassen? Vilken betydelse har musiken 

egentligen i förskoleklassen enligt förskollärarna själva? Med bakgrund i vad som ovan 
beskrivits när det gäller vad musik kan betyda inom olika områden, vad läroplanen 
uttrycker om musik och att musik verkar få allt mindre utrymme i utbildning och 
pedagogisk praktik finner jag det högst relevant att vidare undersöka detta område. 
Utifrån ovanstående problemställningar inriktar sig alltså studien på musiken i 
förskoleklassen.  
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1.2 Syfte 
Det övergripande syftet är att ge en bild av några förskollärares uppfattningar av 
musikens betydelse och möjlighet till utövande i den egna klassen. Med utgångspunkt 
från de i undersökningen ingående förskoleklasserna avser studien 
 
• Att beskriva förskollärares uppfattningar av musikens betydelse i den egna förskole- 
   klassen 
• Att beskriva förskollärares uppfattningar av förutsättningar för utövandet av musik 
   i förskoleklassen 
• Att beskriva förskollärares uppfattningar av på vilka olika sätt musikutövande             
   praktiseras i den egna förskoleklassen 
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2 BAKGRUND 
_____________________________________________________________________________ 
 

I texten som följer väljer jag att inleda med en historisk tillbakablick när det gäller 

synen på fostran och lärande och vilken ställning musiken haft i detta sammanhang. 

Vidare ges en inblick i vad förskolans tidigare arbetsplaner och styrande dokument 

formulerat kring musik. I anslutning till detta belyses hur det sett ut i 

förskollärarutbildningen när det gäller musik samt vad som ingår i dagens utbildning.  

En genomgång av tidigare forskning inom området presenteras liksom studiens 

teoretiska utgångspunkter. 
_____________________________________________________________________________    

2.1 Historisk tillbakablick  
Genom århundraden har det dryftats och funderats om barns fostran och lärande.    
Redan i antikens Grekland ägnas stort intresse åt pedagogiska frågor, bland annat 
genom filosoferna Platon och Aristoteles. Enligt Platon sker lärande genom lek och 
självverksamhet där läraren fungerar som en handledare (Stensmo, 2007).               
Platon lyfter fram musik och rytm som en självklar del i utbildning och lärande. 
Musiken bör emellertid kombineras med gymnastik och rörelse för att åstadkomma en 
mer ”balanserad” utveckling. Platon hävdar att enbart musik medverkar till vekhet och 
mildhet och endast gymnastik bidrar på samma sätt till hårdhet och råhet medan en 
kombination kan motverka detta (Stensmo, 2007).  
 
Även Aristoteles förordar barns egen aktivitet och självverksamhet som grundläggande 
byggstenar i den lärande situationen. Han menar att musik ska ingå i lärandet för att 
utveckla själen och barn ska musicera för sin egen skull, inte för att prestera eller 
förnöja en publik (Stensmo, 2007).  
 
Senare har en rad pedagoger och filosofer hävdat sångens och musikens betydelse för 
barns utveckling. Här har vi Johan Amos Comenius som under 1600-talet utvecklar 
grundläggande tankar kring förskolebarns fostran där han bland annat betonar sång, 
rörelse och lek (Simmons Christensson, 1997). Två av 1700-talets pedagoger, Rousseau 
och Pestalozzi, framhåller det naturenliga och att kunskap ska inhämtas genom sinnena 
och tränas genom handling. Självverksamhet ses av båda som en viktig väg till kunskap 
(Stensmo, 2007). Pestalozzi är en stor förkämpe för folkbildningen och utvecklar sina 
idéer som han prövar med stor framgång i utbildning av föräldralösa barn (Simmons 
Christensson, 1997). Under 1800-talet verkar Friedrich Fröbel som 1839 öppnar den 
första Kindergarten i Tyskland och han blir en av inspiratörerna till vår svenska 
förskola. Han arbetar intensivt för att finna metoder via lek och aktivitet som kan 
stimulera och ta till vara barns självverksamhet. Musik utgör en självklar integrerad del 
i den pedagogiska verksamhet som Fröbel utvecklar, där bland annat sång och dans 
ingår (Simmons Christenssen, 1997). 
 
Rudolf Steiner grundar den första Waldorfskolan under tidigt 1900-tal.        
Pedagogiken bygger på aktiviteter med fri lek och material från naturen som ska hjälpa 
till att stimulera fantasin. Konstnärlig verksamhet utgör en given del där bland annat  
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sånglekar  och  musik  ingår. Man ”leker” exempelvis sagor genom Eurytmi1 där tal och 
sång tolkas genom rörelse (Simmons Christensson, 1997). 
 
Vidare under 1900-talet har vi flera kända pedagoger, filosofer och psykologer som lyft 
fram barns fostran och lärande ur olika perspektiv. Här kan nämnas Piaget, Vygotskij, 
Dewey och Montessori som samtliga bidragit på olika sätt till barns fostran och 
utveckling. Med sina stadieteorier om barns kognitiva utveckling intar Jean Piaget 
under flera decennier en särställning när det gäller fostran och lärande.                       
Han hävdar att genom gymnastik, teater, slöjd och musik aktiveras alla sinnen och hela 
kroppen vilket i sin tur bidrar till att tänkande och intelligens utvecklas (Cronholm, 
2001). 
 
Lev S Vygotskij har aktualiserats under de senaste decennierna och hans tankar och 
teorier har haft ett betydande inflytande på nu aktuella läroplaner. Han menar att lärande 
sker i interaktion och samspel mellan människor och den omgivande miljön och 
kulturen (Säljö, 2010). Vygotskij betonar fantasi, kreativitet, lek och skapande som 
oerhört viktiga när det gäller fostran och lärande. Han ser ingen motsättning mellan 
rationalitet och estetik – förnuft och känsla – utan betonar dem som starkt 
sammanlänkade (Vygotskij, 1995). Dale (1998) skriver om hur Vygotskij hävdar att 
människan påverkas både emotionellt och kognitivt av musiken då den framkallar olika 
sorters reaktioner och känslor. 
 
John Dewey myntar begreppet ”learning-by-doing” och förordar en aktivitetspedagogik 
där samtalet ses som lärandets källa och en viktig väg till kunskap. Dewey startar själv 
en experimentskola där han praktiserar sina metoder. Han menar att grunden för all 
inlärning är att utgå från barns egna erfarenheter och intressen. Musik och teckning har 
egna ateljéer i hans idealskola (Uddén, 2001).  
 
Maria Montessori praktiserar först sina pedagogiska metoder med eget utvecklat 
material bland mentalt handikappade barn med mycket gott resultat (Skjöld 
Wennerström & Bröderman Smeds, 2009). Hennes metoder får så småningom 
genomslag även i arbetet med alla barn. Pedagogiken bygger på att barn ska ha en frihet 
i att utforska, lära och göra egna erfarenheter utifrån intresse och förmåga.      
Montessori förordar sinnesträning som utgår från att barn lär med hela kroppen och 
måste få vara aktiva för att utvecklas både intellektuellt, socialt, emotionellt, motoriskt 
och andligt. Musik ingår som en självklar och naturlig del i den pedagogiska 
verksamheten och praktiseras genom utövande av sång, lyssnande, rörelse, rytm, 
gehörsträning, instrumentspelande, musikteori och musikhistoria.   Montessori utvecklar 
också ett materiel som kallades tonklockorna vilket har för avsikt att ”inspirera barn till 

egna upptäckter av toner, skalor och melodier” (Skjöld Wennerström m fl. 2009, 
s.133).  
 
Synen på fostran och lärande har varierat i takt med tiden och dess förändringar. 
Barnsyn, samhällssyn och kunskapssyn har ett starkt samband med synen på fostran och 
lärande. En del skiljer de stora visionärernas tankar och teorier samtidigt är det mycket 
som förenar. På olika sätt har nämnda pedagoger påverkat, och påverkar fortfarande 
fostran och lärande. Genomgående har musiken, mer eller mindre, funnits med i dessa 

                                                      
1 Rörelsekonst som utvecklats inom Waldorfpedagogiken och innesluter rörelse, musik och språk. 
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sammanhang och flera av förskolepedagogikens förgrundsgestalter anger musik som en 
självklar del i den pedagogiska verksamheten. Vad har då formulerats i förskolans 
styrande dokument, föreskrifter och arbetsplaner de senaste decennierna, innan man 
antog den nuvarande läroplanen? 

2.2 Musik i förskolans tidigare arbetsplaner och dokument 
Barnstugeutredningen som tillsattes under 1968 arbetade under flera år och var den 
första egentliga läroplan, riktlinjer, som funnits inom svensk förskola.                        
Den teoretiska grunden för detta arbete utgörs främst av Jean Piagets kognitiva teori och 
E. H. Erikssons psykodynamiska teori där tonvikten ligger på social – känslomässig 
utveckling. I Barnstugeutredningens betänkande del 1 (Socialdepartementet,1972) anges 
noggrant redovisade förslag på hur förskolans pedagogiska program skall utformas. 
Musiken definieras enligt följande; ”alla sätt att organisera ljud och rörelser”(s.262). 
Begreppet musik beskrivs här med hjälp av ord som ljud och rörelse.                     
Vidare i texten kan man läsa att musik och rörelse bör vara dagliga inslag i förskolans 
verksamhet och pedagogens uppgift handlar om att bidra till barns 
utvecklingsmöjligheter när det gäller detta; 
 
          …..att hjälpa barn att utveckla sina möjligheter till en rik och differentierad estetisk 
            utveckling, där kunskaper, intresse och glädje är huvudbegrepp (s.261) 
 
Här används begreppet estetisk utveckling, och kunskap, intresse och glädje uttrycks 
som ledord i sammanhanget. Med Barnstugeutredningen följde fem delar med 
Arbetsplaner för förskolan. I den första delen, Vår Förskola (Socialstyrelsen, 1975) ges 
en introduktion till det pedagogiska arbetet och här återfinns följande formulering när 
det gäller arbetet med musik; 
 
          Barns upplevelser av musik kan variera från eget musicerande till att lyssna och bekanta 
          sig med olika tiders och kulturers musik (s.80).  
 
Musik framställs i ovanstående citat som varierande upplevelser vilka även kan bli en 
förbindelselänk till olika tidsepoker och kulturer. I vilka former det egna musicerandet 
ska ske finns det inget specificerat kring, ej heller finns det något explicit formulerat 
kring rörelse. Efter Barnstugeutredningens arbetsplaner följde nya riktlinjer som, även 
dessa, inneslöt musik som en självklar del i det pedagogiska arbetet.                               
I kommande dokument, Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987), 
betonas stimulans till upplevelser och iakttagelser av ljud och rytmer; 
 
             I förskolan ska barnen stimuleras att uppleva och iaktta omgivningens ljud och rytmer, 
               att sjunga och använda rösten, lyssna på och själva göra musik. Gemensam sång och musik, 
               danslekar och rytmik kan ge både glädje och gemenskap (s. 34). 
 
Även här kopplas musikutövningen samman med glädje och här ges exempel på olika 
former av utövning. I ett senare dokument; ”Lära i förskolan” (Socialstyrelsen, 1990) 
beskrivs musik som både medel och mål i verksamheten; 
 
           ….som ett medel att bearbeta barns upplevelser och iakttagelser och som ett mål att 
                utveckla och förfina barns uttrycksförmåga” (s. 98). 
 
Formuleringen …”som ett medel att bearbeta barns upplevelser…” väcker genast 
tankar och frågor som; hur bearbetar vi barns upplevelser genom musiken?            
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Vidare inställer sig även undran över hur vi arbetar med musiken för att förfina barns 
uttrycksförmåga? Det låter som rena regissörsjobbet. Arbetsplaner och dokument med 
anvisningar och direktiv för den pedagogiska verksamheten har övergripande, ibland 
svårtolkade formuleringar vilka ska ses i ett nationellt perspektiv. Varje kommun ska 
sedan ha sin egen plan för förskolan och förskoleklassen och på lokal nivå ska arbetet 
realiseras. Det är således i arbetslag och lokala verksamheter, som man ska förankra 
planer och dokument, och det är där som formuleringarna ska tolkas och omsättas i 
praktiken. 
 
Sammantaget kan man konstatera att musiken haft en självklar del i tidigare 
pedagogiska program och arbetsplaner. Musiken uttrycks i samband med upplevelse, 
kultur, estetisk utveckling, uttrycksförmåga och musicerande. Förskoleklassen införs 
som frivillig skolform 1998 och får sin första läroplan i Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Skolverket,1998). Här nämns 
musik tillsammans med språk, bild, drama och dans och målet är en mångsidig 
utveckling med, och i, flera olika uttrycksformer: 
                     
                     ...kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
                             uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans. (s.10) 
 
Om vi återknyter till vad den aktuella läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011), uttrycker 
när det gäller musik, vilket presenterades i inledningen, inser man att det finns 
skillnader i formuleringarna samtidigt som en del är ganska överensstämmande.   
Fantasi, lek, skapande och kreativitet med alla sinnen inblandade uttrycks som 
grundpelare i den process som genererar utveckling och lärande. Ovanstående ställer 
krav på den pedagogiska verksamheten och de pedagoger som arbetar där.                
Krav när det gäller pedagogernas kompetens och kunnande, krav på utformandet av den 
fysiska miljön så att den underlättar och blir en tillgång i barns utveckling. 
 
I vilken utsträckning har förskollärare utbildats i musik och vad har ingått i denna  
utbildning? Hur ser dagens förskollärarutbildning ut när det gäller musik?                 
Med bakgrund i ovan beskrivna dokuments formuleringar kring musik i förskolan ges 
nedan en genomgång av vilket utrymme musiken haft i förskollärarutbildningen under 
samma tid och fram till idag.  

2.3 Musik i förskollärarutbildningen 
I denna sammanställning av musikens utrymme och innehåll vid 
förskollärarutbildningen från 1960-talet och fram till idag utgår jag från vad Sundin 
(2007) skriver om detta. Jag har även tagit del av utbildnings- och kursplaner från 
Göteborgs och Växjö Universitet. Planerna är från 1970-talet och framåt.                
Öhlin Sjögrens studie (2008) är ytterligare en källa som jag använt mig av vilken 
belyser vilket utrymme musiken hade vid 19 olika lärosäten år 2008.                           
När det gäller andelen musik i dagens utbildning har jag hämtat uppgifterna från 
Linnéuniversitetet.  
 
Musik beskrivs som en självklar del i utbildningen under 1960-talet. För att bli antagen 
till förskoleseminarierna krävdes vissa förkunskaper i musik och sökande var tvungna 
att avlägga inträdesprov i sång och spel fram till 1969 (Sundin, 2007). År 1977 flyttades 
förskollärarutbildningen till Universitets- och Högskoleorganisationen och i den nya 
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utbildningen ingick musik i vad man kallade kommunikationsblocket som sammanlagt 
omfattade 22 högskolepoäng. I detta block ingick, förutom musik, även bild och form, 
språk och litteratur, röst och talvård, slöjd, drama och rörelse. Timfördelningen mellan 
dessa olika ämnen kunde variera beroende på var man gick sin utbildning (Sundin, 
2007). Musikdelen innefattade sång men även instrumentalmusik vilket innebar att 
studenten skulle lära sig spela något instrument t ex gitarr eller piano.              
Sånglekar, barnvisor, musikens roll i ett historiskt perspektiv, barns musikaliska 
utveckling samt musik som pedagogiskt hjälpmedel är exempel på musikämnets 
innehåll under 1980-talet. Sundin menar att det fanns stora variationer när det gällde 
musikens utrymme på utbildningarna beroende på lokala förhållanden och att det inte 
fanns någon garanti för att lärarkandidaterna fick sina musiktimmar. 
 
Under 1990-talet var musikämnet fördelat på tre av sex terminer. I termin 1 ingick 
musik i vad man kallar skapande ämnen tillsammans med bild och form, rörelse och 
drama.  Detta ämnesblock utgjorde sammanlagt 4 högskolepoäng. När det gäller 
musikämnet anges innehållet bestå av sång, rörelse, fingerlekar och instrumentkunskap. 
Under utbildningens andra termin ingick musik tillsammans med bild och form i ett 
block vilket totalt omfattade 3 högskolepoäng. I musikdelen behandlas barnvisans 
utveckling och musikens roll i samhället samt teorier om barns musikutveckling och 
inlärning. I den näst sista terminen ingick skapande ämnen med 1 högskolepoäng som 
delades mellan bild, teater och musik. Sundin (2007) hävdar att det även under 1990-
talet förekom skillnader mellan utbildningsorterna när det gällde musikämnet.        
Musik ingick således i utbildningen under 1990-talet emellertid i mindre utsträckning än 
tidigare. Uddholm (1994) beskriver denna verklighet som en stor brist inom 
pedagogutbildningarna på 1990-talet. Han menar att den lilla undervisning i musik som 
blivande förskollärare erbjöds ofta medverkade till att sänka självförtroendet i stället för 
att höja det.   
 
