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Abstrakt 
 

Titel: ”Musik och barn hör liksom ihop på något sätt” – om musik som pedagogiskt 

verktyg i förskola och förskoleklass. 

 

Engelsk titel: ”Somehow music and children belong together” – about using music as a 

pedagogical tool in preschool. 

 

     Antal sidor: 46 

 

 

Efter att ha studerat musikdidaktik under en termin har vi beslutat att inrikta oss på 

musik i vårt självständiga arbete. Syftet med arbetet är att undersöka i vilken 

utsträckning samt på vilket sätt musik kan användas som ett pedagogiskt verktyg i 

förskolan och förskoleklassen. De inledande frågeställningarna handlar om på vilket sätt 

musik kan fungera som ett användbart verktyg för att skapa ett lustfyllt lärande, 

huruvida det finns ett syfte bakom de musikaktiviteter som genomförs i förskola och 

förskoleklass samt huruvida musiken prioriteras som en del av läroplanen och i så fall 

på vilket sätt.  

 

En kvalitativ undersökning genomfördes i form av sex intervjuer med åtta förskollärare 

inom förskolan och förskoleklassen.  Resultatet visade att samtliga förskollärare arbetar 

med musik på något sätt, i varierande utsträckning, både i förskolan och i förskoleklass, 

men att några av förskollärarna känner en viss osäkerhet inför aktiviteter som innehåller 

musik. Samtliga hade fått viss undervisning i att spela något instrument, men sedan inte 

utövat det i sin yrkesroll.  

 

I förskolans läroplan, som även används i förskoleklass, finns enbart ett strävansmål 

som handlar om musik. I intervjuerna som genomförts framkommer dock att musik kan 

användas i flera sammanhang och syften samt fördelar med att ge musik en mer 

framträdande roll i förskolan och förskoleklassen.  

 

Nyckelord 
 

Musik, musikaktiviteter, förskola, förskoleklass, barn, pedagog. 

 

Tack 
 

Vi vill tacka vår handledare för allt stöd och all hjälp under arbetets gång. Vi vill även 

tacka de personer som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer, det har varit till stor hjälp 

för vårt arbete och utan er hade det inte gått att genomföra denna undersökning.   
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1 Bakgrund 
 

”Musik skapar glädje och dans 

    Glädje och dans skapar rörelse 

    Rörelse skapar koordination 

    Koordination skapar förståelse 

    Förståelse skapar ord  

Ord skapar meningar 

    Meningar skapar ett språk”  

(Vesterlund, 2013:8). 

 

1.1 Definition av centrala begrepp  
 

I arbetet kommer vi använda begreppet pedagog och i de avsnitt som rör intervjuerna 

syftar vi på förskollärare, eftersom samtliga vi intervjuat är utbildade förskollärare, 

medan vi i andra avsnitt syftar på barnskötare och förskollärare som arbetar i förskolan 

eller förskoleklassen.  

 

1.2 Vad är musik? 
 

I antikens mytologi fanns väsen som gav röst åt allt det vackra i livet. Dessa väsen 

kallades muserna och deras förmåga kom att betraktas som konst, mousiké techne, ur 

vilket ordet ”musik” härstammar (Uddén, 2004). Enligt myten skapade Zeus världen, 

som bestod av härlighet. Trots denna härlighet kände gudarna att något saknades, detta 

”något” var det musiska, som kunde beskriva och lovorda härligheten i ord och toner. 

Det musiska betraktades således som gudarnas gåva till människorna. Under antiken 

betraktades det musiska som en odelbar helhet bestående av språket, diktningen, dansen 

och tonkonsten (Varkøy, 1996), medan innebörden i ordet musik på senare tid dock 

begränsats under den kulturella och instrumentalmusiska utvecklingen i västvärlden 

(Uddén, 2004).  

 

Musicerande handlar om att uppfatta kroppens och röstens rytm och klang samt utifrån 

sina egna förutsättningar utveckla känslan av rytm och musik. Vesterlund (2012) menar 

att när musicerande nämns är det sången många tänker på, men att kroppen i allra 

högsta grad är involverad genom rytmiska rörelser, dans och förmågan av att 

frambringa ljud. Kroppen kan användas som en mänsklig trumma när ljud och rytmer 

skapas på ett lekfullt sätt. Vesterlund menar även att rytmen finns hos varje människa, 

det gäller bara att hitta den (Vesterlund, 2012). 

 

Varje kultur och tidsskede framställer musik på olika sätt utifrån de allmänna riktlinjer 

som finns för vad som kan benämnas som musik. Det finns inget självklart svar på vad 

musik är, oftast är det olika sociala aspekter som spelar in. Hur musik uppfattas beror på 

vilka värden som läggs i musiken och vilka åsikter som frambringas i olika musikaliska 

sammanhang. Människan uppfostras tidigt in i en viss förståelse för vad musik innebär 

och i barnets uppfattning av vad musik är visas den sociala miljöns betydelse 

(Riddersporre och Söderman, 2012). 
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1.3 Musikhistoria 
 

Så länge människan funnits har det funnits musik, i alla tider och alla kulturer. Musik 

har funnits med i glädje, sorg, fest, högtid, religiösa ritualer, arbete och avkoppling och 

människor verkar inte klara sig utan musik (Jederlund, 2002).  

 

Tankar kring hur och varför musik påverkar människor starkt fanns redan under antiken, 

där musik ansågs vara ett viktigt hjälpmedel när unga pojkar skulle uppfostras till goda 

samhällsmedborgare. Musisk kunskap påvisade pålitlighet och moralisk trovärdighet 

och de som saknade musiska kunskaper ansågs inte vara varken intelligenta eller 

kulturella. Grekerna hade upptäckt att musik hade en direkt påverkan på människors 

karaktär och etik samt att musik kunde hämma farliga begär och genom att gå rakt ner i 

djupet i människan ansågs den även kunna skapa ett lugn i själen. Den viktigaste delen i 

musik ansågs då vara sången och melodin, främst körsång (Lundström, 1996).  

 

I dialogen Protagoras påpekar filosofen Platon: ”Musiken kan förstärka de poetiska 

orden med melodi och harmoni, levandegöra dem och rista in deras innehåll i själen. 

Ordens renhet kommer fram, då innehållet inte upplevs bara som en privat känsla, utan 

som en gemensam övertygelse” (citerat efter Lundström, 1996:13). Aristoteles, en 

filosof som tillhörde generationen efter Platon, ansåg att litteratur och musik var vägen 

till allmänbildning och därför borde de båda delarna ha en del i bildningssystemet. 

Aristoteles menade att musiken skulle användas aktivt för etisk fostran och utveckling 

av självkontrollen (Lundström, 1996). 

 

Under romarrikets tid var syftet med utbildning att fostra lämpliga soldater åt staten, 

individer som var modiga, starka, pålitliga och praktiskt duktiga. Skolan påminde 

således om soldatläger och innehöll en mängd fysiska aktiviteter. Musikens del i 

undervisningen var att ge avkoppling och nöje mellan de olika fysiska aktiviteterna. 

Grekiska musiker, som hölls som slavar under romarrikets tid, var ofta de som stod för 

den musiska underhållningen och musikeryrket hade ingen hög status (Lundström, 

1996).  

 

Under tidigare medeltiden menade Augustinus, en av de mest respekterade prästerna, att 

musiken tillsammans med matematik, geometri och astronomi skulle betraktas som 

viktiga delar inom inlärning. Han menade dock att användningen av musik borde 

begränsas till kyrkan, men att den även fick användas i skolan om det bidrog till att 

barnen bättre kunde förstå Bibelns innehåll och lära (Lundström, 1996).  

 

På 700-talet, som tillhör den så kallade folkvandringstiden, gav kejsaren Karl den store 

ut Europas första förordning om att undervisning skulle vara obligatorisk och han lade 

fokus på att förbättra präst- och lärarutbildningar. Han betraktade sången som en viktig 

del, då den rena och religiösa sången var grunden för disciplin och anpassning. Under 

1000-talet utvecklades det musikaliska skriftspråket med hjälp av en italiensk 

musikvetare vid namn Guido av Arezzo. I hans version av ”Johanneshymnen” börjar 

varje fras i en ton högre än den tidigare, från grundtonen och upp till sjätte tonen i 

skalan och han använde den första stavelsen i varje fras för att namnge den nya tonen. 

Detta ledde så småningom fram till det sätt som används än idag, att sjunga efter noter 

på stavelserna Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti (Lundström, 1996).  

 

Under renässansen uppstod en ny form av musik som inspirerades av den italienska 

folkkomedin, commedia dell’arte”. Denna nya musikform var skildrande och 
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engagerande och kunde dessutom uttrycka och spegla människors känslor, 

sinnesstämningar och passioner. Ur denna musikform växte så småningom operan fram 

(Lundström, 1996).    

 

Under tidigt 1900-tal uppstod den så kallade populärmusiken, som bestod av 

kommersiell och enkelmusik som exempelvis schlager, visor, rock och dansmusik 

(Ehrlin, 2012).  

 

1.4 Musiken och människan 
 

Musik fungerar som en internationell mänsklig kulturkod, ett språk som är förståeligt 

för alla människor. Spelas en sorgsen melodi kan majoriteten av de som lyssnar, oavsett 

etnisk eller kulturell bakgrund, uppfatta känslan av sorg i melodin och spelas ett glatt 

stycke upplever de flesta upplyftande känslor (Lundström, 1996).  

 

Människan har djupt behov av att genom erfarenheter och upplevelser skapa förståelse 

och musik kan betraktas som en spegling av den mänskliga tankens utveckling. 

Musikens olika processer, exempelvis ton, rytm, klang och harmoni, hjälper människor 

att mötas och kombinera nya kunskaper med tidigare erfarenheter (Lundström, 1996). 

Jernström och Lindberg (1995) menar att även sången är betydelsefull för människan, 

eftersom den kan väcka minnen och användas för att uttrycka känslor (1995). 

 

Redan i tidig ålder, beroende på vilka möjligheter barn får att delta i olika musikaliska 

möten, socialiseras de in i en förståelse för vad musik innebär. Detta innebär att 

förskolan som utvecklande verksamhet har en betydelsefull roll i att göra barnen 

delaktiga i olika musiska aktiviteter (Riddersporre & Söderman, 2012).  

 

1.5 Miljö 

 

Under barnens vistelse på förskolan ska de ges möjlighet att använda sig av skapande 

och att arbeta med och utveckla olika uttrycksmedel, som exempelvis musik. En viktig 

faktor för att möjliggöra detta är att den fysiska miljön på förskolan tillåter det. 

Utformningen av miljön och i vilken utsträckning material av olika slag finns 

tillgängligt har betydelse för vilka uttrycksformer barnen använder sig av och därmed 

kan utveckla (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

 

Inomhusmiljön på förskolan ska vara lugn och trygg samtidigt som den ska ha plats för 

rörelse och lämna utrymme för sång, fantasi och utforskande. Inom Reggio Emilia- 

pedagogiken, ett arbetssätt som spridit sig till många svenska förskolor, beskrivs miljön 

som den tredje pedagogen, vilket innebär att även miljön anger förutsättningarna för 

barns utveckling och lärande. Ofta betraktas rörelselekar som något som kräver stora 

ytor att röra sig på, men denna form av aktivitet kan även genomföras inomhus så länge 

inomhusmiljön erbjuder möjligheter att dansa och röra sig till musik (Ellneby, 2011).  

 

1.6 Förskolans läroplan 
 

I förskolans läroplan uttrycks: ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med 

hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att 
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främja barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2010:7). Med denna del av 

läroplanen följer även mål som uttrycker att  

 

”Förskolan ska sträva efter 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, 

 utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande, 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp 

av olika material och redskap” (Skolverket, 2010:21).   

 

Eriksson (2013) menar att musik och andra estetiska uttrycksformer har fått utrymme i 

förskolans läroplan, men ifrågasätter huruvida detta utrymme är tillräckligt stort. Andra 

delar av läroplanen, som naturvetenskap, matematik och teknik, har flera mål vardera 

medan bild, rörelse, sång och musik, dans och drama står gemensamt under ett enda 

mål, samt ytterligare ett mål om motorik och skapande. Eriksson ifrågasätter vidare om 

det är så att Skolverket anser att teoretiska kunskaper bör ha ett större utrymme i 

läroplanen än upplevelser och estetiska uttrycksformer, eller om varje pedagog ansvarar 

för i vilken utsträckning musiken integreras i verksamheten (2013).  

 

I boken Musikvetenskap för förskolan beskrivs denna del av uppdraget utifrån två 

synvinklar. Den första innebär att eftersom barnen mött och upplevt musik på olika sätt 

i hemmet, är det en utmaning för förskolans personal att komplettera det barnen redan 

har med sig. En del barn kanske har sjungit, men inte fått pröva på att spela något 

instrument, medan andra enbart mött musik genom tv och andra medier, men inte själva 

fått möjlighet att sjunga tillsammans med andra eller göra musik på egen hand. Den 

andra synvinkeln innebär att barnen kanske inte fått med sig så mycket i sin individuella 

ryggsäck med erfarenheter, utan behöver all stimulans och alla möjligheter förskolan 

erbjuder (Riddersporre & Söderman, 2012). 

 

1.7 Musik – en väg att nå läroplanens strävansmål 
 

Pedagogers uppdrag handlar om att på olika sätt ge barnen möjligheter att erövra nya 

kunskaper och utvecklas på bästa sätt. Sång, musik och rörelse är användbara redskap 

och för vissa pedagoger faller det sig mer naturligt att dessa redskap är en del av 

vardagen i förskolan, medan det för andra kräver mod, arbete och hjälpmedel för att 

våga använda sig av musik (Eriksson, 2013). Riddersporre och Söderman (2012) menar 

att musiken är viktig för barns utveckling och det finns även forskning som stärker att 

barn med hjälp av musik blir bättre på att samarbeta och skickligare i andra ämnen, 

exempelvis matematik (2012). Enligt förskolans läroplan ska verksamheten bidra till att 

barnen utvecklar sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i flera 

olika uttrycksformer, såsom musik och rörelse (Skolverket, 2010). Trots det är det oftast 

de estetiska inslagen i undervisningen som prioriteras bort när det krävs ändringar i den 

pedagogiska verksamheten (Riddersporre & Söderman, 2012).  

 

I förskolans läroplan anges vilka mål, normer och värderingar pedagogerna ska sträva 

efter att barnens utvecklas i enlighet med. Hur verksamheten ska uppnå målen, 
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normerna och värderingarna är sedan upp till varje kommun och verksamhet att 

bestämma. Eriksson (2013) hänvisar till Anna Ehrlin, forskare vid Örebro universitet, 

som menar att musik är ett användbart redskap för språkstimulering och social träning i 

förskolan, och har även en viktig del i barnens kognitiva, sociala och emotionella 

utveckling (2013). 

 

Musik bör betraktas som ett språk, både verbalt och ickeverbalt, som alla vuxna och 

barn förstår. Utöver att bidra med ny kunskap skapar musik även glädje och lockar till 

mod. Det går att uppnå många mål med musik och det är samtidigt en upplevelse för 

alla sinnen. Det finns således ett antal fördelar med att lägga fokus på att medvetet 

använda musik i förskolan, och alla pedagoger och barn ägnar sig, mer eller mindre 

medvetet, åt musik i varierande utsträckning. Alla människor är musiska och det 

viktigaste är inte hur musiken vi ägnar oss åt låter, det viktigaste är att det låter och att 

det finns glädje i musikaktiviteterna. Går det inte som planerat får pedagoger helt enkelt 

bjuda på sig själva (Eriksson, 2013). 

 

Lundström (1996) menar att en utbredd inställning bland de som ansvarar för 

verksamheters planering är att musik är en form av underhållning och trivselfaktor 

snarare än ett användbart redskap, men musik är så mycket mer och dess pedagogiska 

betydelse sträcker sig längre än att underhålla (1996).  

 

1.8 Barns musikaliska utveckling 
 

Musik med ljud som har en särskild jämn frekvens kan vara ett verktyg som verkar 

lugnande och ha en sömngivande påverkan på det nyfödda barnet. Det finns dock 

forskning som visar att det sker en förändring när barnet börjar närma sig halvåret och 

det blir en form av motsatt effekt. När barnet är halvåret gammalt blir det mer 

uppmärksamt, lyssnar och vänder sig till ljudkällan och visar tecken på glädje, vilket 

gör att barnet kan börja skilja musik från andra ljud (Sundin, 1995).         

 

Lundström (1996) menar att forskare som kartlagt barns musikaliska 

färdighetsutveckling beskriver att barn under sitt första levnadsår reagerar på ljud och 

att det under sitt andra förmår att använda spontan musiklek med hjälp av ljuden. När 

ett barn är mellan två och tre år gammalt kan han/hon skapa mönster ur sånger som varit 

återkommande i omgivningen och därmed är kända. Mellan sitt tredje och fjärde 

levnadsår kan barn utveckla en förståelse för hur melodier är upplagda och även 

utveckla fullständig tonkänsla. När barn befinner sig mellan sitt fjärde och femte 

levnadsår utvecklas förmåga att registrera rytm, tonhöjd och paus och när barnet är 

mellan fem och sex år gammalt utvecklas även förmåga att urskilja olikheter i 

strukturen, exempelvis starkt och svagt. När barnet sedan är mellan sex och sju år 

gammalt behärskar han/hon att följa musikaliska förlopp i en större utsträckning än 

tidigare. Författaren menar vidare att tanken med denna beskrivning av barns 

musikaliska utveckling syftar till att tydliggöra att det finns perioder i barns utveckling 

då de är särskilt mottagliga för vissa områden och att det då är extra viktigt att fokus 

läggs på att stimulera dessa, eftersom det i efterhand kan vara svårt att komplettera de 

områden lika effektivt senare i barnens utveckling (1996).  

 

1.9 Pedagogers förhållningssätt och syfte 
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Musik skulle kunna användas som redskap för utveckling och lärande i förskolan i 

betydligt större utsträckning än det används idag (Lundström, 1996). Det kan 

exempelvis användas för att skapa gemenskap och en positiv miljö samt för att barnen 

ska tillägna sig kunskaper, värderingar och beteenden (Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2008). Att starta dagen med en samling som 

innehåller musiklyssning är ett sätt att ge barnen en mjukstart, eftersom alla blir 

delaktiga och det sker en gemensam aktivitet. En sådan musikaktivitet kan bidra till att 

barnen känner samhörighet, samtidigt som de förbereds inför dagens kommande 

undervisning (Jernström & Lindberg, 1995).  

 

Det finns flera synsätt på vad musik bidrar till i förskolan, det kan bidra till ökade 

kunskaper inom matematik, vidgad språkutveckling och utveckling i sociala färdigheter. 

Något som dock inte bör glömmas bort är barnens kunnande om det estetiska i sig, 

vilket kan diskuteras utifrån huruvida musik ska betraktas som en produkt eller en 

process. Produkten kan vara det strävansmål som pedagogerna arbetat med i 

barngruppen, dels den musik som skapats och dels de kunskaper som barnen tillägnat 

sig. Dessa kunskaper utgör även processen, eftersom kunskaperna ständigt förändras 

utifrån nya erfarenheter (Pramling Samuelsson m.fl. 2008).  

 

Ebbelind och Löfgren (2010) ser de estetiska läroprocesserna som viktiga verktyg för att 

skapa meningsfull kunskap då alla sinnen används. De menar att kunskap är mer än bara 

fakta som lagts på minnen, kunskap är även erfarenhet som införskaffats och 

individerna blivit medvetna om. De estetiska läroprocesserna omfattar såväl intellekt 

och sinne, som teori och praktik. Att använda sig av musik i andra ämnen kan gynna de 

barn som har svårt att tillgodogöra sig stillasittande undervisning. Musik kan även vara 

ett verktyg för de barn som klarar av att erövra kunskap på det mer traditionella sättet, 

men musiken kan då istället inbringa andra vinster, som att exempelvis träna upp 

musikaliska förmågor eller vara till hjälp i det sociala samspelet.  Ebbelind och Löfgren 

ser samarbetet med musik och andra ämnen som något som gynnar alla, oavsett om 

barnet ser det som träning, avkoppling, en chans till att få skapa eller som en lek (2010).      

