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Abstrakt 
Författare: Linnea Carlsson & Therese Ivorsson 

Titel: Musik i förskolan – En studie om pedagogers förhållningssätt till musik i 
förskolan 

Engelsk titel: Music in pre-school – A study on pedagouges approach in relation to 
music in pre-school 

Antal sidor: 28 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att ge en insyn i pedagogers olika förhållningssätt och tankar om 
musik i förskolan. Studien utgår från frågeställningarna: Hur arbetar pedagogerna med 
musik i förskolan?, Vad har pedagogerna för syfte med sina musikaktiviteter?, Vad ser 
pedagogerna för hinder eller möjligheter med musiken i förskolan?, Ser pedagogerna 
musiken som ett redskap i språkutvecklingen?, Har barnen inflytande över musiken?, 
Vilken skillnad finns mellan en förskola med musikprofil och en förskola utan? Genom 
kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger från förskolor med och utan 
musikprofil kan studien visa att informanterna är överens om att musik är en viktig del i 
förskolan. Studien visar att den klassiska sångsamlingen är ett vanligt inslag i förskolan. 
Mycket av barnens egna intressen tas tillvara och barnen har ofta önskemål om vilken 
musik de vill lyssna på och dansa till. Syftet med musikaktiviteterna skiljer sig en del 
beroende på ålder på barngruppen. Det finns dock en röd tråd i den insamlade empirin, 
vilken alla informanter trycker mycket på, nämligen att musiken är viktig för barns 
självkänsla och för tilliten till den egna förmågan. En annan viktig del av syftet som 
framgår i studien är att barnen lär sig respektera varandra och vänta på sin tur. 
 
Endast en pedagog är intervjuad från förskola med musikprofil. Denna informant 
uttrycker mer säkerhet kring ämnet musik medan de andra pedagogerna är mer osäkra i 
rollen. Dock uttrycker de alla att det är viktigt att komma över den osäkerhetströskeln. 

Nyckelord 
Förskola, musik, förhållningssätt, språkutveckling 
 
Tack 
Vi vill tacka vår handledare för all vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka de 
pedagoger som ställde upp på intervjuer, utan dem hade vi inte kunnat genomföra 
studien. 
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1 Inledning 
Under vår utbildning till förskollärare läste vi båda musikdidaktik som specialisering. 
Vi blev väldigt inspirerade av kursens alla delar och insåg hur betydelsefull musiken är 
för barnens utveckling och välbefinnande. I läroplanen för förskolan står under rubriken 
Utveckling och lärande 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” (Lpfö 98 
rev. 2010:10). Vi upptäckte under vårterminen att musiken kan integreras i alla 
läroplanens delar. Därför ser vi musiken som ett verktyg med stora möjligheter. 

När vi varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött väldigt olika sorters 
musikaktiviteter. Detta har väckt vår nyfikenhet och fått oss att fundera över 
pedagogernas syfte med aktiviteterna. På en förskola användes musiken som ett sätt att 
lugna ner barnen. Varje dag satte de sig i en ring och sjöng samma sånger dag ut och 
dag in. På en annan förskola fanns ett ”diskorum” med discokula och discolampor där 
barnen fick lyssna på den musik som de själva introducerat och visat intresse för och där 
dans och rytmik uppmanades. Detta är exempel på hur olika det kan se ut från förskola 
till förskola och varför vi är intresserade av att få djupare kunskap om pedagogernas 
olika förhållningssätt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att vi vill undersöka pedagogers förhållningssätt till musik i 
förskolan. Vi är intresserade av de didaktiska frågorna; vad?, hur? och varför?. I syftet 
ingår att ta reda på huruvida musiken ses som ett redskap eller ej samt hur barnens 
inflytande tas tillvara. Ehrlin (2012) skriver i sin avhandling att pedagogerna på 
musikförskolan, där undersökningen gjordes, uttryckte oro för bristande kunskap och 
kompetens inom musiken (se vidare under 3.2). Detta väckte vår nyfikenhet och vi har 
därför valt att intervjua pedagoger på en förskola med musikprofil och pedagoger på en 
förskola utan någon särskild profil. 

Vi utgår från frågeställningarna: 

• Hur arbetar pedagogerna med musik i förskolan? 
• Vad har pedagogerna för syfte med sina musikaktiviteter? 
• Vad ser pedagogerna för hinder eller möjligheter med musiken i förskolan? 
• Ser pedagogerna musiken som ett redskap i språkutvecklingen? 
• Har barnen inflytande över musiken? 
• Vilken skillnad finns mellan en förskola med musikprofil och en förskola utan? 

För att få svar på dessa frågor genomförs kvalitativa intervjuer med pedagoger som 
jobbar med musikprofil och pedagoger i förskola utan någon särskild musikinriktning. 
Vi kommer även att ta del av tidigare forskning och teorier. 