När det gäller de senaste åren ger Öhlin Sjögrens studie (2008) en bild av musikämnets 
utrymme på förskollärarutbildningen vid 19 av Sveriges olika universitet och högskolor 
under år 2008. I undersökningen framkommer att endast 6 av de 19 tillfrågade 
lärosätena har musik som ett obligatoriskt ämne. Ytterligare 6 lärosäten erbjöd musik 
som valbar kurs, dock saknades även denna möjlighet på 7 lärosäten. Vidare bekräftar 
studien att de lärosäten som angav musik som obligatoriskt ämne inte hade antalet 
högskolepoäng specificerat utan musiken utgjorde en del av de estetiska ämnena.     
Från och med hösten 2011 ingår utbildning till lärare i förskoleklass i den nya 
grundlärarutbildningen. Musik ingår som tidigare i ämnesblocket estetiska lärprocesser 
som utgörs av 7,5 högskolepoäng. Musiken utgör således inget prioriterat område i 
lärarutbildningen trots att den betonas i läroplanerna och trots att pedagoger, filosofer 
och psykologer genom historien framhållit musiken som viktig för barns lärande och 
utveckling. Vad säger då forskningen om musikens betydelse?  

2.4 Tidigare forskning 
I mitt sökande efter tidigare forskning inom området musik i förskolan gick jag via 
Universitetsbibliotekets katalog och Libris nationella bibliotekskatalog. Jag har även 
sökt via databasen Google. Mitt sökande resulterade i ett antal såväl svenska som 
internationella studier. Den senaste tidens forskning visar på att musik kan påverka oss 
kroppsligt, mentalt, emotionellt och socialt(se exempelvis Bojner Horwitz, 2004, 
Lindqvist Gatti, 2010). När det gäller den forskning som bedrivits i förskolans kontext  
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har   inriktningen  ofta  fokuserats   på  sambandet   mellan  musik  och  lärande.       
Flera undersökningar tar upp musikens effekter när det gäller stimulans och utveckling 
av språket. Jon-Roar Bjørkwold, forskare och professor vid Universitetet i Oslo, har 
genomfört omfattande studier om musikens betydelse för människan och kan     
beskrivas som en av pionjärerna när det gäller studier om barn och musik.                    
Hans doktorsavhandling Den spontane barnesangen – vårt musikaliske morsmål (1985) 
lyfter fram förskolebarns spontana sång som ett ständigt återkommande medel för 
kommunikation, bland annat i barns lek där han hävdar att den har stor betydelse 
socialt, emotionellt och identitetsskapande. Hans studier av barns spontana sång 
bekräftar att i de fall där pedagogerna sjöng mycket tillsammans med barnen påverkades 
även spontansången som blev mer omfattande och variationsrik. Bjørkwold framhåller 
vikten av att pedagogers sång tillsammans med barnen håller god kvalité för att 
stimulera språk och kommunikation och inspirera till fortsatt sång. I detta sammanhang 
för han fram utbildning som en grundläggande förutsättning för en givande 
musikverksamhet, han hävdar att alla lärare inom förskolan borde erbjudas möjligheter 
till en grundläggande musikutbildning (Bjørkwold, 1991). 
 
Bjørkwold menar vidare att människan är musisk från början och att detta bör tas 
tillvara och utvecklas livet igenom. Han framhåller att barnet, även det nyfödda, är en 
socialt medveten individ. Denna sociala förmåga grundläggs redan under fosterstadiet 
och moderns röst beskrivs som ett musiskt medie i detta sammanhang, ”en första social 

och mänsklig förankringspunkt” (Bjørkwold, 2005, s.19). Författaren hävdar att denna 
första kommunikation mellan mor och barn är nyckeln till ett socialt liv.                   
Ljud, rytm och rörelse beskrivs av Bjørkwold som människans grundelement som finns 
präglade i kroppens sinnesorgan ända från fosterstadiet då den musikaliska utvecklingen 
tar sin början för att sedan fortgå hela livet. Han betonar även att musiken utgör en 
viktig del av kulturen och skriver att vårt alltmer kommersialiserade samhälle måste slå 
vakt om det kulturella, inte minst som en betydande resurs i förskola och skola.                            
I detta sammanhang hävdar han att förskolebarn har stora inneboende resurser till 
utveckling och lärande som pedagoger och andra som arbetar med barn ska uppmuntra 
och stödja (Bjørkwold, 2005).   
 
I likhet med Bjørkwold använder sig Uddén (2001) av begreppet musisk och även hon 
framhåller musiken som en väg till kommunikation. Hennes studie har dock en annan 
riktning och gör en omfattande ”resa” genom historiens sätt att se på, och arbeta med 
musik ur olika perspektiv. Avhandlingen behandlar och diskuterar Fröbels tankar och 
teorier om sångens betydelse för små barn och Uddén menar att hans pedagogik har stor 
relevans även i dagens förskoleverksamhet. Utifrån detta belyser forskaren musik som 
ett medel för kommunikation till små barns förståelse och utveckling. Hon lyfter fram 
begreppet musisk kommunikation och framhåller i detta sammanhang visan som en 
viktig form av musisk kommunikation att ta tillvara i den kunskapande processen hos 
(och med) barn. Uddén betonar pedagogens oerhört viktiga roll och menar att ett 
medvetet arbete med rytmiska lekar och visor bidrar till att utveckla barns språk och 
tankar. 
 
Sångens betydelse för barn i förskoleåldern har även studerats av forskarna Blank och 
Adamek (2010)  som i en tysk studie genomfört intervjuer med femhundra femåringar 
där frågorna är inriktade på om barnen sjunger mycket eller lite. Intervjuerna har följts 
av ett skolmognadstest som genomförs på alla förskolebarn i Tyskland.  
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Denna omfattande studie visar på ett tydligt samband mellan förekomsten av 
sångutövning och barns språkliga och sociala utveckling. Studiens resultat visar att 88 
procent av de barn som angett att de sjöng mycket klarade skolmognadstestet medan 
endast hälften, 44 procent, av de som sagt sig sjunga lite, klarade testet.                       
De sjungande barnen visade genomgående stora försprång både vad gällde 
språkutveckling och social utveckling.  
 
När det gäller den klassiska musikens påverkan på människan, blev exempelvis 
begreppet ”Mozart-effekten” allmänt känt under 1990-talet. Några forskare vid 
University of California påvisade, genom omfattande studier, att barns och studenters 
lyssnande på Mozarts sonater hade positiv effekt på koncentrationsförmåga, inlärning 
och studieresultat (Campbell, 2000). Denna forskning har dock utsatts för en hel del 
kritik, bland annat har andra forskare genomfört studier med samma metoder och 
undersökningsmaterial utan att kunna påvisa denna effekt (Fagius, 2001). 
 
Vilken betydelse den klassiska musiken kan ha för barn har även undersökts av Salblad 
(2008).  Studien bygger på observationer och intervjuer med förskolebarn där fokus   
legat på  hur  känsloläget  påverkas av  att  lyssna på klassisk musik. Studiens resultat 
visade att den klassiska musiken bidrog till olika upplevelser för olika barn.               
Här uttrycktes känslor och stämningar som ”ledsen, glad och pigg, sömnig, trött, 

fundersam, avslappnad och lugn, stressad, rädd, välbehag och njutning” (s.26).    
Några barn uttryckte sina upplevelser med ord medan andra visade det genom att 
reagera på musiken med mimspel och kroppsrörelser. Ett barn inspirerades till en egen 
”berättelse” där hon gav uttryck för att musiken bidrog till att skapa en slags inre bilder. 
Salblad menar att den klassiska musiken visade sig ha en relativt stor påverkan på 
sinnesläge och känslotillstånd och att den bekräftade hur barn kan uppleva musiken med 
alla sinnen.  
 
Andersson & Othfors (2004) har studerat förskolepedagogers syn på sång och musik i 
den egna verksamheten. Studien bygger på enkäter och intervjuer med pedagoger från 
fyra förskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige. Undersökningens resultat visar 
att sång och musik ses som något mycket viktigt i förskoleverksamheten samtidigt som 
det framkommer att det är stora variationer när det gäller innehåll och omfattning. 
Samtliga pedagoger menar dock att sång och musik spelar en stor roll för barns 
utveckling och anger i detta sammanhang motoriken, språket och koncentrationen.         
I studien lyfts musiken främst som ett didaktiskt verktyg för utveckling och lärande.  
 
Ljungdahl & Svenssons (2008) forskning baseras på observationer och intervjuer i två 
olika förskoleverksamheter i en storstad. Studien fokuserar förskollärares användning 
av musik och sagor i språkutvecklande syfte. Undersökningen visar att förskollärarna 
genomgående besitter teoretiska kunskaper om hur barns språk kan utvecklas med hjälp 
av t ex sagor och musik dock är det mycket sällan de teoretiska kunskaperna förankras 
och gestaltas i praktiken, i arbetet med barnen. 
 
Pedagogers syn på musikens betydelse för förskolebarns språkliga och sociala 
utveckling har bland annat undersökts av Peterson & Tillberg (2007).                       
Deras forskning baserar sig på intervjuer med pedagoger från fem olika förskolor som 
alla arbetar på olika sätt, däribland en förskola med musikprofil. Studiens resultat visar 
att pedagogerna menar att musiken har betydelse i detta sammanhang dock är deras 
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kunskap om varför den har betydelse bristfällig. I intervjusvaren framkommer att arbetet 
med musik i den egna verksamheten saknar målbeskrivning och likaså råder det stor 
omedvetenhet kring musikutövandet. Forskarna menar att det mest förvånande är att 
förskolan med uttalad musikprofil inte skiljer sig i detta avseende. 
 
Pedagogers medvetenhet i arbetet med musik har även studerats i mindre omfattning av 
Coskun (2010). Hennes rapport ”Meningen med musik” bygger på en 
intervjuundersökning med tre pedagoger på en och samma förskola.                 
Intervjuerna fokuserade pedagogernas reflektioner kring den egna förskolans 
musikverksamhet samt deras egen roll i denna verksamhet. Även denna studie visar att 
musikverksamheten sker utan medvetet och reflekterat arbete trots att samtliga 
pedagoger har tankar och kunskaper om hur musik kan medverka till barns utveckling 
inom olika områden såsom språkutveckling, motorik och matematik. Flera pedagoger 
framhöll takt och rytm som ett sätt att arbeta med matematik. 
 
Still (2011) har genom videoobservationer studerat planerade musikaktiviteter i, vad 
hon kallar, den musikaliska lärandemiljön, på sju småbarnsavdelningar.                
Studien har fokuserat huruvida musik används som medel eller mål och utgångspunkten 
har varit barnvisornas melodier, texter, musikens grundelement och instrument-
användning. Av resultatet framgår att de undersökta förskolornas traditionella 
sångrepertoar bidrar till att förmedla ett kulturarv. Men i huvudsak blir musik ett medel 
för att utveckla språkförståelse och sociala förmågor. Planering och arbete med musiken 
i sig, som att utveckla kunskaper i musik och musikalisk förmåga saknades emellertid 
nästan helt. Still lyfter fram pedagogernas oerhört viktiga roll för vad det blir av 
musiken i förskolan och framhåller vikten av att musikverksamheten håller en god 
kvalité för att bidra till små barns musikaliska utveckling. 
 
En annan förhållandevis färsk studie visar att det går att utveckla små barns estetiska 
kunskaper och framhåller förskolans viktiga roll och ansvar när det handlar om att ge 
alla barn chansen till ett estetiskt lärande (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 
Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2009). Studien fokuserar förskolebarns kunnande inom 
musik, poesi och dans. Forskarna lyfter fram lärandet i musik och estetik och menar att 
det är lika viktigt som lärandet inom andra områden. De hävdar, vilket även bekräftas i 
de ovan presenterade studierna, att musik och övriga estetiska uttrycksformer ofta 
används endast som metod trots att läroplanen uttryckligen poängterar att skapande ska 
ses både som innehåll och metod. Studien som pågått under tre år har bland annat 
medfört nya metoder för utveckling av den estetiska förmågan. 
 

Sammanfattning 
Den forskning som presenterats har behandlat musikens betydelse för lärande och 
utveckling, pedagogers medvetenhet kring sitt arbete med musik samt barns förmåga att 
lära estetik. Flera av studierna bekräftar brist på medvetet arbete med musik i förskolan. 
I ett par av studierna lyfts sången fram som en form av musisk kommunikation.              
I detta sammanhang betonar en av forskarna betydelsen av den spontana sången som ett 
viktigt medel för barns utveckling både när det gäller socialt, emotionellt och 
identitetsskapande. Den klassiska musikens betydelse påvisas i ett par studier varav en 
bekräftar hur barns känsloläge påverkas och en annan hur koncentration och inlärning 
förbättras. Även språkutveckling, kognitiv och motorisk utveckling framhålls som 
påverkbar av musik.  
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Sammantaget kan konstateras att forskningen är förhållandevis samstämmig och jag har 
inte funnit några forskningsrön som pekar åt andra håll – musiken framhålls som viktig 
både vad gäller innehåll och metod. Men ändå framhålls i flera arbeten att den inte tycks 
prioriteras i verksamheten med barn. Dessutom prioriteras märkligt nog inte musik 
inom förskollärarutbildningen. I den enkätundersökning, som jag redogjorde för i 
inledningen, fann jag att musiken verkar ha mindre prioritet i förskoleklassen än i 
verksamheten med de yngre barnen. Jag har inte funnit några studier som fokuserar 
vilken betydelse sången och musiken ges i förskoleklassen, ej heller studier som 
undersökt förskollärarnas möjligheter till musikutövning i den pedagogiska praktiken. 
Med bakgrund i detta ser jag föreliggande studie som relevant då den kan belysa just 
detta område. 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv, ett utvecklingspedagogiskt samt ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för studien.      
Teorierna vilar på olika teoretiska utgångspunkter men jag menar att de är förenliga då 
de belyser olika sidor av utveckling där omgivning, kultur och samspel människor 
emellan står i relation till varje individs egen utveckling. Tillsammans utgör de en 
teoretisk bas som jag finner väl lämpad för studien då musik i förskoleklassen berör 
både pedagogiska, individuella och sociala aspekter. Den utvecklingspedagogiska 
förankringen ger studien en grund när det gäller att belysa lärarens centrala roll i det 
musikutövande som sker.  

2.5.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet kan först och främst anslutas till Lev Semenovic 
Vygotskij, rysk psykolog verksam under 1900-talets första decennier (Vygotskij, 1995).  
Den sociokulturella teorin innebär att vi lär och utvecklas i sociala och kulturella 
miljöer i interaktion med andra. Vygotskij betonar fantasin, leken och kreativiteten och 
hans teori lägger tonvikten på att människan är en skapande individ. Vygotskij skriver 
vidare att alla barn är kreativa och utvecklar sin kreativa förmåga genom de estetiska 
ämnena. Han lyfter fram en helhetssyn där känsla och förnuft är starkt sammanlänkade 
och hävdar att estetik och rationalitet hör ihop. Vygotskij förordar således en pedagogik 
där kreativitet och skapande utgör ett grundfundament och hans idéer och teori har på 
flera sätt inspirerat nuvarande läroplaner. 
 
Den sociokulturella teorin har utvecklats vidare av Roger Säljö, professor i pedagogisk 
psykologi och verksam vid Göteborgs universitet. Han framhåller att det är ”just 

samspelet mellan individ och kollektiv som är i fokus i det sociokulturella perspektivet” 
(Säljö, 2010, s.18). Kommunikation beskrivs i detta perspektiv som den mest centrala 
länken mellan den enskilde och omgivningen.  De centrala delarna i ett sociokulturellt 
perspektiv utgörs alltså av att vi lär och utvecklas tillsammans, i samspel med andra.      
I detta samspel ses kommunikation och dialog som en grundbult, likaså är den 
omgivande sociala och kulturella miljön av stor vikt för hur detta samspel fortgår och 
utvecklas. Säljö hävdar alltså att de sociala och kulturella mönster som omger 
människan har en oerhört betydande roll för hur hon uppfattar sin omvärld, men också 
för hur hon agerar. 
 