 

Sundin (1995) menar att förskolan, till skillnad från skolan, rent musikaliskt har en 

fördel i det pedagogiska arbetet då de allra flesta aktiviteterna har lika status och kan på 

så sätt styras efter personalens intresseområden. Är det då musikintresserad personal i 

verksamheten finns möjlighet att kunna använda sig av det intresset i det pedagogiska 

arbetet (1995). 

 

Integration mellan musik och övriga ämnen är gynnsam på flera sätt, eftersom 

kunskaperna inom ämnena fördjupas genom att musiken ger möjligheter till fler 

infallsvinklar och upplevelser. Kunskaperna stärks på det sättet genom att 

faktakunskaper och känslor kopplas samman till en helhet. I arbetet med andra språk 

utöver det egna modersmålet kan musik användas i form av att sjunga sånger på det 

aktuella språket, exempelvis engelska, och i ämnen som naturkunskap kan musik 

användas i form av ljudet av fågelsång och däggdjurens läten, detta för att stimulera 

barnens ljudförståelse (Lundström, 1996). I matematik, såväl som i musik, finns ett 

flertal olika mönster, det kan handla om mönster i rytm eller melodi och kan även vara 

en skala eller en takt. Detta kallas mönster eller struktur och förmågan att kunna känna 

och höra mönster i musik är lika betydelsefull som att förmå att känna igen mönster i 

matematik. Musiken kan även hjälpa barnen att koppla ihop det abstrakta med det 

konkreta, exempelvis i arbetet med tallinjen i form av att sjunga de olika talen och 

gestalta avståndet mellan talen med kroppen. Matematiken förstärks då dels av det som 
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hörs, det musikaliska, och dels av det som ses, det visuella (Löfgren & Ebbelind, 2010). 

Eriksson (2013) menar att olika sorters musik är användbara vid olika aktiviteter under 

dagen, en sorts musik kan vara användbar vid avslappning och annan musik kan vara 

bra att städa till (2013).  

 

De flesta barn uppskattar musik och tycker om att dansa och röra sig till den, men valet 

av musik som spelas avgör hur många som rycks med och i vilken grad. Även 

pedagogers förhållningssätt är av betydelse, släpper pedagogerna loss kan det medföra 

att barnen också vågar släppa loss i större utsträckning. Barnen påverkas av 

pedagogernas engagemang, tappar pedagogerna inspiration kan även barnen göra det 

och engagerar sig pedagogerna gör oftast barnen det också. Viktigt att ha i åtanke är att 

pedagogerna behöver vara förberedda på att barnen blir uppslukade av stämningen och 

om det hela går ”överstyr” är det pedagogens uppgift att hantera situationen på ett sätt 

att barnen hittar fokus igen, utan att deras glädje förstörs (Eriksson, 2013). Jederlund 

(2012) menar att barnens lust samt att pedagoger och barn kan skratta och ha roligt 

tillsammans är viktiga aspekter i arbetet med musik (2012) 

 

Bjørkvold (2005) menar att alla blivande lärare, under sin lärarutbildning, bör erbjudas 

en fördjupning inom musik och även ges möjlighet att utveckla sin egen musikalitet så 

långt som möjligt. Vidare menar Bjørkvold att musikens berättigande i förskola och 

skola är ett ämne som är viktigt samtala kring då musikens roll har gått från att ha en 

central plats i skolan i form av psalmsången till att ha trängts bort för att prioritera 

ämnen som anses vara mer betydelsefulla. Bjørkvold menar vidare att musik bör 

betraktas som den mest betydelsefulla källan till glädje och erfarenhet samt att den 

skapar mer kreativa individer. Detta gynnar dagens samhälle, som i allt större 

utsträckning präglas av människor med kronisk energibrist (2005).   

 

För att sammanfatta framgår att musik funnits så länge människan funnits och har under 

olika tidsepoker, med startpunkt i antiken, använts i undervisningssyfte och är dessutom 

att betrakta som ett språk alla människor förstår. Även om musik används en del i 

förskolor och förskoleklasser finns anledning att använda det i större utsträckning, 

eftersom musik kan stimulera flera aspekter av barns utveckling på ett lustfyllt sätt om 

pedagogerna engagerar sig i musikaktiviteterna.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

 

2.1 Syfte 
 

Vårt syfte är att ta reda på i vilken utsträckning och på vilket sätt musik kan användas 

som ett pedagogiskt verktyg i förskolan och i förskoleklassen.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

Våra frågeställningar är:  

 

 På vilket sätt kan musik fungera som ett användbart verktyg för att skapa ett 

lustfyllt lärande i förskolan och förskoleklassen? 

 Finns syften, och i så fall vilka, med de musikaktiviteter som genomförs i de 

pedagogiska verksamheterna?    

 Musik är en del av förskolans läroplan. Prioriteras ämnet och i så fall på vilket 

sätt? 

Den första av våra frågeställningar kan besvaras dels med hjälp av litteraturen och dels 

genom intervjuer och den andra och tredje frågeställningen kommer att besvaras med 

hjälp av intervjuer.   
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3 Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel kommer vi dels att redovisa tidigare forskning inom det område vi valt 

och delar av det kommer att återkomma längre fram i arbetet. Vi kommer även att 

presentera teoretiska utgångspunkter.  

 

3.1 Internationell forskning 
 

Jederlund (2002) sammanställer i boken Musik och språk – Ett vidgat perspektiv på 

barns språkutveckling både svensk och internationell forskning som undersöker 

relationen mellan barns språkliga och musikaliska utveckling. En av de internationella 

forskare som lyfts fram är Nathalie Waterson, som studerat barnramsors betydelse för 

den språkliga utvecklingen. Watersons forskning baseras på undersökningar av barns 

sätt att återberätta och lära in barnramsor och hennes frågeställning handlar om vilken 

betydelse barnramsor har för språkutvecklingen. Hennes forskning kommer fram till att 

det finns belägg för att barnramsor och rim stimulerar den språkliga utvecklingen. 

Genom observationer har hon kommit fram till slutsatsen att barnens språkliga 

medvetenhet utvecklas då de använder mönster som finns i ramsor. På så sätt kan 

barnen använda sig av längre meningar och följa språkets regler även om de i övrigt 

uttrycker sig relativt enkelt. Ramsor och visor av olika slag innehåller fler antal ord och 

satser än barnen behärskar att använda sig av i sin vardag. Barnen lär sig först den 

prosodiska helheten, som handlar om musikaliska språkdrag som rytm, betoning och 

fraslängd. Därefter läggs fokus på segmenten, det vill säga olika språkljud som vokaler 

och konsonanter och deras sammansättning som bildar ljudföljder och ord. De delar 

som barnen ofta först analyserar och återger korrekt i sin version av visan eller ramsan 

är exempelvis de rimmande orden. När barnen lärt sig ramsans helhet kan de sedan 

fokusera på de enskilda ordens funktion och innebörd.  

 

Jederlund (2002) hänvisar även till Diane McGuinness, en amerikansk forskare som i 25 

år inriktat sin forskning på läs- och skrivsvårigheter och även skrivit ett antal böcker i 

ämnet. Hon har dragit slutsatsen att läskunnigheten i Sverige är större än i USA och 

Storbritannien. McGuinness kommer i sin forskning fram till att detta kan bero på de 

kontraster som finns i barnens miljö och skolgång i de olika länderna. I Sverige börjar 

barnens skolgång ett år senare än i Storbritannien och USA, vilket ger barnen i Sverige 

möjlighet till ytterligare ett år av lek och lärande som stimulerar deras språkutveckling. 

En annan anledning kan vara att arbetet i svenska förskolor till stor del innehåller rim, 

ramsor och musik, som stimulerar barnens fonologiska medvetenhet genom att 

språkljud kopplas ihop med hur läpparna formas och var tungan finns i munnen, det vill 

säga hur ljuden produceras. Detta belyser hon genom följande citat: 

 
”Då blir ljuden meningsfulla för barnen, de förstår 

dem på ett konkret sätt. Det tror jag är mycket 

viktigt och kanske är det därför svenska barn läser 

så bra. Så fortsätt att jobba som ni gör. Ni är långt 

före resten av världen!” (citerat efter Jederlund, 

2002:100). 

 

I länder som Tyskland, Österrike, Schweiz och Ungern har försök med utvidgad 

musikundervisning utövats i syfte att kartlägga och studera den inverkan musiken har på 

även undervisning i andra ämnen. I dessa studier har det dock framkommit ytterst lite 

angående sambandet mellan utökad musikundervisning och förbättrade kunskaper i 
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andra ämnen. Jederlund (2002) menar att olika resultat i genomförda studier kan bero på 

att musikundervisningen bedrivs på olika sätt, det är skillnad på den undervisning som 

engagerar barnet, stimulerar flera sinnen och skapar en kreativ läroprocess och på 

musikundervisning som kan beskrivas som omusisk. Olika undervisningssituationer 

leder således till olika resultat, vilket faller sig naturligt (2002).  

 

3.2 Musikens innehåll och funktion 
 

Musikaktiviteter i förskolan kan vara förberedda av en eller flera pedagoger som deltar, 

men musik kan även uppstå spontant i andra situationer, exempelvis lek. Både 

planerade och spontana musikaktiviteter bör finnas och kontinuerligt återkomma i 

förskoleverksamheten, pedagogerna kan både planera och förbereda aktiviteter eller ta 

tillvara på möjligheter som finns i olika situationer som uppstår (Sundin, 1995). 

 

En del av musikens innehåll handlar om att lyssna, i den omgivande miljön lär sig 

barnen att skilja på ljud som inger trygghet och ljud som ger en oro, olika former av 

tonfall och så vidare. Genom att planera olika musikaktiviteter där barnen ägnar sig åt 

att lyssna, till exempel att introducera musik vid vila eller samling och genomföra lekar 

där barnen får gå runt stolar och sätta sig ner när musiken tystnar, tränas deras 

uppmärksamhetsförmåga. Sång är ett sätt att arbeta med barnens språkutveckling, men 

det ger även barnen tillfälle att använda olika tonlägen och experimentera med rösten. 

En annan betydelsefull del inom musiken är rörelse, vilket brukar utgå ifrån Jacques 

Dalcrozes rytmik. Inom den så kallade Kodály-metoden används lekar där barnen får 

gå, klappa eller röra sig helt fritt till musik och på så sätt försöka uttrycka det som hörs i 

musiken genom egna rörelser (Sundin, 1995).  Användning av instrument kan vara ett 

annat sätt att arbeta med musik, barnen får själva öva på att åstadkomma ljud och vara 

en del av musiken vilket kan bidra till att barnen utvecklar en medvetenhet om olika 

drag som snabb/långsam, stark/svag och så vidare (Sundin, 1995).  

 

Flera forskare talar för att vuxna tidigt ska introducera och hjälpa barnet till att utveckla 

positiva musikupplevelser då det skulle kunna ge en stadig grund för vidare 

musikutveckling. Studier av barn i Italien har visat på att musik är som språket och har 

en förmåga att inverka på barns kunskap. En begränsad musikalisk utforskning i tidiga 

barndomen kan således ha negativa effekter, vilket en del vuxna beskrev var 

anledningen att de uppfattade sig själva som omusikaliska. (Nyland & Acker, 2012).   

 

Musik skapar även intryck i form av exempelvis sång, ljud, läten, rörelse och språk och 

dessa intryck tas emot av syn, hörsel samt känsel- och balanssinnena. De olika sinnena 

registrerar och organiserar de olika intrycken i form av mönster och barnens 

sinneserfarenheter bidrar till motorisk reaktion. Sinneserfarenheterna och motoriken är 

bundna till varandra, skickar inte sinneserfarenheterna hela tiden signaler till hjärnan 

som i sin tur berättar vilken ställning musklerna befinner sig i eller om rörelserna inte 

utförs som de varit menade finns inget mål och ingen mening i rörelserna (Uddén, 

2004).  

 

Nyland och Acker (2012) beskriver musik som en djup mänsklig aktivitet och som en 

viktig gemensam kommunikation. Musik som innefattar intresse, njutning, 

engagemang, lekfullhet och val är extra viktigt. Vidare skriver Nyland och Acker att 

inspelning och analys av barns lärande, så kallade lärande berättelser, kan vara ett sätt 

att studera vardagligt lärande och vardagliga erfarenheter. I dessa lärande berättelser 

finns ingen slutprodukt, utan syftet är att få möjlighet att reflektera över vad som hänt 
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samt vilket lärande som skett (2012). Barnens egna lek anses vara den mest gynnsamma 

inlärningsmetoden för barns upplevelse av musik och musikens betydelse tidigt i livet är 

på många sätt värdefullt, vilket sammanfattas i följande citat:  

 
“As well as having many developmental benefits, music is 

valuable in early childhood because of the enjoyment it provides 

for young children. Young children seem to find pleasure in music 

experiences because of the interplay between aesthetic 

appreciation of the sounds of music, social interaction with 

significant adults and peers in music making, exploration of music 

through the use of their bodies and senses, and the opportunity for 

playful responses” (Citerat efter Nyland & Acker, 2012:330-331).  
 

Citatet beskriver de fördelar musiken har och betydelsen av att introducera musiken i 

den tidiga barndomen.  Musiken verkar ge barnen glädje då de uppskattar samspelet 

mellan ljudet av musik, det sociala och utforskningen av musik med hjälp av kroppen, 

sinnena och leken (Nyland & Acker, 2012). Garvis (2012) skriver om studier som 

genomförts och som tyder på att vuxnas attityder har betydelse för barns lek och 

musikaliska aktiviteter. Dessutom menar författaren att den musikaliska fostran barnen 

får under de tidiga åren påverkar deras senare inställning till musik (2012).  

 

Jernström och Lindberg (1995) menar att det är viktigt att ge barnen möjlighet till att 

öva på att använda alla sina sinnen, ett övande som bör ske kontinuerligt från förskolan 

till förskoleklassen och fritidshemmet och sedan vidare till skolan (1995). Vesterlund 

(2003) påpekar också vikten av att använda aktiviteter som stimulerar flera sinnen och 

att rörelse därför aldrig bör uteslutas i  arbetet med musik. Rörelse bidrar även till att 

barnen lättare blir delaktiga och det ger dem även möjlighet att utveckla alla sina språk 

(2003).  

 

Löfgren och Ebbelind (2010) menar att en förutsättning för att människan ska kunna 

tillägna sig meningsfull kunskap är att få använda alla sina sinnen. Estetiska 

uttrycksformer som musik kan, och bör således få vara, ett sätt att erövra kunskaper 

(2010).  Redan som spädbarn har människan en förmåga att använda olika sinnen för att 

få en bild av världen, det barnet upptäcker med exempelvis känseln kan föras över till 

andra sinnen som exempelvis synen. Stimulering från olika sinnen, rörelseorgan och 

framförallt från hjärnstammen är betydelsefull för att kunna tillägna sig kunskaper samt 

nå bästa möjliga inlärningsresultat (Jernström & Lindberg, 1995). Användning av 

aktiviteter som stimulerar flera sinnen kan bidra till att lärandet blir lustfyllt och barnen 

blir mer engagerade och en avgörande faktor är just deras eget engagemang (Jernström 

& Lindberg, 1995 och Malmer, 1990). Musik kan bidra till att skapa glädje, samtidigt 

som musik kan bidra till stärkt självförtroende och erövrande av nya kunskaper 

(Håkansson, 2008).   

 

3.3 Språket 
 

”Ett barn har hundra språk 

  men berövas nittionio. 

  Skolan och kulturen 

  skiljer huvudet från kroppen. 

  De tvingar en att tänka utan kropp 

  och handla utan huvud. 

  Leken och arbetet,  
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  verkligheten och fantasin, 

  vetenskapen och fantasteriet, 

  det inre och det yttre 

görs till varandras motsatser”(citerat efter Granberg, 1994:5). 

 

Denna dikt är en del av den så kallade Reggio Emilia-pedagogiken, en pedagogik som 

utvecklades i Italien, och dikten innebär att barn har hundra olika språk, men under sin 

utbildning berövas nittionio av dem. Vilka är då barnens olika språk? Inom Reggio 

Emilia-pedagogiken prioriteras synsinnet och det koncentrerade seendet för att sedan 

föra diskussioner med barnen om olika iakttagelser. Pedagogerna inspirerar då barnen 

att bearbeta och uttrycka det de ser och upptäcker genom estetiska uttrycksformer som 

sång och rytmik (Uddén, 2004). Även Paulsen (1994) hänvisar till dikten om att ett barn 

har hundra språk men berövas nittionio och hon menar att dikten bör tolkas som att 

barnen bör ges tillfällen och möjligheter att utveckla sin fantasi och kreativitet (1994).  

 

Musik är en betydelsefull del i alla kulturer och ingår i den kontaktskapande 

kommunikationen, med andra ord är musiken ett interkulturellt språk (Lundström, 

1996). För att kunna förmedla tankar och känslor är det verbala språket ett av många 

olika uttryckssätt som människor tolkar och använder som hjälpmedel. I möten mellan 

olika kulturer är förmågan att kunna samspela av stor betydelse. En väg till att 

sammanföra människor från olika kulturer kan vara att använda sig av musik, då den 

kan fungera som ett universellt sätt att förmedla budskap, känslor och tankar utifrån 

toner, rytmer och rörelse (Vesterlund, 2003).  

 

I takt med att rörligheten över nationsgränserna ökar skapas en kulturell mångfald, 

vilket i förskolan ger barnen möjlighet att utveckla respekt och hänsyn för varje 

människa, oavsett kultur och bakgrund (Skolverket, 2010). Människor med olika 

kulturer och bakgrunder betraktar både musik och pedagogik på olika sätt, vilket gör att 

den ständiga dialogen mellan pedagoger och vårdnadshavare är betydelsefull för att 

samtala kring vad musikaktiviteterna syftar till, motivera valet av aktiviteter samt 

förklara att arbetet sker enligt förskolans läroplan. Att arbeta med musik från olika 

kulturer och världsdelar är ett sätt att aktivt arbeta med integration i barngruppen, 

samtidigt som det skapar möjligheter för ett lustfyllt lärande (Vesterlund, 2003).    

 
Redan som spädbarn kan människan skilja på tal och sång, men ord och tonklang är tätt 

sammankopplade under barnens år på förskolan. Eftersom yngre barn inte alltid förstår 

ordens innebörd blir därför olika former av tonklang ett hjälpmedel som bidrar med 

olika nyanser som anger betydelse. Barnen uttrycker sig med olika tonklanger och 

tonfall redan innan de lär sig använda ord och förstår dess innebörd. När de under sitt 

andra och tredje levnadsår börjar använda satser som består av ett eller två ord kan ord 

få olika betydelser med hjälp av nyansering. Talande sång och sjungande tal går hand i 

hand och under hela förskoletiden är sången en del i många av barnens aktiviteter, i 

leken eller i berättandet om upplevelser (Sundin, 1995).  

 

Musikaliska element som språk- och sångrytmer kan även stärka barnens 

språkutveckling och begreppsbildning samt ge barnen möjligheter att skapa en 

gruppmedvetenhet och träna samarbetsförmåga (Sundin, 1995). Jernström och Lindberg 

(1995) menar att musikspråket är flera gånger viktigare än det talade språket, då 

musikspråket väcker fler känslor hos både den som förmedlar musiken och hos 

mottagaren (1995). För att ge barnen möjlighet till vidgad språkutveckling krävs av 

pedagoger en förmåga att använda sig av olika vägar för att nå denna utveckling, där 
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musiken kan utgöra en av dessa vägar. Genom att ge barnen möjlighet att lyssna till och 

analysera ljud, fokusera på tonlängd, tonhöjd, tonklang, intensitet och uttryck samt 

använda de musikaliska uttrycksformerna för att bli medvetna om språkmelodi, 

betoning och ordens känslomässiga innebörd. Att ge musiken större utrymme i 

förskoleverksamheten ger möjlighet till integration mellan språk och musik (Lundström, 

1996).  

