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Denna  undersöknings  syfte  är  att  ta  reda  på  hur  musik/rytmik  används  i  förskolan  och  hur 
pedagogernas  förhållningssätt till musik präglar verksamheten. Jag vill även undersöka hur olika 
arbetssätt  används  för  att  främja  barns  såväl  musikaliska  som  språkliga  utveckling  utifrån  en 
musikpedagogiskt  perspektiv.  Här  belyses  språkets  och  musikens  gemensamma  rötter.  Det 
teoretiska  ramverket  i  undersökningen  innefattas  av  musikens  grundläggande  betydelse  för 
människans utveckling och olika forskares syn på musik och deras värderingar utifrån deras skilda 
metoder  och  synsätt.  Undersökningen  grundar  sig  i  olika  pedagogers  förhållande  till  musik  i 
förskolan med hänsyn till pedagogernas bakgrund och relation till musik. Utifrån de intervjuer som 
gjorts med de fyra pedagogerna från två olika förskolor tolkas genom detta material hur de bidrar 
till barns musikaliska utveckling. Resultatet visar att musik i huvudsak bedrives i förskolan för att 
det  ger lust  och glädje samt att  det  finns olika meningar om hur man bör prioritera musiken i 
hänseende  till  existerande  ramfaktorer.  Utifrån  pedagogernas  kreativa  intentioner  förutspås 
utvecklingsmöjligheter inom musik och rytmik som enligt denna studie kan bidra till den estetiska 
präglingen inom förskolans verksamhet.
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1. Inledning
Som rytmiklärare och blivande förskollärare tillsammans med de erfarenheter jag tillförskaffat mig 
genom arbete i förskoleverksamheten har jag successivt fördjupat mig allt mer i ett förhållningssätt 
som har sin grund i ett musikaliskt tänkande, vilket präglar min ledarskapsroll allt mer. Via barns 
olika sätt att uttrycka sig har min lust att utforska mer om barns inneboende resurser väckts och hur 
dessa kan tas tillvara på genom pedagogens förhållningssätt till musik.

Utifrån mina iakttagelser med barnen då jag arbetar med musik använder jag en metod som har sin 
grund i ett varierat sätt att förhålla mig till musik med rötter i rytmikpedagogik. Jag vill ta reda på 
hur pedagoger förhåller sig till musik i förskolan och hur olika metoder används för att möta barnen 
i den fas i förskoleåldern då barn är som mest mottagliga för olika stimuli, både vad gäller musik 
som självändamål och hur musik och rytmik kan användas som metod för läs- och skrivutveckling. 
Kan man möta barns lust att  utveckla läs-och skrivutvecklingen redan i förskolan via musikens 
uttryckssätt där pedagogen utgår från sin aktiva roll och barnen som medskapare ?

Carl Orff förespråkar ett synsätt som grundar sig i att alla människor har potential att utvecklas 
utifrån sig själv via musik, rytmik och rörelse både som musikinlärning i egenskap av brukare men 
även  hur  det  kan  användas  i  det  pedagogiska  arbetet.  Tillsammans  med  Dalcroze,  Suzuki  och 
Kodály beskrivs hur olika musikmetoder och dessa forskares syn på musik kan berika förskolans 
verksamhet genom att uppleva med sina sinnen (Still, 2011).

Musikforskaren Ilona Antal Lundströms forskning (1996) om  musik och läs-och skrivutveckling 
har inspirerat mig att söka vidare hur man kan fånga barns intresse att ta till sig skriftspråket och 
intresset för läsning. I denna forskning påvisas hur musik kan visualisera ljud och lyfter en idé som 
utgår  från  barnens  musikalitet.  Jag  vill  genom min  undersökning  ta  reda  på  om pedagogerna 
medvetet arbetar med barnen i syfte att koppla samman språk och musik. 

I Lpfö 98(rev10) står att läsa om förskolans uppdrag. Här beskrivs hur språk och lärande hänger 
samman liksom språk och identitetsutveckling. Enligt läroplanen ska musik användas som medel 
och vara del av verksamheten. Leken betonas med det lustfyllda lärandet där fantasi, inlevelse och 
kommunikation stimuleras genom olika former av lärande, här betonas även förmåga att tänka i 
symboler. Det är viktigt med utgångspunkt från läroplanen att kritiskt granska varför vi väljer en 
viss metod och att  medvetandegöra hur det påverkar barnet i dess utveckling så att  det blir  en 
meningsfull helhet.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att ta reda på hur musik/rytmik används i förskolan och hur pedagogerna  förhåller 
sig till musik i verksamheten.

Jag vill undersöka hur olika arbetssätt används för att främja barns såväl musikaliska som språkliga 
utveckling utifrån en musikpedagogisk vinkling.

 Vilken  syn  har  pedagogerna  på  sin  egen  musikalitet  och  hur  avspeglar  detta  sig  i 
barngruppen på förskolan ?

 Hur  ser  pedagogerna  på  språkutveckling  samt  läs-  och  skrivutveckling i  relation  till 
rytmik/musik ?
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2. Litteraturbakgrund
För att skaffa mig en djupare förståelse för rytmikens roll i förskolans verksamhet vill jag först 
definiera olika syn på hur forskare beskriver musik. Dessa definitioner är viktiga eftersom de har 
betydelse för detta arbetets resultat. Här ges en djupare förståelse av musiken som kan kopplas till 
pedagogernas syn på musikalisk kvalitet.

2.1 Musikbegreppet
Ordet musik kan härröras ända till Grekland under antiken. Det grekiska ordet mousiké  syftar på 
musornas konst som var nio gudinnor. Dessa skapade ljud, instrumentellt och vokalt, diktade och 
hade  kroppen  i  fokus  genom  musiken.  Under  medeltiden  fördes  denna  musikteori  vidare  till 
västvärlden  via den arabiska kulturen.  Begreppet mousiké präglades av den grekiska musikteorin 
och  fördes  under  medeltiden  via  den  arabiska  kulturen  till  den  västerländska  kulturtraditionen 
(Lilliestam, 2009).

I dagens kultur ingår musiken som en självklar del av individens vardag mer eller mindre medvetet 
och det reflekteras inte över musiken eftersom den tas för given.  Musik är avhängigt den miljö vari 
personen som upplever musiken lever  och agerar.  En annan definition kan beskrivas utifrån de 
akustiska musikaliska egenskaperna vilka betecknar tonhöjdsintervall, melodi, rytm, harmoni och 
klanger.  Motsatsen  till  detta  är  buller  som  är  strukturlös  men  innehåller  samma  musikaliska 
grundstenar.  Musikpedagogik  är  ett  omtvistat  område  som  också  kräver  en  definition.  Den 
pedagogiska avsikten är det avgörande för såväl pedagogen som mottagaren, i detta fall barnet, och 
grundar sig i båda parternas verkliga intention att lära ut något som att lära sig något. Huruvida 
förmedlingen av kunskap resulterar i tillgodogörande av den kunskapen är det centrala. Samtidigt 
menar  författaren,  är  ett  annat  forum  viktigt,  utanför  det  formella  mötet  där  den  sociala 
gemenskapen står för musikupplevelsen i musicerandet (Still, 2011).

Estetisk fostran
Den filosofiska aspekten av musikens värde kan härledas ända till filosofen Platon som levde f.Kr. 
Han ansåg att undervisning i gymnastik och musik var viktig eftersom den hade betydelse för etik 
och människans  karaktär.  Vidare  menade Platon  att  rytmen och harmonin  i  musiken förstärker 
förnuftet och håller människans goda sinnelag ”i schack”. Denna uppfattning kom att prägla denna 
tids syn och man tillskrev musiken en egen absolut estetisk mening. Musikleken, betecknad som en 
egen  disciplin  under  framför  allt  1700-talet  då  musiken  ansågs  ha  en  absolut  estetisk  mening 
resulterade i att begreppet ”estetik” fick en tydligare bestämning. Verket ”Aestehetica” skrevs år 
1750 av filosofen Alexander Baumgarten som gav upphov till  vad vi i  dag kallar  ”estetik”.  En 
absolut  estetisk  syn  på  musik  innebär  att  man  ser  musikalitet  som en  medfödd  förmåga  och 
människan ansågs alltså vara antingen musikalisk eller inte. Denna uppfattning kan spåras från den 
klassiska  konstmusiken  och  kan  ge  en  förklaring  till  dagens  traditionella  syn  på  musikalitet 
(Paulsen, 1996).

2.2  Forskning om musikens betydelse för människan - då och nu
Med ovan definitioner av musik och estetik definieras en metod och ett förhållningssätt som utgör 
grundpelaren  för  min  musikaliska  bakgrund  och  utveckling  som  rytmikpedagog.  Den 
musikpedagogiska  mångfalden  av  fyra  musikpedagoger  väver  samman  den  musikaliska 
kommunikationen mellan konstformerna, en forskning som ligger i tiden för nutida forskning och 
utveckling.

Rörelse
Rytmikens  grundare  är  Emile  Jacques  Dalcroze  (1865-1950).  Undervisningsmetoden  eurytmik, 
härrör från eu och rythmos vilket betyder god rörlighet och flöde (Still, 2011).
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Dalcroze studerade, samtidigt som hans forskning växte fram, barns musikalitet och tyckte sig se att 
det fanns färdigheter som inte var utvecklade men som borde tränas för att uppnå  äkta musikalitet.  
Han kritiserade den traditionella musikundervisningen för att ensidigt endast låta barnen spela och 
sjunga i stället för att lära sig att lyssna och därigenom uppleva musik. Alla musikens inneboende 
element  såsom  puls,  rytm,  klang,  dynamik,  fraseringar,  menade  Dalcroze,  kan  övas  genom 
kroppsrörelser  och  därigenom öka  känsligheten  och  lära  sig  handskas  med  musikens  element. 
Sambanden mellan  tid,  rum och energi  är  centralt  i  musiken och tolkas  genom kroppsrörelser. 
Dalcroze eftersträvade att med kroppen som instrument, ”vara musiken” och menade att det var 
fullt möjligt att gestalta det man upplever genom rörelsen som uttryck (Dalcroze, 1997).

Metoden utgår från den rytmiska pulsen vars syfte är att individen skaffar sig kännedom om sig 
själv och sin personlighet där psyke, fysik och konstnärlighet går hand i hand och inte kan inte 
särskiljas från varandra utan snarare bildar en harmonisk helhet. Hela metoden bygger på principen 
att teori följer praktik och att lära barnen att upptäcka sina förmågor genom alla sinnen innan de lär  
sig  reglerna.  Rytmikundervisningens  mål  är  att  få  eleven  att  i  slutet  av  studierna  säga:  ”jag 
upplever” och inte ”jag vet”, och vidare skapa en önskan att uttrycka sig (Dalcroze, 1997: 97). 
Dalcroze ansåg att sambandet mellan röst och öra var avgörande för gehörsutvecklingen och att 
utveckla  det  ”inre örat”.  Inom eurytmi  är  solfégemetoden ett  sätt  att  träna  sitt  gehör  och öka 
tonsäkerheten.  Detta  sker  genom handrörelser  som enligt  ett  system är  kopplat  till  att  tonerna 
sjungs. På så vis förstärks hörseln av synen och vice versa, man bör kunna höra vad man ser, (se 
nedan stycke om sång). Målet med Dalcrozes tankar var improvisationen. Här samverkar intellektet 
med känslan för musikens nyanser. ”Jag drömmer om en musikundervisning där kroppen spelar  
den förmedlande rollen mellan ton och tanke,  och blir  våra känslors direkta instrument.  Örats  
förnimmelser skulle då förstärkas av allt övrigt som vibrerar inom oss” (Dalcroze, 1997:17).