Musik i förskoleklassen sker i sociala och kulturella miljöer samt ofta även som ett  
samspel mellan människor. Musik kan stimulera fantasin, leken och kreativiteten och 
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vara en väg till kommunikation. I föreliggande studie fokuseras förskollärares 
uppfattningar av vilken betydelse musiken ges i den egna förskoleklassen.                   
De uppfattningar vi har om musik påverkas av den miljö vi vuxit upp i, den förskola och 
skola vi gått i och de erfarenheter vi bär med oss (Uddholm, 1994).                            
Den omgivande kulturen är således en av de faktorer som spelar in i detta sammanhang. 
Det samhälle vi lever i, har långt mer än tidigare, betydelse för hur vi upplever och ser 
på musik. Musiken är på många olika sätt en kulturyttring och kan medverka till att 
sammanföra kulturer. Uddholm menar att vårt mångkulturella samhälle avspeglas även i 
det utbud av musik vi har idag. Läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011)) beskriver 
förskolan och skolan som en social och kulturell mötesplats. I detta sammanhang 
betonas medvetenhet kring det egna kulturarvet men också delaktighet i andra kulturer. 
Här kan, och bör som sagt, musiken ha en betydande roll.                         
Förskoleklassens grunddokument anknyter således flera av sina antaganden till ett 
sociokulturellt perspektiv och betonar socialt samspel, kommunikation, kultur, 
skapande, fantasi och kreativitet. Läroplanen ger även uttryck för att lärande och 
utveckling ska ske genom olika kunskapsformer (Skolverket, 2011).                          
Med bakgrund i vad som ovan beskrivits knyter således det sociokulturella perspektivet 
an till forskningsfrågorna i denna studie. 
 
2.5.2 Det utvecklingspedagogiska perspektivet 
Det utvecklingspedagogiska perspektivet har sin bas inom den fenomenografiska 
forskningsansatsen (Marton & Booth, 2000). Detta teoretiska perspektiv kan direkt 
kopplas till den valda forskningsansatsen. Den utvecklingspedagogik som jag ansluter 
min studie till är förankrad i förskolepedagogiken och har utvecklats vid Göteborgs 
universitet av bland andra professor Ingrid Pramling Samuelsson.                                   
I detta utvecklingspedagogiska perspektiv fokuseras barns perspektiv i 
utvecklingsprocessen där kreativitet och mångfald är ledord. Pedagogens 
förhållningssätt betonas samt vikten av att utgå från barnens intressen och erfarenheter 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Utveckling och lärande beskrivs, i 
likhet med det sociokulturella perspektivet, som en social process som sker i samspel 
med omgivningen. Lärarens roll framhålls som inriktad mot att skapa intresse och 
motivation för barns utveckling och lärande.  Flexibilitet och variation i lärandet ger 
barnet flera perspektiv, vilket i sin tur bidrar till en större helhet. Här framhålls således 
en tilltro till barns egna förutsättningar och förmågor som en tillgång i främjandet av 
den allsidiga utvecklingen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  
 
Då detta perspektiv är förankrat i fenomenografin, men även i förskolepedagogiken 
samt betonar lärarens roll när det gäller att utgå från barnets perspektiv menar jag att 
även detta är ett teoretiskt perspektiv som är väl lämpat för denna studie.               
Läraren har en avgörande betydelse för det musikutövande som sker i förskoleklassen 
och genom de uppfattningar som framkommer i intervjuerna förväntas dennes roll        
bli belyst. Vidare betonar utvecklingspedagogiken kreativitet och mångfald i 
lärandeprocessen vilket också kan relateras till musikutövandet och dess betydelse i 
förskoleklassen.  
 
2.5.3 
Det utvecklingspsykologiska perspektivet 
Hwang & Nilsson (2010) beskriver utvecklingspsykologin som ett stort, komplext 
område omfattande alla de teorier och teoretiska perspektiv som bidragit, och bidrar, till 
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kunskap om människans kognitiva, sociala och emotionella utveckling. När det gäller 
de teorier och perspektiv som koncentrerar sig kring barns utveckling har jag tidigare i 
texten berört flera, vars teorier haft betydande inflytande inom förskolan och 
förskolepedagogiken. Barnpsykologen och forskaren Jean Piaget (1896 – 1980) intar en 
framträdande plats liksom psykoanalytikern Erik Homburger Eriksson (1902– 1994). 
Deras respektive utvecklingsteorier hade sin ”storhetstid” under främst 1960- och 1970-
talet, bland annat utgjorde dessa den teoretiska grunden i Barnstugeutredningen 
(Socialdepartementet, 1972). Både Piaget och Eriksson belyser individens utveckling i 
olika stadier eller faser, Piagets teori behandlar den kognitiva, intellektuella 
utvecklingen medan Eriksson fokuserar den emotionella (Simmons Christenson, 1997). 
Stadieteorierna har under senare tid utsatts för en hel del kritik bland annat för att inte, i 
tillräckligt stor utsträckning, beakta betydelsen av den omgivande sociala och kulturella 
miljön i utvecklingssammanhang (Johansson, 2005). Jag väljer dock att ansluta studien 
även till det utvecklingspsykologiska perspektivet för att belysa den kognitiva och 
emotionella utvecklingen utifrån de teorier som varit vägledande i utvecklings-
sammanhang under lång tid och som alltjämt påverkar även om det idag tas mer hänsyn 
till omgivande faktorer än tidigare.  
 
Det centrala i Piagets studier är att barns tänkande ses som en process. I denna process 
pågår ständigt en samverkan mellan, vad Piaget benämner, assimilation och 
ackomodation.  Assimilation innebär att barnet via sina sinnen tillgodogör sig kunskap 
och erfarenheter som organiseras in i tidigare beteende. Med ackomodation menas att 
barnet anpassar det tidigare beteendet i nya liknande situationer.                              
Denna anpassning medverkar således till att nya tanke- och handlingsmönster ständigt 
utvecklas ur gamla (Hwang & Nilsson, 2010). Piaget delar in den kognitiva 
utvecklingen i följande stadier när det gäller förskoleåldrarna; det sensomotoriska (0-2 
år) som kännetecknas av att anpassningen präglas av samordning av rörelser och 
sinnesintryck, det preoperationella (2-6 år), vilket karaktäriseras av att barnet börjar 
använda sig av symboler och föreställningar och de konkreta operationernas stadium 
(från ca 7 år). I det sistnämnda stadiet börjar barnet kunna jämföra inre föreställningar 
dock är tänkandet fortfarande kopplat till konkreta erfarenheter. Det preoperationella 
stadiet delas i sin tur in i det symboliska tänkandets fas och det åskådliga tänkandets fas. 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).   
 
Erikssons psykosociala teori beskriver människans utvecklingsförlopp genom åtta 
stadier, där barnets personlighets- och sociala utveckling betonas som starkt påverkad 
av den omgivning det växer upp i (Sundin, 1995). Varje stadie eller fas kännetecknas av 
en känslomässig konflikt eller kris som ska lösas. De faser som innefattar 
förskoleåldrarna kan i korthet beskrivas; den första fasen (0-1½ år) där det handlar om  
tillit  respektive  misstro. De mest grundläggande behoven måste bli tillgodosedda för 
att barnet ska utveckla en trygghetskänsla och tillit till sin omgivning.  I den andra fasen 
(1½-3 år) beskrivs den känslomässiga konflikten bestå av självständighet respektive 
skam och tvivel. Den tredje fasen (3-6 år) handlar det om initiativ respektive skuld och 
under den fjärde fasen (från ca 7 år) benämns konflikten stå mellan aktivitet eller 
underlägsenhet. Förskoleklassens barn befinner sig alltså företrädesvis, enligt Erikssons 
modell, i den tredje respektive fjärde fasen (Hwang & Nilsson, 2010).  
 
Hur ser då förskolebarns musikaliska utveckling ut i ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv och hur kan den belysas i ett sociokulturellt respektive 
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utvecklingspedagogiskt perspektiv? Det är först under de senaste decennierna som 
musikens område uppmärksammats inom utvecklingspsykologin och där kan professorn 
och forskaren i musikpedagogik och musikpsykologi Bertil Sundin (1995) ses som en 
pionjär inom svensk forskning.  Den första upplagan av hans bok Barns musikaliska 

utveckling som utkom 1978 utgick teoretiskt från en kombination av psykodynamisk 
och kognitiv teori, som kort beskrivits ovan. Sundin framhåller att huvudresonemangen 
fortfarande är hållbara men att senare teorier lägger mer vikt på kommunikation och 
emotionella aspekter än tidigare. I texten som följer ger jag en beskrivning av den 
musikaliska utvecklingen hos barn i förskoleåldern och knyter samman den med det 
utvecklingspsykologiska,  utvecklingspedagogiska  och det sociokulturella perspektivet. 
I huvudsak utgår jag från Sundin men ansluter mig även till andra betydande forskare 
inom området, såsom Hammershöj (1997), Fagius & Larsson (1992), Engström (2007) 
och Welch (2007). 

2.5.4 Den musikaliska utvecklingen 
Sundin (1995) anknyter till Piaget när han skriver om förskolebarns musikaliska 
utveckling och relaterar till det symboliska tänkandets fas och det åskådliga tänkandets 
fas. Under det symboliska tänkandets fas börjar barnet medvetet imitera andra 
människors beteende och imiterar även sånger och formar då någon inre bild (en 
symbol) med vars hjälp barnet sedan kan sjunga sånger det hört tidigare och inte bara 
imitera just när den låter (Sundin, 1995). Barnet börjar göra sina egna melodier och 
sjunger sina egna påhittade sånger (Hammershöj, 1997). Det gör snabba framsteg under 
den här perioden när det gäller både motorisk utveckling och utveckling av språket, 
även om de individuella skillnaderna kan vara förhållandevis stora.               
Hammershöj framhåller vidare att den melodiska utvecklingen är sammankopplad med 
språkutvecklingen under denna utvecklingsfas.  Hon skriver vidare om hur rytmen blir 
allt viktigare för barnet i den här åldern och att barnet gärna rör sig till musik.       
Sundin (1995) anger att barnen i denna fas har en näst intill otrolig receptionsförmåga, 
vilket en del musikpedagogiska metoder bygger på t ex Suzuki-metoden2. 
 
Enligt Erikssons teori om barns emotionella utveckling sammanfaller det symboliska 
tänkandets fas med utvecklandet av tillit, trygghet, självständighet respektive bristande 
tillit, otrygghet och tvivel. En känslomässig utveckling som beskrivs som 
grundläggande för hela livet (Hammershöj, 1997). Hammershöj betonar i detta 
sammanhang vikten av en stöttande och positiv omgivning för att barnet ska få en god 
start och utvecklas till en trygg och självständig individ. I ljuset av det 
utvecklingspedagogiska respektive det sociokulturella perspektivet utgör de vuxna och 
den miljö som omger barnet en fundamental grund för den utveckling som sker.          
En grund där omsorg, kommunikation, samspel, vägledning och respekt utgör centrala 
delar. Detta kan även anslutas till den andra utvecklingsfasen, vilken Piaget benämner 
det åskådliga tänkandets.  
 
Under det åskådliga tänkandets fas utvecklas muskelkontroll och balansen liksom 
språket alltmer (Sundin, 1995). Enligt Erikssons teori, står den känslomässiga 
konflikten i denna period mellan initiativ och skuld respektive aktivitet och 
underlägsenhet. Förebilder och identifikation är viktiga byggstenar för barns utveckling 
även i denna ålder, både när det gäller den kognitiva, intellektuella och emotionella 

                                                      
2 En musikpedagogisk metod som bygger på att lära utantill genom att lyssna och efterlikna. 
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utvecklingen (Hammershöj, 1997).  Barnen börjar alltmer uppfatta tonalitet och har ofta 
inga problem med att hålla en melodilinje i huvudet. Aktiviteter som att sjunga 
tillsammans uppskattas liksom sånglekar och att dramatisera sånger och de sjunger 
säkrare både i text och melodi (Sundin, 1995). Musikaliska förebilder har alltså stor 
betydelse för barnen under denna period, inte minst när det gäller sångrepertoaren 
(Fagius & Larsson, 1992). Engström (2007) benämner sången som ett livets uttryck och 
menar att vuxna måste uppmuntra barn till sång och sjunga tillsammans med dem, det 
räcker inte med att lyssna.  Welch (2007) menar att förskoleålderns sångutveckling till 
stor del karaktäriseras av ett växande samspel med omgivningen och dess förhållande 
till, och bruk av, sång och musik.  
 
Det sociokulturella intar här en framträdande plats såväl som det 
utvecklingspedagogiska. Att sjunga tillsammans, leka sånglekar, dramatisera sånger och 
andra former av gemensam musikaktivitet utgör ett socialt sammanhang, där 
kommunikationen är central. Ett socialt sammanhang vilket innesluter kunskap, kultur 
och värderingar som på olika sätt speglas i det samspel som sker. I förskolans kontext är 
lärarens kompetens och pedagogiska hållning central för den utveckling och det lärande 
som sker vilket framhålls i det utvecklingspedagogiska perspektivet (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Det handlar om att som lärare aktivera och 
engagera barnen i, och med, flera olika uttrycksformer, där musiken utgör en.           
Detta för att främja barns utveckling av initiativ- och aktivitetsförmåga som enligt 
Erikssons teori utvecklas under denna period (Hammershöj, 1997). Rollekarna intar en 
viktig plats när det gäller barns lek och i dessa bearbetas upplevelser, utvecklas språket 
och det sociala samspelet tränas. I denna form av lek utvecklas också 
självständighetsförmåga och självkänsla alltmer, även konfliktlösning och 
initiativförmåga tränas liksom mycket annat. Rolleken bidrar således till 
personlighetsutveckling såväl som social och språklig utveckling. Hammershöj (1997) 
menar att den spontana sången har sin givna plats i detta sammanhang.  
 
Mot slutet av denna fas, i vilken förskoleklassens barn företrädesvis befinner sig, har 
barnet ofta en väl utvecklad motorisk förmåga och behärskar lekar och aktiviteter som 
kräver hög grad av samordning och precision. Sundin (1995) beskriver musik och 
rörelse som en enhet för barn och han betonar att barn i 5 – 7 års åldern börjar bli allt 
bättre på att synkronisera sina rörelser och hur de oftast utan problem kan hålla 
musikens grundslag och puls. Sång och musik med en stark rytmisk puls verkar vara 
den ”musikstil” som tilltalar barnen bäst i den här åldern och de blir alltmer intresserade 
av musiken i sig. Att reproducera poplåtar och andra kända sånger är populärt i den här 
åldern samtidigt som förmågan att improvisera är stor (Hammershöj, 1997). 
Hammershöj framhåller vidare barnens stora rörelsebehov och menar att lämpliga 
aktiviteter så som sånglekar, rytm, rörelse och dans bör tillämpas liksom att låta barnen 
få prova att spela på olika rytminstrument. En mångfald i lärandet lyfts fram i det 
utvecklingspedagogiska perspektivet både av Hammershöj, Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003). En inbjudande miljö såväl som miljöns utformning är 
betydelsefull för barns allsidiga utveckling. 
  
Ovanstående har belyst barns musikaliska utveckling med anknytning till studiens olika 
teoretiska utgångspunkter. Jag har valt att innesluta hela förskoleåldern för att försöka 
ge en helhetsbild av den utveckling som sker, samtidigt förekommer naturligtvis 
individuella skillnader. Barn som vistas i miljöer där det sjungs och spelas mycket, får 
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lyssna mycket på musik och själva får sjunga och leka sång- och rörelselekar i alla dess 
former får ju en helt annan stimulans än de som saknar denna möjlighet.                     
Här har inte minst förskola och förskoleklass ett stort ansvar då dessa verksamheter 
omfattar i stort sett alla förskolebarn idag. Läroplaner och riktlinjer anger att musiken,  
tillsammans med andra estetiska uttrycksformer, utgör en viktig del i barns lärande. 
Sundin (1995) framhåller vikten av pedagogers kunskap i detta sammanhang, både i 
utvecklingspsykologi och i att arbeta med musik i verksamheten med barn.                
Han uttrycker det som beklagligt att ”man kan bli både förskollärare och 

grundskollärare med minimal eller rentav obefintlig musikutbildning” (s.27).        
Sundin hävdar att musik borde ha en given plats i den pedagogiska praktiken i förskola 
och skola och att alla lärare borde besitta minimikunskaper i ämnet.  
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
_____________________________________________________________________________ 
 
I metodavsnittet klargör och motiverar jag den metod jag valt och redogör för 

tillvägagångssätt vid urval av förskoleklasser och intervjupersoner. Vidare berör jag 

sanningskriterier och tillförlitlighetsfrågor samt redovisar hur bearbetning och analys 

av det insamlade materialet gått till. 