2 Vad säger styrdokumenten? 
Läroplanen för förskolan tar upp språk och lärande som två saker som går hand i hand. 
Språket är även något som hänger ihop med barnets identitetsutveckling. Det är alltså en 
viktig del i barnens utveckling och det är tydligt att dagens läroplan är baserad på 
Vygotskijs teori vilken bygger mycket på just språkets betydelse för barns utveckling. 
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”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen” (Lpfö 98 rev. 2010:7). I läroplanen står även att förskolan ska ge barnen 
möjlighet att ”skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 
sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse” (Lpfö 98 rev 2010:7). Estetiska 
uttrycksformer var någit som Vygotskij lyfte som en viktig del i pedagogisk verksamhet 
(Vygotskij 1995). 

Även de allmänna råden för kvalitet i förskolan (Allmänna råd för kvalitet i förskolan 
2005) understryker sambandet mellan språk och lärande och dessutom sambandet 
mellan språkutveckling och identitetsutveckling. Pedagogers förhållningssätt är 
avgörande för att ge barnen förutsättningar i form av olika kunskaps- och 
uttrycksformer. Eftersom barn lär på olika sätt är det viktigt att dessa former bildar en 
helhet i förskolan. För att kunna tillgodose varje barns individuella behov är det viktigt, 
enligt de allmänna råden, att pedagogerna förhåller sig med ett reflekterande tankesätt 
så att verksamhetens kvalitet kan utvecklas och förbättras. Det är även viktigt att 
reflektera över faktorer som barnsyn. 

När barnen går i förskolan befinner de sig i den mest utvecklingsintensiva perioden i 
livet. Det är då de kroppsliga, känslomässiga, sociala och kognitiva förmågorna växer 
som mest och det är dessa som läroplanens mål har som utgångspunkt (Allmänna råd 
för kvalitet i förskolan 2005). 

3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom musikens betydelse för barns 
utveckling. Vi har fokuserat mest på språkutveckling, läs- och skrivförståelse samt 
identitetsutveckling. Dessa urval har vi gjort eftersom vi fann, när vi läste in oss på 
forskningen, att dessa delar hade starka samband med musiken. 
 
3.1 Musiken och människan 
Det finns forskning som visar att musikträning har ett samband med läs- och 
skrivinlärning. Catherine Moritz, Sasha Yampolsky, Georgios Papadelis, Jennifer 
Thomson och Maryanne Wolfhar (2012) har gjort en studie som innefattade två 
förskolor i USA. Forskarna ville ta reda på om musikträning i förskolan hade någon 
påverkan på utvecklingen av den fonologiska medvetenheten samt om det kunde 
påverka barnen längre fram, i klass 2. En av förskolorna hade musikundervisning 45 
minuter per dag och den andra 35 minuter i veckan. De tog reda på barnens olika 
förutsättningar i hemmet vad gällde musikmiljö samt läs- och skrivträning. Båda 
förskolorna hade som mål att jobba med barnens läs och skrivinläsning samt lyssnande- 
och språkförmåga. Lika mycket tid lades ner på detta. 

Forskarna gjorde olika test med barnen i början och i slutet av studien som bland annat 
gick ut på att markera stavelser i ord samt att avgöra om ord rimmade och kom fram till 
att den fonologiska medvetenheten blev bättre hos de barn som fick intensiv 
musikträning än hos de som inte fick det. De fann även, genom testen i årskurs 2, att 
barnen hade användning av den tidiga musikträningen även längre fram. Testen gick ut 
på att låta barnen ta bort delar av ord och på så sätt skapa nya ord, sätta ihop olika 
fonem till nya ord samt upprepa nonsensord och även läsa vanliga ord samt nonsensord. 

Det finns även forskning som tyder på att musik är något som är starkt anknutet till en 
individs identitet och därför en viktig del i förskolebarnets identitetsskapande. Enligt 
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läroplanen för förskolan ska förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar sin identitet 
och känner trygghet i den” (Lpfö 98 rev. 2010:9). Läroplanen tar även upp språk och 
identitetsutveckling som något som hänger ihop vilket kan kopplas till ovan nämnda 
forskning om hur musiken hänger samman med den fonologiska medvetenheten. 
Musikläraren Åsa Bergman (2009) observerade en skolklass från 7:e klass tills det att de 
slutade högstadiet. Hon hade rollen som deltagande observatör då hon under tre år fanns 
bland dem för att studera hur eleverna pratade om musik och vad detta skulle kunna ha 
för betydelse för deras identitetsprocesser. Eftersom barnen spenderar stora delar av sin 
vardag i skolan var Bergman även nyfiken på vad skolan kunde spela för roll som social 
arena. 