 

Uddén (2004) menar att även om pedagoger ska utgå från barnens intressen när de 

planerar och genomför musikaktiviteter är det viktigt att ha i åtanke att en del av låtarna 

barnen väljer är på engelska, eftersom låtar på engelska är dominerande inom 

populärmusik. Att sjunga många låtar på engelska kan dock medföra risker då barn med 

svenska som andraspråk och som håller på att lära sig det till en början behöver sjunga 

sånger som är på svenska och som innehåller rörelser och gester som betonar textens 

innehåll (2004). 

 

Det är nödvändigt att vårdnadshavare och pedagoger använder musik medvetet och 

sjunger, använder rim, ramsor och rörelse i arbetet med barnen så länge barnen kan 

använda språket, men ännu inte kan läsa texter av olika slag. Detta får inte sluta redan i 

förskolan, utan arbetet behöver fortsätta även i förskoleklassen och skolan för att barnen 

ska fortsätta utveckla sin språkliga medvetenhet genom att förbättra sin motoriska och 

röstmässiga balans (Uddén, 2004). 

 

3.4 Musik och lek 
 

Ordet ”lek” härstammar från fornsvenskan och betyder hastig rörelse, spel, dans, spel på 

instrument och dialektalt också melodi, vilket innebär att ordet leka egentligen innebär 

att uttrycka sig genom röst, rörelse, rytmik, dans och melodi (Uddén, 2004).  

 

Kreativitet och skapande kan liknas vid leken och i förskolan kan leken betraktas som 

ett sätt att lära (Pramling Samuelsson m.fl. 2008). I förskolans läroplan uttrycks lekens 

betydelse för barnens utveckling och lärande. Verksamheten ska präglas av ett medvetet 

användande av leken i aktiviteterna med barnen (Skolverket, 2010). Stadler (1998) 

menar att en förutsättning för att barnen på bästa sätt ska tillägna sig kunskaper är att 

aktiviteterna av dem upplevs som lustfyllda och tydliga (1998). Pramling Samuelsson 

med flera (2008) menar att lek och estetiska uttrycksformer hör ihop. Genom leken 

söker barn sysselsättning, kamrater och kunskaper om sin omvärld och estetiska 

uttrycksformer gestaltas för att uttrycka sig och skapa mening. Barn använder sig 

spontant av sång, rörelse och dans i vardagen (2008).  

 

Grunden till all pedagogik är mötet mellan barn och pedagoger och eftersom alla barn 

har olika erfarenheter och befinner sig på olika mognadsnivåer varierar deras 

förutsättningar för att förstå det som sägs av pedagogerna. Detta innebär att den 

pedagogiska dialogen ska ske på barnens villkor. Då barn tillägnar sig kunskaper på 

både ett muntligt och ett kroppsligt sätt kan musiska aktiviteter vara ett sätt att träna 

språk och tänkande både synligt och hörbart. Denna form av aktiviteter kan även lägga 

grunden för att barnen ska tillägna sig nya tankesätt och uppfylla de krav som finns i 

samhället om att kunna läsa och förstå skriven text och även själv kunna uttrycka sig i 

skrift (Uddén, 2004).   
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3.5 Populärmusik, barnmusik och barns musik 

Sundin (1995) menar att barns musik inte längre utgörs av ”Blinka lilla stjärna” och 

”Ekorrn satt i granen”, utan barns musik består framförallt av det som förmedlas i 

exempelvis teve och film. I förskolan använder barnen ofta hopprep som mikrofon när 

de mimar och sjunger med i idolernas sånger. Tidigare har förskolan och skolan haft 

stort inflytande kring den musik som finns i barnens omgivning, ett inflytande som till 

stor del övertagits av massmedia, vilket innebär att även innehållet i musiken barn 

lyssnar på har förändrats (1995).  

 

Riddersporre och Söderman (2012) hävdar att populärkulturen är något som av vissa 

vuxna uppfattas som något negativt som barnen behöver skyddas ifrån då det hindrar 

dem från en mer lämplig barnkultur. Denna syn på barnkultur inrymmer ofta att sjunga 

om Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och så vidare, det som ur många vuxnas 

synvinkel betraktas som barnmusik (Riddersporre & Söderman, 2012)  

 

Det är viktigt att skilja på barnmusik och barnens musik, vid beskrivning av barnmusik 

handlar det om sånglekar och visor som är riktade till barnen, många gånger är det 

melodislingor som följt med under flera generationer och som vilar på äldre folklig 

vistradition. ”Bä bä vita lamm” och ”Ekorrn satt granen” är två exempel på visor som 

majoriteten av alla svenskar har någon form av relation till och dessa melodier används 

ofta även för att komponera egna visor. Anledningen kan vara att dessa traditionella 

visor har en tydlig rytmisk karaktär vilket gör det enklare att kunna komponera en egen 

text till melodin. Sånger och sånglekar präglas ofta utifrån ett vuxenperspektiv men det 

finns även exempel på musik som formas utifrån barnets erfarenhetsvärld vilket kan 

benämnas som ”barnens musik” och som understryker barnets självständiga roll i sång 

och sånglekar och kontakten med musiken (Pramling Samuelsson m.fl., 2008)  

Barnen i förskolan har ofta ett flertal förebilder inom musik och dessa förebilder 

påverkar barnens bild av musik och hur musik ska utövas. Pedagoger bör ha barnens 

intresse som utgångspunkt och på så sätt stimulera deras lust att skapa istället för att 

enbart använda visor som vuxna anser vara lämpligast (Jernström & Lindberg, 1995).  

 

Riddersporre och Söderman (2012) menar att det inte längre är en fråga om huruvida 

populärmusiken ska ha en del i förskolans verksamhet eller inte, den har redan en plats 

där. Alla har musiken inom sig och varje barns tankar och idéer bör vara ett underlag för 

musikundervisningen i verksamheten. Det är viktigt att som pedagog inte se 

populärmusiken som något olämpligt eller ett hinder för en mer lämplig barnkultur, som 

i många fall anses finnas i de mer traditionella barnsångerna, utan istället se att kulturen 

ständigt är föränderlig. Ett sådant exempel ger Riddersporre och Söderman när de 

beskriver användandet av den klassiska musiken som exempelvis kan stötas på i 

tecknade filmer. Genom dessa filmer lär sig barn komposition och musikalisk 

utbyggnad, vilket även kan förekomma i teve- och dataspel.  Riddersporre och 

Söderman menar på att det allt som oftast sker olika tolkningar av musiken vilket bidrar 

till att barn och vuxna kan tilltalas olika av populärkulturen (2012).  

 

3.6 Musik och hjärnan 
 

Hjärnforskare har kommit fram till att det inte enbart finns ett enda centrum i hjärnan 

för musik, utan tonhöjd, klangfärg, rytm, tempo och andra musikaliska beståndsdelar 

finns i alla hjärnans delar och verkar ha en funktion för att de olika delarna ska 
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samverka. Denna samverkan är avgörande för att kunna utveckla det högre 

hjärnsystemet med logiskt tänkande och då anses musik och musisk lek, som stimulerar 

både motorik, känslor och tankar om tid och rum, ha en viktig roll som 

kommunicerande medel för inlärning (Uddén, 2004).  

 

Forskning som inriktat sig på kopplingen mellan musik och språkutveckling har även 

försökt belägga musikens och språkets gemensamma ursprung. Inom medicinsk 

forskning finns även ett intresse för att se hur hjärnan använder språk respektive musik. 

Ytterligare studier har även undersökt vilka kopplingar som finns mellan språk och 

musik, med fokus på likheter inom det strukturella. Denna form av likheter finns 

exempelvis i olika språkljud och handlar om den fonologiska medvetenheten (Ehrlin, 

2012). Den fonologiska medvetenheten handlar om att ha insikt i språkets ljudsystem 

samt en speciell känslighet för ljud, vilket är nödvändigt för att på ett optimalt sätt 

kunna utnyttja det alfabetiska skriftsystemet då det är ljudbaserat (Stadler, 1998). 

Aktiviteter som innehåller språklekar som rim och ramsor kräver att barnen 

uppmärksammar olika språkljud, vilket kan bidra till utveckling av den fonologiska 

medvetenheten.  Medvetenheten om de olika språkljuden kan i sin tur bidra till att 

skynda på barnens läsutveckling, då barn som får delta i musikaktiviteter i 

undervisningssyfte tycks utveckla sin språkliga förmåga snabbare, samt lär sig att tolka 

uppmaningar i verbal information och utveckla bättre ordförståelse (Ehrlin, 2012). 

Genom att redan i förskolan kontinuerligt erbjuda barnen tillfällen och möjligheter att 

utveckla sin fonologiska medvetenhet kan en grund läggas för att bättre lyckas med 

läsinlärningen i förskoleklass och skola (Stadler, 1998).     
 

Hjärnan är uppdelad i två halvor, höger och vänster hjärnhalva, som fördelar ansvaret 

för olika intellektuella funktioner mellan sig. Dessa två halvor fyller lika stor funktion, 

även om vissa aktiviteter styrs till större del av den ena eller den andra halvan, och är 

beroende av varandra för att kunna samarbeta och bilda en helhet. Musik i form av sång 

och rytmik har en betydelsefull roll för att stimulera detta samarbete, då vissång bidrar 

till överkoppling mellan höger och vänster hjärnhalva eftersom höger hjärnhalva tar 

emot de melodiska och rytmiska helheterna och vänster hjärnhalva tar in de hastiga 

språkljuden. De båda delarna måste således samarbeta (Uddén, 2004).  

 

Människans hjärna är uppdelad i olika nivåer och musiken stimulerar flera av dessa 

nivåer på olika sätt. Att genom musisk lek uppfatta och uttrycka sig hör till de lägre 

nivåerna i hjärnan, medan den tredje hjärnnivån som omfattar tankar och språk växer 

och mognar genom att de lägre nivåerna stimuleras. Redan hos det nyfödda spädbarnet 

är de två lägre nivåerna fullt utvecklade, barnet förmår med andra ord att använda 

musisk lek för att den högsta hjärnnivån ska stimuleras (Uddén, 2004).  

 
Musik är även minnesbärande, den återkommande strukturen i sång och rytm påverkar 

minnet på ett känslomässigt medvetet sätt då minnet av erfarenheter kombineras med 

upplevelser. Barn kan spontant börja sjunga och använda rörelser för att gestalta det de 

sjunger och på det sättet kan de se och höra sina tankar bättre, vilket ger större 

möjligheter att tillägna sig kunskaper och färdigheter. Sången och gestaltningen blir för 

barnen ett verktyg för tanke- och språkutveckling (Uddén, 2004).  

 

3.7 Pedagogers förhållningssätt  
 

Många gånger finns det en osäkerhet hos pedagoger gällande den egna musikaliska 

förmågan, vilket kan bidra till svårigheter att använda sig av musik i verksamheten. 
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Sundin (1995) menar att det finns en klar fördel med en kunnighet i musik, men att det 

inte ska ses som ett hinder för de som känner sig osäkra då pedagogen med små medel 

kan skapa betydelsefulla musikaktiviteter. Forskning visar på att intresserade 

pedagoger, genom korta utbildningar, kan få den kompetens som krävs för att skapa 

betydelsefulla musikaktiviteter förutsatt att de fått en sakkunnig handledning. Sundin 

menar att nyfikenhet och öppenhet till musiken är viktiga faktorer för att kunna använda 

musiken i ett pedagogiskt syfte. Kan pedagogerna höra musiken i barnens lekar eller är 

pedagogen för låst i tankar kring den egna musikaliska förmågan för att kunna se 

möjligheterna? (1995). Många pedagoger betraktar sig själva som omusikaliska och att 

de inte kan spela instrument eller sjunga. Denna föreställning om den egna 

musikaliteten verkar heller inte förändras genom kompetensutveckling, vilket utgör ett 

hinder för dem själva då de istället bör dra nytta av den gemenskap, samhörighet, glädje 

och utveckling musik kan bidra till. Att pedagoger litar på sin kompetens är en 

förutsättning för att musiken ska få en given plats i den pedagogiska verksamheten 

(Ehrlin, 2012).  

 

Uddén (2004) hävdar att pedagogernas förhållningssätt till musiska aktiviteter samt den 

bristande tilltron till den egna kompetensen kan leda till att musiken förlorar sin plats i 

förskolan eller överlåts till pedagoger med särskild musikalisk utbildning. Detta innebär 

att den dagliga spontana användningen av sång och musik tillsammans med barnen 

riskerar att försvinna (2004).  

 

Ehrlin (2012) hänvisar till Johanna Still, som studerat planerade musikaktiviteter och 

hävdar att musik kan fungera både som medel och som mål. Detta kräver dock att 

musikaktiviteterna bottnar i en pedagogisk medvetenhet kring aktiviteternas upplägg 

(2012). För att arbeta med musik i en barngrupp är det viktigt att pedagogerna inte ser 

sin musikaliska bakgrund som en begränsning. Bristande förmåga att sjunga eller att 

spela olika instrument behöver inte utgöra ett hinder, utan kan till och med betraktas 

som en tillgång i arbetet att skapa en lekfull och tillåtande musikmiljö som bidrar till ett 

lustfyllt lärande. Det krävs inte en utbildad musiklärare för att det ska ske ett lärande i 

musikmiljö, det är snarare pedagogens förhållningssätt till musiken som är avgörande 

för att kunna skapa ett kreativt musikaliskt klimat (Riddersporre & Söderman, 2012) 

 

Pedagoger i förskolan bör ha i åtanke att barnen inte är några nybörjare inom musiken, 

då de mött musik på olika sätt sedan fosterstadiet. Barn i dagens samhälle har 

förmodligen mött mer musik än deras mor- och farföräldrars föräldrar gjorde under hela 

sin livstid, då musik idag görs tillgängligt genom flera olika medier. Många barn har 

upplevt klassisk musik i tecknade filmer och rock i form av teve-spel som exempelvis 

Guitar Hero (Riddersporre & Söderman, 2012). 

 

Musik betraktas ofta som en form av specialämne som ska överlåtas till de pedagoger 

som är mest musikaliska. Eftersom det bland pedagoger finns en utbredd bristande 

tilltro till den egna musikaliteten är möjlighet till fortbildning efter lärarutbildningen 

betydelsefull, något som blir allt viktigare i takt med att allt fler barn tillbringar mycket 

tid i förskolan och uteblir musiken påverkas barnens musikaliska framtid (Sundin, 

1995).  

 

3.8 Musikalisk och omusikalisk  
 

Musik är det område inom estetik som generellt anses vara mest utforskat, i synnerhet 

när det gäller de yngsta barnen och förskolan. Begrepp som ton, klang, intensitet och 
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rytm uppfattas av människans sinnen direkt och kräver därför inte det äldre barnets mer 

utvecklade språk för att kunna uppfattas och förstås. Yngre barn använder även sin egen 

kropp för att utöva sång och musik, vilket involverar fler sinnen. Barnen använder sig 

av musiken på olika sätt, men det handlar inte om att göra en bedömning om vilka barn 

som kan betraktas som musikaliska och vilka som kan kallas omusikaliska, utan om att 

be barnen att uppleva musik och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Pramling 

Samuelsson m.fl. 2008).  

 

Riddersporre och Söderman (2012) menar att en väsentlig del av människans liv utgörs 

av musik och musikaliska möten. Barn som växer upp i dagens samhälle har bättre 

förutsättningar att utveckla sitt skapande av musik och sin musikalitet än barn hade för 

20 år sedan. Detta beror på att möjligheterna till att få vara delaktiga i musikaliska 

miljöer då främst berodde på vuxnas initiativtagande och engagemang. En annan faktor 

som anses betydelsefull i människors individuella musikaliska utveckling är synen på 

musikalisk begåvning. Under 1900-talet prövades barns musikalitet oftast i samband 

med inträde till musikaliska miljöer, något som idag inte sker i samma utsträckning. 

Idag anses musikalisk förmåga bero både på ärftliga faktorer och miljön och det anses 

inte möjligt att skilja dessa åt. Musikalisk förmåga anses numera vara något som genom 

stimulans och övning kan utvecklas, vilket medför att kategorisering av människor som 

musikaliska eller omusikaliska är felaktig (2012).   

 

Ämnet musik tycks dock förknippas med en föreställning om att det av pedagoger krävs 

en viss talang och musikalisk förmåga för att musik ska kunna förstås eller utövas på ett 

tillfredsställande sätt (Ehrlin, 2012). Riddersporre och Söderman (2012) menar att 

känslan av att vara otillräcklig inom musik, en känsla som finns utbredd bland 

pedagoger, beror på att personerna i fråga förlorat eller berövats sitt musikaliska 

självförtroende. En av anledningarna till detta kan bero på att musik ofta associeras med 

förmågor som instrumental skicklighet och fallenhet för sång. Riddersporre och 

Söderman menar att pedagoger i förskolan istället för att betrakta musik som något som 

kan framställas på rätt eller fel sätt borde betrakta musik som något som uttrycks och 

upplevs (2012). 

 

3.9 Musik – ett ämne i skymundan 
 

Förskolan utgör det första stadiet i utbildningssystemet, även om denna skolform är 

frivillig spenderar de flesta barn en stor del av sina första år i verksamheten. Förskolan 

har på senare tid blivit en utbildningsenhet med kunskapsuppdrag som blivit tydligare i 

takt med att verksamheten regleras i skollagen samt att läroplanen för förskolan 

arbetades fram år 1998 och reviderades år 2010 (Riddersporre & Söderman, 2012).  

 

Även om musik inte prioriteras i samma utsträckning som andra ämnen har den ändå en 

större plats inom förskollärarutbildning än inom lärarutbildningar som riktar sig mot 

skolan. Undervisningen kan dock variera mellan olika universitet/högskolor och 

nyutexaminerade pedagoger kan få arbete i förskolan med minimal eller obefintlig 

musikpedagogisk utbildning. Finns intresse hos de blivande pedagogerna finns dock 

möjlighet att inom utbildningen fördjupa sig i ämnet musik samt hur det kan användas 

som pedagogiskt verktyg, men då till priset av att ett annat ämne måste prioriteras bort. 

Musik inom lärarutbildningen betraktas i allmänhet inte vara så betydelsefullt att det 

skulle vara nödvändigt att alla lärare behöver grundläggande kompetens och kunskaper i 

ämnet (Sundin, 1995).   

 



  
 

22 

Pramling Samuelsson med flera (2008) menar att det finns drag av ”lillasyster” hos 

estetiska uttrycksformer som exempelvis musik och anledningen till det är att 

nödvändigheten i ämnen som matematik och naturvetenskap ofta påtalas i första hand. 

Musiken hamnar således i bakgrunden som något roligt och avkopplande (2008). 

Varkøy (1996) menar att musikens nytta för inlärning i integration med andra ämnen är 

underskattad, då tänkandet kring det inte är långsiktigt och barnets natur är inget som 

finns i åtanke. Musik anses ofta inte vara effektiv, utan betraktas snarare som en 

trivselfaktor, vilket är en tråkig föreställning då det med fördel kan integreras med andra 

ämnen för att förstärka lärande och socialisation (1996).  

 

3.10 Socialisation genom musik 
 

Uddén (2004) menar att barn föds som biologiska varelser, men genom att få möjlighet 

till att uttrycka sig genom dans, rörelse, sång och musik utvecklas barnen istället till 

kulturella varelser (2004). I Afrika används dans och musik för att lära ut historia, lagar, 

normer, värderingar och ett lämpligt förhållningssätt. En del barnvisor som används i 

Sverige och andra länder har liknande normbildande effekt. Musiken kan således bli ett 

av de medel genom vilket barnen får erfarenheter om vilka normer och värderingar som 

anses vara ”normala” i den miljö de befinner sig i. Musik kan således användas som 

medel för socialisation (Sundin, 1995).  

 

Sundin (1988) menar musikalisk socialisation innebär att barnen stegvis tillägnar sig 

innehållet i den omgivande miljöns dominerande musiktradition. Barnen tillägnar sig 

normer, värderingar samt uppfattningar om vad musik är, hur och när den ska utövas, 

vad som är fint, fult, rätt, fel och så vidare. Musik kan dessutom fungera som ett medel 

för allmän socialisation, vilket innebär att musiken bidrar till fostran, övning av 

samarbetsförmåga och skapar en gemenskap mellan människor. Vidare menar Sundin 

att musik således kan fungera både som ett medel och ett objekt för socialisation (1988).  