______________________________________________________________________ 

3.1 Fenomenografisk ansats 
Föreliggande studie är kvalitativ och inspireras av en fenomenografisk forskningsansats. 
Larsson (1986) beskriver den kvalitativa metoden som ett arbetssätt som syftar till att 
karaktärisera, gestalta något fenomen i omvärlden. En kvalitativ undersökning kan, 
enligt Marton (1986), vara av första eller andra ordningens perspektiv.                   
Första ordningens perspektiv beskriver verkligheten i sig medan andra ordningens 
perspektiv beskriver människors olika uppfattningar av verkligheten.                         
Den kvalitativa ansatsens perspektivval kan beskrivas som en distinktion mellan vad 

något är och hur det uppfattas vara. Denna undersökning koncentrerar sig alltså på 
musiken i förskoleklassen när det gäller betydelse, förutsättningar och utövning.   
Studien gör emellertid inget anspråk på att beskriva verkligheten i sig när det gäller 
detta utan hur den uppfattas vara. Den bild som ges speglar således uppfattningar av det 
studerade fenomenet. Larsson (1986) anger att det handlar om att lyfta fram innebörder, 
snarare än frekvenser och samband, hur något fenomen framstår för olika människor, 
alltså inte hur något egentligen är.  
 
Grundläggande för den fenomenografiska forskningsansatsen är att den gör anspråk på 
att beskriva hur människor erfar och uppfattar ett fenomen (Marton & Booth, 2000). 
Pramling (1994) beskriver fenomenografin som en forskningsansats som koncentrerar 
sig på människors subjektiva värld och deras sätt att skapa förståelse av omvärlden.    
Här har naturligtvis människors olika erfarenhet betydelse. Erfarenheten är starkt 
sammankopplad med förförståelse och dessa går aldrig att bortse ifrån, varken när det 
gäller forskare eller informant. Som forskare är det dock viktigt att sträva efter att så 
mycket som möjligt frikopplas från sina egna begränsade ”glasögon” och vidga seendet 
även om det aldrig helt går att bortse från den egna förförståelsen (Bryman, 2002).  
   
Begreppet fenomenografi kommer från grekiskan och är sammansatt av de båda orden 
fenomen och grafia, där fenomen kan översättas det som visar sig och grafia; 

beskrivning.   Marton, som tillsammans med en forskargrupp vid Göteborgs universitet, 
under 1970- och 1980-talet utvecklade ansatsen beskriver fenomenografin som läran om 
de kvalitativt olika sätt på vilka människor uppfattar sin omvärld. Det är dessa 
variationer av uppfattningar som den fenomenografiska ansatsen avser beskriva och 
karaktärisera (Pramling, 1994). Det mest centrala begreppet inom fenomenografin är 
således uppfattning. Uljens (1989) hävdar att begreppet uppfattning står i nära relation 
till kunskapsbegreppet då våra uppfattningar speglar vårt sätt att se på fenomen i vår 
omvärld med egna erfarenheter och kunskaper som bakgrund.   
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Inriktningen i föreliggande undersökning har således varit några förskollärares  
uppfattningar av musikens betydelse,  förutsättningar och utövning i förskoleklassen. 
Denna inriktning medför att studien kan anslutas till andra ordningens perspektiv vilket 
den fenomenografiska  ansatsen  koncentrerar sig på (Uljens, 1989). 

3.2 Datainsamling 
Valet av metod ska ju styras av det formulerade problemet och med utgångspunkt i mitt 
syfte och mina frågeställningar föreföll det naturligt att välja intervjun.                        
Ett alternativ hade varit att använda sig av enkäter i stället vid insamlandet av data 
vilket hade kunnat bidra till en mer omfattande undersökning. Samtidigt menar jag att 
intervjumetoden har haft fördelar som skulle förlorats vid en eventuell 
enkätundersökning, här tänker jag närmast på den personliga kontakten i 
intervjusituationen där jag kunnat ta del av respondenternas kroppsspråk och 
ansiktsuttryck men jag har också haft möjligheten att följa upp de svar som kanske 
behövts klargöras och förtydligas. När det gäller intervjun i denna studie ger jag en mer 
utförlig beskrivning i texten nedan.    

3.2.1 Urval 
Undersökningen är uppbyggd på 16 intervjuer med förskollärare i förskoleklass, 
samtliga kvinnor. Spännvidden, när det gäller examensår, sträcker sig från slutet av 
1960-talet fram till början av 2000-talet, emellertid är den övervägande delen av lärarna 
utbildade under 1970- respektive 1980-talet och utbildningen har skett vid lärosäten i 
olika utbildningsorter. Vidare har flertalet arbetat förhållandevis lång tid med just 
sexåringar. Vid urvalet utgick jag från tre olika kommuners hemsidor via nätet och 
valde där slumpvis, ut 8 olika skolor vilket resulterade i 15 olika förskoleklasser.            
I en av de utvalda förskoleklasserna delades det pedagogiska ansvaret av 2 förskollärare 
medan de övriga klasserna leddes av en lärare.  

3.2.2 Forskningsintervjun 
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar hade jag utarbetat en 
intervjuguide. Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun varken kan 
beskrivas som ett öppet samtal eller en intervju med ett strikt strukturerat frågeformulär 
utan att den snarare är halvstrukturerad med stöd av en intervjuguide som utformats    
utifrån olika teman. Doverborg & Pramling (1991) hävdar att det i den 
halvstrukturerade intervjun gäller för forskaren/intervjuaren att försöka finna 
frågeställningar som ”öppnar de rätta dörrarna”. För att detta ska bli möjligt är det 
naturligtvis oerhört viktigt att man som intervjuare är väl insatt, har god insikt och 
kunskap om det studerade fenomenet. Att vara fullt medveten om vad man söker,        
att vara väl förberedd skapar, som jag ser det, förutsättningar till flexibilitet                
och öppenhet    i intervjusituationen. Min intervjuguide (bilaga 2) inleddes med några 
frågor som behandlade informantens utbildning,  examensår  och  tid  på   arbetsplatsen. 
Därefter övergick frågorna till det, i studien, fokuserade ämnet; musiken i den egna 
verksamheten och en övergripande huvudfråga fick utgöra en slags grund för den 
fortsatta intervjun. Denna grundfråga utvecklade nya frågor och de som formulerats i 
min intervjuguide fungerade som ett stöd som i sin tur ofta följdes upp av andra 
frågeställningar som uppkom i intervjusituationen.  
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3.2.3 Genomförande 
Först kontaktades rektorerna vid respektive skola via telefonsamtal där jag informerade 
om studien och dess syfte. Därefter togs kontakt, även denna gång telefonledes, med de 
pedagoger som arbetade i de utvalda förskoleklasserna, sammanlagt 16 stycken.       
Efter att de tagit del av information kring studien valde samtliga pedagoger att delta.  
Jag sökte därefter upp de involverade intervjupersonerna i deras respektive skolor och 
det var också där som samtliga intervjuer genomfördes. Varje enskild intervju inleddes 
med en repetition av studiens bakgrund och syfte för att det inte skulle råda minsta 
tveksamhet om vad det hela handlade om. Samtliga intervjuer bandades och jag 
upplevde intervjusituationerna som lugna och avspända utan avbrott eller störande 
moment. Intervjuernas längd varierade mellan tjugo minuter till femtio minuter. 
Variationen i tid berodde på att somliga av respondenterna hade en flödande verbal 
förmåga där de utvecklade svaren i vidare resonemang medan andra svarade mer kort 
utan några längre utläggningar. Jag försökte genomgående ha ett öppet och 
reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen vilket Kvale (1997) 
framhåller som en viktig och nödvändig del i den kvalitativa forskningsintervjun.      
Han betonar att intervjuarens förmåga att lyssna alltigenom aktivt utan förutfattade 
meningar och avbrott är det fenomenografiska idealet. Jag har strävat efter att ha detta 
”ideal” som vägledning vid genomförandet av intervjuerna. 

3.3 Databearbetning och analys 
Inom fenomenografin handlar det alltså om att beskriva variationer av uppfattningar av 
något fenomen i omvärlden (Marton & Booth, 2000). I föreliggande arbete har 
förskollärares uppfattningar av fenomenet musik i den egna förskoleklassen fokuserats. 
Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats med syfte att identifiera, och 
därefter beskriva, variationer i intervjupersonernas uppfattningar. 
 
Bearbetningen inleddes med att lyssna till bandinspelningarna därefter skrevs allt 
inspelat material ut ordagrant. Transkriberingen var tidskrävande och resulterade i ett 
omfattande textmaterial. Kvale (1997) hävdar att redan i arbetet med utskrift av 
intervjuer har den tolkande processen satts igång. För att jag skulle få en än mer tydlig 
bild av det insamlade materialet läste jag igenom den utskrivna texten några gånger. 
Uljens (1989) beskriver den fenomenografiska analysens inledning av kvalitativa 
intervjuer som ett sökande efter informanters utsagor som är relevanta och 
betydelsefulla i relation till den aktuella problemställningen. Med utgångspunkt och 
förankring i de, för studien, formulerade frågeställningarna sökte jag finna uttalanden 
som på skilda sätt uttryckte något om musikens betydelse, förutsättning och utövning 
och markerade dessa utsagor i olika färger med hjälp av överstrykningspennor.          
Med stöd i fenomenografin, som koncentrerar sig på beskrivning av variationer av 
uppfattningar, fortsatte jag därefter med att dela in intervjuutsagorna utifrån innehåll. 
De olika innehållsgrupperna sorterades, efter ytterligare genomläsning och reflektion, in 
i olika kategorier. Uljens (1989) menar att; ” kategorierna föds i det ögonblick som 

forskaren ser dem..” (s.44). Vidare beskriver Uljens dekontextualisering och 
kontextualisering av uppfattningar som central inom fenomenografin. Uppfattningarna 
betraktas som självständiga betydelseinnehåll, dekontextualisering, som är integrerade 
med varandra. Inom fenomenografin betraktas uppfattningen, när den har 
dekontextualiserats, som produkt och det är den som sedan kontextualiseras. 
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Min bearbetning och analys resulterade i ett antal beskrivningskategorier som 
presenteras i en schematisk bild på följande sida. I denna framgår 
beskrivningskategoriernas koppling till syftesfrågorna. 
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SYFTESFRÅGOR                                                     BESKRIVNINGSKATEGORIER 
 
     

                                    
                                   Glädje - Spontanitet  
                                   Utveckling - Inlärning 
                                   Avslappning–Lugn – Koncentration     

                                                                                 Kultur och Tradition 
  
 
 
  
                                                                     Utbildning 
                                                             Intresse 
                                                                                 Material – Lokaler – Tid  
                                                                                  
 
 
                                                         
                                                                                
                                                                                Sång  
                                                                                Rytmik - Rörelse  
                                                                                Att lyssna till musik                                                             

                                         
 
 
Schematisk bild av datamaterialets beskrivningskategorier fig.1 

 

3.4 Trovärdighet 
Jag har strävat efter att vara en alltigenom aktiv och uppmärksam lyssnare med ett öppet 
och, så långt det nu är möjligt, objektivt förhållningssätt vilket Kvale (1997) framhålller 
som viktiga kvalitetskriterier i en forskningsintervju. Ett förhållningssätt som även varit 
vägledande under arbetet med transkribering, analys och tolkning av det insamlade 
materialet. Kategoriseringen av materialet anges med tydliga definitioner och 
beskrivningarna av informanternas uppfattningar verifieras med citat vilket jag menar, 
ytterligare kan stärka tillförlitligheten.  

3.5 Etiska överväganden 
När det gäller det forskningsetiska ställningstagandet i studien har jag vägletts av de  
fyra huvudkraven; informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet och  
nyttjandekravet  (Vetenskapsrådet, 2002). Berörda förskollärare har informerats om  
studien och dess syfte varefter de fått ta ställning till att delta eller inte.              
Samtliga uppgifter som berör de medverkande har behandlats konfidentiellt.                
Det insamlade materialet kommer i första hand att användas i forskningsändamålet. 
Förhoppningen är dock att studiens resultat kan medverka till en ökad medvetenhet 
kring musikens betydelse för pedagoger som arbetar i förskoleklassen.  

            Betydelsen 
                  av 
   musik i förskoleklassen  

                        Förutsättningar    
                  för 
         musikutövande 
        i  förskoleklassen                        

       Musikutövande 
                   i 
        förskoleklassen 
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4 RESULTAT 
______________________________________________________________________ 
 

Här  nedan  redovisar  jag  studiens  resultat  som  bearbetats och analyserats med stöd 

i  fenomenografin.  Utgångspunkten  är  de  tre  syftesfrågorna  och presentationen sker 

i  form  av  ett  antal  beskrivningskategorier under respektive fråga. Varje del avslutas 

med en analys där jag knyter an till teori och tidigare forskning. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Bearbetning och analys av det transkriberade insamlade materialet medförde, som 
beskrivits, ett antal beskrivningskategorier som direkt kan relateras till studiens 
huvudproblem och syfte. Larsson (1986) hävdar att det är av största vikt att 
beskrivningen av de uppfattningar – kategorier som framkommit verifieras av citat.     
De citat som åskådliggör resultatet i denna studie presenteras nedan och har markerats i 
kursiv stil. För att intervjupersonerna ska förbli anonyma har de fått beteckningarna F 
för förskollärare följt av en siffra som anger det årtionde de tog examen.                 
Siffran 1 står för 1960-talet, siffran 2 för 1970-talet, 3 för 1980-talet, 4 för 1990-talet 
och 5 för 2000-talet. Genom att använda dessa beteckningar ges en bild av om det 
förekommer skillnader i uppfattningarna som eventuellt kan kopplas till när man gick 
sin utbildning. Samtidigt läggs inte någon större vikt vid detta då jag inte valt en 
jämförande ansats utan en fenomenografisk och studiens syfte har varit att beskriva 
variationer av uppfattningar.  En informants uppfattningar kan ingå i flera kategorier. 

4.1 Musikens betydelse i förskoleklassen 
Samtliga av de intervjuade förskollärarna menade att musiken har betydelse i 
förskoleklassen. Flera framhöll att musik kan stimulera språkutveckling, motorisk 
utveckling och känslomässig utveckling. Att musik skapar glädje och gemenskap var en 
annan återkommande uppfattning som uttrycktes. Några respondenter ansåg att det var 
av stor vikt att bevara vår gamla traditionella sångskatt som en del av vår kultur.  
De intervjusvar som erhållits kan sorteras in i följande kategorier: 
 
- Glädje och spontanitet 
- Utveckling - Inlärning 
- Avslappning –Lugn - Koncentrationsförmåga 
- Kultur och tradition 
 
Kategorin Glädje - Spontanitet 
Denna kategori innesluter de uppfattningar som anger att musik skapar glädje och 
spontanitet. Nära hälften av informanterna menade att ”man blir glad av att sjunga” och 
angav detta som en viktig anledning till att utöva musik.                  
           
              …det har stor betydelse med musiken…framför allt är det ju roligt att sjunga.. 
                 barnen gillar det och de blir glada när man sjunger…ibland sjunger barnen spontant 
                 när de leker eller gör något annat…(F3) 
  
             …sen glädjen då..det är ju det allra viktigaste…jag tycker att det är livsviktigt att det 
                  är roligt i förskolan….för mig är musiken ett jätteviktigt redskap då…F2) 
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En lärare var av uppfattningen att musiken alltid medverkade till att barnen blev glada 
och spontana och att detta borde ses som en grundläggande orsak till att prioritera sång 
och musik med barn. 
                    
                    Varje gång vi sjunger och spelar tillsammans, eller kanske hoppar och  
                    dansar till musik ser man barnens glädje…de som annars inte vågar  
                    göra sin röst hörd sjunger gladeligen med…allt det här visar ju att vi 
                    borde använda oss mycket mer av musik än vad vi gör… .(F2). 
 
Att glädjen vid musikutövandet sprider sig var en annan uppfattning som framkom. 
Här framhölls även att barn lär sig lätt när det är roligt. 
                              
                    
                      Jag menar det är ju så roligt att sjunga och barnen märker ju min glädje 
                      och det sprider sig som en löpeld…och alla sjunger av hjärtans lust.. 
                      för visst är det så…det som är roligt går lätt…jag menar det gäller ju 
                      inte bara musiken… (F2).        
 
Sammanfattning  
Utsagorna under denna kategori ger genomgående uttryck för att barnen blir glada av att 
sjunga och musicera. Någon betonade att det som är roligt är lätt att göra och glädje 
sprider sig som ringar på vattnet. Den egna glädjen i att sjunga lyftes fram som viktig 
för att musikutövningen ska bli givande för både barn och vuxen. Vidare angavs att 
barnen ofta sjunger spontant när de leker eller sysslar med något annat.  
 
Kategorin Utveckling – Inlärning 
Denna kategori kännetecknas av uppfattningar som uttrycker att musiken har betydelse 
för inlärning, kunskapsförmedling och social, språklig och motorisk utveckling.       
Flera poängterar att gruppgemenskapen stärks av att man sjunger tillsammans.                  
               