Dalcroze har även en klar bild av vad en god musikpedagog bör ha för kvaliteter. Han menade att 
elevernas  framsteg  var  beroende av  lärarens  musikalitet  och  att  deras  motivation  endast  kunde 
väckas av den inspiration som kom från läraren. Vidare ansåg han att läraren skulle ha bra gehör,  
vara van vid praktiskt musicerande samt kunna behärska röstteknik. Slutligen skulle han vara en 
konstnär med god smak och begåvning och vara en människa med taktkänsla och auktoritet. Sist 
men inte minst skulle han älska barn och kunna göra sig förstådd (Dalcroze, 1997).

Sång
Zoltan Kodály (1882-1967), kompositör, musikforskare och musiklärare. Kodálys metod fokuserar 
på den egna rösten där sången står i främsta rummet. Solfége är en metod där  handtecken används 
för  att  tydliggöra  och  underlätta  tonsäkerheten,  vilket  är  det  mest  centrala  i  hans  arbetsmetod. 
Kodály drar här tydliga paralleller mellan den process som innebär att först kunna sjunga på gehör 
för att sedan nedteckna musik och att lära sig att läsa och skriva ett språk (Still, 2011). Kodály 
förespråkade vikten av att känna till den egna kulturen och bevarandet av den ungerska folkmusiken 
som under  och  efter  andra  världskriget  höll  på  att  gå  förlorad  till  förmån  för  den  tyska  och 
österrikiska musiken. Han var rädd att karaktärsdragen skulle gå förlorade och att man därför i 
skolan skulle nå barnen genom att väcka och förvalta intresset för folkmusiken. Detta var enda 
sättet  att  bevara  ett  lands  traditionsbärande musik.  Kunde inte  det  egna  landets  folk  älska  den 
musiken skulle genuiteten och värdet av landets stolthet gå förlorad. Kodály förespråkade också en 
musikundervisning som startade tidigt i små barns liv (Antal Lundström, 1996).

Lyssning
Shinichi Suzuki (1898-1998), växte upp i ett hem präglat av musik och violin. Genom att själv  
utöva  instrumentet  utvecklade  han så småningom en metod som grundade sig  i  lyssnande och 
imitation.  Han  fascinerades  av  hur  små  barn  tog  till  sig  ett  språk  med  perfekt  nyansering  av 
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språkmelodi och uttal. Utifrån dessa observationer kom han fram till att genom aktivt lyssnande 
lärde sig alla individuellt men med det gemensamma drag att alla i början lärde sig långsamt och 
med små framsteg  (Still,  2011).  Suzuki  kallar  sin  metod för  modersmålsmetoden eftersom han 
ansåg att barn redan från födseln har alla förutsättningar att utveckla musikalitet om man utgår från 
rätt metod. Han poängterar även att begåvning inte är något man föds med utan skaffar sig. En bra 
miljö är en förutsättning och föräldrarna spelar här en viktig roll eftersom barn utvecklas positivt 
när det känner trygghet. Således spelar föräldrarna en viktig roll i instrumentundervisningen där de 
fungerar som ett viktigt led i lärandeprocessen och vidareutvecklingen av processen (Suzuki, 1977).

Spel
Carl  Orff  (1895-1982),  tysk kompositör med intresse för rytmiska och vokala inslag i  musiken 
(Vesterlund 2003). Carl Orffs metod”Orff Schulwerk” vars metod lägger tonvikten vid helheten av 
tal,  musik  och rörelse  har  en  grundtanke  som går  ut  på  att  stimulera  barn  genom rytmer  och 
kroppsrörelser. Orff observerade att om barn får en bra grund i detta så underlättar det inlärningen 
för övriga element i musiken. Utifrån barnens talstruktur utvecklades sedan rim och ramsor med en 
taktfast  struktur  och  senare  även  melodier  som lades  till  detta  Med  rytmen  och  klangen  som 
utgångspunkt drog han så paralleller, likt Suzuki, till språkutvecklingen. Den skapande processen i 
improvisation  såg  Orff  som  en  viktig  del  i  barnens  reflekterande  över  dittills  införskaffade 
kunskaper (Still, 2011). Orff ville visa att barns egna erfarenheter var viktiga och att möta barnen 
utifrån den nivå där de befinner sig. Orff ansåg att alla barn var musikaliska (Vesterlund, 2003).

Rör dig ! Sjung ! Lyssna ! Spela !
I  den  forskning  som  nämns  av  de  fyra  pionjärerna  inom  musikpedagogiska  metoder  finns 
bakomliggande tydliga metodiska budskap om hur musik kan bedrivas i pedagogiskt syfte. Var och 
en av dem har olika fokus med olika utgångspunkter som karaktäriserar sin syn på musik. Eftersom 
de olika metoderna skiljer sig från varandra kan det tolkas som att det är just den variationen som 
skulle vara önskvärd genom ett brett musikaliskt utbud i musikaktiviteterna i förskolan. Dalcroze 
visar att genom kroppen som instrument är det möjligt att uttrycka de musikaliska byggstenar som 
kan komma till uttryck via våra sinnesupplevelser. Kodálys metod visar att sången och sjungandet 
som ett medel i sin arbetsmetod medan Suzuki lyfter fram lyssnandet och imitationens betydande 
kraft. Dessa idéer tillsammans med Orffs tankar om rytmens betydelse genom spel visar på en rik 
syn på musikens mångfald och uttrycksmöjligheter.

Musikalisk lärandemiljö
I Stills avhandling studeras hur miljön påverkar barn och hur man gör för att utveckla musikaliteten 
hos det växande barnet. Även kvaliteten i finska förskolor studeras och hur man använder sig av de 
musikaliska  aktiviteterna  för  att  utveckla  barns  färdigheter  i  musik.  Still  undersöker  planerade 
musikaktiviteter  med  fokus  på  att  undersöka   musikens  grundelement,  barnvisornas  texter  och 
melodier samt instrumentanvändning (Still, 2011).

Resultatet visar att essensen av musikaktiviteternas innehåll utgörs av i huvudsak traditionella och 
nyare sånger. Förmedlandet av kulturarvet är starkt framträdande. Still kritiserar att de musikaliska 
elementen får lite fokus och att de språkliga och sociala aspekterna ses som mest framträdande. 
Metakognitiva  samtal  saknas  och  aktiviteterna  finns  inte  till  i  huvudsak  för  att  utveckla  det 
musikaliska kunnandet. Det vokala fokus som finns under aktiviteterna inriktar sig mer på repetoar 
än på att  utveckla tonsäkerheten.  Däremot markeras  ett  intresse hos barnen som aktivt  innebär 
deltagande  i  att  spela  på  rytminstrument  och  tillgängligheten  välkomnar  spontanspel  vilket 
utvecklar barnen i egen takt (Still, 2011).
Förskoleåldern – en viktig tid för barns musikaliska utveckling
Jon-Roar  Björkvold är  professor  i  musikvetenskap vid Oslo  Universitet.  Han har  forskat  i  vad 
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musiken betyder för oss människor, vilken betydelse musiken har för fostret och vilken funktion 
musiken har för förskolebarnet när livet utforskas (Björkvold, 2005). Under fosterstadiet vaggas det 
ofödda  barnet  i  form  av  puls  och  rörelse.  Moderns  andning  och  röstklang  är  det  primära  i 
moderlivet  tillsammans med hennes  muskulatur  och vävnad.  När väl  barnet  är  fött  finns ingen 
anledning att upphöra med denna musiska och dynamiska omgivning som väntar. Förutsättningarna 
finns redan (Wiklund,  2001).  Enligt Björkvold är det  detta  som formar och organiserar barnets 
värld, emotionellt, kognitivt och kommunikativt. För barnets vidare utveckling är detta optimala 
samspel med modern helt avgörande. Vidare visar Björkvold på kommunikationen mellan moder 
och barn där barnet kan ”samtala” på ett nyanserat sätt med mamman från det att barnet är två 
månader. Forskningsresultat påvisar dessutom att intonation och rytmiska scheman kan förstås av 
spädbarnet som svarar med kroppsrörelser, ansiktsuttryck och med hjälp av sin röst. Långt innan 
barnet  behärskar  identifierbara  ord  badar  alltså  barnet  i  en  uppsjö  av  meningsbärande  ljud 
(Björkvold, 2005). 

Anna Ehrlin (2012), forskare från Örebro har undersökt musikens roll i förskolan. Musiken som 
självändamål fyller en viktig funktion men innebär också social träning såväl som ett redskap för 
språkstimulans. Musik, menar Ehrlin, är ett försumbart kunskapsområde där hennes studie visar på 
pedagogers bristande vilja att ta ansvar för musik i skolan. Ehrlin kritiserar lärarutbildningen och 
pekar på en för snäv kompetens i högskoleutbildningen där studenternas musikaliska kompetens 
inte utvecklas. Studien visar också att följden av denna okunskap leder till att musiken i förskolan 
behandlas som lättvindigt och får därmed inte den prioritet som den borde ha i förskolan (Ehrlin, 
2012).

Hjärnforskning
Vid ett  seminarium, ”Livsviktigt”,  anordnat  av Musik i  Syd,  inbjöds  intressenter  och däribland 
förskolepersonal att deltaga för att lära sig mer om musikens betydelse för barn i förskolan. Ulrika 
Ådén,  docent  och  forskare  vid  Karolinska  institutet  i  Stockholm  har  forskat  kring  hjärnans 
utveckling  och  vad  som  händer  när  barn  utsätts  för  musik.  Enligt  Ådén  aktiveras  de  olika 
hjärnloberna i ett samarbete som engagerar många delar av hjärnan samtidigt. Detta eftersom de 
musikaliska grundelementen är utspridda för att ha sitt centrum i olika delar av hjärnan. Särskilt 
förskoleåldern  är  en  alldeles  känslig  tid  i  ett  barns  liv  då  hjärnan  är  som mest  mottaglig  för 
stimulans och skapar under denna tid förutsättningar för senare inlärning i livet (Föreläsning, Ådén 
121108).