 

3.11 Sociokulturellt perspektiv 
 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs tankar och teorier om 

lärande, språk och utveckling. Vygotskijs teorier bottnade i att lärande och utveckling är 

socialt betingat, barnen är beroende av stöd i form av pedagoger eller mer kompetenta 

kamrater. Ett av de mest omtalade begreppen i Vygotskijs teori är den så kallade 

proximala utvecklingszonen, som innebär avståndet mellan där barnet på egen hand 

befinner sig i utvecklingen och vart barnet skulle kunna befinna sig om han/hon 

samarbetar med andra barn. Vygotskij menar således att när barnet utvecklar vissa 

kunskaper är det även nära att erövra andra kunskaper och den proximala 

utvecklingszonen är därför viktig för att barnet ska kunna utmanas på en lämplig och 

gynnsam nivå (Lundgren m.fl. 2010).  

 
3.11.1 Språk 

 

Inom det sociokulturella perspektivet betraktas språket som ett redskap som utvecklas i 

samspelet med andra. Språket är också betydelsefullt för tänkandet, och tillsammans 

utgör tanke och språk redskap som under utveckling och lärande är beroende av 

varandra. Vygotskij ansåg inte att barns språkutveckling är bundet till den kognitiva 

utvecklingen, utan beror främst på barnens omgivande miljö. Från början är barnens 

språk något som används socialt och syftar till att tillfredsställa sociala, fysiska och 
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psykiska behov och i takt med att barnen möter nya erfarenheter och kunskaper utveckla 

det till ett redskap för tänkande och vidare utveckling (Ehrlin, 2012).   

 

Att språket är ett redskap innebär att det fungerar som en länk mellan människan och 

omgivningen och det är genom språket och socialt samspel utveckling och förändring i 

tänkande och handlande sker. Språket ger möjligheter att sätta ord på tankar och 

tankarna i sin tur utgör grunden för språket. Det är därför viktigt att barn, i samspel med 

pedagoger eller andra barn, ges erfarenheter som kan lägga grunden för vidare 

språkutveckling (Ehrlin, 2012).  

 

Vygotskij ägnade sig även åt att undersöka människors förmåga att lära sig andra språk 

än det egna modersmålet och upptäckte skillnader i inlärningsbetingelser när barn lär sig 

det egna språket och när de lär sig ett främmande språk, men även hur gemensamma 

principer i de olika språken kan förstärka varandra. Modersmålets semantiska sida, det 

vill säga den sidan som handlar om ordens betydelse, fungerar som en hjälp i inlärandet 

av ett annat språk. Att språket beskrivs som ett redskap för tänkande och att 

flerspråkighet utgör ytterligare resurser för tänkande tyder på att Vygotskij betraktade 

inlärning och inlärning av flera språk som ett naturligt fenomen för människan (Ehrlin, 

2012).  

 
3.11.2 Fantasi och kreativitet 

 

Vygotskij menade att alla människor, även i tidig ålder, besitter kreativitet och 

deltagande i kreativa aktiviteter främjar tänkande och utveckling. Den kreativa 

förmågan hör ihop med fantasi, som i sin tur hör ihop med verklighet eftersom fantasi 

bör betraktas som en form av medvetande. Fantasi och verklighet bör med andra ord 

inte betraktas som varandras motsatser, utan som att en rik fantasi ger större möjligheter 

till en rik verklighet, och tvärtom (Vygotskij, 1995). 

 

Vygotskij menade att kreativitet ska betraktas som en grundläggande mänsklig 

egenskap och inte som en gåva som endast tilldelats ett fåtal människor. Riddersporre 

och Söderman (2012) menar att dessa tankar av Vygotskij stödjer uppfattningen om att 

barn förmår att spontant skapa musik genom att använda instrument eller sjunga (2012).  

 

Ofta omtalas människan som individ och människans kreativitet samt de sociologiska 

villkor hennes fantasi är beroende av glöms bort. Oavsett hur självständig människan är 

inrymmer hon ändå alltid en social faktor och lärandet har på ett eller annat sätt 

framkommit i samspel med andra. I barns utveckling med hjälp av estetiska 

uttrycksformer är det viktigt att främja det fria skapandet då barnens skapande 

kreativitet inte bör tvingas fram, utan kräver eget intresse hos barnet (Vygotskij, 1995).  

 

En betydelsefull fråga inom pedagogik och barnpsykologi är huruvida kreativt skapande 

och användande av estetiska uttryckssätt leder till utveckling och mognad och i så fall 

på vilket sätt. Skapande i form av estetiska uttrycksformer finns redan hos barnen 

genom leken, i vilken de tolkar, bearbetar och ger liv åt sina upplevelser och upptäckter. 

Barnens lek innebär inte enbart att de minns upplevelser, utan bör även betraktas som en 

kreativ blandning av tidigare upplevelser samt ett sätt att kombinera olika upplevelser 

och därigenom skapa en ny verklighet (Vygotskij, 1995). 

 
3.11.3 Socialt samspel 

 



  
 

24 

Det sociala samspelet framhävs inom det sociokulturella perspektivet som en betydande 

faktor för utveckling och lärande. De vuxna i barnets närhet har både möjlighet och ett 

ansvar att se till att barnets kulturella behov utvecklas. När människan lyssnar, samtalar, 

härmar och samspelar i olika kulturella aktiviteter utvecklas individens psykiska liv, 

musik är en del av kulturella aktiviteter och kan således även vara en bidragande faktor 

till barns utveckling (Lundström, 1996).    

 

Ehrlin (2012) menar att eftersom kommunikation och samspel mellan människor, 

utifrån det sociokulturella perspektivet, har stor betydelse för utveckling och lärande är 

således det nödvändigt att se och förstå hur kommunikativa miljöer bör se ut. Förskolan 

är ett exempel på en sådan kommunikativ miljö där barnens förutsättningar till 

utveckling och lärande är beroende av deras möjligheter till socialt samspel, deltagande 

och inflytande (2012).   

 

Lärande är dock inte något som enbart pågår inom institutionella sammanhang, som 

förskola och skola, utan i alla situationer barnen är delaktiga i. Som tidigare nämnt är 

utgångspunkten att lärande är socialt betingat och beroende av situationer som präglas 

av samspel och som utmanar och förändrar tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter kan 

sedan utgöra antingen hinder eller möjligheter i undervisningen (Ehrlin, 2012). 

  
3.11.4 Situerad kunskap 

 

Vygotskij ansåg att kunskap är situerad, det vill säga knuten till ett sammanhang, och att 

den betydelse kunskap har i ett visst sammanhang även måste kunna betraktas som 

meningsfull i andra sammanhang för att kunna användas även där. Vygotskij använde 

även begreppet internalisering för att beskriva hur människor formas av en växling av 

inre och yttre processer. Detta exemplifierade han genom att beskriva ett barn som 

försöker nå något genom att sträcka sig efter det och när en vuxen ser det och uppfattar 

barnets önskan av att nå det han/hon sträcker sig efter hjälper den vuxne barnet och 

pekandet blir för barnet ett tecken för att få något. Handlingen har i det sociala då fått en 

inre presentation och blir ett tecken i barnets kommunikation (Ehrlin, 2012). Hjärnan är 

dock mer än enbart ett organ som förvarar och återger tidigare erfarenheter, den 

bearbetar även och skapar nya situationer och nytt beteende utifrån dessa tidigare 

erfarenheter (Vygotskij, 1995). 

 
3.11.5 Lek och estetiska läroprocesser  

 

Flera forskare som inriktat sig på leken menar att den är en naturlig del av barns liv och 

att det genom leken ständigt sker ett lärande. Vygotskij menade däremot att lek inte är 

något som ständigt sker i barnens liv, men att lek som aktivitet i viss utsträckning är 

betydande för att barnen ska utvecklas kognitivt. Författaren menar att lekens betydelse 

beror på vad som läggs in i begreppet lek samt hur lekens uttryck tolkas (Uddén, 2004).   

Vygotskij betraktade estetiska läroprocesser, den estetiska leken och kultur som ett 

medel för utveckling och lärande, och hans pedagogik har kallats den kulturhistoriska 

skolan, då den handlar om att den äldre generationen ska föra över samhällets kulturella 

kunskaper till den yngre generationen. Vygotskij betonade att dessa kulturella 

kunskaper har en betydande roll då barn först utvecklas kollektivt innan de utvecklas 

individuellt. Användningen av musiska lekaktiviteter är viktiga eftersom de stimulerar 

barn att på ett naturligt sätt röra sig och utveckla sin motorik, något som i sin tur leder 

till mental mognad. Estetiska läroprocesser stimulerar fantasi och kreativitet, vilket 

Vygotskij betraktade som betydelsefullt då denna stimulans leder till att barnen får 
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möjligheter att kombinera tidigare upplevelser och erfarenheter med nya och på så sätt 

erövra nya kunskaper (Uddén, 2004). 

 
3.11.6 Gällande styrdokument 

 

Ehrlin (2012) menar att förskolans läroplan främst utgår ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, men att det även finns inslag av Piagets tankar. Inom det 

sociokulturella perspektivet har samspelet med omgivningen, den omgivande miljön 

samt de redskap som används avgörande betydelse för utveckling och lärande. Det 

sociala samspelet med omgivningen bidrar även till att människan förändras och 

utvecklas i sitt tänkande och handlande (2012).  

 

Det finns flera inslag av det sociokulturella perspektivet i gällande styrdokument för 

förskoleverksamheten (Ehrlin, 2012). I förskolans läroplan betonas vikten av att barn 

ges möjligheter till delaktighet och inflytande i kommunikationen med både pedagoger 

och andra barn samt att barngruppen ska betraktas som en viktig del i barnens 

utveckling och lärande (Skolverket, 2010). En del av förskolans uppdrag bottnar i att ge 

barnen möjligheter till att bli aktiva och demokratiska samhällsmedborgare och 

läroplanen betonar därför vikten av en rik och mångsidig språkutveckling. Även denna 

del av läroplanen utgår från Vygotskijs tankar om att språk och tänkande är odelbara 

och är en förutsättning för barnens utveckling. Språket är att betrakta som ett redskap 

som fungerar som en länk mellan barnen och omgivningen, genom vilket barnen kan 

förändras och utvecklas i sitt tänkande och handlande. Detta innebär att den språkliga 

förmågan påverkar barnets identitets- och kunskapsutveckling (Ehrlin, 2012). 

 

Svenska läroplaner bottnar i en kunskapsociologisk teori om hur kunskap tillägnas och 

om olika processer inom lärande och utveckling. Uddén (2004) menar att denna 

kunskapssociologiska teori bottnar i vuxnas perspektiv och tar inte hänsyn till barnens 

mognadsprocesser, men att den samtidigt kombineras med Vygotskijs teori om att det 

sociala samspelet har en betydande roll för hur barnen utvecklas och lär. 

Värdegrunderna i läroplanerna ställer krav på pedagoger och lärare om att samtal, 

dialog och reflektion ska ske gemensamt med barn och elever och undervisningen ska 

ske kommunikativt istället för den traditionella utlärningen (Uddén, 2004).  
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4 Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för vad som kännetecknar kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar, beskriver den av de två metoder vi valt att använda oss för att uppnå 

vårt syfte och besvara våra inledande frågeställningar samt en motivering till valet av 

metod.  Vidare beskrivs urvalet av intervjupersoner och vilken yrkesgrupp de tillhör, 

genomförande av undersökningen, trovärdighet och tillförlitlighet, bearbetning samt 

kritik mot vår valda metod.  

 

4.1 Kvalitativt och kvantitativt synsätt  
 

Bryman (2011) menar att ett kvalitativt synsätt kännetecknas av att framstå som relativt 

ostrukturerat, i förhållande till ett kvantitativt synsätt, för att de undersökande ska kunna 

komma fram till deltagarnas innebörder och till begrepp som byggs upp av insamlad 

data. Även de intervjuer som genomförs i kvalitativ forskning är mindre strukturerade 

än i kvantitativ forskning. I kvalitativa undersökningar kan intervjun avvika från den 

från början tänkta riktningen, då det bildar en uppfattning om vad de som intervjuas 

anser är viktigt och relevant. Inom kvantitativ forskning anses detta däremot vara något 

som ska undvikas, eftersom det kan bli ett störningsmoment då forskaren intresserar sig 

för det mest typiska och frekventa. Därför bör frågorna begränsas till de som finns i 

intervjuguiden så att så många som möjligt svarar likadant på frågan.  

 

Intervjuer inom kvalitativ forskning läggs däremot fokus på intervjupersonernas åsikter, 

perspektiv och uppfattningar. Inom kvantitativ forskning är det inte tillåtet att ställa 

andra frågor än det som angetts i intervjuguide eller frågeschema, men i kvalitativa 

undersökningar finns möjlighet att ställa följdfrågor på de svar som framkommer i 

intervjuerna. Dessutom kan den som intervjuar variera formulering och ordningsföljd i 

frågorna. I kvantitativa undersökningar är detta inte tillåtet då det anses påverkar 

tillförlitligheten. 

 

Även vilken sorts svar den/de som intervjuar vill ha varierar beroende på om 

utgångspunkten är kvantitativ eller kvalitativ. I intervjuer av den kvantitativa sorten vill 

den/de som intervjuar ha svar som snabbt kan bearbetas, medan syftet med en kvalitativ 

intervju är att få så detaljerade svar som möjligt. Dessutom tenderar kvantitativa 

intervjuer att strikt följa den bestämda strukturen, medan kvalitativa intervjuer är mer 

öppna och flexibla och på så sätt kan anpassas efter vad som framkommer i intervjun 

(2011).  

 

4.2 Val av metod 
 

Eftersom en del av våra frågeställningar syftar till att ge oss en uppfattning om i vilken 

utsträckning musik används som pedagogiskt verktyg i förskolan och i förskoleklassen 

ansåg vi att den kvalitativa metoden var att föredra. Anledningen till det var att våra 

frågor kan besvaras med hjälp av erfarenhet, tankar och åsikter hos de förskollärare vi 

valt att intervjua. Dessutom ansåg vi att kvalitativa intervjuer kunde ge mer djup i 

undersökningen då fokus i dem, enligt Bryman (2011), kan anpassas utifrån de tankar, 

funderingar och svar som uppstår under intervjuerna och som går utanför den 

intervjuguide som tidigare arbetats fram (2011). De som arbetar som förskollärare i 

förskolan och förskoleklassen kan således bidra med andra perspektiv och relevanta 

tankar och åsikter än de som framkommer enbart ur svaren på frågorna i intervjuguiden.  
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Vi valde att genomföra intervjuer då det ger möjlighet att ta del av erfarenheter och 

åsikter hos förskollärare som arbetar i de olika verksamheterna, dessutom ger intervjuer 

möjlighet att ställa följdfrågor kring de svar som framkommer.  

 

4.3 Urval 
 

Vi valde att intervjua åtta förskollärare på sex olika arbetsplatser. Vi valde även att dela 

upp de här sex arbetsplatserna i två olika kommuner och dessa arbetsplatser fördelades 

genom att välja tre arbetsplatser i varje kommun. I vårt urval ingick två olika förskolor 

och en förskoleklass i varje kommun, eftersom vårt syfte var att undersöka i vilken 

utsträckning musik kan användas som pedagogiskt verktyg i förskolan och 

förskoleklassen. Vi har sedan tidigare, på olika sätt, haft kontakt med samtliga förskolor 

och båda förskoleklasserna.  

 

4.4 Genomförande 
 

Vårt arbete syftar till att få en inblick i vilken utsträckning musik används som ett 

verktyg för utveckling och lärande i förskolan och förskoleklassen. Vi valde att 

undersöka detta genom att utifrån ett antal frågor genomföra intervjuer med 

förskollärare i dessa olika verksamheter. Frågorna i intervjuguiden arbetades fram för 

att kunna uppnå vårt syfte samt besvara våra frågeställningar, vilket innebär att frågorna 

inte skulle kunna besvaras med ”ja” eller ”nej”.  

 

Då den första av våra frågeställningar även kan besvaras med hjälp av litteratur syftade 

intervjuerna främst till att besvara våra övriga frågeställningar som behandlar huruvida 

det finns ett syfte med musikaktiviteter som genomförs i de olika verksamheterna, och i 

så fall vad det syftet är, samt huruvida musik, som är en del av förskolan läroplan, 

prioriteras och i så fall på vilket sätt.  

 

Urvalet av intervjupersoner bestod av åtta förskollärare som är verksamma inom fyra 

förskolor och två förskoleklasser. Vi hade sedan tidigare kontakt med samtliga 

förskollärare på olika sätt, vi har i de båda förskoleklasserna samt på fem av förskolorna 

genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning och den sjätte förskolan är för en av oss 

en tidigare arbetsplats. Vi hade redan sedan tidigare samtalat med några av 

förskollärarna om att intervjua dem till vårt självständiga arbete.  Muntlig information 

gavs om vad vi undersöker, varför, att intervjuerna kommer spelas in, att inspelningarna 

kommer raderas efter materialet bearbetats och så vidare. Då intervjuerna genomfördes i 

de två kommuner vi är bosatta i ansvarade vi för de intervjuer som genomfördes i vår 

hemkommun.  

 

Tre av intervjuerna genomförde vi tillsammans och tre av dem genomfördes individuellt 

och var och en bearbetade materialet från de intervjuer vi ansvarat för. Vid två av 

intervjuerna deltog två informanter.  

 

4.5 Etiska överväganden 
 

De etiska överväganden vi tagit ställning till är Vetenskapsrådets (2013-11-14) fyra 

forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, detta för 

att skydda de individer som, genom våra intervjuer, är delaktiga i vårt självständiga 

arbete. Det första kravet, informationskravet, innebär att vi som undersöker har 
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skyldighet att informera undersökningsdeltagare om avsikten med undersökningen, 

deltagarnas uppgift i undersökningen samt att deras medverkan är frivillig och när som 

helst kan avbrytas. Samtyckeskravet innebär om att undersökningsdeltagarnas rätt att 

själva bestämma om de vill medverka eller inte. Genom konfidentialitetskravet försäkrar 

vi att största möjliga konfidentialitet samt att uppgifter som rör intervjupersonerna och 

liknande ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Nyttjandekravet handlar om att det material och den information som samlas in endast 

får användas för den aktuella undersökning och får inte användas för kommersiellt bruk 

eller i andra icke-vetenskapliga syften (2013-11-14). Vi upplevde inga svårigheter med 

att hantera materialet konfidentiellt, då vi inte noterade namn och så vidare i 

utskrifterna. Stämningen under intervjuerna var god och otvungen, vilket kan bero på att 

vi kände informanterna sedan tidigare. Samtliga informanter uttryckte att de gärna 

deltog i intervjuerna, vilket också kan bero att vi kände dem sedan tidigare.  

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Då vi enbart genomfört intervjuer med pedagoger kan det som framkommer ur svaren 

inte betraktas som giltigt för förskolor och förskoleklasser i allmänhet. Resultatet blir 

således inte generellt, utan grundas på intervjuer av en mindre grupp förskollärare. 

Dessutom består resultatet av vår tolkning av svaren på intervjufrågorna.  

 

4.7 Bearbetning 

Intervjuerna spelades in för att kunna återberättas ordagrant och efter genomförande av 

intervjuerna transkriberades materialet och namn på personer samt orter som 

framkommit skrevs om.  

 

4.8 Metodkritik 

I denna undersökning anser vi att en kvalitativ metod är att föredra, eftersom fokus i 

intervjuer inom kvalitativ forskning läggs på intervjupersonernas åsikter, uppfattningar 

och perspektiv. Eftersom flera av våra frågeställningar främst kan besvaras av personer 

som arbetar i verksamheterna är deras åsikter, uppfattningar och perspektiv av intresse. 