                 Jag tror att det är väldigt utvecklande med musik på många sätt…inte minst socialt.. 
                 det handlar om att göra något tillsammans…det stärker gruppen..(F3) 
              
                 Det här med gemenskaphetskänslan…alltså för barnen att bli en grupp…åstadkommer 
                 man mycket fortare om man sjunger tillsammans….(F4) 
 

En lärare gav ett konkret uttryck för hur musiken förenar och skapar gemenskap när hon 
berättar om vad som hände när ett barn från ett annat land började i hennes 
förskoleklass. Hennes utsaga vittnar även om hur musiken blir en hjälp för att lära. 
            
                  Vi har fått en estnisk flicka i klassen och hon har det inte lätt med språket än.. 
                  men när vi sjunger är hon verkligen med….vi har sjungit Månadsvisan i ett par 
                  veckor…och Blommig falukorv…och det är så härligt att se…hon sjunger med 
                  för full hals i vartenda ord och det märks hur roligt hon tycker det är…. 
                  då är hon en i gruppen och hon deltar fullt ut…sen har hon ju dessutom lärt 
                  sig månadernas namn på svenska tack vare sången…(F3). 
 
En uppfattning som representerades av flera informanter var att musiken kan vara ett 
verktyg  för att  förmedla  kunskap, både om musik men också inom andra områden.   
En lärare var av uppfattningen att sången kan användas för att lära in kunskaper i 
samtliga ämnen som anges i strävansmålen. 
 
                      Man kan ju lära sig matte med musik…..och årstiderna och månaderna.…sen kan man  
                      ju lära annan kunskap…det finns ju massor av sånger som anknyter till olika teman (F3). 
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                     …man kan väl egentligen lära in vilket ämne som helst med hjälp av sånger.. 
                        jag menar av det som räknas upp i läroplanen…(F2). 
 
En informant menade att musik kan användas i det mesta av inlärning och att det man 
lär med en sång blir varaktig kunskap.  En annan angav att musiken kan levandegöra 
kunskapen, musiken beskrevs även som ett alternativt lärande.             
  

                   …att sjunga in kunskap…då sitter det i ryggraden liksom…det är lättare att komma ihåg.. 
                     jag  tror nog att man skulle kunna använda sig mycket mer av musiken….när man ska 
                     lära barnen nya saker….(F2) 
                   
                      Jag tror på just det här med musik…det alternativa lärandet… det inbegriper ju alla 
                      sinnen på nåt vis…(F2).  
 
Flera informanter företrädde uppfattningen att musiken har betydelse för språkets 
utveckling. 
             
                  Musik kan ju ha betydelse för språket också…det här med takt och rytm…det kommer 
                  ju igen i språket…  F5). 
 
En annan uppfattning som framkom var att den motoriska utvecklingen hos barnen 
gynnades av musikutövning. Här lyftes rörelse, dans och rytmik som viktiga 
uttrycksformer i sammanhanget. 
 
                  …när vi rör oss till musik i sånglekar eller har andra rytmiska musikaktiviteter...då 
                     är jag övertygad om att barnen utvecklar sin motorik (F2.) 
 
 
Sammanfattning  
Musiken uttrycks, i de intervjusvar som beskrivits ovan, ha betydelse för barns sociala 
utveckling, den skapar gemenskap och grupptillhörighet.  Vidare beskrivs sångens och 
musikens förmåga att förena olika nationaliteter och kulturer och bidra till att man är en 
i gemenskapen. Närmare två tredjedelar av informanterna var av uppfattningen att 
musiken har, respektive kan ha, betydelse för lärandet i den egna förskoleklassen. 
Sången användes för att sjunga in kunskap, här angavs till exempel månadernas namn, 
veckodagar och årstider men även matematik lärdes in med musikens hjälp (musik 
består ju faktiskt av en hel del matematik). Att sången bidrar till att levandegöra 
kunskap var en annan uppfattning som framkom liksom att sången kan åstadkomma en 
snabbare och effektivare inlärning. Att sång och musik även bidrar till utveckling av 
språket var en uppfattning som flera intervjupersoner företräder liksom betydelsen för 
den motoriska utvecklingen. Här framhålls också musikens takt och rytm som viktiga 
samt rim och ramsor. 
 
Kategorin Avslappning – Lugn - Koncentrationsförmåga 
Kännetecknande för denna kategori är att musiken kan medverka till en mindre stressad 
barngrupp samt till förbättrad koncentrationsförmåga.               
           
                     …många barn har så mycket oro i kroppen…då kan man ta in lite musik…det lugnar.. 
                        den klassiska musiken är en fantastisk tillgång när det gäller avslappning… (F5) 
             
                       Vi har avslappning till musik en liten stund varje dag…då lyssnar vi på någon klassisk 
                        musik och då varvar barnen ner… (F4). 
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Musiken kan också användas för att samla barnen och det fungerar nästan alltid att 
barnen blir uppmärksamma och lyssnar. 
 
                …det funkar i stort sett alltid…att börja spela lite eller bara ta fram gitarren… 
                   då är barnen genast med…(F3) 
                    
                   
                   Det är ju ett av de absolut bästa sätten att samla barngruppen på…musiken är suverän.. 
                   det är ytterst sällan vi inte får med barnen på det…det har jag nog aldrig varit med om 
                   egentligen…(F4) 
 
Att den klassiska musiken har betydelse för koncentrationsförmågan var en annan 
uppfattning som uttrycktes. 
                    
                      Klassisk musik framkallar ro och då får barnen också en bättre koncentrations- 
                      förmåga...(F1).      
                    
                   ...en cd med klassisk musik…det lugnar ner…det ser vi tydligt….det är bra för 
                      stressade  och uppspelta barn och för barn med koncentrationssvårigheter…de 
                      lär sig  att  lyssna…(F4.)   
                 
Sammanfattning  
Av de utsagor som representerar denna beskrivningskategori framgår att musiken, i 
synnerhet den klassiska, har betydelse för avslappning och lugn i den egna 
förskoleklassen. Musiken anges ha betydelse för förmågan till att kunna lyssna och 
koncentrera sig och när det gällde att samla barnen uttrycktes musiken som ”suverän”. 
Här framhölls både det egna gitarrspelandet och andras musik, till exempel klassisk 
musik från en cd-skiva. 
                  
Kategorin Kultur - Tradition 
Under denna beskrivningskategori samlas de utsagor som lyfte fram att musiken har 
betydelse för kultur och tradition. Sammantaget uttryckte fem informanter uppfattningar 
som kan sorteras in under denna kategori. Här framhölls bland annat de traditionella 
barnsångerna och visorna som beskrivs som ett kulturarv som måste föras vidare för att 
bevaras. 
 
                    Vi försöker bevara vår gamla visskatt…som Alice Tegnérs gamla visor.. 
                    Blåsippan och Sov du lilla videung och de där…de håller…och har betydelse 
                  …och har haft….för flera generationer av barn..(F1). 
            
                    Jag tycker det är jätteviktigt att ta vara på vårt kulturarv dit de gamla  traditionella 
                    barnsångerna  hör…så att de förs vidare till kommande  generationer.. (F4).    
 
Den klassiska musiken beskrevs av en informant som en viktig ”bit” att ge barnen inte 
minst med tanke på den kulturella betydelsen. 
 
                    ……konstmusiken, den klassiska  musiken har ju en stor kulturell betydelse 
                    som är en viktig bit….det borde verkligen värnas mer om sådant i våran  
                    verksamhet….att ge barnen det.. .(F1).  
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Sammanfattning 
Som framgår av denna beskrivningskategoris resultat uttrycker en tredjedel av 
förskollärarna uppfattningen att musiken har betydelse när det gäller kultur och 
tradition. Här framhålls vikten av den traditionella sångskatten som sjungits av 
generationer. Även åsikten att klassisk musik har en kulturell betydelse lyftes fram. 
 
Analys – musikens betydelse i förskoleklassen 
Att musiken har betydelse i den egna förskoleklassen var en genomgående uppfattning 
och här framhölls glädje och spontanitet. Glädjen i musiken beskrevs även som 
”smittande”. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att grunden för ett 
livslångt lärande ska läggas i förskolan, vidare ska verksamheten ”vara rolig, trygg och 

lärorik för alla som deltar” (s.5). I tidigare arbetsplaner och dokument för förskolan 
återfinns begreppet glädje ofta i de formulerade riktlinjerna för arbetet med musik.         
I exempelvis Barnstugeutredningens betänkande del 1 (1972:26) beskrivs glädje som ett  
huvudbegrepp i samband med musik. I Pedagogiskt program för förskolan 
(Socialstyrelsen, 1987) förväntas sång och musik medföra ”både glädje och gemenskap 

(s.34). I den läroplan som nu gäller för förskoleklassen, Lgr 11 (Skolverket, 2011) 
återfinns inte begreppet glädje, ej heller begreppet rolig men däremot betonas det att 
eleverna ”genom olika uttrycksformer ska få uppleva känslor och stämningar” (s.7). 
Salblad (2008) påvisar i sin undersökning att musiken har betydelse för det 
känslomässiga och hon hävdar att barn kan uppleva musik, i detta fallet klassisk musik, 
med alla sinnen. Sett i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kan detta anslutas främst 
till Erikssons psykosociala teori som fokuserar förskolebarnets emotionella utveckling 
(Hwang & Nilsson, 2010).  
 
Vidare angavs musiken ha betydelse för gemenskap, samspel och social utveckling. 
Flera av de studier jag tidigare lyft fram påvisar att musik och musicerande har 
betydelse för barns sociala utveckling (se exempelvis Bjørkwold 2005, Blank & 
Adamek 2010). Det sociala samspelet individer emellan betonas i det sociokulturella 
perspektivet, som hävdar att vi lär och utvecklas i interaktion med andra (Säljö 2010). 
Förskoleklassens styrdokument som bygger flera av sina antaganden på den 
sociokulturella teorin beskriver verksamheterna som sociala och kulturella miljöer där 
barn ska ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens.  
 
Att sång och musik har betydelse för inlärning och utveckling var en annan uppfattning 
som delades av flera. Förskollärarna gav uttryck för olika former av kunskap som kan 
läras in med hjälp av sång och musik och någon menade att i stort sett varje strävansmål 
kan nås med musiken som metod. Vidare beskrevs sång och musik som ett effektivt sätt 
för inlärning där hela kroppen och alla sinnen aktiveras. I läroplanen, Lgr 11 
(Skolverket, 2011) betonas att det pedagogiska arbetet ska främja varje barns allsidiga 
utveckling. Här framhålls att lärandet ska ske med olika uttrycksformer för att alla 
sinnen ska involveras och var och en av dessa kunskapsformer utgör delar av en helhet 
som inte blir densamma om någon del fattas. Denna helhetssyn kan förankras i den 
sociokulturella teorin och Vygotskij (1995) som förenar känsla och förnuft, estetik och 
rationalitet. Även den utvecklingspedagogiska teorin förordar mångfald och variation 
både när det gäller metoder, arbetssätt och lärandets innehåll (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2006). 
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Musiken uttrycktes ha betydelse för språkutvecklingen. I Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011) beskrivs begreppet språk 
som en uttrycksform som likt musik ska utvecklas och användas. Enligt flera 
informanter kan sången och musiken vara ett medel för detta. Musikens betydelse för 
barns språkutveckling bekräftas genom flera studier (Bjørkwold (1985, Blank & 
Adamek 2010, Uddén 2001 m fl.) Uddén (2001) beskriver musiken som ett medel för 
kommunikation där aktiviteter som sång och rytmik bland annat kan medverka till att 
utveckla barns språk. Även Bjørkwold (1985) framhåller vikten av sång för språkets 
utveckling hos barn och han betonar betydelsen av kvalitén på pedagogers och lärares 
sång tillsammans med barnen för att ge bästa stimulans för detta. Sett i ljuset av ett 
sociokulturellt perspektiv utgör språket och kommunikationen en grundförutsättning för 
utveckling och lärande (Säljö 2010). Säljö beskriver språket som den mest centrala 
länken mellan den enskilde och omgivningen. Även i det utvecklingspedagogiska 
perspektivet utgör samtal och dialog grundläggande förutsättningar (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006). 
 
Den motoriska utvecklingen anses också gynnas av musikverksamhet. Uddén (2001) 
lyfter fram rörelsen och rytmiken som betydelsefull för den motoriska utvecklingen 
samtidigt poängterar hon pedagogens viktiga roll i detta sammanhang och hävdar vikten 
av ett medvetet och väl förberett arbete. 
 
Musikens lugnande effekt var ytterligare en aspekt som framkom samt uppfattningen att 
musiken har en positiv inverkan på barnens koncentrationsförmåga. Att musik kan ha 
betydelse för koncentrationsförmågan bekräftades bland annat av den amerikanske 
forskaren Campbell och hans forskargrupp vars studier påvisade att Mozarts musik 
medförde positiva effekter i detta sammanhang (Campbell, 2000). Denna forskning har 
senare kritiserats då andra forskare replikerat undersökningarna men inte erhållit samma 
resultat.               
 
Musiken angavs även som betydelsefull när det gäller kultur och tradition.                 
Här framhölls vikten av den traditionella sångskatten med bland annat Alice Tegnérs 
barnsånger som sjungits av generationer. Den traditionella sångrepertoarens betydelse 
för att förmedla och föra vidare ett kulturarv lyfts bland annat fram i Stills studie 
(2011).  Den klassiska musiken uttrycktes även som något som behöver lyftas fram i 
förskoleklassen då den anses ha en stor kulturell betydelse. I läroplanen (Skolverket, 
2011) beskrivs förskoleklassen och skolan som en kulturell mötesplats, vidare uttrycks 
att med detta följer både möjligheten och ansvaret för att stärka denna förmåga för de 
som vistas i den. (s.7). Vilket kan göras med hjälp av bland annat sång och musik. 
Läroplanen framhåller också att det är viktigt att barnen är medvetna om sitt eget 
kulturarv men även att de erbjuds möjligheten att ta del av andra kulturer.                   
Att musiken är en kulturyttring på flera olika sätt framhålls bland annat av Uddholm 
(1994) som betonar att den kan bidra till att också förena olika kulturer.                           
I det sociokulturella perspektivet utgör den kulturella miljön en viktig del av det 
sammanhang vi lär och utvecklas i (Säljö, 2010). Säljö talar om ”kulturella mönster” 
som omger människan och som påverkar hur man ser på, och uppfattar sin omvärld.   
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4.2 Förutsättningar för musikutövande i förskoleklassen 
Under denna rubrik återfinns de utsagor som anger förskollärarnas uppfattningar av 
vilka förutsättningar de har för att utöva musik i den egna förskoleklassen samt om det 
är något de saknar i detta sammanhang. Förskollärarnas utsagor gällande förutsättningar 
har sorterats in under följande kategorier: 
 
- utbildning 
- intresse 
- material – lokaler - tid 
 
Kategorin utbildning 
Kategorin belyser de intervjuades uppfattningar av utbildning, även fortbildning, som 
en förutsättning för musikutövning i den egna klassen. Uppfattningen av utbildningen 
pendlar mellan från att vara gedigen och varierande till avsaknad av utbildning i musik. 
Tips på sånger och utbildning på ett instrument lyfts fram som goda exempel.  
 
                   Vi hade en jättebra musiklärare…vi fick sjunga och även prova på att spela 
                   instrument…det var då jag lärde mig spela gitarr…det har jag verkligen 
                   haft användning för…(F2) 
                  
                   Musiken i utbildningen var bra…vi fick mycket…tips på barnsånger och så…och  
                   vi gjorde egna rytminstrument av en massa saker…sånt man gjort med barnen sen..(F1) 
                  
                   Gitarren var bra…lätt att ha med sig…jag lärde mig de lättaste grundackorden.. 
                   det har jag kommit ganska långt med tycker jag…(F2) 
 
Elva informanter uttryckte uppfattningen att musikutbildningen under utbildningstiden 
varit bristfällig. 
 
                   Utbildningen är ju en viktig förutsättning…jag menar att få musiken där…men det man 
                   fick var ju inget man precis hade nytta av sen…inga konkreta tips eller så…nej, musiken 
                   var en bit som fattades där kan man tycka… (F3) 
              
                   Ja, vi fick ju lite musik i utbildningen…man skulle lära sig spela blockflöjt och gitarr… 
                   men det blev liksom inget av det…inget jag kan säga att jag haft nytta av i praktiken…vad 
                   jag kommer ihåg var det inget med sånglekar eller musiklekar eller sånt…inget man kunde 
                   göra med barnen…det fick man på praktiken istället… (F2). 
 
                …jag hade ingen musik…eftersom det var en valbar kurs och jag valde inte den (F5) 
 
Ytterligare något som framkom i intervjuerna var uppfattningen att någon form av 
fortbildning hade varit önskvärt, bland annat för att stärka den egna förmågan att 
använda sig av musik i den dagliga verksamheten. 
 