De nio intelligenserna
Barn tänker olika och utvecklas individuellt via olika intelligensprofiler och inlärningsstilar menar 
Howard  Gardner,  professor  i  pedagogik,  som under  ca  20  år  av  sin  forskning  visat  hur  varje 
människa äger olika ”intelligenser”. Varje barn är ett begåvat barn, men på olika sätt, dessutom har 
varje person har också sin egen speciella inlärningsstil och sitt eget temperament (Gardner 1991). 
Gardners upptäckter har på senare år haft stor betydelse för planeringen av framtidens utbildning 
som  gett  förslag  till  nya  och  stimulerande  undervisningsmetoder.  Man  bör  utgå  från  barnens 
perspektiv att ta till sig inlärning och utifrån detta synsätt vara öppen som pedagog inför nya sätt att 
lära ut kunskap på. Vi har nio intelligenser som varje individ tycks besitta i mer eller mindre grad. 
Varje intelligens har ett antal förmågor som tillämpas i huvudsakligen två syften, nämligen att lösa 
problem och för att skapa sådant som tillskrivs kulturellt värde (Armstrong, 2005). Intelligenserna 
är:  1.Språklig-lingvistisk intelligens 2. Kroppslig-kinestetisk intelligens 3.Visuell-spatial(rumslig) 
intelligens  4.Musikalisk  intelligens5.  Logisk-matematisk  intelligens  6.  Intrapersonell  intelligens 
(självkännedom) 7.  Interpersonell(social)  intelligens 8.  Naturintelligens 9.Existentiell  intelligens. 
Vidare  hävdar  Gardner  att  den  traditionella  synen  på  intelligens  som rått  över  psykologi  som 
pedagogik i över hundra år behöver reformeras. Hans teori om de multipla intelligenserna öppnar 
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för en bredare kunskapssyn och välkomnar en diskussion som innebär att vi kanske måste se på 
barns  förmågor  utifrån  ett  bredare  perspektiv  där  de  nio  ursprungliga  kategorierna  speglar 
människans  personligheter  och  karaktärer.  De  flesta  människor  känner  igen  sig  i  flera  av 
kategorierna, men det vanligaste är att man har utvecklat flera slags intelligenser – mer eller mindre. 
Man är stark inom vissa områden och svagare inom andra (1991).

Psykologen Franzis Preckel (2012) hävdar i motsats till Gardner (1991), att man kan förutse vem 
som kan bli geni senare i livet via intelligenstest som är möjligt att göra på barn från det att de är 
fem år gamla. Samtidigt hävdar Preckel att man från tidig förskoleålder som pedagog måste ha 
kompetens för att fånga upp dessa barns förmågor så att alla barn får det stöd som behövs för att 
utvecklas  optimalt  utifrån  sina  egna  intelligensstyrkor.  Detta  sker  när  pedagogen  har  sikte  på 
genomtänkt  metodik  i  ett  långsiktigt  perspektiv  bygger  sin  teori  på  observationer  och  ett 
förhållningssätt  till  lärande som har  sin grund i  att  intelligenser  bäst  förstås  genom långsiktiga 
processer (2012).

Språket
Ilona-Antal Lundström är doktor i pedagogik och didaktik och har arbetat i Sverige som föreläsare 
och  musiklärare.  Hon  har  utvecklat  ett  material,”Synliga  Ljud”som  är  värdefullt  vad  gäller 
utvecklingen  av  vår  musikundervisning  i  förskola  och  skola.  Antal  Lundström drar  paralleller 
mellan barns musikaliska och språkliga utveckling. Språkutvecklingen såväl som det musikliska 
språket  måste  förstås  på  olika  plan  samtidigt.  För  att  språket  ska  få  djupare  förankring  krävs 
erfarenheter  av  ordens  innebörd  och  kopplingen  till  rörelse  för  att  kunna  producera  ljud.  Det 
innehåller  också  kunskap om grundläggande  ljudelement  och klangkombinationer.  Rent  fysiska 
aktiviteter sker genom andning, tonbildning, resonans och artikulation, vilket gäller för såväl tal 
som sång och visar på hur nära detta ligger vartannat. Detta, menar Antal Lundström, har därför 
betydelse för barns inlärning.  Hon kartlägger språkets och sångens utveckling och betonar att just 
4-5-årsåldern blir  hörselintrycken viktiga.  I  denna ålder  kan man enkelt  anknyta till  olikheter  i 
melodi och rytm för att göra barnet medvetet om musikens struktur. Detta är den bästa tiden att 
utveckla barnets musikaliska begreppsbildning eftersom denna tid visar på upptäckarglädje och lust 
att utforska nya  förmågor. Barns kommunikativa utveckling är bunden till denna ålder i förskolan 
då hjärnans kapacitet är som mest öppen för att tillägna sig kodsystem. Det symboliska kodsystemet 
kräver dessutom abstrakt tänkande, vilket verkar försvagas om hjärnan inte får stimulans i rätt ålder. 
(Antal Lundström, 1996).

Kopplingen mellan musik och läs-och skrivfärdigheter
När vi gör något så enkelt som att läsa ett skrivet ord högt vet man att hjärnans olika delar aktiveras 
i ett samarbete som sammankopplar den språkliga, den logisk-matematiska, den visuell-spatiala och 
den  kroppslig-kinestetiska  intelligensen.  Eftersom  man  samtidigt  tolkar  ordens  innebörder 
samspelar således höger och vänster hjärnhalva (Armstrong, 2005).

Musikens inneboende element: melodi, rytm, intonation, dynamik, fraseringar med mera skulle inte 
vara just musik om dessa komponenter saknades (Antal Lundström, 1996). Musik är ett språk och 
viceversa. Därför bör läs-och skrivfärdighet tränas med detta i åtanke. Via estetiska uttryckssätt kan 
vi leka fram språket utifrån barnens perspektiv. Genom leken och musikens uttrycksmedel finner 
pedagogen det  gemensamma språk som är i samklang med barnens. Hon går till och med så långt 
att hon genom ett färdigt utarbetat material inviger pedagogen i genrebredd som ger en möjlighet att 
förmedla förståelse för nya klangkombinationer. Materialet visar pedagogen vad som tränas, hur 
man ska gå tillväga och ger svar på varför just det arbetssättet är en bra metod. För pedagoger som 
inte har en musikalisk bred erfarenhet innebär det en möjlighet till egen fortbildning och att vidga 
sitt kunnande. Praktik och teori går här jämte varandra. Hinder kan dock vara att pedagogen inte 
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utvecklar ett eget kreativt sätt att undervisa eller att söka nytt material som görs till det egna. När 
man gör ett material till sitt eget uppstår en djupare förståelse för hur man kommer att förmedla 
detsamma till barnen eftersom man blir metodiskt medveten (1996).

Antal Lundströms forskning, likt Dalcroze, Kodály, Orff, Suzuki, behandlar musikens grundelement 
och ger oss en förståelse för musikens mångfald och uttryckssätt. Gardner visar på möjligheter att 
tillägna  sig  kunskap  genom våra  individuella  sätt  att  lära  vilket  ovanstående  forskare  erbjuder 
genom en helhetssyn på människan och visar på att musikens område är vidsträckt.

Pedagogens förhållningssätt till musik i förskolan
Kjellin (2011) menar att pedagogerna ser sitt förhållningssätt som en central och viktig fråga vilken 
är  betydande  för  barns  lärande.  Att  utgå  från  barnen  och låta  deras  initiativ  få  styra  är  ur  en 
demokratisynpunkt en viktig aspekt. Detta är enligt Kjellin väsentliga pedagogiska egenskaper som 
kan vara avgörande då man vill åstadkomma en givande musikstund som är både lustfylld och utvecklande.

Vuxna anser  sig  vara  osäkra  inom musik  och att  förhålla  sig  till  detta  ämne.  Finns  det  någon 
musikutbildad i  verksamheten läggs ofta ansvaret  på den personen i  stället  för att  själv stå för 
utförandet. Det finns en fara i att på detta sätt signalera till barnen att musik innebär prestige. I 
stället borde pedagogen ha ett kravlöst förhållande till utförandet och visa glädje genom att ge sig 
hän (Vesterlund, 2003).

Karlstads universitet, nätverket för problembaserad utveckling har utarbetat en mall för hur man kan 
tänka  om  hur  pedagoger  kan  arbeta  för  att  gynna  barns  inre  motivation  till  lärande. 
Förhållningssätten  nämner;  ett  positivt  förhållningssätt  där  pedagogen  aktivt  lyssnar,  ser  och 
bekräftar,  genom glädje och eget  engagemang som nås  genom att  pedagogen är  intresserad  av 
ämnet samt visar respekt genom att bejaka vi-känslan, att det är tillåtet att göra fel (Scherp, 2008).

Carl Orff förespråkar ett synsätt, vilket innebär en modell för musikinlärning där pedagogen hela 
tiden utgår från sig själv och utifrån egna erfarenheter förmedlar musik, rymik och rörelse och tal 
som en naturlig del i vardagslivet. Det är när de egna tankarna förankras i förhållningssättet som 
övertygelsen är som starkast (Vesterlund, 2003).

Att  uppleva genom våra sinnen innebär att  se, höra,  känna,  lukta och smaka och är viktigt  för 
lärandet (Paulsen 1996). Via våra sinnen får vi upplevelser som vi reagerar utifrån för att de talar till 
oss på ett unikt sätt, vi känner glädje, sorg, vemod, ilska eller rädsla med flera. Det är viktigt att vi 
lär barnen att få kontakt med sina känslor med hjälp av sinnesintrycken. ”Om vi vill ta sinnesarbetet 
på allvar, måste vi hjälpa barnen att lyssna, även till  stillheten” (1996:81). Dessa tankar har sin 
grund i Reggio Emilias tankar om att barn behöver kunskap och övning i ett språk som i detta fallet 
är musikens språk. Barnen har enligt Reggio Emilias metod behov av att använda många språk för 
att uttrycka sig. Pedagogens uppgift blir att veta vilka intryck hon tycker det är viktigt att barnen ska 
få med sig(1996).

Ramfaktorteorin
Det finns faktorer som styr och påverkar pedagogens arbete. Hammarberg och Sundquist (2006) tar 
upp ramfaktorteorin och menar att undervisningsprocessen  formas av ramarna som möjliggör eller 
omöjliggör olika undervisningsprocesser. Enligt ramfaktorteorin är all undervisning inramad av ett 
antal  faktorer  som  inte  direkt  bestämmer  vad  som  sker  i  undervisningen  men  som  påverkar 
indirekt. I denna  undersökningen utgörs dessa ramfaktorer av rytmik, musik, sång och rörelse vilka 
anger innehållet som pedagogerna måste förhålla sig till. Läroplanen är också en faktor som talar 
om för pedagogen hur hon bör förhålla sig till styrdokumentet. I läroplanens mål står att läsa:
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”Förskolan  ska  sträva  efter  att  varje  barn  utvecklar  sin  skapande  förmåga  att  att  förmedla  
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik,  
dans och drama.” (Lpfö98, rev-10:10)
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3. Metod
Nedan följer mitt metodval samt en redogörelse för hur jag har har gått tillväga.

3.1 Metodologiska överväganden
Min forskningsstrategi bygger på kvalitativ forskning i vilken jag har använt mig av intervjuer där 
jag beskriver och analyserar en utplockad del av ett större sammanhang. Jag försöker här beskriva 
hur, vad och varför saker och ting sker och tolka utifrån dess kontext och sammanhang. Genom 
denna strategi kontrollerar jag undersökningen på det vis att jag i denna maktposition ger ramen för 
samtalets huvudfrågor samt hur det ska gå till. I min undersökning har jag studerat, tolkat på nytt  
utifrån inkomna uppgifter, kategoriserat samt försökt hitta de röda trådar i mitt material som leder 
till att undersökningen kan struktureras upp. Enligt Bryman (2002) ger detta en djupare bild av hur 
dessa intervjupersoner upplever sin situation utifrån den givna kontexten.