Bergman lade under sina observationer märke till att eleverna använde sig mycket av 
barnvisor i det egna musikutövandet. Alltså hänger den tidiga barndomen kvar och 
erfarenheterna används fortfarande. Författaren refererar till Ruud (1997:69f) som 
menar att ”tidiga musikupplevelser kan fungera som en grund att bygga identitet” 
(Bergman 2009:40). Bergman menar att eftersom barnvisor är något som tonåringar har 
en lång relation till kan dessa ha en självbekräftande funktion i och med att eleverna 
använder sig av barnviserepertoaren i de sociala samspelen. Bergman noterade även att 
eleverna ibland sjöng istället för att prata, exempelvis var det en pojke som sjöng Sudda 
sudda bort din sura min istället för att säga förlåt till en kompis som han hade knuffat 
till lite för hårt av misstag. Pojken använde då den gamla barnvisan för att be om ursäkt 
och kanske samtidigt muntra upp kompisen. Bergman fann även att eleverna lyssnade 
på olika sortes musik vid olika tillfällen. De kunde exempelvis lyssna på en viss sorts 
musik om de kände sig ledsna eller nedstämda. Antingen för att bekräfta och bearbeta 
en känsla eller för att muntra upp sig själv. Alltså, menar Bergman, är musiken ett 
verktyg att använda sig av i självreflektion vilket är en viktig del av identitetsprocessen 
(Bergman 2009). 

Even Ruud (1997), professor vid instutionen för musik och teater vid Universitetet i 
Oslo och vid Norges musikhögskola, skriver i sin bok Musikk og identitet, baserad på 
sin egen forskning samt sin musikaliska självbiografi, att våra tidigaste upplevelser 
spelar in i vår identitetsuppfattning. Författaren menar att våra allra första minnen ofta 
förknippas med musik. Kanske en omsorgsfull, kärleksfull situation som har med någon 
sång eller ramsa att göra. Ruud tar även upp att det finns forskning som visar att barn 
redan i sjätte månaden inuti mammans mage är hörande, kännande och tänkande 
varelser. Ruud refererar till musikterapeuten Monika Nöcker-Ribaupierre som forskat 
om musikens påverkan på för tidigt födda barn. Mödrar som spelat instrument har 
kunnat känna barnet reagera inne i magen medan de spelar. 

Även Sundin, pionjär inom svensk musikpsykologisk och musikpedagogisk forskning, 
påpekar att det finns barnpsykologisk forskning som visar att den tidiga barndomen har 
stor inverkan på personlighetsutvecklingen senare i livet (Sundin 1963, 1995). Det har 
skett ett sådant uppsving inom spädbarnsforskningen att vi numera vet mer om 
spädbarnsåldern än om någon annan ålder i en människas liv. Sundin menar även att om 
barn uppmuntras till självuttryck inom musiken så kommer deras fantasi och kreativitet 
stärkas. Om barnen däremot enbart uppmuntras till reproduktion av musik kommer 
effekten bli omvänd. Sundin utförde under 60-talet en studie på tre olika förskolor i 
Stockholm där han observerade barn i deras fria lek för att se hur barn skapade musik, 
spontant och medvetet. Han genomförde även samtal med barnen där han bad dem 
sjunga en sång de kunde samt hitta på en egen sång till sitt namn. Av undersökningen 
drog han slutsatsen att reproduktionsförmågan ökade med stigande ålder vilket 
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skapandeförmågan inte gjorde. Sundin menar även att barn är olika. För en del är musik 
en självklar uttrycksform medan så inte är fallet för andra (1963). 

3.2 Musiken och förskolan 
Anna Ehrlin (2012), filosofie doktor i musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning 
och lektor i didaktik med inriktning mot estetiska uttrycksformer, har forskat inom 
ämnet musik i förskolan. Ehrlin menar att forskningen visar att musik är ett bra redskap 
att använda i förskolan och att det kan hjälpa barn att skapa sociala band med andra och 
att tro mer på sig själva. Även språkutvecklingen kan utvecklas framåt med hjälp av 
musiken. Genom olika musikaktiviteter får barnen möjlighet att tillsammans med andra 
ha roligt, umgås och samarbeta med andra. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 
2010) tar upp att barnen ska få möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin 
egen förmåga. Ehrlin (2012) har gjort en studie på tre olika förskolor för att se hur 
musik fungerar i förskolan och vilken plats den får. Två av förskolorna var inriktade på 
musik och den tredje hade en annan inriktning. Dessa förskolor jämfördes i studien. 
Ehrlin (2012) valde att genomföra studien i ett område där det bor människor med 
mycket olika etniciteter och därför var det också många barn som var flerspråkiga. Hon 
använde sig av analyser av olika intervjuer som gjordes med förskolechefer och 
pedagoger och valde även att ta hjälp av observationer. Det hon ville undersöka var hur 
förskolecheferna styr sina verksamheter och hur pedagoger tycker och tänker om musik 
som hjälp när det kommer till språkstimulans och social träning. I sin studie kom hon 
fram till att mycket beror på hur pedagogerna ser på musiken i förskolan och om de ser 
det som en hjälp på vägen eller inte. Ehrlin menar att det är viktigt att pedagogerna 
känner sig trygga i musikundervisning och litar på att de kan det de gör. Dock fann 
Ehrlin i sin studie att även pedagoger som jobbade på förskolor med musikprofil kunde 
känna sig otillräckliga och trodde inte på sin kompetens inom musiken. 