Detta kan dock även vara en nackdel då riktningen i intervjuerna kan variera beroende 

på följdfrågorna, vilket inte av tillåtet inom en kvantitativ undersökning då 

tillförlitligheten kan påverkas (Bryman, 2011).    
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5 Resultat 
 

Vår resultatdel består av intervjusvar ur intervjuer med åtta förskollärare, varav sex 

arbetar i förskolan och två i förskoleklass. Intervjusvaren redovisas för att besvara 

frågorna i vår intervjuguide och svaren redovisas med hjälp av underrubriker. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av det mest väsentliga som framkommit i 

intervjuerna och som kan kopplas till våra frågeställningar. För att visa att vi valt 

belysande citat av flera olika pedagoger vi intervjuat har vi benämnt verksamheterna 

som ”förskola A”, ”förskola B”, ”förskola C” och ”förskola D” samt ”förskoleklass E” 

och ”förskoleklass F”.  

 

5.1 Utbildning, yrkeserfarenhet och storlek på barngrupp 
 

Den första frågan i intervjuguiden handlade om vilken utbildning intervjupersonerna har 

och samtliga svarade att de var utbildade förskollärare och har varierande 

yrkeserfarenhet. En av intervjupersonerna har arbetat som förskollärare i fyra och ett 

halvt år, en i 17 år, två i 20 år, en i 22 år, en i 27 år, en i 33 år och en i 34 år. Storleken 

på barngruppen varierar i de olika verksamheterna, en av förskolorna har en barngrupp 

som består av 18 barn i åldrarna 3-5 år, på en annan förskola varierar barngruppens 

storlek under dagen då de under vissa timmar är tolv barn och under vissa timmar 30 

barn. På de andra två förskolorna består barngruppen av 20 barn mellan två och fem år 

respektive 16 barn mellan tre och fyra år. Den ena förskoleklassen består av 24 barn 

som samtliga fyllt sex år, medan den andra förskoleklassen består av 14 barn och även 

samtliga i denna klass är sex år.   

 

5.2 Intresse och möjlighet till fortbildning inom musik efter 
utbildningen 
 
5.2.1 Förskola 

 

På frågan om det funnits möjlighet till fortbildning inom musik efter utbildningen 

svarade alla pedagoger utom en att det inte erbjudits någon direkt fortbildning. Den 

pedagog som erbjudits fortbildning berättar att denna hölls av personalen på en 

musikförskola men har även på eget initiativ gått en kurs som varit förlagd på en helg. 

Vidare berättar pedagogen att det under de senaste åren varit kommunen som valt 

inriktning på fortbildningarna. Även de andra pedagogerna berättar att musik inte 

betraktats som ett högprioriterat ämne och därför inte kräver någon fortbildning och att 

hela kommunen arbetar med ett gemensamt område på studiedagarna. Pedagogerna på 

en av förskolorna berättar att de inte erbjudits någon direkt fortbildning, men har i 

arbetslaget diskuterat att gå en gitarrkurs på eget initiativ och de har även, som en del av 

ett projekt, haft hjälp av en musiker som en gång i månaden besökte förskolan och 

skulle utbilda personalen. Det personalen lärde sig under dessa tillfällen, exempelvis 

rytmik, drama och instrumenttillverkning, skulle de sedan använda sig av i 

barngruppen. Under en av övningarna skulle pedagogerna röra sig till musik, hitta 

pulsen och så vidare, och de berättar att de under denna övning kände sig lite obekväma 

eftersom det var en ovan situation. Pedagogerna berättar vidare att de kände att musik 

saknats på förskolan och att de därför ville arbeta mer med ämnet. En av pedagogerna 

kan inte minnas varken att det erbjudits eller att hon tackat ja till fortbildning inom 

musik, eftersom hon anser sig själv vara ganska musikalisk och kunnig inom musik, 

samt att hon behärskar att spela gitarr.  
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5.2.2 Förskoleklass 

En av pedagogerna i förskoleklassen berättar att det kan ha funnits tillfällen till 

fortbildning, men att hon själv inte ansett att musiken haft högsta prioritet, medan den 

andra pedagogen berättar att det funnits tillfällen till fortbildning inom musik i form av 

kortare utbildningar. Hon beskriver att det, under dagar som avsatts till 

kompetensutveckling, kommit personer och presenterat olika material med låtar och att 

hon fått träffa Per Dunsö ur Dunsö Kapell. Vidare berättar pedagogen att en rektor från 

en musikförskola besökt verksamheten och undervisat i exempelvis takt, denna 

utbildning varade i två dagar. Pedagogen berättar att hon på eget initiativ sökt upp 

föreläsningar som handlar om musik och drama, vilka innehöll rim och ramsor. Detta 

material har sedan använts i verksamheten.  

 
”Plus att vi har fått, genom er lärarstuderande, lite 

tips på just nya sätt att lära eller jobba till musik, så 

det kan man säga också är någon slags 

fortbildning” (Pedagog, förskoleklass F).   

 

5.3 Innebörden av ordet musik, pedagogernas tankar kring ordet  
 
5.3.1 Förskola 

 

Nästan alla pedagoger uttrycker att musik kan förknippas med glädje. Några av dem 

nämner även rytmik, dans, instrument, inspiration, sinnesstämningar och känslor samt 

att musik lockar de flesta. En av pedagogerna uttrycker att musik även kan vara jobbig 

och frustrerande, exempelvis hög musik i affärer. Pedagogerna på den ena förskolan 

berättar vidare om känslan musiken ger, i detta fall om att de hade varit på teater 

tillsammans med barnen där barnvisor som ”Sjörövarfabbe” och ”Mors lilla Olle” 

användes. Även om barnen inte hört dessa sånger tidigare, och en del av dem inte ens 

kunde språket, hängde de med i takten och blev helt fängslade.  

 
5.3.2 Förskoleklass 

Båda pedagogerna som arbetar i förskoleklass berättar att de förknippar musik med 

glädje, rörelse och rytm. Den ena pedagogen börjar nynna på ”Musik ska byggas utav 

glädje” (Musik av Lill Lindfors och text av Björn Barlach). Vidare berättar pedagogen 

att hon anser att musik är frigörande, lättar upp mycket samt har en positiv inverkan på 

barnen som blir glada och avslappnade. Hon berättar även att hon anser att musik är ett 

bra ämne, att den är användbar som ett redskap inom idrotten och att hon tror att musik 

hjälper människor att släppa mer på sina hämningar.  

 
”Många vuxna känner att de inte kan sjunga, jag 

kan inte det, men man kan ju alla på något sätt 

bidra till… Det är väl lite synd att musiken tyvärr 

inte är mer samlad som en gemenskap för det 

tycker jag barnen behöver. De behöver den här 

stunden ofta, varje vecka behöver de ha musik” 

(Pedagog, förskoleklass F). 
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5.4 Utvärdering av den egna musikaliska förmågan 
 
5.4.1 Förskola 

 

Endast en av pedagogerna vi intervjuade uttryckte att hon betraktade sig själv som 

musikalisk. Hon berättade att hon själv känner att hon behärskar ganska mycket inom 

musik, men att arbetet med musik sker i perioder. Pedagogen berättar vidare att hon 

behärskar gitarrspel samt att musiken används i verksamheten i form av gitarrspel, sång, 

rytmik och rörelse. Hon menar däremot att musikens användning i arbetet med barnen 

beror på intresset i barngruppen. En av de andra pedagogerna berättar att även hon 

känner att hon behärskar sång, rytm och lättare rytminstrument. Pedagogerna på två av 

de andra förskolorna använder uttrycket att de sjunger ”hellre än bra”, att de gärna 

sjunger, men hur det låter är en annan sak. Två av pedagogerna berättar att de behärskar 

att spela blockflöjt samt att de under sin utbildning behärskat en del gitarrspel, men att 

det sedan inte använts i verksamheten på grund av att de känner sig obekväma i 

situationen eller att andra kan bättre.  
”Alltså sjunger gör man ju även om det säkert är 

hellre än bra, det är ju det att man känner att det är 

glädje och då struntar man i om man piper iväg 

ibland i tonerna om sångerna är väldigt höga” 

(Pedagog, förskola C) 

 

Två av pedagogerna berättar att de inte upplever svårigheter i att arbeta med musik så 

länge de är ensamma med barnen, men att situationen blir mer obekväm om en annan 

vuxen deltar i aktiviteten. De berättar vidare att de känner sig bekväma med varandra i 

arbetslaget, men att problemet är att människor värderar sig själva för mycket. Detta 

exemplifierar de med att de själva inte skulle bry sig om en annan pedagog spelar eller 

sjunger i fel tonart, utan att de snarare skulle bli imponerade av den pedagog som vågar 

”rocka loss” med barnen. Men det blir obekvämt när de själva ska genomföra 

aktiviteterna.  
”Det handlar lite om att våga också, man kastar sig 

ut lite i det okända” (Pedagog, förskola C). 

 
5.4.2 Förskoleklass 

 

I förskoleklasserna skiljer sig pedagogerna i synen på den egna musikaliteten, en 

uttrycker att hon sjunger ”hellre än bra”, men att den enda musikaliska förmåga hon 

besitter är att läsa av en melodi. Den andra pedagogen berättar däremot att hon 

behärskar att spela gitarr. Vidare berättar hon att hon inte anser att gitarrspelet behöver 

vara så utvecklat, det räcker att kunna lättare ackord som D, A7 och G för att gitarren 

ska kunna användas som ett stöd i sången. Hon påpekar att det är viktigt att alla vuxna 

deltar i musikaktiviteterna, eftersom barnen ofta gör som de vuxna gör. Pedagogen 

menar att det finns en utspridd rädsla för vad andra ska tycka om de aktiviteter som 

genomförs och pedagogens sätt att genomföra dem. Det viktiga är att bearbeta den egna 

rädslan och låta det bli fel ibland i aktiviteterna, som att råka spela fel ackord eller 

sjunga i för hög eller låg tonart.   

 

5.5 Intresse av musik som pedagogiskt verktyg 
 
5.5.1 Förskola 
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Pedagogerna på en av förskolorna berättar att rytmik är ett av deras valda mål och att 

intresset därför ökat samt att de blivit mer aktiva i val av låtar, användning av 

instrument och så vidare. De berättar vidare att musik även tidigare varit en del i 

verksamheten, i form av olika musikprojekt. Det mål som ligger i fokus på förskolan i 

nuläget handlar om rytmik, rörelse och kroppsuppfattning genom rytmik och sång. 

Intresset för musik är stort i barngruppen och det tror pedagogerna beror på att grunden 

lades tidigt hos barnen, eftersom det är samma barngrupp som var med när pedagogerna 

ersatte de dåvarande bokpåsarna med musikpåsar på förskolan. Musikpåsarna innebar 

att barnen fick ta med sin egen musik till förskolan och påsarna kunde innehålla allt från 

bosnisk musik till Erik Saade och Mors lilla Olle. Med hjälp av dessa påsar byggde 

pedagogerna och barnen upp musikaktiviteterna gemensamt.   

 

Pedagogerna på en annan förskola menar att intresset redan finns där, men att de skulle 

vilja ha lite mer kunskaper inom ämnet. De menar att instrument är en viktig del i en 

sångsamling, då det förstärker sången och fungerar som ett stöd för både pedagoger och 

barn. De berättar vidare att det på förskolan finns en instrumentlåda som tyvärr inte 

används så ofta, då ljudnivån blir hög när den används. De påpekar dock att detta kan 

bero på att de själva inte introducerat instrumentlådan tillräckligt bra i barngruppen. En 

av pedagogerna menar att det är barngruppens intresse som påverkar vilket utrymme 

musik, rytmik, rörelse och så vidare får i verksamheten, medan en annan anser att musik 

är lätt att arbeta med. Hon menar vidare att det räcker med att använda en bandspelare 

eller att sjunga. Det krävs således inga förberedelser utan musiken finns lätt tillgängligt.  

 
5.5.2 Förskoleklass 

Båda pedagogerna som arbetar i förskoleklass berättar att det finns ett stort intresse för 

musik, men en av pedagogerna berättar att hon själv anser att hon inte har tillräckliga 

kunskaper inom musik. Hon berättar vidare att användning av musik inte är något som 

faller sig naturligt för henne, men att hon betraktar det som ett användbart verktyg för 

att lära in rörelsemönster, texter, ramsor samt att känna takt och träna rytmer och 

stavelser. Den andra pedagogen berättar att hon kontinuerligt arbetar med musiken i 

verksamheten, exempelvis efter de olika årstiderna samt vid tillfällen som 

Melodifestivalen och FN-dagen. Hon påtalar även vikten av att ha med musiken i 

verksamheten året om.   

 

5.6 Beskrivning av arbetet med musik i verksamheterna 
 
5.6.1 Förskola 

Samtliga pedagoger berättar att sången på olika sätt är en del av den pedagogiska 

verksamheten, exempelvis i form av sångsamlingar, spontana aktiviteter, lek, sångkort 

och så vidare.  
”Och sen är musik egentligen så 

mycket mer än sång […] Men det är 

väl liksom sången man fastnar på” 

(Pedagog, förskola C). 

Pedagogerna från två förskolor berättar även att musik används i skapande. En av 

pedagogerna berättar om en aktivitet där de lagt ut ett stort och tjockt papper på golvet, 

barnen doppade då fötterna i färg och fick röra sig i takt till musik och göra 

fotmålningar. Pedagogen från en annan förskola berättar även om en aktivitet där ett 

ljusbord kläddes i plast, rummet mörklades och barnen fick måla till musik. Pedagogen 



  
 

33 

berättar vidare att det var en intressant aktivitet då resultatet i de olika grupperna blev 

olika. 

Pedagogen på en av förskolorna menar att musiken används spontant i verksamheten i 

form av barnens fria lek, exempelvis när de har disco och dansar till olika skivor. Två av 

de andra pedagogerna påtalar det spontana i form av att barnen bygger något och sedan 

bestämmer att det är trummor som kan spelas på.  

Pedagogerna från de olika förskolorna menar att musik även används i verksamheten i 

form av avslappning, massage och vila, men även i samlingar och aktiviteter som syftar 

till att stimulera och utveckla språket. Pedagogerna från en förskola berättar vidare om 

en aktivitet där musik användes till en saga som delades upp så en del av barngruppen 

fick spela medan andra sjöng. Vidare menar pedagogerna att de tyvärr inte arbetade 

vidare med denna aktivitet som de kunde gjort. 

 
”Vi sa ändå att intervjun med oss kanske inte ger så 

mycket eftersom vi inte använder så mycket musik, 

men det gör vi ju faktiskt märker man nu” 

(Pedagog, förskola C).  

På en av förskolorna har pedagogerna valt att använda estetiska uttrycksformer istället 

för presenter för att uppmärksamma barnens födelsedagar. Detta sker genom att barnen 

själva får planera sin egen födelsedag i verksamheten och då används sångkort, lekkort 

och drama. Alla målas i ansiktet och musiken kommer ofta även med i form av disco. 

Pedagogerna söker själva information om låtar och idéer till dessa tillfällen via 

sökmotorn Google.  
”Ja man behöver ju inte uppfinna hjulet, det finns ju 

redan där” (Pedagog, förskola A).    

 
5.6.2 Förskoleklass 

Pedagogerna i förskoleklasserna är överens om att musiken används i form av sång samt 

vid högtider och teman. En av pedagogerna menar att musiken har en plats i den dagliga 

verksamheten i form av bakgrundsmusik på morgonen, vid massage samt vid dagens 

avslut i form av ”Hejdå-sången”. Pedagogen i den andra förskoleklassen berättar även 

om en aktivitet som kallas ”Skrivdans”, där barnen får lyssna till klassisk musik samt 

rita och skriva med båda händerna samtidigt.     

 

5.7 Motivering till varför musik används vid just de tillfällena 
 
5.7.1 Förskola 

Majoriteten av pedagoger är överens om att användningen av musik vid dessa tillfällen 

delvis syftar till att skapa gemenskap och träna sociala förmågor. Flera av pedagogerna 

menar även att musiken används för att skapa olika former av lärandesituationer, 

exempelvis i matematik och språklig utveckling. Pedagogerna på en av förskolorna 

berättar att de dessutom använder musiken för att förstärka takter, rytmer och rörelser, 

men att tecken även används som stöd i sången då det finns ett hörselskadat barn i 

barngruppen. Pedagoger från två olika förskolor använder även musik i samband med 

gympa och menar att syftet med det är att stärka barnens koordination och motorik. På 

en av förskolorna arbetar pedagogerna just nu tematisk med kroppen på förskolan och 

då väljs sånger som ingår i det temat, vilket blir en form av syfte.  
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5.7.2 Förskoleklass 

 

En av pedagogerna som arbetar i förskoleklass menar att den lugna musiken på 

morgonen används som en form av trivselfaktor och för att skapa ett lugn, medan 

”Hejdå-sången” används för att skapa gemenskap och belysa att alla säger hejdå till 

varandra med en sång. I sången får något av barnen även bestämma en rörelse som ska 

användas. Vidare berättar pedagogen att skolans personal anordnar så kallade 

juldansardagar som syftar till att barnen får lära sig gamla traditionella danser.  

Den andra pedagogen i förskoleklassen menar att hon använder musik för att skapa 

lärandesituationer och hon anger matematiken som ett exempel:  

 
”Till exempel när du tog det här med 

att räkna till 20. Det är ju ypperligt. 

Precis som när jag lär mig namnen 

på mina kompisar i gruppen, precis 

som när jag lär mig att räkna 

baklänges från 20 och ner till noll” 

(Pedagog, förskoleklass F). 

 

Pedagogen berättar även att musik kan användas i kombination med att bilder visas eller 

ord skrivs på tavlan, i syfte att underlätta för de barn som har svårt med det svenska 

språket. 

 

5.8 Planering och genomförande av musikaktiviteter, finns ett syfte 
och en tanke bakom? 
 
5.8.1 Förskola 

 

Pedagogerna från tre olika förskolor berättar att ansvaret för planering och 

genomförande av musikaktiviteter i barngruppen delas av arbetslaget.  En av dessa 

pedagoger berättar att hon och en pedagog till från en annan avdelning träffas nästan 

varje måndagsmorgon och planerar hur arbetet med rytmiken ska läggas upp, då rytmik 

är ett prioriterat mål. På den fjärde förskolan är det den pedagog vi intervjuar som har 

huvudansvaret för musikaktiviteterna, hon söker efter sånger på nätet och sätter sedan 

ihop ett sånghäfte som även andra pedagoger använder. Pedagogerna som arbetar på en 

av förskolorna uttrycker att de känner trygghet i att ingen på avdelningen är särskilt 

utbildad i musik, eftersom vem som helst då kan genomföra musikaktiviteter.  

 

Två pedagoger som arbetar på samma förskola betonar vikten av att barnen ska ha rätt 

till inflytande gällande musikaktiviteterna och att pedagogerna varierar sitt material om 

intresset hos barnen svalnar.  
”Ja men det är som vi har sagt, det är ju barns 

inflytande som är hur viktigt som helst, det är ju det 

vår verksamhet bygger på […]” (Pedagog, förskola 

A). 

 

Barnens rätt till inflytande och medbestämmande betonas även av en av pedagogerna 

från en annan förskola och hon exemplifierar detta med att barnen får välja 

luciasångerna.  
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5.8.2 Förskoleklass 

En av pedagogerna som arbetar i förskoleklassen berättar att hon planerar det som 

genomförs med klassen, exempelvis en gemensam sångstund eller en rörelselek. Hon 

menar vidare att ett syfte kan vara att musiken är kopplat till det som det samtalas om, 

exempelvis veckodagar, årstider och månader. Tanken är då att utlärningen ska ske på 

ett sätt barnen förhoppningsvis betraktar som roligt.  

Den pedagog som arbetar i den andra förskoleklassen menar att ansvaret delas av 

arbetslaget och uppstår en tanke välkomnas förslag. Pedagogen vi intervjuar menar dock 

att det inte alltid finns en tanke med valet av sånger, men att de just nu sjunger mycket 

om färger och djur. Vidare menar pedagogen att hon anser att arbetslaget är bra på att 

leta efter nya sånger och försöka skaffa ett förråd av musik att plocka sånger ifrån.  