Det finns tydliga skillnader mellan den kvantitativa respektive kvalitativa forskning som innebär att 
de står för olika kunskapssyner. Då fokus för den samhällsvetenskapliga forskningen länge varit på 
det naturvetenskapliga området har man därför använt sig av en kvantitativ forskningsmetod som 
gett resultat i form av siffror, snarare än i ord. Den kvalitativa metoden är enligt Bryman också mer  
processinriktad och undersöker en utveckling i sociala sammanhang, i naturlig miljö, och inte som 
den  kvantitativa,  genom  statistik  och  skillnad  mellan  variabler.  En  annan  skillnad  är  att  den 
kvalitativa intervjun även tillåter enskilda individer att samtala i en begränsad situation som denna 
undersökning bygger på, snarare än den makronivå som den kvantitativa metoden erbjuder i form 
av samband från trender där övergripande fakta är viktigt (Bryman, 2002).

Faktorer som kan vara till den kvalitativa forskningens nackdel är att den lättare färgas av forskaren 
som utför studien vilket inte lika lätt sker i den kvantitativt strukturerade metoden eftersom det i 
praktiken skulle innebära att fuska med resultatet eller vinkla statistiken till forskningens fördel. 
Den  kvantitativa  forskningen  används  mer  än  den  kvalitativa  av  den  anledningen  att  den  är 
användbar  för  vidare  forskning  då  utgångsmaterialet  är  öppet  för  andra  personer  att  dra  sina 
slutsatser ifrån. För att hitta nya forskningsområden är den kvalitativa forskningen av värde för att  
söka  efter  och  hitta  nya  fenomen som man  kan bryta  ner  till  kvantitativa  variabler  för  vidare 
undersökning (Kvale, 1997).

3.2 Genomförande av intervjuerna
Utifrån  mitt  syfte,  att  undersöka  hur  musik/rytmik  används  i  förskolan  och  hur  pedagogernas 
förhållningssätt till musik präglar verksamheten samt att  undersöka hur olika arbetssätt används för 
att främja barns såväl musikaliska som språkliga utveckling utifrån en musikpedagogisk vinkling. 
utformades en intervjuguide som med vissa justeringar godkändes av min handledare (Se bilaga A). 
Dessa intervjufrågor utformades efter att jag sökt bakomliggande information till min teoridel för 
att  ge  intervjufrågorna  tydlig  koppling  till  den  faktabaserade  delen  och  öka  trovärdigheten  i 
resultatdelen. Därefter ringde jag till två utvalda förskolor som informerades om innehåll och syfte 
med  undersökningen  samt  att  deras  deltagande  var  frivilligt,  enligt  informationskravet. 
Samtyckeskravet uppfylldes då deltagarna fick utrymme att tänka över frågan samt att diskutera 
vem som skulle ingå i urvalet. 

Vid första intervjutillfället fick jag tips om två pedagoger på en annan förskola som antogs arbeta 
medvetet  med musik i  verksamheten.  Dessa var positivt  inställda till  att  ingå i  undersökningen 
genom att låta sig intervjuas och svarade direkt via telefonsamtal. Under intervjuernas gång tillkom 
dels  nya  frågor  och följdfrågor  som var  till  gagn för  intervjun och tillförde ytterligare bredd i 
intervjun, enligt den kvalitativa metoden, som är till den semistrukturerade intrervjuteknikens fördel 
(Bryman, 2002)
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3.3 Urval
Jag beslöt mig för att låta fyra pedagoger från två olika förskolor intervjuas, varav två från varje 
förskola.  Alla  informanter var kvinnor  i  skilda åldrar.  På den mindre förskolan med endast två 
avdelningar  intervjuades  två  pedagoger  som arbetade  med  yngre  respektive  äldre  barn.  Denna 
förskola  som  sade  sig  arbeta  mer  medvetet  med  musik  kunde  eventuellt  tillföra  bredd  till  
undersökningen. Den större förskolan med fyra avdelningar  kontrasterade på det sätt att de sade sig 
vara en ”vanlig” förskola som inte jobbade medvetet med musik. Pedagogerna plockades ut genom 
att  jag  ringde  till  förskolorna  och  frågade  vilka  som kunde  tänka  sig  vara  intresserade  av  att 
intervjuas.

3.4 Tillförlitlighet
Nedan följer faktorer som kan ha påverkat undersökningen i såväl positiv som negativ riktning.

Intervjuerna inleddes  med att  jag  ringde till  respektive förskola och förklarade mitt  syfte  med 
undersökningen. Då pedagogerna fick utrymme att diskutera sinsemellan, kan rädslan och osäkerhet 
för ämnet ha hindrat dem från att ställa upp då deras kunskap härom kan ha varit knapphändigt. 

Platsen för intervjun ägde rum, dels i avskilda rum utan störande yttre faktorer och dels i utrymmen 
där människor passerade vilket innebar avbrott i några av intervjuerna. Denna inkonsekvens i val av 
plats för intervjuerna kan ha medfört att informanterna fick utrymme att reflektera över frågorna 
med olika kvalitet, vilket kan ha påverkat resultatet.

Intervjuerna spelades in via ljudfiler vilket minskade risken för missförstånd och dessutom gav det 
mig  en  möjlighet  att  gå  tillbaka  och  kontrollera  innehållet  flera  gånger.  Jag  kunde  också  ha 
ögonkontakt vilket spelade en stor roll för närvaron i samtalet. De nedskrivna intervjuerna som från 
början  transkriberades  är  tolkningar  som  tagits  ur  sin  kontext  och  påverkar  undersökningens 
validitet.  Tiden  efter  intervjugenomförandet  har  däremot  varit  kort  för  att  bevara  minnet  av 
värderingar  och  annan  betydelsefull  information  som enligt  Kvale  (1997)  är  av  betydelse  för 
tolkningen av intervjun.

En  annan  faktor  att  beakta  är  min  egen  musikaliska  bakgrund  som  kan  vara  till  stöd  för 
utformningen av intervjufrågorna men också till nackdel för att det kan ha styrt informanterna till 
att ge de svar jag önskade få. Med detta i åtanke försökte jag att förhålla mig så neutral som möjligt 
under intervjun för att låta deras tankar framträda så tydligt som möjligt.
 
3.5 Bearbetning och analys
Efter genomförda intervjuer bearbetades dessa genom transkribering och viktiga huvuddrag lyftes 
fram. Med hänvisning till syfte och frågeställningar har sedan materialet bearbetats där svaren från 
intervjun kopplas till  litteraturen.  Varje del åtföljs  av en sammanfattning som knyter ihop varje 
delavsnitt. Det har också gjorts en överskådlig analys över resultatet som helhet med återkommande 
svar och en del mönster från intervjumaterialet som utgör grunden för denna del. Denna sista del 
innefattar en slutsats med valda rubriker utifrån undersökningens syfte och frågeställningar.

3.6 Forskningsetiska ställningstaganden
Forskningsetiska principer består av fyra allmänna huvudkrav som bör tas hänsyn till vid forskning 
eller  studier.  Dessa  krav  är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013).

I enlighet med informationskravet informerades i början de berörda i studien kring studiens syfte 
och det gjordes klart att deltagandet var frivilligt samt att det insamlade materialet endast skulle 
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komma att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2013).

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva tar ställning till om de vill vara med i studien 
vilket också innebär att  de har möjlighet att hoppa av studien.  Samtliga informanter tog del av 
samtyckeskravet då de informerades om detta innan intervjun påbörjades. Jag fick veta att de vill 
vara  delaktiga  i  intervjun  samt  fick  samtycke  till  att  spela  in  intervjun  via  diktafon 
(Vetenskapsrådet, 2013).

All  insamlad  information  har  hanterats  så  att  inga  oberörda  ska  kunna  ta  del  av  uppgifterna. 
Informanterna har efter avslutad intervju avpersonifierats, så även förskolorna och den ort de ligger 
på.   Med  hänsyn  till  konfidentialitetskravet  har  jag  benämnt  informanterna  med  A,B,C och D 
(Vetenskapsrådet, 2013).

Med hänsyn till  nyttjandekravet kommer allt insamlat material om enskilda personer att raderas 
efter  avslutad  studie,  vilket  innebär  transkriberingen  av  intervjuerna  samt  inspelningen  av  de 
samma. Materialet kommer endast att få användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2013).

Därmed är de grundläggande etiska principerna för svensk forskning uppfyllda (Bryman, 2002).
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4. Resultat och tolkning
I  resultatet  som  följer  kommer  jag  att  introducera  läsaren  i  intervjupersonernas  musikaliska 
bakgrund och annan fakta för att skapa en bättre förståelse av de svar som tillkommit till följd av 
intervjuerna. Intervjuerna presenteras sedan i de olika delarna som är kopplade till syftet för att  
skapa  en  tydligare  och  strukturerad  bild  av  intervjuresultaten.  Efter  varje  resultatdel  följer  en 
sammanfattning.

4.1 Presentation av förskollärarnas arbetssituation och musikaliska bakgrund 
Pedagog A arbetar på en förskola bestående av fyra avdelningar. På hennes avdelning finns yngre 
barn. Hon har tidigare erfarenhet av musik då hon har spelat blockflöjt och tvärflöjt under flera år i 
grundskolan. Hon spelar också gitarr, en kunskap införskaffad från lärarhögskolan och gitarr är det 
instrument hon använder sig av i barngruppen. Musik ska vara roligt och hon understryker samtidigt 
att hon har en vidare syn på musik som välkomnar drama som en viktig uttrycksform.”Musik är  
glädje”.

Pedagog B jobbar på samma förskola som A ovan.
B kommer inte från ett musikaliskt hem  men spelade instrument i grundskolan och sjöng i kör. 
Dessa tidigare erfarenheter av musik har präglat henne men hon använder inte något instrument i 
barngruppen. Däremot är hon medveten om barns röster och hur hon sjunger mad barnen.  ”Man 
behöver inte ha en fin sångröst för att kunna sjunga med barnen”.

Pedagog C arbetar på en mindre förskola på en liten avdelning bestående av äldre barn. 
I  barngruppen  finns  även  barn  med  annan  etnisk  bakgrund  än  svensk.  Hon  har  en  gedigen 
musikutbildning och spelar såväl piano som gitarr och använder sig av dessa i barngruppen. Hon 
arbetar  medvetet  med musik  och har  ett  musikaliskt  självförtroende.  ”Musiken är  jätteviktig,  i  
glädje och sorg”. Hon säger också att hon väljer medvetet när, i vilka situationer och vilken musik 
som är viktigt.

Pedagog D jobbar på samma förskola som C men i huvudsak med de yngre barnen som utgör en 
liten barngrupp. Hon kommer från ett musikaliskt hem som har präglat hennes eget intresse att spela 
gitarr och trummor. Hon har även sjungit i kör och är fortfarande aktiv körsångare. Barn från annan 
etnisk härkomst  finns  i  barngruppen.  Hon har  ett  starkt  musikaliskt  självförtroende och arbetar 
medvetet med musik. ”Det spelar roll vilken meningen är, man måste ha ett mål ...vad du vill med  
musiken du har och presenterar”.

Utifrån  ovanstående  intervjuer  har  samtliga  informanter  uppfattningen  om  musik  att  det  ska 
förmedla glädje  och lust.  Vikten av  att  låta  barn komma till  tals  genom fantasi  och  kreativitet 
framträder genom  intervjuerna som något viktigt att arbeta med, men som får endast lite utrymme i  
verksamheten.  Alla  informanter  har  någon  anknytning  till  musik,  vilket  knyter  samman  deras 
musikaliska bakgrund med utövandet eller deras syn på musikens roll i förskolan. 