I studien tar författaren även upp att språket kan stimuleras genom sångtexter och det 
genom att man ofta upprepar dem och på så sätt får barnen höra olika ord eller begrepp 
och kan på så sätt ta till sig dem. I förskolan brukar man även använda sig av rörelser 
och bilder och detta är också en hjälp för barnen och de kan på så sätt lära sig nya ord 
genom bilderna eller rörelserna. Även efter att man sjungit och spelat ihop så diskuterar 
man och samtalar om det som sången handlade om och då kan det även här komma in 
en annan förståelse vid det samtalet, barnet får ännu mer information om vad sången 
handlade om. Det är även bra för barn som ska lära sig ett nytt språk när de kommer till 
ett nytt land, genom rörelser och bilder får de något att koppla orden till. Ehrlin (a.a) 
menar även att samarbete med andra och att känna sig delaktig ihop med andra är en 
viktig punkt i att utvecklas i språk och socialt, hon tar upp Vygotskijs tankar om den 
nära utvecklingszonen (Se vidare förklaring under 4.2). 

4 Teorianknytning 
Som teoretisk bakgrund för vår studie ligger fokus på Deweys teori om barns inflytande 
och om att knyta an lärandet till barnens erfarenhetsvärld. Vi använder även Vygotskijs 
sociokulturella tankar kring barns utveckling och lärande som bakgrund. Detta kapitel 
tar även upp teorier om musikens betydelse i tidig ålder samt musikens förhållande till 
språk och identitet. 
 

6 



  
 

4.1 Dewey 
John Dewey utvecklade en pedagogisk profil som blivit till en reformpedagogik. Dewey 
var en av de som redan tidigt anspråkade för barns inflytande som idag är en viktig del i 
förskola och skola. Dewey var, om än till viss del mot sin vilja, mannen bakom 
progressivismen. Progressivismen tar avstånd från den hårda diciplinerade skolformen. 
Enligt progressivismen är skolans uppgift att fostra goda demokratiska 
samhällsmedborgare som kan fatta egna beslut och leva tillsammans. Lärandet bygger 
på barnens egna intressen och erfarenheter. Det gäller att kunna skapa en balans mellan 
kulturarv och barnets individuella omvärldsuppfattningar. Lärandet måste sättas in i ett 
meningsfullt sammanhang annars blir pedagogiken ”ytlig, instrumentell och 
förtryckande” (Sundgren 2008:80). 

Enligt pragmatiken, skriver Sundgren (a.a), är människans samspel med omgivningen 
avgörande i utveckling och lärande. Dessutom arbetade Dewey fram teorier om hur 
barns egna erfarenheter integrerat med reflektion och handlande kan leda vägen till 
lärande och kunskap. Man brukar ofta höra citatet ”Learning by doing” vilket är ett 
begrepp som Dewey myntade. Dock, menar Sundgren, använde Dewey själv enbart 
begreppet mest i förbifarten. Han menade att lärande sker när barnen praktiskt får prova 
på och utöva något. Alltså inte bara sitta och läsa i en bok eller sitta i skolbänken och 
lyssna på läraren. Det är inte bara görandet i sig det handlar om utan att ha en avsikt 
med det man gör, planera för genomförandet, genomföra det och sedan reflektera över 
resultatet och sedan börjar kedjan om igen. 

Dagens styrdokument bygger mycket på Deweys tankar, inte minst vad gäller barns 
inflytande samt tanken att skolan bör utformas i ett demokratiskt samhälle. Under 
avsnittet om barns inflytande i förskolans läroplan står att: 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva 
på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö 98 rev.2010:12). 

Dewey menade att skolan måste förändras i takt med samhället och eftersom det skett 
stora skiften i samhället på många håll krävs det att skolan följer med i utvecklingen. 

Läroplanen tar även upp att: 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 
drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande (Lpfö 98 rev. 2010:6f). 

Här ser man tydligt hur Deweys tankar finns med i våra styrdokument. Enligt Dewey 
bör barn tidigt få möjlighet att utveckla ett forskande och undersökande förhållningssätt 
(Sundgren 2008). 

Enligt Dewey saknas gemensamma produktiva aktiviteter i skolan vilket leder till att 
den sociala samvaron uteblir, vilket Dewey menar är ett problem. Enligt Dewey är 
skolans egoistiska atmosfär ett problem. Där är det inte tillåtet att hjälpa varandra, det 
klassas som fusk. Progressivismens tankar handlar om att verksamheten bör präglas av 
ett aktivt, samarbetande och idéutbytande arbetssätt (a.a). 
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Dewey talade om människans olika instinkter. Han menade att vi har en social instinkt 
som innebär att vi har behov av att samspela och kommunicera, denna instinkt hänger 
samman med den språkliga instinkten. Andra instinkter är instinkten att tillverka, 
tinstinkten att undersöka samt den expressiva, konstnärliga instinkten. Enligt Dewey 
kommer den konstnärliga och den undersökande instinkten av den sociala instinkten och 
instinkten att tillverka. Dessa instinkter kan liknas med Gardners teori om människans 
olika intelligenser och för att ett barn ska kunna utvecklas är det viktigt, enligt Dewey, 
att dessa instinkter används. 