 

5.9 För- och nackdelar med att använda musik som ett verktyg i 
verksamheten? 
 
5.9.1 Förskola 

Pedagogerna från en av förskolorna menar att den enda nackdelen med musik som 

verktyg kan vara att barnen utvecklar ett stort intresse och att det för familjer med 

begränsade tillgångar kan bli kostsamt med inköp av instrument. Några av de fördelar 

de räknar upp är att barnen får tillfälle att använda sin kropp och utveckla sin motorik, 

att musiken är stimulerande och barnen får större tilltro till den egna förmågan när de 

deltar och att musiken stimulerar språkutvecklingen på olika sätt. Dessutom menar 

pedagogerna att musik stimulerar alla sinnen, väcker positiva känslor, en känsla av 

gemenskap och kan användas i kombination med tecken för att underlätta för barn med 

annat modersmål då det förenar det konkreta, det barnen kan se, med det abstrakta, det 

de sjunger. Pedagogerna menade att musiken även är användbar för att kunna lätta upp 

stämningen vid av- och påklädning, när barnen blir trötta under promenader och så 

vidare. De exemplifierar detta med att de en gång dansade med barnen runt stadshuset 

för att få barnen att tänka på annat än att det var ansträngande att gå.  

Pedagogerna på två av förskolorna anser inte att det finns några nackdelar med 

användandet av musik. Pedagogen från den ena förskolan menar att fördelarna däremot 

är många, exempelvis i avslappningssyfte, att musiken öppnar för andra ämnen och att 

det kan användas i skapande. Pedagogerna från den andra förskolan menar att 

fördelarna är att barnens intresse kan fångas och även de här pedagogerna menar att en 

fördel är den konkretisering som musik medför, det skapas möjligheter för att belysa 

och tydliggöra saker i olika teman. En annan aspekt som lyfts fram är att olika sorters 

musik kan användas vid olika tillfällen, är syftet att barnen ska städa kan en viss sorts 

musik användas och är syftet att barnen ska slappna av eller vila används en annan sorts 

musik, exempelvis instrumentell musik. Pedagogerna från den ena förskolan berättade 

att barnen även spontant använder sig av musik, exempelvis att barnen konstruerar 

något som, med hjälp av deras fantasi och kreativitet blir en trumma att spela på.    

 
”Musik och barn hör liksom ihop på 

något sätt” (Pedagog, förskola C). 
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Pedagogen från en annan förskola menar att en nackdel med musik kan vara att 

volymen blir för hög och att det medför att barnen inte lyssnar, men att musik även kan 

innebära fördelar för språkutvecklingen. Ljudvolymen nämns även av pedagogerna från 

en annan förskola och de ger exempel på disco, men menar dock att det inte handlar om 

musiken eller discot i sig, utan om hur pedagogerna agerar efteråt för att barnen ska 

komma ner i varv.   

 
5.9.2 Förskoleklass 

 

Båda pedagogerna som arbetar i förskoleklass är överens om att glädjen i musiken är en 

fördel. Den ena pedagogen menar att det finns en rad fördelar i form av att inlärningen 

sker på ett roligt sätt, att barnen lättare tillägnar sig saker genom sången, vilket hon 

exemplifierar med de nya julsångerna som barnen lär sig väldigt fort. En annan fördel 

hon nämner är att musiken är ett lätt sätt att få med alla barnen och att de genom sången 

tillägnar sig kunskaper utan att reflektera kring det. Hon refererar där till sig själv och 

berättar att hon själv fortfarande kommer ihåg ramsor som handlar om hur många dagar 

varje månad har. Den enda nackdel pedagogen nämner är att musiken inte utnyttjas fullt 

ut, den används inte i den utsträckning den skulle kunna användas. Hon berättar vidare 

att hon tror att anledningen till det är bristande tilltro till den egna förmågan. Den andra 

pedagogen påpekar att en nackdel kan vara att alla barn inte tycker om att sjunga. 

Pedagogen betonar dock att aktiviteten kan ändras genom att flickor och pojkar turas 

om att sjunga, att det tillförs rörelser i sången och så vidare för att fler barn ska finna 

glädjen i sången.  

 

5.10 Musik, en del av läroplanen, i vilken utsträckning arbetar ni med 
ämnet? 
 
5.10.1 Förskola 

Pedagogerna på en av förskolorna arbetar som tidigare nämnt mycket med rytmik, då 

det är ett prioriterat mål, men musik finns även i andra delar av verksamheten som 

exempelvis i skapande. En av de andra pedagogerna berättar att hon tillsammans med 

sin kollega, arbetar mycket med estetiska läroprocesser, vilket musiken är en del av. 

Arbetet med de estetiska läroprocesserna har, kombinerat med matematik, varit en del 

av en inriktning de nyligen arbetat med på förskolan. Inriktningen har skett i form av att 

pedagogerna gick till kyrkan med barnen och musiken bestod där av att lyssna på 

orgeln, sjunga psalmer och lyssna på kyrkklockorna. Pedagogen berättar vidare om att 

introducerande av surfplattan i verksamheten även lett till att nya tankar väckts om hur 

musik kan användas genom den. 

På en av de andra förskolorna menar pedagogerna att prioriteringen av läroplansmål 

varierar och att matematik är det som ligger i fokus ena terminen, medan fokus nästa 

termin läggs på naturvetenskap och då utgår arbetet med barnen från det. De menar 

vidare att musiken inte alltid finns i åtanke. En av pedagogerna menar att verksamheten 

såg annorlunda ut förr, att tematiskt arbete hade en större roll i verksamheten än det har 

idag och att det då användes mer sång. Pedagogerna berättar vidare att många av de 

prioriterade målen bestäms områdesvis och att hela området ett tag arbetade med 

språklig medvetenhet, för att sedan gå vidare till matematik, naturkunskap och 

pedagogisk dokumentation.  
”Nu håller vi förvisso på, genom den här 

pedagogiska dokumentationen, att vi ska checka av 
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alla läroplansmål, att man tittar vilka grejer vi 

arbetat med för att se vilka mål vi inte jobbat så 

mycket med och då kan det ju faktiskt vara så att 

musiken tittar fram där, att det kommer bli påtagligt 

för oss att det är ett mål vi inte jobbar med så ofta 

och då får vi lägga lite extra krut på det helt enkelt” 

(Pedagog, förskola C). 

 

Pedagogen på en annan förskola anser att arbetslaget arbetar med musik i stor 

utsträckning på förskolan, eftersom musiken används varje dag och att de en gång i 

veckan har gemensam sångsamling med en annan avdelning.   

 
5.10.2 Förskoleklass 

En av pedagogerna i förskoleklassen svarar att musik, som tidigare nämnt, används för 

att skapa lugn och trivsel på morgonen, vid massage och när de vid dagens slut sjunger 

”Hejdå-sången”. Hon berättar vidare att musik också används under gymnastiken. Även 

pedagogen som arbetar i den andra förskoleklassen berättar att musiken används på 

olika sätt i verksamheten och att den, genom exempelvis sången, syftar till att ha roligt, 

att det ska ske ett lärande om olika saker och för att fördjupa ett ämne som är aktuellt 

just då i förskoleklassen. Pedagogen menar vidare att musik även kan bidra till 

diskussioner kring innehållet i olika sånger, men att alla musikaktiviteter inte alltid 

behöver ha ett särskilt syfte.  
”Men sen måste du ju inte ha en 

mening med sången heller, du kan ju 

sjunga den för att glädja någon 

annan” (Pedagog, förskoleklass F).  

 

5.11 Pedagogernas intresse av att arbeta med musik i större 
utsträckning, eventuella hinder och möjligheter 
 
5.11.1 Förskola 

Alla pedagoger utom en berättar att de är intresserade av att arbeta med musik i större 

utsträckning. Den pedagog som inte känner intresse av att arbeta ytterligare med musik 

motiverar det med att hon anser att musiken har tillräckligt stor plats i verksamheten 

och att hon känner sig nöjd med det. Pedagogerna på två av de andra förskolorna menar 

att det enda som kan uppfattas som ett hinder är att de själva anser att de inte har 

tillräckligt med kunskaper. De pedagoger som arbetar på en av dessa två förskolor 

menar dock att de ser möjligheter i form av att söka efter tips och idéer via Google och 

att vända sig till andra för tips och inspiration. I intervjuerna framgår även att 

majoriteten av pedagogerna överraskas av att musiken används så mycket som den ändå 

gör.    

 
5.11.2 Förskoleklass 

Båda pedagogerna som arbetar i förskoleklassen är överens om att intresset för att 

arbeta ytterligare med musik finns, men att det är önskvärt med ytterligare fortbildning i 

ämnet för att känna sig tryggare i att genomföra musikaktiviteter.  
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5.12 Barnens inställning till musikaktiviteter 
 
5.12.1 Förskola 

Pedagogerna på samtliga förskolor anser att barnen ställer sig positivt till 

musikaktiviteterna och en av pedagogerna berättar att de inom den förskola där hon är 

verksam ofta använder sig av musik i form av spontana sångsamlingar där barnen själva 

får bestämma om de vill medverka. Hon betonar att de flesta barn väljer att medverka 

trots att det är frivilligt. Två pedagoger som arbetar på en annan förskola berättar att det 

i deras barngrupp funnits barn som först tyckt att det varit genant och löjligt att röra sig 

till musiken i början av terminen, men som sedan vågade släppa loss.  

”Alltså när vi hade disco här var det 

en pojke som inte riktigt vågade vara 

med, men man såg att han tyckte det 

verkade så spännande. Det lyste 

liksom i ögonen på honom och sen 

när det var lite färre barn vågade han 

vara med och man såg verkligen 

glädjen. Så även om de inte alltid är 

med från början visar de intresse för 

det, men alla vågar inte vara med 

första gången, så enkelt är det” 

(Pedagog, förskola C).  

 

En av de sex pedagoger vi intervjuat som är arbetar i förskoleverksamheten menar att 

det funnits tillfällen då barn inte velat delta i musikaktiviteterna, men att det varit ytterst 

sällan. Hon berättar vidare att barnen själva tar initiativet att gå direkt från 

utomhusvistelse till att sätta sig på mattan som används vid sångsamlingarna och vänta 

på att få börja sjunga.  

 
5.12.2 Förskoleklass 

 

Båda pedagogerna som arbetar i förskoleklass anser att barnen är positivt inställda till 

aktiviteter som innehåller musik. En av pedagogerna påtalar vikten av att 

musikaktiviteter är korta, återkommande och igenkännande. Vidare berättar hon att 

barnen vill ha lustfyllda och organiserade aktiviteter och att pedagogen ska vara 

engagerad i dessa och inte enbart sätta sig ner och börja bläddra i en sångbok för att 

hitta något att sjunga för stunden. Hon påpekar dock att en sång måste börja någonstans 

och även om pedagogen känner sig osäker i låtvalet, men det finns ett intresse i 

barngruppen bör pedagogen försöka utmana sig själv istället för att ge upp.  

 

5.13 Intresse av fortbildning inom musik 
 
5.13.1 Förskola 

Samtliga pedagoger vi intervjuat ställer sig positivt till fortbildning inom musik och 

menar att det finns ett intresse för det. En av pedagogerna betonar dock att intresset 

beror på vilken del av musik som skulle ingå i denna fortbildning. Vidare berättar 

pedagogen att även om intresset finns betraktar hon inte musik som ett prioriterat ämne, 

vilket hon motiverar med tidsbrist och andra prioriterade utbildningar.  
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Övriga pedagoger nämner olika önskemål om vad fortbildning inom musik kan 

innehålla. En pedagog berättar att hon framförallt är intresserad av att lära sig spela 

gitarr och betonar fördelen med att gitarren är lätt att ta med sig. En annan pedagog 

berättar att hon skulle vara intresserad av fortbildning i form av nya idéer och texter 

som är anpassat till verksamheten, då hon inte anser att materialet i tidigare fortbildning 

varit anpassat för åldern i den barngrupp hon då arbetade i. Pedagogen betonar även 

vikten av att använda sig av enkla sånger som barnen kan lära sig. Två av pedagogerna 

berättar att de vill påtala intresset av att erbjudas fortbildning samt prioritering av ämnet 

musik för sin chef.  

 
5.13.2 Förskoleklass 

Ett intresse av fortbildning inom musik finns hos båda pedagogerna i förskoleklassen 

och även dessa pedagoger nämner vilken form av fortbildning de är intresserade av. En 

av pedagogerna berättar att hon är intresserad av konkreta tips om hur musik kan 

användas ytterligare i verksamheten samt hur musik kan integreras med andra ämnen 

som matematik och svenska. Hon betonar dock att musik tidigare inte varit ett ämne hon 

valt i första hand i samband med fortbildning. Den andra pedagogen som arbetar i 

förskoleklass uttrycker en vilja och ett intresse av att få utbildning i olika material. Hon 

berättare vidare att hon kan finna inspiration på arbetsplatsen, men att hon kan uppleva 

svårigheter med att arbeta vidare med de verktyg hon har i nuläget.  

 
”Jag kan säga att man behöver nog 

just se över de kreativa ämnena, 

musik, sång, rörelse, mycket 

skapande är jättebra, men man måste 

kunna skapa utan att tillverka saker... 

Förstår du?” (Pedagog, förskoleklass 

F).  

Sammanfattningsvis använder de pedagoger som intervjuats sig av musik i varierande 

utsträckning i den dagliga undervisningen. En utbredd åsikt är att musik är ett 

användbart verktyg i arbetet med barnen och att barnen ställer sig positivt till alla 

aktiviteter som innehåller musik. Dock finns även en uttalad osäkerhet hos flera av 

pedagogerna gällande den egna musikaliteten, vilket kan bero på att fortbildning inom 

musik inte prioriterats. På grund av bristande fortbildning väljer flera av pedagogerna 

att söka kunskaper på egen hand, exempelvis genom att söka efter föreläsningar i ämnet 

eller att söka efter tips och idéer på musikaktiviteter på Google.  

Endast en av åtta pedagoger uttrycker att hon betraktar sig själv som musikalisk, men 

även de som inte vill benämna sig själva som musikaliska använder sig ändå av musik i 

verksamheten. Aktiviteter som beskrivs sträcker sig från att använda musik för att 

konkretisera tallinjen inom matematik till att dansa utanför stadshuset i en av 

kommunerna för att avleda uppmärksamheten från hur ansträngande en promenad kan 

vara för barnen.  Samtliga pedagoger beskriver att musik är nära sammankopplat med 

glädje och kan bidra till att inlärning sker på ett roligt sätt.  
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6 Analys 
 

I detta kapitel analyseras de resultat som framkommit, vilka sedan relateras till 

frågeställningarna. Underrubrikerna är utformade efter arbetets tre frågeställningar.  

 

6.1 På vilket sätt kan musik fungera som ett användbart verktyg för att 
skapa ett lustfyllt lärande i förskolan och förskoleklassen?  
 

Pedagogers uppdrag innebär att ge barnen möjlighet att erövra nya kunskaper samt ge 

dem bästa möjlighet till att utvecklas på bästa sätt. Eriksson (2013) menar att sång och 

musik är användbara verktyg i arbetet med detta uppdrag (2013), något som även 

samtliga pedagoger som intervjuats är överens om. Forskning påtalar musikens vikt för 

barnens utveckling då musik bland annat kan förbättra samarbetet mellan barnen och 

bidra till ökade kunskaper i andra ämnen, exempelvis matematik (Riddersporre & 

Söderman, 2012). Samtliga pedagoger som intervjuades använde musik för att skapa 

olika former av lärandesituationer, även om det fanns variationer i den utsträckning 

musiken användes i de olika verksamheterna. I intervjuerna framgick att musik används 

främst för att skapa gemenskap och upplevelser samt även för lärandesituationer inom 

matematik, språkutveckling, skapande, rytm, takt, rörelse, koordination, motorik, 

kroppsuppfattning och så vidare. 

 

I intervjuerna berättar pedagogerna att sång och musik använts inom matematik för att 

ge barnen möjlighet att utveckla medvetenhet om tallinjen mellan noll och tjugo och att 

musiken då användes för att förstärka upplevelsen. I arbetet med barnens språkliga 

utveckling har rim, ramsor och sång använts och ibland har sången även förstärkts med 

rörelser, bilder och skrivna ord för att förtydliga innehållet eller för att använda tecken 

på grund av behov i barngruppen. En av pedagogerna uttrycker att sång förenat med 

tecken kan fungera som ett stöd eftersom det förenar det konkreta, som barnen kan se, 

med det abstrakta, som barnen sjunger. Löfgren och Ebbelind (2010) stärker detta då 

även de påtalar att musik kan hjälpa barnen att koppla ihop det abstrakta med det 

konkreta och exemplifierar detta med att sjunga de olika talen på tallinjen och samtidigt 

använda kroppen för att gestalta avståndet mellan talen. Matematiken förstärks då dels 

av det som hörs, det musikaliska, och dels av det som ses, det visuella (2010).  

 

I två av intervjuerna uttrycker pedagogerna att de använder sig av musik på andra språk 

än svenska, i dessa fall sånger på engelska. Detta medför enligt pedagogerna att barnen 

uttrycker en glädje och en stolthet över att de kan och vågar sjunga på ett annat språk. 

Udden (2004) menar dock att användning av musik på exempelvis engelska kan 

medföra vissa risker när det gäller barn som har annat modersmål än svenska. De här 

barnen behöver, åtminstone till en början, sjunga sånger på svenska och som innehåller 

rörelser och gester som framhåller textens innehåll (2004). Lundström (1996) ser dock 

fördelar med att använda musik som innehåller ett annat språk än det egna modersmålet, 

exempelvis att sjunga sånger på engelska, då det stimulerar barnens ljudförståelse 

(1996). Även Vygotskij menade att inlärning av flera språk är ett naturligt fenomen för 

människan (Ehrlin, 2012).  

 

Några av pedagogerna berättar om tillfällen då musik använts i skapande, exempelvis i 

form av att ett stort papper lagts ut på golvet och att barnen fått doppa sina fötter i färg 

för att sedan skapa en fotmålning genom att dansa till musik.  De pedagoger som använt 
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musik i skapande påtalar vikten av att stimulera flera sinnen, vilket enligt Jernström och 

Lindberg (1995) är ett sätt att bidra till ett lustfyllt lärande (1995). Nyland och Acker 

(2012) menar att musiken kan ge barnen glädje när den används på detta sätt, i form av 

utforskning av musik med hjälp av kroppen, leken och flera sinnen (2012). Barn bör få 

möjlighet att delta i aktiviteter som ger dem möjligheter att öva på att använda flera 

sinnen och detta övande bör kontinuerligt återkomma i både förskolan, förskoleklassen 

och skolan (Jernström & Lindberg, 1995).    

 

I en av intervjuerna framkommer att musik används i ett pågående tematiskt arbete som 

handlar om kroppen, men Vesterlund (2003) menar att valet av musik kan anpassas till 

den aktuella undervisningen och ger exempel på fördelar med att använda musik i 

barngruppen om undervisningen handlar om världen eller olika kulturer. Musik från 

olika världsdelar eller kulturer kan då användas för att skapa förståelse och möjligheter 

för ett lustfyllt lärande (2003). En av pedagogerna som intervjuats berättar om hur 

arbetslaget arbetat på detta sätt i form av att en vårdnadshavare besökte förskolan och 

spelade bosniska ballader på gitarr för barngruppen och pedagogerna. I intervjuerna 

framkommer således att musiken används i flera av verksamheterna för att bidra till 

kunskaper även i andra ämnen, så kallad ämnesintegration, något som vi återkommer 

till längre fram i arbetet.  