Samtliga informanter vidhåller i olika grad att en utveckling av deras kunskaper inom musikens alla 
beståndsdelar  hade  kunnat  utvecklas  genom medvetet  målarbete.  Pedagoger  i  förskolan  är  inte 
villiga att ta ansvar för musikens roll i verksamheten anser Ehrlin (2012). Syftet med denna studien 
är hur musik/rytmik används i förskolan och hur pedagogernas  förhållningssätt till musik präglar 
verksamheten. Jag vill undersöka hur olika arbetssätt används för att främja barns såväl musikaliska 
som språkliga  utveckling  utifrån en musikpedagogisk vinkling.  Intervjuerna  visar  pedagogernas 
förhållningssätt till musik och ger oss en bild av musiken och kopplingen till språkutvecklingen i 
förskolans verksamhet. 

17



4.2 Musikalitet – en avgörande faktor för pedagogen ?
Begreppet musikalitet skiljer sig åt och ger varierande svar på frågan om musikalitetens betydelse. 
Pedagog A och B kommer båda från musikaliska hem och har under sin uppväxt uppmuntrats att 
spela instrument. Pedagog A använder sig dessutom av kompinstrument i barngruppen och hävdar 
”det blir svängigare då” och att  det ger ett lyft till barnens sång och lockar till att sjunga och röra 
på sig. Pedagog B menar att hennes musikaliska bakgrund har betydelse för hur hon lyssnar på 
barnens röster och säger att det händer att hon får vara vägvisare då tonarterna av övriga kollegor 
ofta är för låga för att passa barnens ljusa stämmor. Kollegorna utgår från sina, mycket mörkare 
röster för att det ska ”låta bättre” när pedagogerna sjunger. Detta att medvetet rätta sig efter barns 
röster är ett gemensamt drag som återfinns hos samtliga informanter vilka ger uttryck för att de 
tycker att det är viktigt att rätta sig efter barnens röstbehov snarare än efter pedagogernas bekväma 
röstlägen.  Pedagog  B  spelar  inget  kompinstrument  i  barngruppen  men  hävdar  att  pedagogens 
initiativtagande är avgörande för hur man når fram till barnen och utan ett instrument i händerna, 
menar  hon,  får  hon  lätt  ögonkontakt  med  barnen  och  då  blir  det  mer  rörelse  i  stället. 
”Självförtroende behövs i den mening att man förstår att man inte behöver ha en fin sångröst för  
att kunna sjunga med barnen”. Pedagog D spelar gitarr med barnen och hävdar att det  fångar 
barnens uppmärksamhet och att det faller sig naturligt att samlas kring gitarren ”Utan att barnen 
själva tänker på det, lockar musik.”

Pedagog C som säger att hon arbetar medvetet med musiken i barngruppen säger”det sitter liksom i  
ryggraden” och att det hela tiden finns en musikalisk beredskap som gör att hon kan fånga upp och 
bejaka ett barn som behöver stöd i sin utveckling och för att kunna gå framåt. Hon hävdar också att 
hennes musikalitet bidrar till att hon selektivt väljer olika typ av musik för olika känslolägen hon 
befinner sig i. På grundval av hennes bredare musikaliska bakgrund är även hennes kunskap om 
musikutbudet  relativt  stort.  Likt  pedagog B väljer  hon musiken medvetet  men väljer  även bort 
musiken eftersom tystnaden fyller en funktion i sig självt. Pedagog C lyfter att hon  tror att musiken 
kan finnas där som en naturlig ljudbakgrund i många människors liv utan att de reflekterar över det 
för att de inte lyssnar aktivt.

Ett hinder för att utöva musik, hävdar pedagog B kan vara att pedagoger prioriterar bort musiken i  
verksamheten på grund av sina bristande kunskaper inom ämnet och därför nedprioriterar musiken 
eller helt enkelt väljer bort den.

Sammanfattning 
Utifrån informanternas svar kring betydelsen av deras musikalitet kan tolkas att de alla bär på en 
inställning till musik som kan härledas till att de på något sätt utövat eller varit i kontakt med musik  
där de utvecklat en grundinställning till musik som gett dem ett musikaliskt självförtroende. Detta 
verkar vara en bra förutsättning för att föra fram budskapet till barnen där musik har en positivt  
förmedlande kraft. Tillgången till ett kompinstrument är en stor tillgång eftersom det ger näring till 
musiken men inte avgörande för alla. 

4.3 Pedagogens roll och barns initiativ
Pedagog A pratar om hur viktigt det är att man som ledare bjuder på sig själv och att det hindrar 
barn från att våga om man inte kan föregå som gott exempel här.  ”Det beror på hur man är om  
barnen ska ryckas med eller inte.” Hon anser att det utgör ett hinder i förmedlandet av musik då 
inte alla kollegor delar intresset för musik vilket resulterar i att hon då får ”dra hela lasset själv.” 
Pedagog B bekräftar denna utsago och vidhåller att mer inspiration om hur man jobbar med barn 
och musik behövs.  ”Jag tror att det behövs någonting som sätter fart på det hela”. Här nämns 
också att musiken är en källa till  att vinna andra kunskapsområden där musik kan fungera som 
medel för att uppnå detta. 
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Pedagog C lyfter vikten av att se barns initiativ och att sedan förvalta det barnen ger och utveckla 
den nya kunskapen härifrån. Som tidigare nämnt arbetas det för att lyfta barnens röster på denna 
förskolan genom att uppmuntra varje barns individuella sätt att visa sin musikalitet, vilket ofta sker 
genom spontan sång. Detta sprider sig i barngruppen genom den glädje som uppstår mellan barnen.
Under  intervjuns  gång  kommer  det  upp  hur  barn  med  annan  etnisk  härkomst  kan  berika 
verksamheten och att detta kan vara en källa till hur barns initiativ av  ”sin egen”  musik skulle 
kunna verka identitetsstärkande och utgöra ett positivt inslag i verksamheten på ett naturligt sätt.

Även pedagogens initiativ till nya sånger är viktigt och för att väcka barnens intresse för det nya, 
säger pedagog C vidare. Att blanda traditionellt med det nya enligt detta sätt är viktigt anser hon, 
att vårt kulturarv fyller en viktig funktion genom förmedlandet av vår historia. Pedagog D delar likt 
sin kollega åsikten att bevara traditioner genom musiken är viktigt  och tar som exempel Georg 
Riedels  tonsättning  och  textbearbetning  av  Astrid  Lindgrens  berättelser. ”Här  får  man  in  
traditioner via barnens intressen och tar det vi vet att de redan är intresserade av. Vi är en referens  
till barnet. Det som är närmast barnet är det som vi ska ta fasta på.”

Sammanfattning
Informanterna är överens om att pedagogens roll som inspiratör är viktig men att de upplever att de 
är  ensamma  i  sin  roll  som  musikförmedlare.  Mer  fokus  på  musik  skulle  kunna  sprida  sig  i 
arbetslagen om intresse fanns från kollegiet. Här lyfts också barnets perspektiv, att musik kan vara 
inspirationskälla utifrån barnens egna intressen. Pedagog C anser att det även är viktigt att låta nytt  
material  spela  en  viktig  roll  i  musiken  i  förskolan  och  att  en  blandning  av  gammalt  och  nytt 
utvecklar musiken och barnens intressen för det dittills okända.

4.4 Hur musiken gestaltas i förskolan
Musiken i förskolan förekommer i olika grad och med eller mindre medvetet, som planerad aktivitet 
eller spontant. Nedan framgår huruvida musikens grundelement framträder på de olika förskolorna 
samt pedagogernas tankar kring hur musik används i förskolan.

Sång
På  den  förskola  där  pedagog  A och  B  arbetar  finns  barn  med  speciella  behov  som kräver  att 
personalen kontinuerligt arbetar med TAKK; tecken som stöd. Detta, menar A, tillför sången en 
annan aspekt som innefattar språket där texten tydliggörs genom  rörelser och  förstärker sången. 
”Vi använder TAKK-tecken för barn med speciella behov men de andra tycker det är roligt och de  
lär sig snabbare med hjälp av rörelserna”. Pedagog C och D, säger att de planerar var för sig, men 
medvetet och väljer sånger utifrån bestämda mål. Pedagog C tillstyrker att det inte finns tid att lära 
sig sångtexter men att det sker tillsammans och i takt med barnen medan pedagog B tycker att det 
väsentliga är ögonkontakten med barnen och att bristen på innantillsång inte får ske på bekostnad av 
den närvaro som vinns tillsammans med de mindre barnen. Pedagog D som också jobbar med barn i 
de yngre åldrarna påpekar melodins betydelse och lägger inte så mycket vikt vid texterna i sången. 
Pedagog  C nämner  barns  egna  spontana  sång och deras  glädje  att  sjunga när  lusten  faller  på. 
”Barnen tycker om att sjunga själva ibland, i en liten grupp. Nästan alla tycker att detta är roligt  
och de är så stolta, och så blir de styrkta när de sätter sig ner efteråt. Även de som lyssnat.”  
Samtliga pedagoger nämner att det är av vikt att bevara traditionella sånger och att vårt kulturella 
arv är något betydelsefullt. Här framtonas danslekar till jul och midsommar samt sånger kring Lucia 
som viktiga traditioner som är självskrivna i årets planering i förskolan. 

Sammanfattning 
Sången verkar fylla en mer eller mindre central roll i verksamheten på båda förskolorna. På den 
förskola där pedagog C och D arbetar tas sången in i verksamheten som en naturlig del av barnens 
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tid i förskolan. Här finns också en medvetenhet kring sången där den behandlas som ett verktyg för 
hur barn uppfattar sig själva i samspel med andra. Sången och barns röster på den senare förskolan 
får stort utrymme och uppmärksammas genom tydliga mål. Björkvolds(2005) studier visar att i de 
grupper vari pedagoger kontinuerligt sjöng mycket med barnen, använde sig också dessa barn mer 
av avancerade strofer och melodier än andra barn där det inte  sjöngs så mycket tillsammans med 
barnen.  Björkvold  visade  också  att  barnen  bearbetade  sångerna  i  den  fria  leken  där  barnens 
uppfattade sångstrofer  återfanns i  leken och på så vis  bearbetades  i  den informella  situationen. 
Pedagogerna påtalar att de högtider som följer almanackan bär denna roll som vårt kulturarv anses 
bygga på. 