4.2 Vygotskij 

Lev Vygotskij är mannen bakom det sociokulturella perspektivet som också haft stort 
inflytande på våra läroplaner idag. Det sociokulturella perspektivet utgår från 
utveckling, språk och lärande vilket är frågor som Vygotskij arbetade kring. Mediering 
är en av de idéer som är väldigt viktiga och grundläggande inom perspektivet och med 
det menas att människor har två olika medel till hjälp när de ska upptäcka och komma 
underfund med omvärlden. De två olika hjälpmedlen kallade Vygotskij för fysiska och 
psykologiska och de använder vi människor för att klara av olika sammanhang som vi 
möter i våra liv. Dessa hjälpmedel kan människor själva ha skapat för att det ska 
underlätta. De fysiska hjälpmedlen kan till exempel vara en skruvmejsel och de 
psykiska hjälpmedlen är sådant som hjälper oss att tänka och kommunicera med andra, 
som till exempel vårt alfabet. Språket har enligt Vygotskij en av de viktigaste rollerna i 
det sociokulturella perspektivet. Barn kommunicerar redan från början med bland annat 
kroppsspråk och ögonkontakt men enligt det sociokulturella perspektivet är språket det 
som har mest betydelse då barnet blir delaktigt bland annat i det sociala samspelet 
(Forsell 2005). Tänkandet utvecklas genom att kommunicera och samspela med andra 
runt omkring i det sociala livet och språket är något vi alltid har med oss i olika 
sammanhang vi möter (Lundgren m.fl. 2010). Vygotskij menade att språket kan 
användas i samtal med människor men att man även använder det inom sig som individ. 
Genom detta kom Vygotskij fram till att språket har flera olika funktioner, människor 
använder det i samtal med varandra, det fungerar som en koppling mellan 
kommunikation och tänkande och även som ett verktyg i tänkandet (Forsell 2005). 
Genom att människor fortsätter att samspela med andra människor kommer kunskapen 
och förståelsen hela tiden gå vidare. Vad gäller musiken i förskola och skola ansåg 
Vygotskij att musiken är en naturlig kunskapsform (Dahlbäck 2011). Han menade att 
kreativitet är en förmåga som alla människor besitter. 

Vygotskijs teori går ut på att pedagoger ska skapa olika miljöer som stimulerar till 
lärande, dessa miljöer ska få alla barn att få viljan att lära sig. Det får man genom att 
möta barnen, stötta dem och även våga utmana dem i sitt lärande. Den proximala 
utvecklingszonen som Vygotskij utvecklade och låg bakom är att han ville se skillnaden 
mellan vad ett barn kan när den är tillsammans med en vuxen och vad den kan på egen 
hand. Beroende på det så kommer barnet att vara i olika utvecklingsfaser, de 
utvecklingsfaserna kallade han den faktiska utvecklingsnivån och en som kallas den 
potentiella, alltså den proximala. Den förstnämnda fasen är där barnen kan själva och 
inte behöver någon hjälp och den andra nivån behöver barnet mer hjälp av exempelvis 
en vuxen (Forsell 2005). 
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4.3 Musik och kommunikation i tidig ålder 

Björkvold tar, i sin bok Den musiska människan (2005), upp att alla människor har ett 
slags element som här kallas för ett musiskt grundelement och detta finns inne i 
kroppen. Om vi tittar på fostret som ligger i magen så reagerar det på ljud väldigt tidigt 
och de kan visa detta genom att de sparkar till. Björkvold tar vidare upp att det visat sig 
att när en gravid kvinna lägger sig ner för att ta det lugnt ett tag så börjar ofta barnet 
sparka och ge rörelse ifrån sig, detta tros vara på grund av att barnet tycker om att 
vaggas till rytmen som alla kroppar har. När fostret är sex månader säger man sig veta 
att barnet verkligen reagerar på ljud och det har märkts genom att barnets hjärtljud ökar 
när det får höra olika ljud. Björkvold (a.a) tar upp att forskaren Anthony Desacaper har 
forskat kring detta och kommit fram till att de ljud som barnet har hört under 
graviditeten är också det ljud som de efter födelsen tycker bäst om. 

På 70-80-talet skedde det en förändring när det kommer till forskarnas syn på barnet, 
några forskare hade varit med och följt ett nyfött barns första timmar i livet. Barnets 
första tid i livet blev filmat och det visade att barnet bara efter en timmes berörning 
tillsammans med mamman började samspela ihop med sin mamma. Det utbyttes blickar 
och leenden både från barnet och från mamman, båda två hade alltså ögonkontakt med 
varandra. Enligt Söderbergh (1988) är denna blickkontakt väldigt viktig och är det 
första och även en viktig del i att sedan kunna kommunicera. I slutet på filmen med 
barnet syns även hur barnet reagerar på röster och i och med det rör sig barnet i rytm 
mot rösten. 