 

I en av intervjuerna betonar pedagogen att de kreativa ämnena som exempelvis musik 

och skapande kan behöva ses över. Hon menar vidare att skapande kan ske utan att 

saker tillverkas. Pramling Samuelsson med flera (2008) är inne på samma tankesätt då 

de påpekar att även om musik kan bidra till ökade kunskaper inom matematik samt 

stimulera barnens sociala och språkliga utveckling bör barnens kunnande om det 

estetiska i sig inte hamna i skymundan. Detta kan diskuteras huruvida musiken ska 

betraktas som en produkt eller en process. Produkten kan då vara det strävansmål som 

pedagogerna arbetat med i barngruppen samt den musik som skapats och de kunskaper 

barnen tillägnat sig. Dessa kunskaper utgör även processen, eftersom kunskaper 

förändras i takt med tillägnande av nya erfarenheter och kunskaper. Musik kan således 

anses vara både en produkt och en process (2008). Samma pedagog som menade att de 

kreativa ämnena behöver ses över menar vidare att det generellt diskuteras vad som är 

mål och mening med sången och ifrågasätter varför ett ämne som redan uppfattas som 

svårt av vissa pedagoger behöver göras svårare genom att analyseras både avigt och rätt.  

 

Utöver att bidra med ny kunskap skapar musik även glädje och lockar till mod. Det går 

att uppnå många mål med musik och det är samtidigt en upplevelse för alla sinnen. Det 

finns således ett antal fördelar med att lägga fokus på att medvetet använda musik i 

förskolan, och alla pedagoger och barn ägnar sig, mer eller mindre medvetet, åt musik i 

varierande utsträckning. Det viktigaste är inte hur musiken pedagoger och barn ägnar 

sig åt låter, det viktigaste är att det låter och att det finns glädje i musikaktiviteterna. Går 

det inte som planerat får pedagoger helt enkelt bjuda på sig själva (Eriksson, 2013). 

Flera av pedagogerna påtalar att de sjunger ”hellre än bra”, men att de gör det för att 

barnen uppskattar sångsamlingar och bryr sig egentligen inte om huruvida pedagogen 

sjunger i rätt tonart eller spelar rätt ackord på gitarr. Dessutom menar en av 

pedagogerna att det är nödvändigt att bearbeta den egna rädslan och låta det bli fel 

ibland, som att råka spela fel eller sjunga i för hög eller låg tonart.  

 

Jederlund (2002) skriver att de resultat som framkommit i undersökningar och forskning 

kring fördelar med att integrera musik med andra ämnen varierar. Vidare menar 

Jederlund att variationen i resultaten kan bero på att musikundervisning bedrivs på olika 
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sätt och att det är skillnad på musikaktiviteter som skapar en kreativ läroprocess genom 

att engagera barnet och stimulera flera sinnen och på musikaktiviteter som kan 

beskrivas som omusiska. Variation i innehåll och genomförande av musikaktiviteter 

leder således till olika resultat, vilket faller sig naturligt (2002).  

 

I förskolans läroplan betonas vikten av att barn ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande (Skolverket, 2010), vilket flera pedagoger betonar i intervjuerna. En av 

pedagogerna framhäver barnens delaktighet och inflytande som något hela 

verksamheten bygger på och som ständigt lägger grunden för hur arbetet i barngruppen 

läggs upp. Hon betonar vikten av att barnen får komma med tankar och idéer och att 

verksamheten anpassas efter detta och ger exempel på att barnen fick ta med sin egen 

musik till förskolan. Sundin (1995) menar att barnens musik inte längre består av 

traditionella visor som exempelvis ”Blinka lilla stjärna” och ”Ekorrn satt i granen” 

(1995). Det är dock viktigt att skilja på barnens musik och barnmusik. Barnens musik är 

det barnen själva uttrycker att de tycker om och som understryker barnens självständiga 

roll i kontakt med musiken, medan barnmusik präglas av ett vuxenperspektiv och 

speglar vad vuxna anser är lämpligt för barnen (Pramling Samuelsson m.fl. 2008).  

 

För att sammanfatta framgår det i intervjuerna att samtliga pedagoger, både i förskolan 

och i förskoleklassen, är överens om att musik kan bidra till ett lustfyllt lärande och vara 

användbart i flera olika sammanhang. Musik kan integreras med flera ämnen för att 

tydliggöra och konkretisera undervisningens innehåll, stimulera olika delar av barnens 

utveckling och kan även bidra till glädje och gemenskap. Pedagogerna är således eniga 

om att barnen i förskola och förskoleklass har nytta av att musik används i 

undervisningen och bör ges möjligheter till delaktighet och inflytande.   

 

6.2 Finns syften, och i så fall vilka, med de musikaktiviteter som 
genomförs i den pedagogiska verksamheten?  
 

I intervjuerna visade det sig att pedagogerna använde musik i ett flertal olika syften. En 

av pedagogerna som arbetar i förskoleklass menar att hon använder lugn musik på 

morgonen för att skapa ett lugn, som en form av trivselfaktor. Jernström och Lindberg 

(1995) menar att en samling som innehåller musiklyssning är ett sätt att ge barnen en 

mjukstart på dagen i form av att alla blir delaktiga och det sker en gemensam aktivitet. 

Vidare menar Jernström och Lindberg att en sådan musikaktivitet kan bidra till en 

känsla av samhörighet och förbereda barnen inför dagens kommande undervisning 

(1995). Lundström (1996) menar dock att musik inte bör betraktas som underhållning 

eller en trivselfaktor, eftersom dess pedagogiska betydelse sträcker sig längre än att 

underhålla (1996).  

 

Flera pedagoger berättar att de använder sig av musik i olika lärandesituationer, 

exempelvis i form av sång, rim och ramsor i syfte att arbeta med barnens språkliga 

utveckling. Detta lyfter Jederlund (2002) fram, genom att hänvisa till forskning, som 

betydelsefullt i arbetet med barnens språkutveckling. I arbetet med rim och ramsor 

används fler ord än barnen vanligtvis använder sig av i det dagliga språket och 

forskning visar även att det ofta är de rimmande orden barnen först kan återge i en visa 

eller en ramsa. När de sedan lärt sig visans eller ramsans helhet kan fokus läggas på de 

enskilda ordens funktion och innebörd. Även i forskning som fokuserat på att studera 

just barnramsors betydelse för den språkliga utvecklingen finns belägg för att rim och 

ramsor stimulerar den språkliga utvecklingen. I internationell forskning framkommer 

det att läskunnigheten i Sverige är större än i Storbritannien och USA, vilket kan bero 
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på att arbetet i svenska förskolor i stor utsträckning innehåller musik, rim och ramsor 

som stimulerar barnens fonologiska medvetenhet genom att språkljuden kan kopplas 

samman med hur läpparna formas och vart tungan finns i munnen, alltså hur ljuden 

produceras. Jederlund refererar även till en amerikansk forskare som menar att detta sätt 

att arbeta bidrar till att ljuden blir meningsfulla och konkreta för barnen samt att Sverige 

har ett försprång i förhållande till andra länder och bör därför fortsätta arbeta på detta 

sätt (2002).  

 

En aspekt som lyfts fram i intervjuerna är att olika sorters musik kan användas i olika 

syften, är syftet att barnen ska plocka undan och städa används en viss sorts musik, är 

syftet avslappning, vila eller att utföra massage används andra sorters musik och så 

vidare. Eriksson (2013) stärker detta genom att påpeka att valet av musik varierar 

beroende på vilken aktivitet som ska genomföras och exemplifierar detta med att en viss 

sorts musik kan vara bra att städa till, medan en annan sort kan vara bra för avslappning 

(2013). I en av intervjuerna framgår att klassisk musik, instrumentell musik och sagor 

använts i verksamheten då de yngre barnen vilar efter maten.  

 

Musikaktiviteter kan dels vara förberedda och dels uppstå spontant i andra situationer. 

Aktiviteter av båda sorter bör finnas och kontinuerligt återkomma i verksamheten, 

pedagogerna bör således både planera och förbereda aktiviteter och ta tillvara på 

möjligheter som finns i olika situationer som uppstår (1995). Exempel på att ta tillvara 

på möjligheter som finns i olika situationer visar sig i framförallt en av intervjuerna, då 

pedagogerna beskrev att musiken ibland kunde användas i syfte att lätta upp stämningen 

vid av- och påklädning, under promenader och så vidare, något barnen uppskattar och 

gärna deltar i. Genom att hänvisa till Vygotkijs tankar och teorier menar Riddersporre 

och Söderman (2012) att barn spontant behärskar att skapa musik, något som kan uppstå 

i exempelvis lek (2012). I en av intervjuerna nämner exempel på detta i form av att 

barnen konstruerar något som, med hjälp av deras fantasi och kreativitet, blir en trumma 

att spela på.     

 

Ett annat syfte som uttrycks i intervjuerna är att stärka barnens koordination och 

motorik genom att använda musik i samband med gympa. Eriksson (2013) menar att 

sång och musik är betydelsefulla redskap i arbete med barn och att kombinera de båda 

med rörelse öppnar upp för oändliga möjligheter till lärande. De flesta barn tycker om 

att dansa och röra sig till musik och till viss del är det valet av musik som avgör hur 

många som blir engagerade, men en annan viktig faktor är även pedagogernas 

förhållningssätt. Vågar pedagogerna ge sig hän i musiken och rörelserna kan det bidra 

till att barnen också blir uppslukade av stämningen och upplever pedagogerna att 

situationen känns okontrollerad är det deras uppgift att hantera situationen på ett sätt att 

barnen hittar fokus igen, utan att deras glädje förstörs (2013). En av pedagogerna anser 

att användningen av musik i verksamheten kan vara en bidragande orsak till en hög 

ljudnivå i barngruppen, vilket hon anser kan vara en nackdel. I en annan intervju 

framkommer att hög musik kan betraktas som rörig, men pedagogen betonar vikten av 

att vara medveten om vad olika musikaktiviteter bidrar till, har barnen disco är 

ljudvolymen hög. Hon menar vidare att det är pedagogens uppgift att se till att bemöta 

barnen på rätt sätt och exempelvis använda sig avslappning för att få barnen att komma 

ner i varv igen, om det är syftet.  

 

Flera av pedagogerna nämner att musik kan förknippas med glädje och ett lustfyllt 

lärande. En av pedagogerna som arbetar i förskoleklass menar att ett syfte kan vara att 

musikens innehåll är kopplat till det undervisningen handlar om, exempelvis 
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veckodagar, årstider och månader. Hon berättar vidare att hon fortfarande minns ramsor 

och sånger hon lärt sig i ung ålder som handlar om antalet dagar i varje månad. 

Ebbelind och Löfgren (2010) menar att estetiska läroprocesser bör betraktas som viktiga 

verktyg då användandet av flera sinnen bidrar till kunskap som går bortom att vara fakta 

som lagts på minnet. Kunskapen blir då de erfarenheter barnen skaffat sig och blivit 

medvetna om (2010). Pedagogen berättar vidare att hon anser att musik kan bidra till 

inlärning som sker på ett sätt barnen förhoppningsvis betraktar som roligt, vilket 

underlättar inlärningen. Även i andra intervjuer framkommer att musik kan användas i 

syfte att konkretisera undervisningens innehåll.  

 

Genom intervjuerna framgick således att musiken används i olika syften, både i 

förskolan och i förskoleklasserna. Några av pedagogerna påtalar dock att 

musikaktiviteter inte alltid behöver ha ett särskilt syfte och en av pedagogerna som 

arbetar i förskoleklass betonar att syftet ibland helt enkelt är att ha roligt. Jederlund 

(2012) framhåller just barnens lust samt att pedagoger och barn kan skratta och ha roligt 

tillsammans som viktiga aspekter i arbetet med musik (2012).  

 
6.3  Musik är en del av förskolans läroplan. Prioriteras ämnet och i så 
fall på vilket sätt?  

 

Ehrlin (2012) skriver att en förutsättning för att musiken ska få en given plats i 

pedagogiska verksamheter är att pedagogerna litar på sin egen kompetens (2012). Även 

om det är en fördel att pedagogerna är kunniga inom musik kan pedagoger, med eller 

utan detta kunnande, ofta med små medel genomföra musikaktiviteter med barnen 

(Sundin, 1995). En pedagog i förskoleklassen nämner att vuxna som är osäkra i den 

egna musikaliteten kan vara orsak till att den gemenskap musiken ger försvinner. Detta 

stärker även Ehrlin (2012) då hon påpekar att vuxnas bristande tilltro till den egna 

kompetensen hindrar dem från att använda den gemenskap, samhörighet, glädje och 

utveckling musik kan bidra till (2012). Den pedagog i förskoleklassen som ansåg att 

vuxnas osäkerhet kan vara en bidragande orsak till att gemenskapen försvinner och 

påpekar även vikten av att musikstunder används varje vecka, för att kontinuerligt 

stärka denna gemenskap. Eriksson (2013) stärker detta genom att påtala att barnen 

påverkas av pedagogernas engagemang och tappar pedagogen inspirationen kan även 

barnen göra det (2013). Även Vygotskij menade att pedagogen ska fungera som ett stöd 

och att gemenskapen är en förutsättning för barnens lärande och utveckling (Lundgren 

m.fl. 2010).  Riddersporre och Söderman (2012) menar att deltagande i musikaliska 

möten redan i tidig ålder har betydelse för barnens förståelse för vad musik är. Detta 

innebär att utvecklande verksamheter som förskola och förskoleklass har en 

betydelsefull uppgift i form av att se till att barnen ges möjlighet att delta i olika 

musiska aktiviteter (2012).    

 

Pramling Samuelsson med flera (2008) menar att estetiska uttrycksformen ofta hamnar i 

bakgrunden i olika pedagogiska verksamheter, vilket beror på att ämnen som matematik 

och naturvetenskap prioriteras högre och ofta påtalas i första hand (2008). Flera av de 

pedagoger som intervjuats för denna undersökning är överens om att prioriteringen av 

läroplans mål varierar, men att matematik och naturvetenskap ofta är prioriterade mål 

som arbetet i barngruppen utgår från. Musiken får då stå tillbaka. Ett annat prioriterat 

område är pedagogisk dokumentation, vilket ska användas till stor del i arbetet med 

barnen för att förbättra kvaliteten på den pedagogiska verksamheten. På en av 

förskolorna används dock den pedagogiska dokumentationen även för att få insyn i 
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vilka läroplansmål det arbetats mycket med samt vilka läroplansmål som det arbetats 

mindre eller inte alls med och som behöver få större utrymme i verksamheten. Endast 

en förskola av de verksamheter vi intervjuade pedagoger från har musik som prioriterat 

mål och har det i form av rytmik. Pedagogerna på en annan förskola arbetar en del med 

estetiska läroprocesser och har där använt musik i integration med andra ämnen, som 

exempelvis skapande och matematik.  

 

Nyttan med att integrera musik med övriga ämnen är underskattad, vilket är tråkigt då 

musik med fördel kan användas för att förstärka lärande i andra ämnen (Varkøy, 1996). 

Musik tenderar att betraktas som något avkopplande eller ett nöjsamt tidsfördriv, 

snarare än något användbart och meningsfullt (Pramling Samuelsson m.fl. 2008). 

Ebbelind och Löfgren (2010) menar dock att integrationen mellan musik och övriga 

ämnen är gynnsam oavsett om barnet ser det som avkoppling, träning eller lek (2010).   

 

Bjørkvold (2005) menar att musikens roll i förskolan och skolan är värd att diskutera, då 

den gått från att tidigare haft en central roll i undervisningen i form av psalmsånger till 

att ha trängts bort för att lämna plats åt ämnen som anses vara mer betydelsefulla 

(2005). Som tidigare nämnts prioriteras ämnen som matematik och naturvetenskap 

snarare än musik, men i intervjuerna som genomförts framkommer att musiken även 

prioriteras bort när det gäller fortbildningar för personalen. I vissa intervjuer uttrycks att 

fortbildning bestäms kommunvis eller områdesvis, beroende på vad som är i fokus, och 

i andra intervjuer uttrycks att tillfällen till fortbildning av något slag funnits i liten 

utsträckning. Vissa delar av fortbildningarna har varit på pedagogernas eget initiativ och 

har ibland varit förlagda utanför ordinarie arbetstid. I två av intervjuerna framkommer 

att tillfällen till fortbildning kan ha funnits, men att pedagogerna inte tackat ja. I det ena 

fallet har det inte prioriterats på grund av att pedagogen känner sig säker i den egna 

musikaliska förmågan, medan det i andra fallet uttrycks att det finns en osäkerhet i den 

egna musikaliteten samt att intressen för andra fortbildningsområden varit större. I en av 

intervjuerna framkommer att en pedagog på egen hand sökt information om 

föreläsningar som på olika sätt handlar om musik. En anledning till utebliven 

fortbildning förklarar pedagogerna med att musik inte är ett högprioriterat ämne och 

därför krävs ingen fortbildning. Bjørkvold (2005) menar att alla som utbildar sig till 

lärare bör erbjudas fördjupning inom musik och ges möjligheter att utveckla den egna 

musikaliteten (2005).  

 

Även om musik och andra estetiska uttrycksformer har en plats i förskolans läroplan 

ifrågasätter Eriksson (2013) huruvida utrymmet är tillräckligt stort. Kring matematik 

och naturvetenskap finns ett flertal strävansmål formulerade, medan musik tillsammans 

med rörelse, sång, bild, dans och drama står gemensamt under ett enda mål. Eriksson 

ifrågasätter vidare om detta beror på att Skolverket anser att teoretiska kunskaper bör 

prioriteras högre och därmed ha större utrymme i läroplanen än musik och andra 

estetiska uttrycksformer eller om det är upp till varje pedagog att ta ansvar för att 

musiken integreras och blir en del av verksamheten (2013). I en av intervjuerna 

diskuterades läroplansmålen pedagogerna menade att det finns många mål runt 

matematik och naturvetenskap, men även om det endast finns ett mål i förskolans 

läroplan som nämner musiken är det ändå ett mål och ska då vara en del av 

verksamheten. Pedagogerna menar dock vidare att musiken inte alltid finns i åtanke och 

att det inte är ett ämne som arbetet med barnen utgår från under en hel termin.   

 

Sundin (1995) menar dock att de allra flesta aktiviteter har lika status i de verksamheter 

som utgår från förskolans läroplan, men att personalens intresseområden kan styra valet 
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av aktiviteter som genomförs för att uppnå målen. Är personalen musikintresserad finns 

vägar att hitta för att kunna använda musik som ett verktyg i arbetet med barngruppen 

(1995). Detta går även att utläsa från svaren som framkommit i intervjuerna, då samtliga 

verksamheter utgår från samma läroplan, innehållande samma strävansmål, men lägger 

upp arbetet med musik på olika sätt. På en av förskolorna genomsyrar musiken 

verksamheten, då den används vid av- och-påklädning, i samlingar, i skapande, på 

promenader och så vidare eftersom ämnet är ett prioriterat mål. På de andra förskolorna 

och i förskoleklassen framkommer att musiken används, men inte alltid medvetet då 

musiken används mer än de trott och en av pedagogerna menar att musiken lätt glöms 

bort då andra ämnen utgör en stor del av läroplanen.  

 

Pedagogerna har intervjuats antingen själva eller i par, och även om de svarat 

individuellt finns ändå generella likheter som återkommer i deras svar. Det framkommer 

i intervjuerna att samtliga pedagoger fått undervisning i att spela någon form av 

instrument under sin utbildning, men att de flesta aldrig använt det i verksamheten. 

Endast två av pedagogerna berättar att de använder gitarr i musikaktiviteter. Både 

pedagoger som använder instrument och de som inte gör det uppmuntrar oss att använda 

de musikaliska kunskaper vi tillägnat oss under utbildningen för att de inte ska gå 

förlorade.  
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras först vår valda metod och därefter följer en diskussion kring 

resultatet, där utgångspunkten är analysen som genomförts för att besvara våra 

frågeställningar. Avslutningsvis följer en sammanfattning och förslag på vidare 

forskning.  