                …om man kunde få gå någon kurs eller så…med tips och förslag…..att få lite inspiration.. 
                   då skulle man säkert känna sig säkrare och kanske använda sig mer av musiken…(F5) 
 
Sammanfattning 
Utbildning ses av informanterna som en mycket viktig förutsättning när det gäller 
utövandet av musik i den egna förskoleklassen. Alla lärarna, med undantag av en, angav 
att ämnet musik ingått i deras förskollärarutbildning. Fem av informanterna uttryckte att 
de kände sig nöjda med denna. Här poängterades bra lärare, tips och idéer och 
undervisning i gitarrspel som sådant de senare haft god nytta av i sitt arbete ute i 
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verksamheten. Flertalet representerade en motsatt uppfattning och menade att den 
utbildning de fått i musik varit bristfällig. Den undervisning de fått i gitarr- och/eller 
pianospel uppfattades som otillräcklig och inget de praktiserar i sitt vardagsarbete med 
barnen. Flera menade också att de inte fått konkreta tips och förslag på sånger, 
sånglekar, rörelsesånger och annat utan detta var något som de istället fått med sig från 
olika förskolor under praktikperioderna. Fortbildning inom musikens område uttrycktes 
av flera som önskvärt för att medverka till att ge förskollärarna bättre 
grundförutsättningar för att utöva musik tillsammans med barnen. Även de som angav 
att de sjöng och spelade mycket i verksamheten såg fortbildning som en förutsättning 
för ett bra utvecklande arbete med musik.  
 
Kategorin intresse 
Kategorin kännetecknas av uppfattningar som lyfter fram det egna musikintresset som 
en viktig förutsättning för att utöva musik tillsammans med barnen. Fjorton av sexton 
informanter var av uppfattningen att ett stort intresse för sång och musik förenat med 
eget musicerande, som att kunna spela något instrument, gav de allra bästa 
förutsättningarna för att musiken skulle få en given plats i den dagliga verksamheten. 
            
 
               …Det är ju mer att jag alltid tyckt om att sjunga själv…och att sjunga med barn… 
                   det är nog mitt intresse liksom…som har påverkat hur jag använder mig av musiken 
                   i mitt jobb…(F2).      
 
                  Musiken har ju alltid funnits i min värld…den har  alltid varit ett stort intresse.. 
                  det är klart att det har stor betydelse för att jag sjunger och spelar så mycket tillsammans 
                  med barnen….de älskar det också…det smittar av sig (F3).   
 
Några förskollärare beskrev uttryckligen den egna bristen på intresse som en av 
anledningarna till att de själva inte utövade musik dagligen tillsammans med barnen i 
den egna förskoleklassen. 
 
                 Det är inte min grej liksom…jag sjunger i en tonart och musiken går i en annan.. 
                 det är väl därför det inte blir så mycket med musiken…det är ju inget man 
                 gör varje dag precis……så det känns skönt att nn  håller i den biten…..(F4).   
 
 
Sammanfattning  
Att intresset för att sjunga och utöva musik har en betydande roll för det musikutövande 
som sker i förskoleklassen var en uppfattning som delades av de flesta informanterna, 
flera menade till och med att detta var den absolut viktigaste förutsättningen.              
Den egna bristen på intresse uttrycktes av flera som en bidragande orsak till att de inte 
prioriterade musikutövandet och i detta sammanhang betonades lättnaden över att 
”någon annan höll i den biten”.  
 
Kategorin material – lokaler - tid 
I denna kategori återfinns de utsagor som anger förskollärarnas uppfattningar vad gäller 
material och lokalers betydelse för utövande av musik i förskoleklassen liksom att det 
finns tid för musicerande. 
 
                 Vi har ju gott om sångböcker och cd och sånt…sen har vi ju en hel låda 
                  med rytminstrument…det är ju några bra förutsättningar………(F4). 
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                  Sångkorten är en tillgång…barnen  kommer ihåg när de ser bilderna och de tycker om 
                   att dra sångkort ur sångpåsen som vi har…(F5).  
 
                 Jag tycker det är viktigt att man har bra lokaler där det finns sånt som väcker lusten 
                 till att sjunga eller lyssna till musik…eller röra sig till musiken…..(F3). 
 
En annan informant menade även att musikmaterial måste kunna användas på ”rätt sätt” 
för att utgöra en förutsättning.  
                  
                   Det är klart att tamburiner, trummor och trianglar och allt vad det nu är 
                     som finns i rytmiklådan är väl sånt som kan räknas som förutsättningar… 
                     men jag menar…egentligen….vad hjälper det  om man har fullt av lådor 
                     med  olika rytminstrument om man inte vet hur man ska använda det… (F5). 
 
Tiden angavs som ytterligare en viktig förutsättning för musikutövande.  
 
                   Det är ju så mycket man ska hinna med…vi ska ha språksamling, vi ska ha matte och  
                   vi ska ha musik…och så leken då…det viktigaste…(F2). 
 
                   Nu är det ju så mycket dokumentation och sånt…för utvecklingssamtalet…..tiden ska räcka 
                   till så många bitar…(F4). 
 
Två informanters intervjusvar gav uttryck för att alltför stora grupper med oroliga barn 
där flera dessutom har särskilda behov bidrar till att tiden inte räcker till.  
          
                Jag har en stor grupp i år och flera av barnen har särskilda behov…så jag  
                lägger mycket extra tid på det….och det inkräktar tyvärr på annat… 
                som till exempel musiken….(F3). 
 
Sammanfattning 
Utsagorna inom denna kategori ger uttryck för att tillgången på musikmaterial så som 
rytminstrument, sångböcker, sångkort, cd-skivor etc. är viktiga förutsättningar för 
utövandet av musik i den egna klassen och två informanter framhöll även vikten av 
ändamålsenliga lokaler. En lärare betonade betydelsen av att kunna använda de 
materiella resurserna på rätt sätt. Tidsaspekten lyftes också fram som en förutsättning 
för musikutövande och flera uttryckte uppfattningen att de hade brist på tid för 
planering och att ”så mycket annat ska hinnas med”. Här nämndes dokumentation och 
utvecklingssamtal men också arbete med andra ämnesområden som språk och 
matematik. Att gruppens sammansättning också hade betydelse för hur mycket tid som 
fanns att tillgå var en annan uppfattning som framkom.  
 
Analys – förutsättningar för musikutövande i den egna förskoleklassen 
Utbildning, musikintresse, resurser i form av material, lokaliteter och tid beskrevs av de 
intervjuade förskollärarna som viktiga förutsättningar för att utöva musik i den egna 
förskoleklassen. För att arbeta efter läroplanens intentioner och de strävansmål som 
uttrycks där behövs utbildning. Då arbetet med musik, som en av flera uttrycksformer, 
ska utgöra en del i den pedagogiska verksamheten behövs utbildning inom detta 
område. Enligt det som tidigare lyfts fram i denna studie framgår att musikens utrymme 
i förskollärarutbildningen minskat från 1980-talet och framåt. Att andelen musik 
minskat drastiskt under det senaste decenniet visar Öhlin Sjögrens undersökning (2008). 
En av informanterna, utbildad under 2000-talet, angav också att hon inte fått någon 
musikutbildning alls. 
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Att utbildning är av en avgörande betydelse för vad det blir av musikverksamheten 
bekräftar flera av de studier som tidigare lyfts fram (se exempelvis Bjørkwold 1991, 
Uddén 2001, Ljungdahl & Svensson 2008, Still 2011 m fl.) Bjørkwold (1991) 
framhåller betydelsen av en adekvat utbildning och menar att detta utgör en 
grundförutsättning för en meningsfull verksamhet med musik. Han hävdar att det borde 
vara en självklarhet att de som utbildas till lärare i förskolan också ges en bra 
grundutbildning i musik. Även Uddén (2001) och Sundin (1995) betonar vikten av 
utbildning och lyfter, i likhet med Bjørkwold, fram pedagogens centrala roll när det 
gäller musikverksamheten i förskolan. I det utvecklingspedagogiska perspektivet 
betonas betydelsen av lärarens kompetens och professionalitet (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003). Här framhålls både ämneskompetens, pedagogisk kompetens 
och kompetens när det gäller utvecklingspsykologi. Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson menar vidare att det handlar om att som lärare ta tillvara barnens lust att lära, 
att utgå från deras erfarenheter och intressen och låta dessa bli en tillgång i 
utvecklingsprocessen. I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv ses detta som ett sätt att 
skapa motivation och lärandelust.  
 
Att det kan finnas en distinktion mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska gav 
flera av intervjusvaren uttryck för. Förskollärarna angav i sina utsagor att de har tankar 
och kunskaper om att musik kan ha betydelse för barns utveckling på olika sätt 
samtidigt anser de sig inte ”vara duktiga nog” att använda sig av musiken i den dagliga 
verksamheten. Ljungdahls & Svenssons (2008) undersökning bekräftar detta 
förhållande där lärarna visar sig ha de teoretiska kunskaperna om musikens betydelse 
men det stannar vid detta. Den teoretiska kunskapen genomförs inte i den pedagogiska 
praktiken. Även Coskuns studie (2010) påvisar att det finns en åtskillnad mellan den 
teoretiska kunskapen och det praktiska genomförandet som bland annat visar sig i 
avsaknad av medvetenhet och reflektion i arbetet med musik.  
 
Musikintresset uttrycktes också som en betydande förutsättning för arbetet med musik i 
förskoleklassen. Vidare angav strax över hälften av informanterna den fysiska miljön 
med lokalernas utformande samt musikmaterial som en förutsättning.           
Hammershöj (1997) menar att det behövs en inbjudande musikalisk miljö för att barn 
ska kunna utvecklas optimalt. Tillräckligt med tid för planering och genomförande var 
ytterligare något som framhölls som en viktig förutsättning för att utöva musik.        
Flera förskollärare ansåg emellertid att de hade brist på tid då det är ”så mycket annat 

som ska hinnas med”. Konklusionen av ovanstående kategoris analys är att de 
intervjuade förskollärarna anser att utbildning och eget musikintresse är de viktigaste 
förutsättningar för att utöva musik i förskoleklassen.  

4.3 Musikutövning i förskoleklassen 
Som svar på frågan om vilka former av musikutövning som sker i den egna 
förskoleklassen framkom ett antal uppfattningar vilka kan sorteras in under följande 
kategorier: 
 
- Sång 
- Rytmik och rörelse 
- Att lyssna till musik  
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Kategorin Sång 
Denna kategori beskriver att sång är den viktigaste av alla musikformer. Det handlar om 
att sjunga för att ha roligt, knyta an till aktuella teman samt att hålla en sångtradition vid 
liv. Även uppfattningar som angav användandet av rytminstrument och andra 
instrument innesluts i denna kategori. 
 

                Vi  sjunger varje dag…det är barnen så vana vid…att vi sjunger alltid i samlingen… (F2). 
              
                …ofta sjunger vi till olika teman då…nu är det ju vårsånger som gäller..… (F 2). 
 
Ett par informanter uttryckte att de växlar mellan musik och idrott varannan vecka 
tillsammans med den andra förskoleklassen som finns på skolan. En av dessa berättar 
att det är den andra klassens lärare som håller i musiken medan hon själv leder idrotten. 
                 
                    Vi skiftar ju då…varannan vecka har vi musik i storgrupp med den andra 
                    förskoleklassen och varannan har vi idrott…..jag håller i gympan och min 
                    kollega i musiken…hon är bättre på det….och jag gillar idrotten…(F3).           
 
Rörelsesånger användes av de flesta förskollärarna dock i skiftande utsträckning.   
Några hade uppfattningen att denna form av utövning underlättar inlärningen av sånger, 
men också att det engagerar barnen mer. 
            
                      Det blir ju ganska ofta att man gör rörelser till en sång…det är lättare att få med 
                       barnen då….sen  har de lättare för att lära sig texten när man gör rörelser till (F1). 
 

Huvuddelen av de intervjuade var av uppfattningen att sångrepertoaren är varierande. 
 
                       Vi sjunger allt möjligt kan man säga…både Alice Tegnérs gamla sånger 
                        och melodifestivalslåtar… de kan en massa utantill…F3). 
 
Närmare hälften av de intervjuade uttryckte att de regelbundet använder sig av rytminstrument 
när de sjunger och musicerar tillsammans med barnen. 
          
                     Vi har ju rytminstrumenten också…så barnen kan testa på olika instrument och få spela 
                     själva…det blir det ganska ofta när vi ska sjunga och så….(F3) 
          
                     Vi har en färdig cd-skiva som vi använder…..där barnen kan spela på claves till.. 
                      ja, andra rytminstrument också förstås. .(F1)   
 
 
Fyra lärare angav att de ackompanjerar med gitarrspel när de sjunger tillsammans med 
barnen. 
                
                   Jag använder ju rytminstrument tillsammans med barnen…och gitarren spelar 
                     jag själv..det ger ett ovärderligt stöd med gitarren…och sen gillar ju barnen att 
                     få spela själva..(F2) 
               
Sammanfattning 

Att sången intar en självklar plats när det gäller musikutövning i den egna 
förskoleklassen är en genomgående uppfattning hos samtliga informanter.                   
Det framkom dock stora skillnader när det gäller i vilken utsträckning man sjunger. 
Några sjunger varje dag medan andra sjunger några gånger i veckan.                              
I två förskoleklasser skiftar man mellan idrott och musik i storgrupp varannan vecka. 
Huvuddelen av förskollärarna beskrev rörelsesånger som ofta förekommande. 
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Repertoaren utgörs av allt ifrån traditionella barnsånger och visor till nyare.          
Vidare framkom att barnen får spela på rytminstrumenten till den egna gruppens sång 
men också till cd-musik. Några av informanterna berättade att de spelar gitarr när de 
sjunger tillsammans med barnen.   
 
Kategorin Rytmik - rörelse 
Denna kategori karaktäriseras av att utöver sång utövas även dans, rytmiska rörelser, 
sånglekar och drama. De flesta av förskollärarna uttryckte uppfattningen att rytm och 
rörelse är väsentligt i verksamheten med barnen.     
                    
                      Barnen älskar det här med rytmiken…då får de röra sig till musik…dansa och rytmik och 
                  …då tränas  ju motoriken…så vi har en hel del sådant…(F3) 
                
                   …vi jobbar ju en del med rytm och takt…så barnen genom rytmiken får en känsla 
                       för detta… att gå i takt eller klappa en viss rytm… (F1) 
                  
                   Vi har ju rytmik också….ibland leker vi sånglekar med klapp och stamp och sånt… (F4). 
 
Några av lärarna angav att de använder sig av cd-skivor och inspelad musik vid dessa 
tillfällen. 
 
                    …ibland rör vi oss och dansar till musik och så…rytmikövningar kan man väl säga… 
                         då sätter vi på en cd och så får barnen röra sig till musiken… (F4) 
                 
Att arbeta med dramatisering av sånger är en utövning som uppskattas av barnen enligt 
en informant. 
           
                     Ibland dramatiserar vi sångerna vi sjunger…vi har dramatiserat Gullefjun och 
                     barnen älskade det…de fick ha olika roller och sen fick de byta roller och så…..jag 
                     tror vi sjöng den tjugo gånger… de fullständigt älskade det…så det ska vi göra 
                     fler gånger..(F2). 
 
 
Sammanfattning 
Rytmik och rörelse anges också som en form som utövas ganska ofta och det sker i 
sång- och danslekar och övningar med takt och rytm men också med drama.             
Ofta användes cd-musik i detta sammanhang där barnen får dansa och röra sig fritt till 
musiken.  
 
Kategorin lyssna till musik 
I denna kategori återfinns de som angav att musikutövning innefattar musiklyssnande. 
Olika musikstilar såsom klassisk musik och jazz nämndes liksom att man utövade 
avslappning och massage. 
                

                Ibland har vi en lugn stund på morgonen när barnen kommit…då tänder vi ljus 
                och lyssnar på lite klassisk musik…(F3). 
 
                Vi har avslappning med massage ganska ofta….till klassisk musik från en cd..(F5). 
 
               Jag låter barnen lyssna på många olika sorters musik, jag menar verkligen många… 
                schlagerlåtar och Beethoven och jazz…allt om vart annat….(F4). 
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Sammanfattning  
Som framgår av det ovan beskrivna resultatet i denna kategori uttryckte några av de 
intervjuade lärarna att den egna förskoleklassen regelbundet lyssnar till cd-musik, ofta 
klassisk. Ett par förskollärare låter barnen massera varandra till lugn, rogivande musik. 
Den klassiska musiken anges även som ett medel till att få stressade barn att lyssna och 
koncentrera sig. Att ge barnen möjlighet till att få lyssna och ta del av olika sorters 
musik var en annan utövning som praktiserades.  
 