Musik är något som funnits i många år och som alla kan knyta an till. Koelsch (2012) 
hävdar att musik är en del av människans natur Enligt Koelsch gynnar det barnets 
emotionella, kognitiva och sociala utveckling om man sjunger för barnet eller på annat 
vis kommunicerar med musik. Författaren menar att utövande av eller lyssnande på 
musik kan ha betydelse för iakttagelseförmåga, uppmärksamhet, lärande och minne. 

De äldsta musikinstrumenten som hittills har hittats är 30 000 till 40 000 år gamla. 
Dock, menar Koelsch, är det mycket möjligt att redan de första människorna utövade 
musik och använde instrument så som trummor och flöjter. Musik sägs ha varit en 
viktig del i de första människornas sociala liv samt spelat stor roll för samarbete, 
sammanhållning och kommunikation. Dessutom, skriver Koelsch (2012), finns det de 
som tror att musiken har haft stor betydelse för språkevolutionen. Koelsch menar att det 
numera står klart att barn föds med förmågor som att känna av rytmförändringar, 
tonläge och tonart. Vad Koelsch menar är att barnets första möte med språket är genom 
den musikaliska delen i språket. Innan barnet förstår vad orden betyder kan det urskilja 
melodi, rytm och tonläge. 

Nivbrant Wedin (2013), lektor i rytmik, menar att språk och musik är två ljudsystem 
som båda består av klang, betoning, puls, rytm, tempo, nyanser, tonhöjd och melodi. 
Enligt Koelsch (2012) reagerar hjärnan på samma sätt när vi hör tal som när vi hör 
musik. 

Rehnqvist och Svensson (2012) skriver om kommunikation och att vi människor byter 
information med varandra genom vårt kroppsspråk och även genom att använda oss av 
det verbala språket. Det finns många olika sätt att kommunicera med sin omvärld på. 
Söderbergh (1988) menar att språkutveckling är något som hela tiden sägs utvecklas 
och påverkas i samspel med omgivningen. Författaren menar dock även att barnet själv 
har en väldigt stor roll och att barnet ska vara aktivt i samspelet. Interaktionen mellan 
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barnet och de runt omkring är väldigt viktig, speciellt när det kommer till barn och deras 
utveckling. Hwang och Nilsson (2003) tar upp att språkutvecklingen går väldigt fort när 
barnen är i förskoleåldern. Ljud börjar bli ord istället och barnet börja sätta ihop ord 
med varandra och sedan börjar det komma meningar. Författarna menar också att ett 
barn klarar sig utan en massa olika regler när det kommer till språket och menar att 
barnen kollar och lyssnar på andra runt omkring och lär sig på så vis hur det ska vara 
och detta är inte något som barnen ens kanske märker av. Som vuxen är det bra att 
försöka kommunicera med barnet mycket och svara på det det säger och försöka komma 
vidare i diskussionen, till exempel genom att ställa frågor. På detta sätt får barnet då 
fundera och tänka efter och använda sig av sitt språk och genom detta kanske barnet får 
en förståelse för att språk och tanke hör ihop. Dock är det viktigt att ha i åtanke att alla 
barn utvecklas olika snabbt och på olika sätt så detta gäller inte alla barn. 

Forskning har visat att hjärnans specialisering sker redan i förskoleåldern vilket är 
anledningen, menar Arnqvist (1993), till att språket utvecklas med en sådan hastighet 
just under denna tid. Exempel finns då barn inte fått möjlighet att utveckla språket i 
förskoleåldern så som fallet Genie, en flicka som hittades då hon var 13 år. Hon hade 
varit instängd av sina föräldrar och förbjudits att tala. Genie kunde ändå utveckla ett 
språk efter detta men inte ett så gott språk som det annars kunde ha varit. Hon hade 
exempelvis problem med tonläge samt att delta i dialoger. 

När barn i början uttalar sina första ord är de inte medvetna om fonem och stavelser. De 
behandlar orden som helheter, ibland även hela fraser. När barnet börjar lära sig läsa är 
det troligt att barnet börjar få förståelse för fonem och stavelser. För att kunna läsa krävs 
nämligen att man kan dela upp orden i segment. Arnqvist menar att barn som redan i 
förskolan klarar av att dela upp orden får lättare att lära sig läsa. Förmågan att kunna 
dela upp orden i dess olika byggstenar är alltså en viktig del i läsutvecklingen (1993). 

Barns semantiska utveckling, det vill säga ordförrådet, utvecklas med en rasande 
hastighet under förskoleåldern. Från att barnet sagt sitt första ord fram till barnet är sex 
år har det lärt sig cirka 14 000 ord. Barn kan lära sig ett ord efter att endast har hört det 
en gång. Själva innebörden av orden lär sig barn fler av om de har erfarenhet kring 
ämnet. Alltså, menar Arnqvist, är det viktigt som lärare att ha i åtanke att eftersom 
barnen har olika bakgrund har de även olika ordförråd. 