 

7.1 Metoddiskussion  
 

Syftet med arbetet var att undersöka i vilken utsträckning samt på vilket sätt musik 

används som pedagogiskt verktyg förskolan och i förskoleklassen. Vi ville även få svar 

på våra frågeställningar, vilket vi upplever att vi fått svar på genom att studera litteratur 

samt genomföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Vi är nöjda med vårt 

val av metod, då vi fick möjlighet att samtala med intervjupersonerna och använda oss 

av följdfrågor för att följa upp en del av deras svar. De som intervjuades gavs tillfälle 

till eftertanke och reflektion kring i vilken utsträckning musik användes och fick bland 

annat även motivera varför. Vi anser inte att vi hade fått ut lika mycket om det vi ville 

undersöka om vi använt oss av en kvantitativ metod, dels för att det inte hade funnits 

möjligheter till följdfrågor och dels för att det funnits mindre möjligheter att föra 

resonemang och samtal vidare utifrån det som uttrycks. Enligt Bryman (2011) är syftet 

med en kvantitativ intervju att få svar som snabbt kan bearbetas (2011), vilket inte var 

det vi var ute efter då det behövdes mer detaljrika svar för att uppnå vårt syfte och 

besvara frågeställningarna. Dessutom anser vi inte att detta arbete bör redovisas med 

hjälp av diagram eller figurer, eftersom det inte ger tillräcklig information för att kunna 

besvara frågeställningarna. Det var inga svårigheter att få förskollärare att ställa upp på 

intervjuer till denna undersökning, en del av de vi kontaktade frågade om även någon av 

deras kollegor fick närvara, vilket vi ställde oss positiva till då det både kunde bidra till 

en diskussion kollegorna emellan samt möjlighet att få svar från flera synvinklar.  

 

Eftersom arbetets frågeställningar främst undersökts genom att enbart intervjua 

pedagoger i vår närhet kan inte resultatet anses vara allmängiltigt. Dessutom har 

intervjusvaren först skrivits ordagrant för att sedan tolkas av oss, vilket innebär att 

resultatet består av vår tolkning av deras tankar och åsikter. Dessutom kan pedagogerna 

påverkas av det sätt vi ställer frågorna på samt det kroppsspråk vi använder, vi kan alltså 

inte vara säkra på att svaren vi fått överensstämmer med hur arbetet sker i 

verksamheten. Då en del av de frågor som ställts handlar om pedagogernas eget 

arbetssätt och egna tankar hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut om andra 

personer intervjuats. Vidare anser vi inte att fler intervjuer var nödvändiga då alla 

intervjuer som genomfördes var av relevans för vår undersökning. Dessutom fanns inte 

tillräckligt med tid för att bearbeta mer empiri.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Efter att ha tagit del av litteratur, rapporter samt intervjusvar från pedagoger har 

musikens betydelse för barn i förskolan och förskoleklassen blivit mer påtaglig. 

Musikens betydelse för barns utveckling och lärande påtalas i forskning och litteratur 

och samtliga pedagoger som intervjuats menar att musik förknippas med glädje och 

därmed bidrar till ett lustfyllt lärande. 
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Jederlund (2002) menar att det är skillnad på undervisning som stimulerar flera sinnen 

och skapar en kreativ läroprocess och på undervisning som kan beskrivas som omusisk 

(2002). I en intervju framkommer att det inte alltid finns ett syfte med 

musikaktiviteterna. Frågor vi ställer oss då är om det är så att det behöver finnas ett 

uttalat syfte för att det ska ske ett lärande? Eller är musikaktiviteter meningslösa då det 

saknas ett specifikt syfte? Vi anser att det självklart är en fördel om det finns ett syfte, 

dels för att veta vilket lärande som kan ske samt hur detta ska uppnås och dels för att 

kunna arbeta vidare och utmana barnen. Vi anser dock inte att arbetet ska betraktas som 

meningslöst om det inte finns ett uttalat syfte, pedagogerna kan dock behöva vägledning 

för att kunna se syften i även de enklaste musikaktiviteter. Denna vägledning kan 

exempelvis ske i form av fortbildning.  

 

Det går att utläsa att de flesta pedagoger vi intervjuat har intresse av vidare fortbildning 

inom musik, men menar att inga eller ytterst få tillfällen erbjudits. Generellt uttrycks 

även en viss bristande tilltro till den egna förmågan, vilket pedagogerna själva menar 

beror på okunskap. Vidare uttrycks att fortbildning är näst intill nödvändigt för att 

kunna använda sig av musik i större utsträckning. Sundin (1995) hänvisar till forskning 

som visar att någon form av fortbildning kan leda till att pedagoger får den kompetens 

som krävs för att skapa betydelsefulla musikaktiviteter (1995). Ehrlin (2012) menar 

däremot att fortbildning inte kan avhjälpa bristande tilltro till den egna musikaliteten, 

vilket är ett hinder då tilltron till den egna förmågan är en förutsättning för att musiken 

ska få en plats i verksamheten. Ehrlin menar vidare att många pedagoger betraktar sig 

själva som omusikaliska om de inte kan sjunga eller spela instrument (2012). I 

intervjuerna uppfattar vi ett återkommande mönster hos majoriteten av pedagogerna, en 

blygsamhet kring att framhäva sin musikaliska förmåga. Det är enbart en pedagog som 

uttrycker att hon betraktar sig själv som musikalisk, medan flera av de andra använder 

uttrycket ”hellre än bra” och inte vill benämna sig själva som musikaliska. Vi anser att 

ordet ”musikalisk” är högt värderat och att det krävs ett ganska stort självförtroende för 

att använda ordet för att beskriva sig själv. Flera av pedagogerna som inte vill beskriva 

sig själva som musikaliska uttrycker dock samtidigt att de tidigare, i större eller mindre 

utsträckning, har kunnat spela lättare ackord på gitarr och piano samt kunnat spela 

blockflöjt. Vi känner förståelse för att den lilla del av musik som ingår i 

lärarutbildningen inte bidrar till ökat självförtroende inom musik, då det erbjuds så få 

tillfällen. Men efter den fortbildning vi fått i form av att själva välja till musikdidaktik 

under en termin värderar vi den egna musikaliska förmågan på ett annat sätt än tidigare. 

Begreppet musikalitet har fått en annan innebörd i takt med att kunskaperna inom musik 

och självförtroendet ökat. Vi anser därför att rätt fortbildning visst kan bidra till ökade 

kunskaper, ökad tilltro till den egna förmågan samt ökat intresse för att ge musiken 

större plats i verksamheten.   

 

En av pedagogerna som arbetar i förskoleklass nämner att de veckor lärarstudenter 

genomför sin verksamhetsförlagda utbildning i verksamheten är att betrakta som en 

form av fortbildning. Detta anser vi är ett ödmjukt uttalande som tyder på att pedagogen 

är medveten om att man inte är fullärd för att utbildningen är klar eller för att man 

arbetat inom verksamheten i ett flertal år. Även om vi som lärarstudenter söker efter och 

tillägnar oss kunskaper under vår verksamhetsförlagda utbildning kan vi även bidra med 

något pedagogerna kan lära sig, det sker ett ömsesidigt lärande.  

 

Både i avsnittet tidigare forskning och i intervjuerna har det framkommit att musik är ett 

ämne som inte prioriteras i verksamheterna. Pramling Samuelsson med flera (2008) 

menar att musik och andra estetiska uttrycksformer ofta hamnar i bakgrunden, vilket 
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beror på att ämnen som matematik och naturvetenskap ofta prioriteras högre (2008). 

Frågan är huruvida detta beror på att teoretiska kunskaper prioriteras högre eller om det 

är upp till varje pedagog att föra in musiken i verksamheten (Eriksson, 2013). I flera av 

intervjuerna framgår att musik får lämna plats åt andra ämnen och en av pedagogerna 

menar att musik kanske inte är något som arbetet utgår ifrån under en hel termin, utan 

snarare kommer in i den dagliga verksamheten. Vi anser inte att musik endast behöver 

ses som ett separat ämne, utan snarare som något kan användas i integration med alla 

andra ämnen för att hjälpa barnen att tillägna sig kunskaper. Även om musik inte är ett 

prioriterat mål finns alla möjligheter för pedagogerna att använda sig av musik i arbetet 

kring det prioriterade målet. Det handlar således bland annat om kunskaper och intresse. 

Sundin (1995) menar att det i förskolan finns alla förutsättningar för att integrera musik, 

då aktiviteterna kan styras utifrån pedagogernas tankar och intressen (1995). Vi anser att 

det finns lika stora förutsättningar att integrera musik i förskoleklassen, då det även där 

endast finns strävansmål, vilket ger större utrymme för pedagogerna att lägga upp 

arbetet efter egna intressen. Vi anser att arbetet med musik ska ske medvetet och i 

integrering med andra ämnen eftersom den då genomsyrar verksamheten, och inte 

enbart ske i form av sångsamlingar för att bocka av läroplansmål som omfattar estetiska 

läroprocesser i form av musik. Dessa åsikter beror dock på att vårt intresse för musik är 

stort och för oss faller det sig naturligt att musiken ska finnas med i verksamheten.  

 

Varkøy (1996) framställer musik som något som används antingen som underhållning 

och en trivselfaktor eller som ett redskap för lärande (1996). Vi ställer oss frågan om det 

måste vara antingen eller? En av pedagogerna vi intervjuat berättar att hon använder 

musik som en trivselfaktor i form av lugn musik på morgonen, vilket Jernström och 

Lindberg (1995) framhåller som något positivt då det bidrar till lugn, gemenskap och 

kan fungera som en förberedelse för dagens kommande undervisning (1995). Vi anser 

inte att det behöver vara något negativt att musiken även används som en trivselfaktor 

och i denna pedagogs fall finns ju dessutom ett syfte bakom, att börja dagen på att lugnt 

sätt för att lättare kunna fokusera resten av dagen. Lundström (1996) menar att 

musikens pedagogiska betydelse sträcker sig längre än att underhålla (1996). För oss är 

det självklart att musiken sträcker sig längre än att enbart underhålla, men återigen anser 

vi att det beror på vad syftet i den aktuella aktiviteten är. Alla pedagoger som intervjuats 

uttrycker att musik är nära sammankopplat med glädje och att barnen näst intill alltid 

ställer sig positiva till aktiviteter som involverar musik. En av pedagogerna som arbetar 

i förskoleklass menar att just underhållning ibland kan vara syftet med en 

musikaktivitet, att helt enkelt ha roligt. Vi anser att det är en viktig del i samspelet 

mellan barn och pedagoger, att kunna ha roligt tillsammans. Detta framhåller även 

Jederlund (2012)  genom att betona att barnens lust är en viktig aspekt i arbetet med 

musik (2012).  

 

I avsnittet tidigare forskning framställs många fördelar med musik, exempelvis att 

musik kan stimulera hjärnans olika delar till att samarbeta, vilket är en förutsättning för 

vidare utveckling (Uddén, 2004). Dessutom stimulerar sång och musik 

språkutvecklingen på olika sätt (Sundin, 1995). Även om musik används i större 

utsträckning i verksamheterna än vi tidigare trott bör chefer och rektorer för förskolor 

och förskoleklasser uppmärksamma detta och erbjuda fortbildning.  Denna fortbildning 

behöver nödvändigtvis inte handla enbart om musik som individuellt ämne, utan även 

om musik i integration med andra ämnen för att uppnå läroplanens strävansmål. En av 

de som intervjuats uttrycker att musik finns lättillgängligt och kräver således inga större 

förberedelser, vilket vi anser vara ett argument för att musiken är användbar och bör få 

större utrymme i verksamheten.  
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Genom detta arbete har vi fått en inblick i musikens historia samt vilken roll den har 

och tidigare haft. Vi har även fått en inblick i vilken betydelse den har för barns 

utveckling och lärande. Vårt syfte var att ta reda på i vilken omfattning pedagoger 

använder musik i arbetet med barnen i förskolan och förskoleklassen, samt på vilket sätt 

musik kan användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolan och förskoleklassen. 

Eftersom vi fått ta del av hur olika förskolor och förskoleklasser i vår närhet arbetar 

med musik i verksamheterna anser vi att vi uppnått vårt syfte. Det har dessutom varit 

intressant att ta del av olika tips och idéer om hur musik kan användas i verksamheten.  

 

Vår första frågeställning handlade om på vilket sätt musik kan fungera som ett 

användbart verktyg för att skapa ett lustfyllt lärande i förskolan och förskoleklassen. Vi 

har inte lyckats hitta litteratur som handlar om musik i förskoleklassen, men eftersom 

verksamheten utgår från samma läroplan som förskolan anser vi att förutsättningarna i 

princip är likvärdiga. Samtliga pedagoger var överens om att musik kan användas för att 

skapa olika former av lärandesituationer och att musiken då kan fungera som ett verktyg 

för att underlätta inlärningen. Vi anser att flera av pedagogerna ser fördelarna med att 

använda musik i integration med andra ämnen, men att det hade kunnat användas i 

större utsträckning om de haft ytterligare kunskaper. Detta är även något några av dem 

själva påtalar när de uttrycker intresse av fortbildning för att få nya tips och idéer samt 

mod för att våga använda musik i större utsträckning i arbetet med barnen. En av 

pedagogerna nämner att musik för tillfället inte används i större utsträckning på grund 

av bristande intresse i barngruppen. Vi anser att även om barnens intresse ska tas 

tillvara på, bör de ges möjlighet till ett allsidigt lärande. Vidare undrar vi i så fall om 

matematik skulle prioriteras bort på grund av bristande intresse i barngruppen? Handlar 

det i själva verket om att andra arbetssätt tillfälligt fångat pedagogernas intresse? 

 

Ingen av de pedagoger som intervjuades påtalade direkt miljöns betydelse, vilket 

förvånade oss då det samtalades om instrument som inte fanns tillgängliga för barnen, 

utan plockades fram vid enstaka tillfällen. Eftersom miljön både är en viktig faktor i hur 

mycket barnen använder musiken spontant och även en stor del av läroplanen förvånade 

det oss att den inte nämndes direkt. Vi kan däremot tolka att miljöns benämns indirekt i 

form av att skapa ett tillåtande och inbjudande klimat där syftet kan vara att ha roligt 

tillsammans.   

 

Vår andra frågeställning handlade om huruvida det finns syften med de olika 

musikaktiviteter som genomförs i verksamheterna och i så fall vilka. Vi anser att denna 

frågeställning är nära sammankopplad med den första frågeställningen, då olika syften 

som uttrycks i intervjuerna är att bidra till ett lustfyllt lärande, att använda musik för att 

knyta ihop det konkreta med det abstrakta, att förtydliga undervisningens innehåll, att 

skapa lugn och trivsel och ibland bara för att det helt enkelt är roligt. Vi anser att ett 

uttalat syfte tyder på att pedagogen besitter vissa kunskaper inom musik samt vet vilka 

delar av ämnet som kan användas för att stimulera olika delar av barnens utveckling. 

Samtidigt anser vi inte att aktiviteterna är meningslösa om de saknar syfte. Vidare anser 

vi inte att det finns musikaktiviteter som saknar syfte, det viktiga är bara att 

pedagogerna hittar möjliga syften i olika aktiviteter. En av pedagogerna menar att musik 

ibland görs svårare än det behöver vara, vilket andra pedagoger förstärker då de menar 

att det finns kunskaper att söka på egen hand, exempelvis via Google. Vi anser att syfte 

och lärande går att finna i alla musiksituationer, fonologisk medvetenhet går att 

stimulera med hjälp av sånger, rim, ramsor och så vidare och pedagogerna på en av 

förskolorna gav förslag på hur musik kan integreras i värdegrundsarbetet. I arbetet med 
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världen och kulturell mångfald fick barnen då ta med sin egen musik till förskolan, 

vilket innehöll allt från Erik Saade till bosniska ballader. Vi anser att det här var ett 

kreativt sätt att kombinera musik, barns inflytande och värdegrundsarbete.  

Vår tredje frågeställning handlar om musik som en del av förskolans läroplan samt hur 

ämnet prioriteras. Vi upptäckte att ämnet är högre prioriterat i verksamheterna än vi 

tidigare trott och att en av förskolorna till och med arbetade med musik som prioriterat 

mål. I intervjuerna framgick även att pedagogerna ibland överraskades av hur mycket 

musik som egentligen användes i den dagliga verksamheten. Som tidigare nämnt får 

musik ofta stå tillbaka för att lämna plats åt exempelvis matematik och naturvetenskap, 

både i verksamheten och när det gäller fortbildning. Vi anser dock att musik kunde haft 

större utrymme i verksamheterna om det betraktats som ett integrationsämne istället för 

ett separat ämne. I litteraturen framställs musiken som att den har mindre plats i 

verksamheterna än vi genom denna undersökning fått upplevelsen av att den har. Detta 

kan bero på ett antal faktorer, exempelvis att mycket av den litteratur vi använt är att 

betrakta som äldre, att vi enbart undersökt hur musiken används på fyra förskolor samt 

två förskoleklasser i vår närhet, samt att alla intervjufrågor handlar om att lyfta 

musikens roll i verksamheten. Två av pedagogerna menar att vi som nyutexaminerade 

förskollärare ska ta tillvara på de kunskaper vi tillägnat oss inom musik och 

kontinuerligt använda det i arbetet med barnen för att hålla kunskaperna vid liv. 

Dessutom menar de att vi ska använda kunskaperna för att dels utveckla oss själva, men 

framförallt för att utveckla verksamheten. Genom att hänvisa till Diane McGuinness 

menar Jederlund (2002) att svenska förskolor, genom att använda musik, rim och 

ramsor i arbetet, ligger före resten av världen. Detta gynnar barnens kommande läs- och 

skrivförståelse eftersom ljuden konkretiseras och därför bör pedagoger i svenska 

förskolor fortsätta med detta arbetssätt (2002). Detta ser vi som ytterligare en anledning 

till att använda våra musiska kunskaper i den aktuella verksamheten.    

 

Musik framhålls som något viktigt i barnens utveckling och lärande, samt något som 

kan vara till hjälp när det kommer till inlärning av kunskaper i olika ämnen då lärandet 

blir lustfyllt. Även om vi ser musiken som naturlig och betydelsefull del i barnens liv 

anser vi att fördelarna med användning av ämnet beror på hur undervisningen som 

involverar det bedrivs. Vi anser att musik borde ha en större plats i 

förskollärarutbildningen för att pedagogerna redan i förskolan ska kunna använda 

musiken för att lägga grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande. 

  

7.3 Förslag till fortsatt forskning  
 

Under detta arbete har vi främst fastnat för ett område vi skulle tycka vara intressant att 

utforska vidare. I våra intervjuer ställde vi frågor kring hur pedagogerna upplever att 

barnen ställer sig till musikaktiviteter, vilket hade varit ett intressant perspektiv att 

undersöka vidare. Detta skulle kunna ske med hjälp av barnintervjuer och observationer 

av musikaktiviteter i verksamheterna.  
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I 
 

Bilagor 

 
Bilaga A: Intervjufrågor 

 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Ingick musik i din utbildning? 

 

3. Hur länge har du arbetat som pedagog?  

 

4. Har det funnits intresse och möjlighet till fortbildning inom musik efter din 

utbildning? 

 

5. Vad innebär ordet ”musik” för dig?  Vad tänker du på när du hör ordet?  

 

6. Beskriv din musikaliska förmåga, vad anser du själv att du behärskar gällande 

musik i arbetet med barnen?  

 

7. Hur är ditt intresse gällande musik som verktyg i det pedagogiska arbetet med 

barnen?  

 

8. Hur många barn har ni i barngruppen? Vilken ålder är barnen i?  

 

9. Beskriv hur ni arbetar med musik i verksamheten.  

 

10. Vid vilka tillfällen används musik?  

 

11. Varför används musik vid just de tillfällena?  

 

12. Vem planerar och leder musikaktiviteterna med barnen? Finns ett syfte och en 

tanke bakom aktiviteterna?   

 

13. Vilka fördelar och nackdelar ser du i att använda musik som ett verktyg i 

förskolan?  

 

14. Musik ingår i förskolans läroplan, i vilken utsträckning arbetar ni med ämnet?  

 

15. Finns ett intresse att arbeta mer med musik? Om nej, varför inte? Om ja, beskriv 

hinder och möjligheter.  

 

16.  Hur upplever du att barnen ställer sig till musikaktiviteterna?  

 

17. Finns ett intresse hos dig av fortbildning inom musik i den pedagogiska 

verksamheten?  

 

 

 