Rörelse
Pedagog A använder sig av rörelse i en musikaktivitet genom sången. ”Man kan göra nåt mer av en  
sång, för att det ska bli roligare, med rörelse.” Här utgår hon från barngruppen och menar att just 
dessa barn inte kan sitta stilla utan behöver röra på sig. Traditioner som jul och midsommar tas som 
exempel för då faller det sig naturligt att få in rörelse via sången, dessutom hävdar hon att det 
underlättar  mycket att sjunga om man visar med hela kroppen. Pedagog B håller med pedagog A 
om att det är viktigt med rörelse och ser rörelse som en tillgång. ”Jag tror att de lyssnar bättre när  
de får röra sig samtidigt.” Pedagog B anser också att det är viktigt att inte kräva av barnen att sitta 
still utan i stället bejaka de barn som visar tecken på att vilja röra sig.”Jag vill uppmuntra att röra  
sig, kul att se när barn inte kan sitta still utan måste röra sig genom att vicka på rumpan eller  
klappa spontant till musiken.” På detta sätt arbetar pedagog C och förtydligar att det är viktigt att 
fånga stunden då barn spontant upplever musik. ”Det får inte finnas fyande, sitt still och så. Vill nåt  
barn upp och dansa så tycker jag att det är jätteroligt,  musiken måste vara rolig.” Pedagog D 
bejakar även hon barns spontana sätt att visa att de vill röra sig. ”Om ett litet barn ställer sig upp  
och känner rytmen så är det ok för det känner rytmen och det är deras sätt att uttrycka sig”.  Hon 
visar på att det är individuellt hur stort rörelsebehovet är men att det kan underlätta att förstå rytmen 
om man får röra sig. Pedagog B låter barnen använda sig av rörelse även genom inspelad musik där  
barnen via lyssning tolkar musiken.(se nedan stycke om spel och lyssnande)

Sammanfattning 
Samtliga informanter bejakar barns behov av att röra på sig och ser musiken som en naturlig källa 
till glädje. Pedagog A har tankar om hur man kan använda olika genrer i musiken i förskolan för att 
få in rörelsebehovet härigenom och använder sig av schalar för att förstärka musiken. Vikten av att 
lyssna påpekas av pedagog B som ser ett samband mellan rörelse och lyssning.

Spel och Lyssnande
Pedagog D har tidigare arbetat från en modell som utgår från Ilona Antal Lundströms sätt att tänka 
kring att synliggöra det hörda, perceptionen. Här använder pedagog D noter för att knyta samman 
ord och enkla fraser och visar på sambandet mellan prosodin i  talet  och en noterad rytm.  Hon 
understryker dock att detta innebär ett lekfullt sätt att förhålla sig till detta egentligen vida område 
eftersom hon inte behärskar rytmläsning fullt ut. Hon visar bilder på hur barn i fyra/fem års-åldern 
ritar noter och leker med tidsvärdena och hur de spontant använder sig av noterna för att bearbeta 
rytmer i den spontana leken. Barnen kopplar sedan noterna till då de hör musik och visar att de vill 
nedteckna rytmer.  Antal  Lundström skriver  att  det  är  i  just  denna åldern då hörselintrycken är 
viktiga   eftersom hörselcentrum är  helt  utvecklat  och  barnet  därför  är  mottagligt  för  akustisk 
stimulans.”Barnet  grupperar  sina  minnesbilder  allt  mer  efter  visuella  och  akustiska  mönster” 
(1996:118)

Pedagog C menar att hon vill ”fånga stunden och barnen när de är inne i det” och lyfta det barnet 
gör till något positivt.  ”Varför bankar barnet i den spontana stunden, är det för bankandets skull  
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eller för att bearbeta en hittad rytm någonstans i från ?” Pedagog B uppmärksammar vikten av att 
använda sig av tillgängliga instrument, så som uppochnedvända soptunnor eller liknande för att 
upptäcka  ljud  och  saker  som låter  roligt.  Genom att  på  detta  sätt  bearbeta  ljud  och  stimulera 
upptäckarglädjen utgår man från barnens sätt att skapa ljud. ”Man känner nästan att man behöver,  
det känns naturligt att att låta kroppen röra sig, att göra nåt i takt till musiken.” Pedagog A nämner 
att det finns rytminstrument på förskolan men att de är otillgängliga för barnen och används inte.

Ett annat sätt pedagogerna använder sig av aktiv lyssning är genom att använda inspelad musik. 
Pedagog A använder sig av andra musikstilar i musikaktiviteter med barnen där musiken används 
för att locka till rörelse ”Vi använder oss av schalar och rör oss till ”delfinmusik”. Man använder 
sig även av klassisk musik som presenteras i form av bakgrundsmusik till då barn leker att de är på 
Nobelfesten. Pedagog B använder klassisk musik medvetet som stämningsskapande musik som kan 
vara lugn musik vid lunchen, något som de övriga informanterna också nämner som en ingående del 
i verksamheten. Pedagog B använder även inspelad klassisk musik av skiftande karaktär till att låta 
påverka barnen när de målar. Här har observerats en tvåårig flickas sätt att använda penseln som ett 
verktyg för att avbilda musiken.”Hon målade med hela kroppen”. Detta, enligt pedagog B, visar på 
att alla barn, oavsett ålder kan ta till  sig musik på detta sättet.  Känslighet är direkt kopplad till 
sinnen. Dalcroze(1997) nämner den del i musiken som handlar om dynamisk kraft och rörelsens 
snabbhet. Dessa nyanser förnims av örat men också av muskelminnet. 

Sammanfattning
Samtliga informanter svarar att de upplever att det finns ett behov hos barnen att skapa ljud och att 
det är viktigt att få tillgång till ljud som de kan producera genom att upptäcka själva. Pedagog D går 
på djupet och fångar barns intresse att härma noter genom lyssnandets väg och menar att talet och 
musiken är nära sammansvetsade med varandra. Här kan en naturlig mötesplats äga rum utifrån 
barnens sätt att tänka. Pedagog B tar hjälp av estetiska uttrycksmedel som att visualisera det hörda 
genom målning.

4.5 Musiken och språkutvecklingen
Likheterna mellan tal och musik är närmre varandra än vi tror. Antal Lundström(1996) hävdar att 
barn på ett naturligt sätt skaffar sig en förståelse för helhetstänkande och att man inte behöver vara 
rädd för att väva samman ljud och tecken. 

Pedagog D som arbetar med barn i lägre åldrar, som tidigare nämnts, arbetar med sånger i denna 
åldern med fokus på melodin. ”Texten kan hindra inlärningen om barnen upplever den som för  
svår. I stället kan sång på stavelser kan vara nog så viktigt då barnen tränas i sin  munmotorik  
härigenom”. Lek med språket är dock viktigt påpekar pedagog D och använder medvetet rim och 
ramsor där barnen tydligt ger sig hän i den trygghet som språket skapar när barnen lever sig in i 
språkets rytm.  ”Vi ser att de vågar utmana sig själva.” Hon har tankar om att utveckla talet via 
”rapping”  då  man  får  in  ytterligare  en  aspekt  kring  musiken  och  får  därigenom  även  in  en 
musikstil, genom ramsan. Hon nämner att det finns många olika aspekter som har betydelse för hur 
människan kan tillägna sig kunskap kring språkförståelsen. ”Vi tycker om att lyssna efter ljud och  
klanger vilket har betydelse för musiken och språket sedan.” Pedagog C lyfter  rytmen som en del 
av musiken och är utvecklande för språket men hävdar att hon inte har någon vidare utbildning 
inom området och därför inte kan utveckla tanken. På den förskola där pedagog A och B arbetar tror 
man  sig  att  via  TAKK-tecken  kunna  förstärka  språket  genom  rörelser  som visualiserar  orden 
samtidigt som de uttalas. Här återfinns även en sångrepetoar som grundar sig till stor del via TAKK-
tecken.  
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Sammanfattning 
Pedagog  D lyfter  barnens  egen  fantasi  och  kreativitet  och  menar  att  detta  bidrar  starkt  till  att 
utveckla språket eftersom de själva är intresserade av det de skapar och därmed är integrerade i. 
Hon betonar leken som ett viktigt redskap för att tillägna sig kunskap. Alla informanter påpekar 
rytmen  som en  viktig  del,  att  via  språket  upptäcka  samband  med  musiken,  vilket  kopplas  till 
språkutveckling. Här stannar dock pedagogerna vid den auditiva återkopplingen av ljud via rörelse 
och utvecklar inte TAKK till att omfatta att läsa ordet. Barnen skriver inte heller eller kopplar vidare 
rörelsen genom att själva skriva ordet. 
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5. Analys av resultatet 
Genom  de  svar  jag  inhämtat  från  de  informanter  som  ingår  i  undersökningen  finns  vissa 
återkommande svar och en del mönster att skönja som utgör grunden för min analys.

Pedagogens roll och val av arbetsmetod
Gemensamt för samtliga informanters inställning till varför musik är viktigt i förskolan är att musik 
ses  som  en  källa  till  glädje  och  att  det  är  förutsättningen  till  att  skapa  en  bra  grund   i 
musikaktiviteten. På den ena förskolan arbetar man med mål för musiken i verksamheten för att 
skapa tillvägagångssätt där man är medveten om varför man arbetar utifrån ett visst tema eller väljer 
att fokusera på en specifik del av musiken. En viktig aspekt i dessa informanters förmedlande av 
musiken är att den ska stärka individen genom att barnet känner att det utvecklas. Detta sker när 
pedagogen medvetet registrerar vad barnet gör och uppmuntrar till  att utvecklas från där barnet 
befinner sig. På den andra förskolan är man medveten om att en målmedveten styrning av musiken 
hade  kunnat  tillföra  verksamheten  utvecklingsmöjligheter.  Enligt  ramfaktorteorin  finns  vissa 
faktorer  som  styr  och  påverkar  pedagogens  arbete,  Hammarberg  och  Sundquist  (2006).  De 
medvetna respektive omedvetna målen om varför musik är en viktig del av barns utveckling blir här 
tydliga och utgör ramarna för pedagogens arbete med musiken i barngruppen.

Informanterna är de personer som också ansvarar för musikaktiviteterna på respektive förskola och 
har en musikalisk bakgrund som enligt de själva skapat en strävan att vilja ge barnen på förskolan 
ett utbud av musik. Därmed införlivas Ehrlins teori (2012) om att personal ofta väljer bort musiken 
och inte vill ta ansvar på grundval av ett bristande musikaliskt självförtroende. Informanterna anser 
att det är hur man presenterar ett material som är avgörande för hur det tas emot av barnen. Därmed 
kan slutsatsen dras att pedagogens musikaliska bakgrund är relevant. Det faktum att pedagogerna 
uttalar en osäkerhet inför hur musik bör förmedlas till barnen i förskolan beroende på den grad av 
musikalitet de bär med sig, är kanske den viktigaste och största ramfaktorn.

Musikens fokus i förskolan
Den innehållsmässigt röda tråd som löper genom de båda förskolorna har fokus på sången eller 
barns  röster.  Pedagogerna  uttrycker  en  medvetenhet  om  barns  röster  och  beskriver  skillnad  i 
röstklang  vad  gäller  vuxna  respektive  barns  röster  som gör  att  man  medvetet  strävar  efter  att 
anpassa pedagogens röst efter barnens ljusa stämma. Likt Kodály sker den mesta sången i förskolan 
på gehör där närhet och ögonkontakt premieras men pedagogernas brist på planering innebär också 
att  musiken  skapas  utifrån  visböcker  där  en  sång  fungerar  som  arbetsmaterial  för  stunden 
tillsammans med barnen. Kodálys metod lyfter sången och går på djupet med att utveckla barns 
röster  och  gör  barnen  medvetna  och  tonsäkra  genom  solfége  (se  under  2.2,  sång).  Det  finns 
ingenting utifrån intervjuerna som visar på att man medvetet arbetar med sång utifrån tonsäkerhet. 
Däremot beskrivs i en av intervjuerna hur ett  barn målar till  klassisk musik och hur det barnet  
uttrycker det hon hör och upplever. Här visualiseras det hörda genom att gestalta dynamik genom 
rörelse. Dalcroze (1997) beskriver muskelminnet som en viktig del att ta fasta på vad gäller att 
uttrycka sig genom musik. Här får vi dessutom reda på hur barnet uppfattar musiken som inte hade 
kunnat beskrivas verbalt.