I flera studier har det kunnat påvisas att det finns ett avgörande samband mellan språklig 
uppmärksamhet, det vill säga uppmärksamhet på själva formen istället för innehållet, 
och läsförståelse. Barn som redan i förskoleåldern lärt sig rimma får lättare att lära sig 
läsa. Det är dock omdiskuterat huruvida den språkliga medvetenheten eller 
läsförståelsen kommer först. Frågan är väsentlig i hur man ska förhålla sig till den första 
läsinlärningen (Arnqvist 1993). 

5 Metod 
Enligt Stukát (2005) är det forskningsproblemet som styr valet av metod. Eftersom vi 
vill veta mer om pedagogers tankar och förhållningssätt anser vi att intervjuer är bästa 
metodval. Då kan vi ställa direkta frågor och få personliga svar som vi kan ställa 
följdfrågor på. Enligt Bryman (2011) så är syftet med en intervju att få reda på en 
persons attityder och uppfattning till någonting, detta ville vi så det passade oss bra. 
Skulle vi exempelvis genomföra observationer under musikaktiviteter skulle vi inte 
säkert kunna få fram syftet bakom pedagogernas agerande. Dessutom anser vi att om 
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personen som observeras är medveten om detta kan personen i fråga ändra sitt agerande 
just för den stunden. Alternativet skulle vara att först observera och sedan intervjua de 
observerade personerna. Med tanke på de just nämnda nackdelarna väljer vi att enbart 
genomföra intervjuer. Enligt Stukát är intervjuer en av de mest använda metoderna och 
understryker även att det är ett av de viktigaste undersökningssätten. 

5.1 Urval 

Vi var intresserade av att få veta mer om pedagogers förhållningssätt och syn på musik i 
förskolan och om det kan hjälpa barnen framåt, för att vi skulle få en djupare förståelse 
för det valde vi att gå ut och intervjua verksamma pedagoger ute i några förskolor. 
Pedagogerna befinner sig varje dag i förskolan tillsammans med barnen och är därför en 
bra målgrupp att rikta in sig på för att få klarhet i vår undersökning. Vi valde att 
intervjua fyra olika pedagoger på tre olika förskolor inom samma område och i samma 
stad, en av förskolorna har en musikprofil, de andra förskolorna har inte det. En av dem 
har dock utomhusprofil. Varför vi valde intervjuer är för att vi ville veta mera om vad 
pedagoger tycker och tänker om vårt valda ämne och vi anser att genom intervjuer kan 
vi få fram det på ett bra sätt. Vi var medvetna om att vi inte skulle kunna dra en slutsats 
att så här är det, då vi enbart har tagit del av fyra pedagogers tankar kring musik i 
förskolan (Patel & Davidson, 2011). 

5.2 Genomförande 

Vi började med att via e-post kontakta en förskolechef på en förskola och berättade lite 
om vad vi skrev om och att vi ville komma ut till dem och genomföra intervjuer med 
pedagoger. Vi fick svar från förskolechefen att intresse för intervjuer fanns så det vara 
bara att ringa till förskolan och boka en tid, detta gjorde vi. De andra förskolorna valde 
vi att kontakta genom att ringa direkt till på grund av att vi har kännedom om 
förskolorna och kände även många av pedagogerna. Vi var väldigt välkomna att göra 
intervjuer och bokade då in två intervjuer med dem. Den fjärde och sista intervjun vi 
gjorde blev lite annorlunda då det var svårt att få till en intervju men till slut gick det 
och vi kunde tyvärr inte spela in den sista. Men vi antecknade så gott vi kunde för att vi 
skulle komma ihåg så mycket som möjligt. 

Vi valde att bara berätta lite om vad vår studie handlade om och pedagogerna fick inte 
se intervjufrågorna innan intervjun Vi gick tillväga på detta sätt för att vi ville att det 
skulle bli så spontana och ärliga svar som möjligt och inte förberedda och eventuellt 
tillrättalagda svar. Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) menar att en kvalitativ intervju 
är väldigt lik ett vanligt samtal mellan människor men det som skiljer är att man har ett 
mål med intervjun och att det är personen som intervjuar som kan vara med och ställa 
de frågor som de känner behövs för att nå sitt syfte. Detta kände vi var en bra metod där 
vi kan sitta och samtala med pedagoger och genom samtalet och frågorna få en djupare 
förståelse för hur pedagoger i förskolan ser på musik. Det var även viktigt för oss att 
läsa på om hur intervjuer ska hållas och vad som är viktigt att tänka på, eftersom en 
intervju kan vara svår att genomföra om man, som vi, inte har gjort det så mycket innan. 
Vi läste i olika böcker som tar upp vad personen som håller i intervjun behöver tänka på 
och hur intervjun kan läggas upp. Enligt Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) är det 
viktigt att tänka på att vi som intervjuar inte leder eller styr intervjun för mycket och att 
vi inte ställer ledande frågor men att vi i förväg tänker igenom vad vi vill få fram. 
Vidare menar författarna att det är viktigt att vi innan intervjuerna vet vad vårt syfte är 
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så vi vet vad vi vill undersöka. Detta hade vi i åtanke och var noggranna med att veta 
exakt vad vi ville få fram när vi gav oss ut och genomförde våra intervjuer.  