Analys – musikutövning i den egna förskoleklassen  
Det utvecklingspedagogiska perspektivet lyfter fram ett varierat och mångsidigt lärande 
för att åstadkomma en pedagogisk verksamhet med god kvalité (Pramling Samuelsson 
& Asplund Carlsson, 2003). Här utgör musiken en del. Musik utövas enligt 
förskollärarnas utsagor i form av sång, spel på rytminstrument, rytmik och rörelse, 
drama samt musiklyssnande. Sången beskrivs genomgående som det mest 
förekommande även om det uttrycks skillnader i hur ofta man sjunger med barnen.     
Tre av sexton förskollärare anger att de sjunger dagligen medan de allra flesta menar att 
sång förekommer varje vecka. Flera förskollärare nämner i detta sammanhang även spel 
på rytminstrument. Till skillnad från förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 
nämns inte begreppet sång alls i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Skolverket, 2011), i stället anges begreppet musik. Det handlar om att 
utveckla och använda kunskaper i många olika uttrycksformer där musiken anges som 
en (s.11). Engström (2007) menar att sången är ett livsuttryck och betonar vikten av att 
sjunga tillsammans för att utveckla sångförmågan. I likhet med Engström framhåller 
även Bjørkwold (1985) vikten av gemensam sång och hävdar betydelsen av 
kvalitétsaspekter i sammanhanget. Uddén (2001) lyfter fram sången som musisk 
kommunikation och även Bjørkwold (2005) beskriver sång som en form av 
kommunikation och han hävdar tillsammans med flera andra forskare (se exempelvis 
Sundin 1995, m fl.) att denna kommunikation inleds redan innan vi föds.                 
Även den spontana sången lyfts fram av Bjørkwold (1991) som en viktig musikaktivitet, 
ofta förbunden med leken som utgör en grundbult på den förskolepedagogiska arenan.  
 
Rörelsesånger beskrivs som ofta förekommande och ett par informanter använder sig av 
sångkort med illustrationer som ett pedagogiskt hjälpmedel. Redan i Fröbels 
Kindergarten använde man sig av rörelsesånger som en självklar metod i sjungandet 
tillsammans med barn (Simmons Christenssen, 1997). Detta är ett sätt att engagera hela 
kroppen vilket, i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, lyfts fram som det mest 
naturliga sättet att aktivera barn för att främja inlärning och utveckling (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Repertoaren utgörs av allt ifrån traditionella 
barnsånger och visor till nyare. Uddén (2001) ger den traditionella visan en central 
funktion i, vad hon beskriver, en musisk pedagogik i den kunskapande verksamheten 
med förskolebarn. Den omgivande miljöns musik blir barnens musik, vilket inte minst 
visar sig i barns melodifestivalslekar med korrekt återgivning av text och melodi, vilket 
Sundin (1995) hävdar att barn i den här åldern är duktiga på. I likhet med Sundin menar 
även Fagius och Larsson (1992) att förebilder när det gäller sång har stor inverkan i 
förskoleåldrarna.  
 
En annan ofta förekommande musikutövning är rytmik och rörelse. I raden av 
uppräknade uttrycksformer saknas även rörelse som ett eget grundläggande begrepp i 
Lgr 11 (Skolverket,  2011), emellertid återfinns begreppen musik, drama och dans vilka 
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samtliga kan innesluta rörelse. Redan i antiken betonades rörelsens betydelse i samband 
med musik. Platon hävdade att rörelse i kombination med musik var en nödvändighet 
för att skapa balans i utvecklingen (Stensmo, 2007). Rörelse och rytm beskrivs av 
Bjørkwold (2005) som två av människans musiska grundelement, något man har med 
sig från början. Även Hammershöj (1997) betonar vikten av denna form av utövning 
inte minst för att barnen ska få utlopp för sitt stora rörelsebehov. Att lyssna till musik 
var ytterligare en form av utövning som förekom, det handlade enligt förskollärarna ofta 
om att barnen skulle få träna avslappning men även få ta del av olika sorters musik.  
 
I ett sociokulturellt perspektiv kan den musikutövning som ovan beskrivits anslutas till 
begrepp som kommunikation, kreativitet, samspel och kultur där förskoleklassens 
pedagogiska praktik utgör den realiserande arenan. Sången, rytmiken, spelandet och  
lyssnandet till musik sker i ett socialt sammanhang med interaktion och samspel där 
kommunikationen är en självklarhet. Den omgivande miljön ses i detta perspektiv som 
oerhört betydelsefull för hur samspelet fungerar, men även för hur utveckling sker 
(Säljö, 2010).  
 
I likhet med det sociokulturella perspektivet betonar även det utvecklingspedagogiska 
perspektivet kommunikation, interaktion och kreativitet som grundförutsättningar för   
barns kunskapsutveckling (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003).            
Det utvecklingspsykologiska perspektivet ger en förståelse för vad musikutövningen 
kan betyda för det enskilda barnets utveckling och att den verksamhet som sker bör vara 
anpassad efter de som deltar i den. Att den pedagogiska verksamheten ska sträva efter 
att bemöta varje enskilt barn på sin individuella utvecklingsnivå kan även anslutas till 
det utvecklingspedagogiska perspektivet.  
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5 DISKUSSION 
_____________________________________________________________________________ 
 

Jag avslutar uppsatsen med en reflektion kring den metod jag valt. Därefter diskuterar 

jag resultatet utifrån vad som tidigare lyfts fram i min litteraturgenomgång;                   

i läroplaner och tidigare forskning samt min egen kunskap och erfarenhet.  

Avslutningsvis ger jag förslag till fortsatt forskning. 
_____________________________________________________________________________ 

5.1 Metoddiskussion 
För att bedöma om det resultat som framkommit i studien ger en bra bild av 
verkligheten tillämpas, vilket redan diskuterats i metoddelen, sanningskriterier såsom 
tillförlitlighet och giltighet. I detta sammanhang har det naturligtvis stor betydelse hur 
arbetet med undersökningen genomförts, inte minst när det gäller analys och tolkning av 
det insamlade materialet. Med utgångspunkt i syfte och problemformuleringar, att 
beskriva förskollärares uppfattningar av musiken i den egna verksamheten, valdes 
intervjun som datainsamlingsmetod. Intervjun är en ofta använd metod när det gäller 
fenomenografiska undersökningar (Larsson, 1986). Genom informanternas intervjusvar 
har jag erhållit, förskollärarnas uppfattningar av det fokuserade området; musiken i 
förskoleklassen. För att beskriva de kvalitativt olika uppfattningarna har jag läst och 
reflekterat kring intervjuutsagornas innehåll åtskilliga gånger. Samtliga frågor är 
besvarade genom de olika uppfattningar som intervjupersonerna gav uttryck för. 
 
För att beskriva och tydliggöra det resultat som framkommit på ett informativt sätt 
belyses det med utgångspunkt i ett antal beskrivningskategorier. Undersökningen har 
begränsats till 8 skolors verksamheter och 16 förskollärare i förskoleklass och studiens 
resultat kan inte generaliseras. Jag anser emellertid att spridningen i mitt urval av 
förskoleklasser både i stad och landsort samt förskollärare med både kortare och längre 
erfarenhet gör att de resultat som erhållits mycket väl kan vara representativa för ett 
större sammanhang.   
 
Mitt val av forskningsansats och metodologiskt tillvägagångssätt bedömer jag som väl 
lämpat för studien. I mitt vägval av metod funderade jag kring enkäten som ett 
alternativ. Men då denna undersökning föregicks av en enkätundersökning (Bilaga 1) 
vars fasta frågor mer inriktades på andelen musik i förskolan sökte jag nu mer 
utvecklande och innehållsrika svar om musikens betydelse, förutsättningar och utövning 
varför det alternativet snart övergavs. Från början hade jag även en strävan att 
genomföra deltagande observationer i de förskoleklasser som ingick i studien för att få 
en än mer tydlig och nyanserad bild av musiken i verksamheten. I det läget övervägde 
jag en etnografisk ansats som alternativ då det hade varit möjligt att triangulera vilket är 
en styrka i kvalitativa studier. Dock fastnade jag för den fenomenografiska ansatsen.    
En styrka vad gäller tillförlitligheten av resultatet hade varit att ha haft en medbedömare 
som inordnat citaten i mina valda kategorier men det visade sig omöjligt att hitta en 
lämplig person som var beredd på att avsätta tid och arbete för detta.    
 
 



 41 

5.2 Resultatdiskussion 
 
5.2.1 Musikens betydelse i förskoleklassen 
Jag inleder denna avslutande resultatdiskussion med att återknyta till studiens 
övergripande syfte som varit att ge en bild av förskollärares uppfattningar när det gäller 
musikens betydelse och möjlighet till utövande i den egna förskoleklassen.            
Utifrån de variationer av uppfattningar som framkommit i intervjuerna kan konstateras 
att musiken anses ha stor betydelse i förskoleklassen men trots dess betydelse är den, i 
de allra flesta fall, inte en uttrycksform som praktiseras dagligen. I intervjusvaren anges 
en rad områden där musik uppfattas ha betydelse; för glädje, spontanitet, gemenskap, 
utveckling, avslappning och lugn, koncentrationsförmåga, inlärning, 
kunskapsförmedling, kultur och tradition. I min fleråriga yrkesverksamhet med musik i 
arbetet med förskolebarn har jag upplevt musikens betydelse inom samtliga av dessa 
uppräknade områden och inte minst på grund av detta ser jag det som oerhört beklagligt 
att sång och musik inte utgör någon daglig aktivitet i förskoleklassens verksamhet.      
Att musik har betydelse inom dessa, och även andra områden bekräftas även i den 
tidigare forskning som lyfts fram i studien. Bjørkwold (1985:2005) och Uddén (2001) 
skriver om hur sång och musik kan  stimulera  barns  språkutveckling  och  förmåga  till  
kommunikation  vilket  i  sin  tur  bidrar till den  sociala utvecklingen. Även Blank & 
Adamek (2010) framhåller sången som betydande för förskolebarns språkliga och 
sociala utveckling vilket de påvisat genom en förhållandevis omfattande studie där 
femhundra femåringar deltog. Campbell (2000) har genom sin forskning visat att 
koncentrations- och inlärningsförmåga kan påverkas positivt av lyssnande till klassisk 
musik. Barns estetiska förmåga har studerats av Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson m fl (2009) och de poängterar att lärandet i musik är lika viktigt som lärande 
inom andra områden. Deras studies resultat visar att små barns estetiska kunskaper kan  
utvecklas genom  ett  estetiskt  lärande. Forskarna menar att den musikaliska 
utvecklingen ofta glöms bort då musiken enbart används som en metod för att utveckla 
andra kunskaper. Att musik ofta används som ett medel för utveckling bekräftar även 
Stills studie (2011). Hennes forskning visar att musikverksamheten vid de 
småbarnsavdelningar som ingått i studien, bidrar till att förmedla ett kulturarv genom 
den traditionella sångrepertoar som förekommer. Emellertid arbetar man nästan 
uteslutande med musik som ett medel för utveckling av språk och sociala förmågor. 
Musikens stora egenvärde betonas ej heller av förskollärarna i denna studie när det talas 
om musikens betydelse, men jag vill hävda att sång och musik tillsammans med barn 
alltid har mer än en sida. Sjunger man tillsammans med barn för att till exempel 
stimulera språk- eller annan utveckling tränas ju samtidigt tonmedvetande och 
musikalisk förmåga. Men musiken i sig behöver absolut lyftas fram och tydliggöras i 
förskoleklassens verksamhet inte minst därför att läroplanen uttryckligen betonar musik 
som både medel och mål. 
  
I flera studier (Ljungdahl & Svensson 2008, Petersson & Tillberg 2007 och Coskun 
2010) framkommer att förskollärare ofta har kunskap om hur musiken kan ha betydelse 
inom flera områden, inte minst när det gäller utveckling och lärande, men trots denna 
vetskap sker inte medvetet planerat arbete med musik i den egna verksamheten.          
Här kan man fundera över vad det är som gör att förskollärarna inte tillämpar sitt 
kunnande inom detta område. Det är ju trots allt först när kunskapen kommer till 
användning som den blir ett led till utveckling.  Som jag ser det medför alltid musik 
positiva aspekter oavsett om arbetet sker medvetet eller inte; hit hör till exempel glädje 
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och gemenskap. Samtidigt är ju läroplanens intentioner den pedagogiska verksamhetens 
grund och utgångspunkt varför det är av största vikt att arbetet sker med medvetenhet 
och reflektion för att det inte ska uppstå en distinktion mellan teori och förankring i 
praktiken. För att läroplanen inte endast ska utgöra formuleringar i ett dokument måste 
det som uttrycks där tydliggöras, konkretiseras och tillämpas. Planering är en av de 
viktigaste förutsättningarna i ett målinriktat pedagogiskt arbete som vill hålla en god 
kvalité. Detta gäller inom samtliga områden, så också musikens förstås. För detta arbete 
krävs naturligtvis inspiration och idéer, metoder och arbetssätt, kunskap om musik men 
också teorier och teoretiska perspektiv på musik. Här syftar jag naturligtvis i högsta 
grad även på de läroplansteoretiska perspektiven som till stor del sammanfaller med 
denna studies teoretiska perspektiv. Detta ser jag som grundläggande förutsättningar för 
att det som formuleras i läroplanen ska kunna realiseras i praktiken. Kan det vara detta 
som saknas då den teoretiska kunskapen inte praktiseras i verksamheten? Ja, utifrån det 
som framkommit i föreliggande studie är det troligen en starkt bidragande orsak.  
 
5.2.2 Förutsättningar för musikutövande i förskoleklassen 
Merparten av de intervjuade förskollärarna uttrycker uppfattningen att utbildning och 
eget musikintresse är de allra viktigaste förutsättningarna för att utöva musik i 
verksamheten med barnen. Bjørkwold (1991:2005) hävdar att en givande verksamhet 
med musik bland förskolebarn förutsätter välutbildade pedagoger. Även Uddén (2001), 
Uddholm (1994), Sundin (2005) och Still (2011) betonar pedagogens roll.                       
I det utvecklingspedagogiska perspektivet är pedagogens förhållningssätt och 
kompetens central i ett lärande som utgår från barns olika förutsättningar (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Samtliga, med undantag av en förskollärare, 
anger att de haft ämnet musik i sin förskollärarutbildning men endast fem, alla utbildade 
på 1960 – 1980-talet, beskriver sig som nöjda med denna. De övriga anser att den 
utbildning de fått i musik varit bristfällig och menar att detta är en av anledningarna till 
att de inte utövar musik i den utsträckning de skulle vilja. Vid intervjun framgick att 
förskollärarna genomgått sin utbildning vid olika lärosäten emellertid har jag inte haft 
för avsikt att jämföra musikutbildningens andel och innehåll mellan olika 
utbildningsorter varför jag inte heller går in närmare på detta. Att musikens utrymme 
vid förskollärarutbildningarna minskat genomgående under de senaste decennierna 
bekräftar dock både Sundin (2007) och Öhlin Sjögren (2008) såväl som de 
utbildningsplaner jag tagit del av. Uddholm (1994) menar att den begränsade 
omfattningen av musik i förskollärarutbildningen snarare bidragit till att sänka 
självförtroendet istället för höja det. Samtidigt visar denna undersökning att det inte 
enbart är de som utbildats under senare år som menar att de fått en bristfällig utbildning 
i musik. Frågan är hur det kommer sig och vad det innebär. Hur mycket betyder 
egentligen det egna musikintresset för vad det blir av musikundervisningen under 
utbildningstiden? Frågorna är kanske näst intill omöjliga att besvara utan att göra en ny 
undersökning dock visar ju denna studie att trots att utbildningen inneslutit musik har 
den enligt förskollärarnas egna utsagor, i de flesta fall, inte bidragit till att ge en 
tillräckligt bra grund. Dock poängteras intresset som oerhört viktigt vilket kan betyda att 
om man är tillräckligt intresserad av musik så utövar man det i barngruppen oavsett 
utbildning. En annan fråga som väcks i anslutning till detta är; fråntas inte barnen något 
mycket väsentligt om de inte får ta del av sång och musik i verksamheten, i någon större 
utsträckning, på grund av att förskolläraren saknar intresse och engagemang för detta?  
Det står ju trots allt i läroplanen att musik ska vara en del av det som behandlas i 
verksamheten. Kan barnen på samma sätt få ett minimalt inslag av matematik, 
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naturvetenskap och andra ämnen som betonas i läroplanen om läraren råkar sakna 
intresse? Så får det naturligtvis inte vara, verksamheten ska ha ett innehåll som 
motsvarar det som anges i läroplanen, både när det gäller värdegrund och uppdrag såväl 
som mål och riktlinjer.  Lärarens kompetens spelar här en avgörande roll. 
 