Hinder och möjligheter för musikens utrymme i förskolan
Det finns generellt ett motstånd i kollegiet som bygger på ett ointresse som hindrar musiken att 
framträda på ett sätt där den fyller en naturlig plats i barnens vardag på förskolan. Detta kan bero på 
den avsaknad i musikalisk beredskap som informanterna ger uttryck för råder på deras arbetsplats. 
Här är man överens om att fortbildning är ett bra sätt att utveckla eller skapa kunskap om varför 
musiken  behövs  i  förskolan.  Barns  initiativ  såväl  som pedagogens  är  viktig  i  det  musikaliska 
sammanhanget för att musiken ska verka som ett samspel där båda parterna kommunicerar med 
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varandra. Wiklund (2001) befäster pedagogens uppfattning att förvalta barnens idéer och slår fast att 
det  barn  tycker  är  intressant  lär  de sig  också  snabbare.  På  detta  sätt  varvas  nytt  material  från 
pedagogens kunskapsområde i musik med barnens intresse. Pedagogens roll som inspiratör är viktig 
och alla informanter menar att de är ensamma i sin roll som musikförmedlare men att mer fokus på 
musik skulle kunna sprida sig i arbetslagen. En pedagog ger uttryck för att musiken kan användas 
som medel för att nå andra kunskapsområden vilket enligt henne kan vara en grund till en metodik 
som legitimiserar musiken. Paulsen (1996) menar att det är viktigt att  pedagoger är medvetna om 
hur man kan hjälpa barn att uttrycka sig via sinnesupplevelser via ett estetiskt förhållningssätt. En 
förutsättning är att pedagogen är medveten om hur detta ska åstadkommas och själv har en bank av 
uttrycksmöjligheter och har medel att tillgå. Barn är olika och har olika uttryckssätt vilket innebär 
att det någon upplever via en känsla inte nödvändigtvis stämmer in på en annan. Gardner (1991) 
förklarar detta genom att  kategorisera våra olika sätt  att  tänka genom  ”De nio intelligenserna” 
eftersom de  visar  på  ett  vidare  sätt  att  se  på  kunskap.  Enligt  honom skulle  flera  intelligenser 
samspela genom våra sinnesupplevelser och bidra till  en bred kunskapssyn via en mångfald av 
uttryck.

Läs-och skrivutveckling i förhållande till musik
Generellt är informanterna osäkra till kopplingen  mellan läs- och skrivutveckling och att de har för 
lite  kunskap  inom  området  för  att  kunna  se  samband.  Rytmen  i  musiken  lyfts  dock  som en 
gemensam nämnare som skulle kunna utveckla barns språk. Musikens primära element är rytm och 
klang. Dalcroze (1997) beskriver rytmisk rörelse som något barn ofta har en förkärlek till och kan 
vara en källa till att vilja utforska andra delar inom musiken. Barn har olika grad av gehörsanlag och 
kan tillgodogöra sig musiken utifrån sina förutsättningar, så länge det tilltalar barnet.

Pedagogerna ser att det finns utvecklingsmöjligheter men att ett medvetet arbetssätt inte är etablerat 
på förskolan. På den ena förskolan har man utvecklat ett lekfullt förhållningssätt till musik och visar 
på lekens betydelse för att förhålla sig till exempelvis noter och rytmer. Detta utvecklas inte vidare 
eftersom tillräckliga kunskaper saknas. I stället för läs-och skrivutveckling vill informanterna prata i 
termer  av  språkutveckling  där  man  pekar  på  visualisering  av  ord  genom rörelse  som stöd  för 
språket. TAKK är en sådan arbetsmetod där detta synliggörs. Antal Lundström (1996) framhåller att 
det  är  viktigt  att  via  musicerandets  olika  former  och  uttryckssätt  utveckla  barnets  känsla  för 
musikalisk ljudproduktion där såväl inlärning via gehör som den medvetna notationen av ljud är 
viktig  och  kan  ske  parallellt.  Båda  dessa  tillvägagångssätt  att  utveckla  språket  kompletterar 
varandra, menar hon.

I  min  frågeställning  vill  jag  ta  reda  på  hur  pedagogerna  ser  på  språkutveckling  samt  läs-  och 
skrivutveckling i relation till rytmik/musik ? Kopplingen som Antal Lundström gör mellan musik 
och läs-och skrivfärdighet innebär att förståelsen av symboler konkretiseras och att pedagogen kan 
hjälpa barnet genom att via musiken upptäcka dessa samband. Informanterna uttrycker att de inte 
ser samband mellan musik och läs-och skrivkunnighet. Att kunna använda språket som verktyg för 
att se kopplingar till musiken där alla inneboende musikaliska element kommer till sin rätt är inte 
aktuellt. Därmed kan slutsatsen dras att pedagogerna arbetar utifrån i termer av språkutveckling och 
musik där språket ses i ett övergripande men snävare perspektiv eftersom man inte går på djupet av 
barns utveckling i  att  främja läs- och skrivutveckling.  Några av informanterna ser att  det  finns 
utvecklingsmöjligheter men att de vet för lite för att ta sig an området.

Sammanfattningsvis utgör ramfaktorteorin en övergripande och betydande del i denna studie där 
mer  kunskap  behövs  i  musik  och  läs-och  skrivkunnighet  för  att  arbeta  för  att  utveckla  barns 
musikalitet i  ett brett perspektiv. Varje barns uttrycksbehov måste tillgodoses om läroplanen ska 
vara ett styrdokument att förhålla sig till som en rimlig faktor i pedagogernas vardag i förskolan.
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6. Diskussion
Diskussionen har delats in i en metoddiskussion och en resultatdiskussion och har sin utgångspunkt 
i den analys som gjorts av resultatet.

6.1 Metoddiskussion
Eftersom en del av syftet var att undersöka pedagogernas förhållningssätt till musik valde jag en 
kvalitativ  form  av  intervju  då  den  lämpade  sig  bäst  för  detta  ändamål.  Här  får  pedagogerna 
möjlighet att diskutera frågorna och ger resultat av ett möte. Den kvalitativa forskningsmodellen 
kan lätt färgas forskaren, i detta fall av mig som intervjuat de berörda personerna i undersökningen 
(Kvale, 1997). 

Den kvantitativa metoden som får ett bredare resultat genom till exempel enkätundersökning och 
inte är så tidskrävande som den kvalitativa, hade dock inte blivit lika intressant eftersom den inte 
ger en nyanserad bild som genom intervjusamtal. I den kvantitativa forskningsmetoden läggs fokus 
på  siffror  och  är  användbar  i  mätbara  situationer  vilket  inte  är  fallet  i  denna  studie  eftersom 
resultatet då hade visat sig i form av ensidiga svar på riktade frågor. 

Resultatet hade kunnat påverkats annorlunda om jag valt  att intervjua pedagoger som inte hade 
någon musikalisk bakgrund alls. Detta till trots varierade informanternas erfarenheter och berikade 
undersökningen med olika syn och uppfattning kring musiken i förskolan. Undersökningen hade 
även kunnat innehålla observationer av pedagogernas arbete med musik i förskola då det är skillnad 
på vad jag får reda på härigenom än enbart vad som sägs genom intervjuer, undersökningen hade då 
också blivit mer omfattande.

6.2 Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen innehåller tre delar vars rubriker är kopplade till  mina frågeställningar och 
syftet med undersökningen. Jag tar slutligen upp i en avslutande del hur jag ser att pedagogerna 
skulle kunna arbeta vidare med de tankar de bär på och som kan leda till utveckling av musiken.

Vilken  syn  har  pedagogerna  på  sin  egen  musikalitet  och  hur  avspeglar  sig  detta  sig  i  
barngruppen ?
Av intervjuerna  framträder  pedagogernas  tankar  kring  att  tillhandahålla  musik  i  förskolan  vars 
främsta syfte  är  glädje.  Här lyfter  en pedagog att  det  dessutom är  en förutsättning för effektiv 
inlärning och hur man tar till sig något nytt. 

När informanterna pratar om vad musik har betytt för dem nämns olika färdigheter som det att ha 
deltagit i kör, spelat instrument eller dansat, som viktiga faktorer. Kan det vara så, att det att känna 
att man behärskar ett område i musiken ger insikt och skapar ett självförtroende som gör att man 
blir medveten om var man själv står i relation till musiken ? Informanterna menar att de vill ge 
vidare det de själva har fått uppleva genom musiken och har därmed ett syfte som innebär en inre 
strävan att förmedla något mycket viktigt, nämligen en upplevd känsla av tillfresställelse genom att 
kunna uttrycka sig. Om detta är en sanning skulle slutsatsen kunna dras att de pedagoger som inte 
har någon musikalisk bakgrund eller kan dra paralleller till musiken på detta sätt därför inte heller 
förstår syftet att förmedla musik till barnen i förskolan.

Enligt  Dalcroze  (1997)  är  det  viktigt  att  återuppväcka  och  utveckla  känslolivet  från  tidigaste 
barndomen och att därigenom hitta medel för att utvecklas på ett personligt plan. Det är först då, när 
man förstår musikens kraft som det finns möjlighet att nå fram till andra. Han menar vidare att det 
är viktigt att betrakta musiken som något som berikar livet och ger en djupare förståelse för det 
vackra. Jag tror att alla människor bär med sig en känsla av musikens betydande kraft och härifrån 
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kan  finna  en  anledning  till  förmedlande  av  musiken.  Enligt  Still  (2011)  gäller  det  att  via  ett 
personligt förhållande till musiken förmedla vidare via den egna inspirationsbärande övertygelsen 
om vad musiken kan erbjuda. Då blir det en ärlig och övertygande kommunikation som bygger på 
att föra vidare något betydelsefullt.

Kollegors inspiration och delaktighet spelar en stor roll  för hur musikens ansikte visas upp för 
barnen.  Ju  större  stöd  i  arbetslaget  desto  större  gensvar  hos  barnen  eftersom  de  känner  en 
övertygelse som kommer att prägla verksamhetens syn på detta viktiga kunskapsområde. Eftersom 
musik verkar ha en särställning inom förskolan skulle denna gemensamma insikt och vilja att jobba 
för ett tydligare musikaliskt mål kunna skapa det musikaliska självförtroende som behövs för att nå 
ut till barnen.

Det  måste  finnas  en  balans  mellan  barns  och  pedagogens  val  av  musik  eftersom  barnen  är 
oförmögna att kunna välja det de inte känner till. Genrer som bjuder på ett brett urval av för barnet 
främmande  klanger  och  ideal  är  viktigt  att  förskolan  erbjuder  eftersom  verksamheten  enligt 
läroplanen ska utgöra ett komplement till hemmet. Antal Lundström (1997) menar att det inte är så 
vanligt att det finns sjungande, musicerande förebilder i barnens hem och det därför är viktigt att 
barnen  får  detta  via  förskolan.  Pedagogens  brist  på  kunskap  inom musikmetodik  kan  vara  en 
anledning till att musikförmedlandet inte får den kraft som skulle kunna ge  den inspiration som gör 
att barnen blir mer delaktiga. Kollegors bristande intresse i ämnet utgör ett hinder.