Personligen tror jag att de allra bästa förutsättningarna för en givande musikverksamhet 
i förskoleklassen skapas genom en god grundutbildning i musik i kombination med 
intresse. Ett intresse som kan växa genom att man genom utbildning och 
inspirationsdagar lär sig mer både när det gäller musikens innehåll och tillämpbara 
metoder att praktisera i verksamheten. Ju säkrare och kompetentare man blir inom ett 
område eller ämne, ju roligare blir det att utöva och förmedla och ju mer ger det för 
deltagarna, i detta fallet barnen. Om jag ser tillbaka på min egen utbildning till 
förskollärare i början av 1980-talet så ingick musik, vilket beskrivits tidigare, i 
kommunikationsblocket. Ett block som utgjorde 22 hp och inneslöt bild och form, slöjd, 
drama, språk och litteratur, musik, röst och talvård samt rörelse (gymnastik). 
Musikämnet bestod av sång och instrumentalmusik. Instrumentalmusiken innebar 
individuell undervisning i gitarr och piano. Det var mycket korta pass och utan de 
förkunskaper jag hade och mitt stora intresse för musik inser jag att undervisningen 
kanske inte skulle ha gett så mycket. Samtidigt kräver ju alla ämnen engagemang och 
arbete för att kunna bidra till kunskap, detta gäller i högsta grad också musiken.        
Utan träning och idogt arbete blir det knappast någon utveckling. Förutsättningen är 
förstås att musik ingår i utbildningen och att dess innehåll är avpassat till den 
verksamhet där det ska genomföras. Konkreta tips och förslag på både innehåll och 
metoder som blir en tillgång i den praktiska verksamheten. Detta ser jag som en 
nödvändig förutsättning. För att musiken ska inta en än mer självklar del med god 
kvalité i den pedagogiska verksamheten måste den ha en självklar plats i utbildningen.  
 
Vidare anges även lokaler och material som viktiga förutsättningar för musikutövandet 
och enligt utsagorna är det inget man lider brist på. Tid uttrycks som ytterligare en 
förutsättning.  Några menar att ”det är så många andra bitar som ska hinnas med”.            
I detta sammanhang nämns bland annat arbete med språkutveckling, matematik liksom 
den, i förskolan, centrala leken. Ett par förskollärare är av uppfattningen att alltför stora 
grupper begränsar möjligheterna till musik liksom sammansättningen av grupperna. 
Stora grupper är oftast en följd av nedskärningar och besparingar, tyvärr väger 
ekonomiska resurser tungt även i detta sammanhang. Samtidigt vill jag påstå att det för 
det mesta är en tillgång att vara många när man ska sjunga, ju fler desto roligare.    
Enligt min uppfattning borde tid egentligen inte utgöra något hinder. För visst är det så 
att om man anser något vara tillräckligt viktigt ”tar man sig tid” till detta eller..?         
Det handlar till viss del om prioriteringar, men naturligtvis underlättar det om de bästa 
förutsättningar ges även när det gäller detta. Samtidigt menar jag att sång och musik kan 
vävas in och bli en fantastisk resurs och tillgång inom de flesta områden som behandlas 
i förskoleklassens verksamhet. Förskollärarna uttrycker ju att musik kan ha, och har 
betydelse för inlärning och utveckling på olika sätt vilket lyfts fram i min diskussion i 
avsnittet ovan. Här sammanfaller således denna studies resultat med flera tidigare som 
bekräftar hur förskollärarna har kunskap om musikens betydelse inom olika områden 
och hur de trots den vetskapen inte arbetar medvetet med musik (Ljungdahl & Svensson 
2008, Coscun 2010, Petersson & Tillberg 2007). 
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Med kunskap om metoder och redskap för att arbeta med musik, med förankring i 
relevanta teorier, konkreta tips på sånger, sånglekar, rytmik- och rörelseövningar, 
kanske en slags ”resursbank” där man kan hämta idéer och förslag, skulle sångens och 
musiken s näst intill gränslösa möjligheter  kunna  tas  tillvara  på  ett  helt  annat      
sätt. Jag tror att det handlar om ett delvis annat synsätt, där musik, och även andra 
estetiska uttrycksformer, integreras på ett mer naturligt sätt i den pedagogiska 
verksamheten. Det är även läroplanens intentioner där ett lärande genom olika 
kunskapsformer framhålls för en allsidig utveckling (Skolverket, 2011). Ett mångsidigt 
lärande kan också anslutas till det utvecklingspedagogiska perspektivet (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  
 
5.2.3 Musikutövning i förskoleklassen 
Studiens resultat visar att musikutövning sker i varierande former. Sången uttrycks som 
det allra mest förekommande tätt följt av rytmik och rörelse. Sång- och 
musikutövningen framhålls i den tidigare forskningen som fundamental i verksamheter 
med förskolebarn. Bjørkwold (1991) hävdar att människan är musisk från början och att  
denna  musiska  ådra  utvecklas  hela  livet  om  den  underhålls  och  tas  tillvara. 
Liknande tankar representeras av Uddén (2001) som föreskriver en ”musisk pedagogik” 
för att uppehålla, stimulera och vidareutveckla den medfödda musikförmågan.                 
I ett utvecklingspsykologiskt perspektiv är den musikaliska utvecklingen i högsta grad 
beroende av praktisk utövning. Förebilder och omgivning lyfts fram som betydande 
faktorer för förskolebarns musikaliska utveckling (Sundin 1995, Fagius & Larsson 1992 
m fl.). Att omgivningen med dess sociala och kulturella miljöer är av betydelse i 
lärande- och utvecklingssammanhang kan anslutas till det sociokulturella perspektivet 
(Säljö, 2010). Med anknytning till detta ser jag det som en stor brist att sjungandet inte 
utgör någon daglig aktivitet i de flesta av de förskoleklasser som ingår i denna studie. 
Jag menar att mycket av det som blir vägledande för hela livet grundläggs redan under 
förskoleåldern. Sjunger vi inte tillsammans med barnen under den här tiden så sjunger 
de inte heller senare i livet. Då har de heller inga sånger att sjunga. Barn har en naturlig 
lust till sång och musik som det gäller, för oss som arbetar med barn, att ta tillvara och 
uppmuntra. Under mina mer än tjugo år av arbete med förskolebarn och musik har det  
varit ytterst  få  barn som  inte gillat  att  sjunga. Dessutom kan jag intyga att även dessa 
barn efter ett tag har ”hängt med på noterna”. Här har naturligtvis läraren och ledaren en 
central roll, som jag ser det är det ju det som är en stor del av pedagogiken; att väcka  
elevens/barnens  intresse  för  att  lära. Det är ju också detta som lägger grunden för 
fortsatt lärande och utveckling. 
 
Även rytmik och rörelse till musik anges som en förekommande utövning.            
Någon berättar hur de arbetar med att dramatisera sångerna och betonar hur mycket 
detta uppskattas av barnen. Musik är rytm och rörelse och bland annat Gölstam (2009) 
och Bjørkwold (2005) hävdar att det är en omöjlighet att musicera utan att hela kroppen 
involveras. Bjørkwold beskriver ju dessutom rytm och rörelse som människans 
grundelement. Detta är något som jag utan tvekan kan instämma i. När jag haft föräldra-
barngrupper med små barn har jag ofta upplevt hur sången och musiken har skapat ett 
lugn och en trygg tillvaro som det inte går att sätta ord på. Vi har väl alla även varit med 
om hur små barn, så snart de lyckats resa sig upp med hjälp av något, med hela sin 
kropp rör sig till musiken. En rytmkänsla som finns med redan från början alltså. 
Rytmik och rörelse kan även kopplas till leken som har en central roll i förskolans 
verksamhet. En annan utövning som förekommer är musiklyssnande, ofta förknippat 
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med avslappning och lugn. Främst är det den klassiska musiken som används i detta 
sammanhang. Även denna form av utövning framhålls av den tidigare forskningen som 
betydelsefull (Campbell, 2000, Salblad, 2008).  
 
5.2.4 Avslutande kommentar  
Det är svårt att tänka sig en tillvaro utan musik. Musik har betydelse, på olika sätt, för 
de allra flesta människor. Det är förmodligen ytterst få som är helt nollställda inför 
musik, om det överhuvudtaget finns några. Musik påverkar oss mer eller mindre hela 
livet. Musik beskrivs ofta som känslans språk, men det är också tankens språk.            
Att lära sig sjunga och spela ett instrument är verkligen ”hjärn-gympa” och man måste 
träna för att utvecklas, men även för att behålla det man lärt sig. Men musik är också att 
lyssna och ta del av andras musik, vilket vi gör idag långt mer än tidigare. Att musik har 
betydelse i förskoleklassen bekräftar denna studie men trots en mångfald av 
beskrivningar när det gäller musikens betydelse är musikverksamhet i de flesta fall inte 
någon daglig aktivitet. Endast några få utövar musik varje dag, dessa beskriver sig ha  
fått en bra grund i sin förskollärarutbildning för att arbeta med musik.                      
Flera förskollärare menar emellertid att deras möjligheter till musikutövande begränsas 
av att de inte upplever sig tillräckligt ”duktiga” eller trygga när det gäller arbete med 
musik i verksamheten. Huvuddelen av lärarna har lång arbetserfarenhet som 
förskollärare och tog sin examen för flera decennier sedan. De menar dock att de fått för 
lite musikutbildning och att det de fått inte blivit någon direkt tillgång i arbetet med 
barnen. Med denna bakgrund känns det oroande att andelen musik skurits ner till ett 
minimum i dagens förskollärarutbildning. Detta ökar knappast förskollärares 
möjligheter till utövning i praktiken. Läroplanen förespråkar ett lärande där alla sinnen 
tas tillvara, ett aktivt lärande som engagerar hela människan. Ett lärande med många 
olika kunskapsformer där musiken utgör en. Hur går det ihop med att dagens 
förskollärarutbildning har ett minimalt inslag av musik? Som jag ser det går det inte 
ihop. Om läroplanens formuleringar ska realiseras måste förskollärarna först och främst 
ges möjligheter till detta genom en bra grund för arbetet med musik.           
Förskollärarnas kompetens är viktig för att förskolan ska kunna erbjuda en verksamhet 
med kvalité. En verksamhet som lägger grunden för ett livslångt lärande där musiken får 
utgöra en del.  
 
Värdet av sång och musik lyftes fram redan i antiken och har alltsedan dess framhållits 
av åtskilliga filosofer och pedagoger, därtill har en avsevärd mängd forskning bekräftat 
musikens betydelse inom otaliga områden. Trots detta visar denna studie att sång och 
musik inte utgör någon självklar aktivitet i förskoleklassen. Vad är det som gör att 
forskningen inte har haft något större genomslag i utbildning och praktik?            
Handlar det om olika syn på teoretisk respektive praktisk estetisk kunskap? För egen del 
tror jag att en hel del av problemet ligger i att teoretisk kunskap många gånger värderas 
högre än praktisk. Samtidigt måste ju naturligtvis all kunskap grundas i teorin för att det 
praktiska utövandet ska vara väl förankrat och tvärtom. Kunskap om och i musik saknas 
ju i stort sett helt, enligt de intervjuade förskollärarna. Vilka följder får detta i ett längre 
perspektiv? Ja, förmodligen kommer vi att få allt mindre av eget musicerande, musiken 
professionaliseras alltmer i takt med att den kommersialiserats. Förhoppningen är dock 
att denna utveckling får en motvikt, där musikens möjligheter tas tillvara och blir en 
tillgång, inte minst i förskola och skola. Men då räcker det inte med den begränsade 
utbildning i musik som ges i grundlärarutbildningen idag.  
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Den slutsats som kan dras av denna studie är att musik borde få en mer prioriterad roll i 
utbildningen. De estetiska lärprocesserna utgör tillsammans gränslösa möjligheter till ett 
lustfyllt och utvecklande lärande med alla sinnen inbegripna. Med dessa olika kreativa 
kunskapsformer kan varje barn mötas med sina unika förutsättningar och förmågor.   
Det kräver resurser och det kräver insikt i hur vi prioriterar och fördelar de resurser som 
finns. Undersökningen visar även att behovet av fortbildning inom musikens område är 
stort.  
 
5.3 Förslag till vidare forskning 
Utifrån denna undersöknings resultat väcks nya frågor, frågor som kan utgöra underlag 
för vidare studier inom området. En intressant infallsvinkel vore att undersöka musiken 
i förskoleklassen utifrån barnens synvinkel. Vad betyder musik för dem och vad har de 
redan i bagaget? Är sexåringarna i förskoleklassen redan ”musikkonsumenter”?    
Kanske har de redan fått uppfattningar om att ”det är så musik ska låta”.                   
Man kan fundera över om musikens kommersialisering medverkat till att begränsa det 
glada, frimodiga sjungandet och musicerandet som det kan vara att själv frambringa 
musik. Är det man kan åstadkomma själv ”töntigt”? Hur mycket har förskollärarna 
fastnat i den fällan? Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka vilken 
prioritet musiken har i skolan från årskurs 1 och framåt, där man har en kursplan i 
musik att följa. Min egen erfarenhet säger att musikläraren inte sällan saknar formell 
musikutbildning, ofta saknas även en ändamålsenlig musiksal och ämnet musik är ofta 
förlagt till fredagens sista lektion. Det låter kanske som riktigt förödande att 
verkligheten kan se ut så här, men som sagt, det kan se ut så här och då uppstår 
naturligtvis frågan; hur nås de uppställda målen? 
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                                                                                                Bilaga 1 

 
ENKÄT om UTÖVANDE av MUSIK i FÖRSKOLAN 
 
 
 

    
    

    
    
 

    
    
Nedan följer några frågor som gäller utövandet av sång och musik i förskolan. 
Hur ser det ut när det gäller detta i den förskoleverksamhet du arbetar? 
Ange ditt svar genom att sätta kryss i den ruta som överensstämmer bäst med situationen i 
din förskolegrupp! 
 
 Flera          Någon          Varannan          Någon                   Aldrig 
                                                                                                  gånger       gång varje           dag           enstaka gång 
                                                                                                  dagligen         dag                                     i veckan 

 
 

2. Hur ofta sjunger ni tillsammans                      1. �      2. �        3. �           4. �                  5. �          

    med barnen i verksamheten? 
 
 
3. I vilken utsträckning använder ni                    1. �       2. �       3. �           4. �                  5. �                  
    rytminstrument och/eller andra  
    instrument i verksamheten?                    
 
 
4. Hur ofta förekommer det sång-                      1. �        2. �       3. �           4. �                  5 . � 
    och/eller danslekar i verksamheten?              
 
 
5. I vilken utsträckning lyssnar                           1. �        2. �       3. �           4. �                  5 . �           
    barnen aktivt till klassisk musik?    
        

      

 
 

6. Hur stor betydelse anser du att 1. � Mycket liten betydelse 

    musiken har för barns utveckling              2. � Liten betydelse 
    och lärande i förskolan? 3. � Varken stor eller liten betydelse 
 4. � Stor betydelse 
 5. � Mycket stor betydelse 
      
     
Tack för att Du tog Dig tid att besvara enkäten! 

 
 
                                                                                                                                                        
 

1. Vilken typ av förskoleform arbetar du i?                 1. �  Förskoleklass 
                                                                                                2.  �  1-3 år                                                                 
                                                                                                3.  �   3-5 år 
                                                                                       4.  �   Annan förskoleform, ange vilken:       
 

                                                                                                 ___________________________________      
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Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE 
 
    
    

INLEDANDE FRÅGOR 
    

1. Vilken utbildning har Du?                                                        
 
2. Vilket år tog Du examen?  
 
3. I vilken form och utsträckning ingick det musik i utbildningen? 
 
4. Hur länge har Du arbetat på denna arbetsplats (alt. med sexåringar)? 
 
 
 
 

HUVUDFRÅGA: 
 
Vilken betydelse har musiken i er verksamhet? 
 
 
5. Hur uppfattar Du att musiken fungerar i verksamheten? 
    Medvetenhet, planering, genomförande, utvärdering etc 

 
 
6. På vilka olika sätt utövar ni musik i den pedagogiska verksamheten?  
    Följdfrågor ex. Hur ofta? I  vilka sammanhang/ tid på dagen? Vem håller i musik- 

     verksamheten/ansvar? 

     
 
7. Vilka förutsättningar har Ni för att utöva musik? 
     Lokaler, rytminstrument och andra instrument, tid, kompetens och kunnande,    

     intresse etc. 

 

 
 8. Saknas det förutsättningar, i så fall vilka? 
 
 
      

 