Målen  för  estetiska  aktiviteter  är  omtvistade.  Paulsen  (1996)  menar  att  det  är  huvudsakligen 
psykologiska, pedagogiska eller sociala mål som dominerar som huvudmål för aktiviteterna. Detta 
innebär, att det att lita på sina egna talanger och att utveckla dessa inte får lika starkt fokus som det 
att vara social och få vänner och bli omtyckt. Vidare, menar hon att de estetiska ämnena borde ha 
klara estetiska mål. Inom musiken kan detta vara att till exempel lära sig en sång för att melodin är 
fin och använda musiken som ett självändamål i sig där sinnenas njutning får den betydelsebärande 
rollen. Den utvecklingspedagogiska inställningen gör att musiken inte kommer i fokus och banar 
väg för att hjälpa barnet att ge uttryck för sina tankar och känslor.

Ramfaktorteorin
Intervjuinnehållet visar pedagogernas beredskap inom ämnet musik och förhåller sig till musiken 
utifrån pedagogens förutsättningar.  Generellt  är  man medveten om att  musik omfattar en större 
helhet eller att den är utvecklingsbar men  pedagogerna är inte metodiskt medvetna eller för en 
didaktiskt  genomtänkt  strategi  för  att  föra  fram  musikens  budskap.  Enligt  Hammarberg  och 
Sundquist  (2006) kan ramfaktorteorin i  skolan resultera i  att  elever som stöter  på problem blir 
lotsade förbi problemet och inte förstår helheten eftersom de svårigheter de möter i undervisningen 
inte når någon klarhet. I detta fall, i förskolans värld innebär ramfaktorerna pedagogernas brist på 
musikalisk utbildning och tid för att kunna planera utifrån de förutsättningar som därmed finns i 
förskolan.

Hur använder sig pedagogerna av musik i förskolan ?
Vilka  delar  av  musiken  fokuseras  och  hur  tar  man  sig  an  musiken  utifrån  de  essensskapande 
innehållsmässiga delar som musiken består av ? I den tidigare forskning som Dalcroze, Kodály, 
Suzuki och Orff är föregångare till kan skönjas en vid syn på musikalisk beredskap som tar hänsyn 
till musikens beståndsdelar. Hur pedagogerna använder sig av musik i förskolan bör således förstås i 
ljuset  av  ovanstående  del  som  handlar  om  pedagogernas  musikaliska  bakgrund  och  deras 
erfarenheter  av  vad musik  betyder  för  dem.  Hur  de  olika  pedagogerna  använder  sig  av  musik 
varierar på de olika förskolorna men det positiva och generellt dominerande är att pedagogerna ser 
intresset via barnens perspektiv och låter detta synas i verksamheten. I detta ser jag dock en fara 
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som grundar sig i att pedagogerna låter sig påverkas av hur barnen upplever musikaktiviteten och 
dömer utifrån detta, kvaliteten på musikstunden. Pedagogernas val av den musik som ska ingå i 
förskolan styrs till viss del också av den musik som pedagogerna finner intressant och sållar därmed 
bort det som inte är i enlighet med deras tycke och smak. Positivt är dock att det finns intresse och 
en  uttrycklig  vilja  att  utveckla  genrebredden  till  att  omfatta  den  musik  som  uppfattas  som 
svårtillgänglig men att man inte vet var man ska leta.  Av intervjuerna framkommer att sådan musik 
som klassas som svårtillgänglig kan vara till exempel hårdrock eller folkmusik samt jazz,  inom 
vilket område pedagogerna själv ogillar musikstilen eller inte är bekant med den. 

Våra traditionella sånger ingår i pedagogernas planering i förskolan som en självskriven del och är 
viktig som traditionsbärare och förmedlare av vårt kulturarv. Hade dock vårt kulturarv fördelats 
över hela året som en integrerad del av sång och rörelse i musiken tror jag att dessa delar kunnat 
behandlats på ett djupare plan och blivit en accepterad som en naturlig del av verksamheten.

Barns kreativa sidor verkar utifrån intervjuerna få litet utrymme i förskolan och sker på bekostnad 
av hur pedagogerna styr musikstunden. Det framgår också från intervjuerna att detta kan bero på att  
många pedagoger vill ha ordning och reda och inte tillåter barnen ”att vara stökiga.”  Jag tror att 
man till följd av denna oflexibilitet förlorar barns fantasi att komma till sin rätt och i stället hämmar 
barns idéer att få det utrymme som barnen kräver. Slutligen tror jag att det är viktigt att ange ramar 
som barnen kan röra sig kring för att skapa trygghet att utveckla sin kreativitet i.

Hur ser pedagogerna på läs-och skrivutveckling i förhållande till musik ?
Kopplingen  mellan  läs-och  skrivutveckling  verkar  vara  en  tanke  som inte  är  fullt  etablerad  i 
förskolan. Jag tror att det kan ha att göra med pedagogens förhållande till kreativitet som, tidigare 
nämnt, får endast lite utrymme inom musiken i förskolan. Jag tror att man hade kunnat improvisera 
fram möjliga sätt att förhålla sig till läs- och skrivutvecklingen tillsammans med barnen och låta de 
bana vägen för hur det skulle kunna gå till.  Eftersom barnens utveckling är på topp under just 
förskoleåldern får denna tid inte försummas, menar Antal Lundström (1996) och pekar på barnens 
sensomotoriska period som äger rum då barnet befinner sig i åldern tre till sex år. Då barnet vid 
denna tids främsta intresse är att röra på sig bör detta kunna sammanlänkas med behovet av att 
sammanföra rörelse och rytm.  Rytm lyfts  av pedagogerna själva som en del  av språket  där en 
potentiell utveckling skulle kunna ske. På en av förskolorna där man arbetar med sång via TAKK-
tecken berörs rytmen genom sångerna och visualisering av orden genom rörelse för att memorera en 
text  eller  enstaka  ord  men  man  tar  inte  steget  fullt  ut  för  att  låta  detta  omfatta  även  barnens 
utveckling av att läsa det skrivna ordet eller att själva se samband mellan det auditiva som förstärks 
via rörelsen till att vidare visualiseras på papper.  På en av förskolorna där man ser en koppling till  
att ”rappa” texter införlivas en lyckad kreativ tanke. Här närmar sig också sången som en naturlig 
del talet och utgör en hårfin övergång. Antal Lundström (1996) menar att språket likt musiken har 
gemensamma  drag  där  de  akustiska  elementen  används  på  samma  sätt  genom  tonhöjd,  paus, 
tonstyrka och tempo. Antal Lundström har i sitt arbetsmaterial ”Synliga ljud” nedtecknat symboler 
som förstärker dessa musikaliska element vilka hade kunnat utnyttjas parallellt för att förstärka ord 
som barn kommer i kontakt med. Eftersom barn utvecklas i olika takt anser jag att de barn som 
har”knäckt läskoden” och redan i förskolan utvecklar färdigheten att läsa och skriva, bör utmanas i 
denna viktiga fas som enligt Ådén (2012) måste tas tillvara på då barns hjärnor utvecklas som mest 
och då inlärningen är som mest optimal. 

Språkutveckling är således perceptionen av det vi skaffar oss en förståelse för då vi genom vårt 
minne lagrar någonting som vi känner igen. Detta kan omvandlas till ljudsymboler eller tecken som 
nedtecknas  och  mynnar  då  ut  i  läs-  och  skrivutveckling.  Språkutveckling  är  det  informanterna 
fokuserar på och lyfts fram som viktigt samband mellan språk och musik.
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Utvecklingsmöjligheter utifrån estetiskt tankesätt
Informanterna uttrycker en vilja att utvecklas musikaliskt och ser möjligheter och en lust att vilja 
utforska de områden där man ser en utvecklingsmöjlighet. Under intervjuns gång framkom en rad 
kreativa idéer om hur musiken skulle kunna utvecklas via drama, målning, notläsning och lyssning 
via vidgad syn på andra genrer och världsmusik. Dessa idéer existerar i pedagogernas tankar men är 
inte integrerade i förskolans verksamhet i dag. Jag upplever av samtalen att  döma att det finns 
många tankar men att man inte har en struktur för ett genomtänkt tillvägagångssätt som möjliggör 
att dessa tankar blir förverkligade. Genom fortbildning där pedagogerna tillsammans med barnen 
kontinuerligt får påhälsning av en rytmikpedagog skulle verksamheten kunna berikas med idéer. 
Utifrån ett musikpedagogiskt perspektiv kunde detta stärka pedagogernas syn på hur man kan jobba 
med musik och kreativitet innefattande läs-och skriftspråket där man ser helheten i ett nytt sätt att 
tänka
.
Det är min förhoppning att denna undersökning ska kunna berika andra pedagogers syn på hur man 
kan tänka kring- och arbeta med musik i förskolan utifrån ett brett synfält. Detta material vänder sig 
till alla de pedagoger som vill utvecklas utifrån sina förutsättningar och förhålla sig  kritisk till  hur 
olika metoder påverkar den pedagogiska rollen i arbetet med musik och barn i verksamheten.
Utifrån  olika  forskares  syn om hur  barn tänker  kan vi  möjligen  finna en  djupare  förståelse av 
musikens språk och vidareutveckla ett varierat sätt att förhålla oss till olika läranden.
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Bilaga A

Intervjuguide

 Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor ut på er förskola ? 
 Hur många jobbar heltid/deltid ?
 Hur många av dessa är förskollärare/ barnskötare/ outbildad personal ?
 Hur mycket tid ägnas åt musik i förskolan ? Prioriteras tid att planera musikaktiviteter ?

Musiken underliggande kraft och betydelse för pedagogen/personen

 Vad betyder musik för dig ? Hur har den präglat/präglar dig ?
 Hur ser du på din egen musikalitet ? Hur speglar detta din förmedlande roll i 

musikaktiviteterna med barnen ?
 Vad ser du för hinder möjligheter beroende på din musikalitet vad gäller att hålla i en 

musikaktivitet ? 

Musikens betydelse i förskolan 
Hur kan en  musikaktivitet se ut ? Hur används rytminstrument ? Vilken roll spelar 
sången ? Hur tränas barnen i att aktivt lyssna ? Hur tränas rörelse genom musiken ?

 Hur tas barns kreativa sidor tillvara på i musikaktiviteterna ?
 I vilken grad används olika musikgenrer i verksamheten ?
 Hur mycket spelar barns inflytande in i verksamheten gällande musik ?
 Hur påverkas barnens intresse för musik tror du beroende på om initiativ kommer från 

barnen eller pedagogen ?
 Vad är viktigt för dig att förmedla via musiken ? 
 Vad tycker du är viktigt att barn får med sig från musikens värld från sin tid i förskolan ?
 Hur arbetar du/ni i verksamheten för att ta tillvara på/utveckla varje barns läs-och 

skrivkunnighet ? Kopplar ni barnens språkutveckling till musiken ? Hur ?
 Kan musiken utveckla barns läs- och skrivkunnighet ?

 Hur tror du att man kan utveckla musiken ännu mer i förskolan ? Behövs fortbildning/mer 
resurser ?

 Vill du tillägga något ?
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