Varje intervju valde vi att börja med några frågor om pedagogen som till exempel hur 
länge hon eller han har arbetat inom förskolan och hur länge de arbetat på den aktuella 
förskolan. Detta för att samtalet skulle börja flyta på naturligt och inte kännas konstigt. 
Detta tar Patel och Davidson (2011) även upp som ett bra sätt att börja intervjun med. 
Vi valde även att sitta på ett ställe där det var lugnt och även där pedagogen kände sig 
trygg. Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) betonar vikten av att genomföra intervjun 
på en lugn och avskild plats så att det inte är något som kan störa intervjun. Även Stukát 
(2005) belyser vikten av att platsen ska vara lugn och trygg för intervjupersonen. Vi 
valde även att medverka båda två vid alla intervjuer men vi delade upp ansvaret, vid två 
intervjuer var det en av oss som intervjuade och en av oss observerade. Detta gjorde vi 
för att det inte skulle kännas som att pedagogen blev utfrågad av två personer samtidigt 
och även att den som observerade kunde flicka in och kommenterar om man missade 
något. Eftersom vi delade upp det så blev det att båda två fick prova på att intervjua och 
så fick båda även observera och detta kände vi blev väldigt bra vid intervjuerna. Enligt 
Stukat (2005) kan det vara bra att vara två vid intervjuerna då två kanske upptäcker och 
kommer på mer frågor under tiden än vad en ensam intervjuare skulle göra.  

Innan intervjuerna satt vi ner tillsammans och diskuterade igenom exakt vad vi ville få 
reda på genom våra intervjuer, efter det skrev vi ihop olika frågor som vi tyckte passade 
in och täckte in vårt syfte. Efter det rådfrågade vi vår handledare för att få lite åsikter 
om det och efter det så hade vi våra frågor klara. 

Intervjuerna tog ungefär lika lång tid. De tre första tog cirka en halvtimme per intervju. 
Den fjärde intervjun var med Anders som jobbar på förskolan med musikprofil, den 
intervjun tog cirka en kvart. Dock gick vi lite mer rakt på sak med frågorna under den 
intervjun eftersom det redan var givet att de jobbar med musik på den förskolan. 

5.3 Metodkritik 

I vår undersökning ville vi få fram pedagogers tankar och funderingar kring vårt ämne 
vi valt och därför valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning för att få fram detta. 
Vi kände att det var den bästa metoden för att vi skulle få fram den informationen som 
vi var ute efter och intresserade av. Enligt Bryman (2011) får kvalitativa undersökningar 
ibland både bra och dåligt kritik dels för att de kan vara subjektiva och att de som 
forskar lägger vikten på det de själva är intresserade av och anser vara viktigt. Även 
Patel och Davidson (2011) tar upp en kritik som finns gentemot den kvalitativa 
forskningen och de menar att själva forskningens trovärdighet ibland kan bli ifrågasatt 
och detta för att forskaren som ställer frågorna själv har bestämt vilka frågor det ska bli 
och även formuleringen av frågorna. Dessutom är det även forskaren själv som sitter ner 
och tolkar de svar som kom fram under intervjun, vilket innebär att forskaren har en stor 
makt i hur svaren tolkas. Detta gäller att ha i åtanke och om man är två som forskar kan 
det vara bra att verkligen sitta ner och diskutera svaren som kom fram i intervjuerna. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

I en forskningsundersökning är det viktigt att tänka på de forskningsetiska principerna 
hos Vetenskapsrådet (2002) och att de följs. Det finns fyra krav som vi ska följa och 
dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi som forskare behöver informera 
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personen vi ska intervjua om vad vår undersökning handlar om och vilket syfte vi har 
med den. Detta berättade vi för intervjupersonen innan vi började intervjun och när vi 
tog kontakt berättade vi vilket ämne det handlade om. Samtyckeskravet handlar om att 
personer som blir intervjuade själva får bestämma om de vill medverka eller inte, detta 
berättade vi alltid innan intervjun började så att personerna var medvetna om det. Med 
konfidentialitetskravet menas att uppgifter om personerna i undersökningen kommer att 
hållas hemliga och inte avslöjas för någon. Sedan har vi det sista kravet som är 
nyttjandekravet och med det menas att informationen vi får fram i intervjuerna inte får 
användas till något annat än till forskningsundersökningen. Dessa sista två var vi noga 
med att berätta för pedagogerna så att de var medvetna om det. Vi försökte alltid att 
tänka på dessa fyra krav för att det skulle bli så bra som möjligt för pedagogerna som 
var med och ställde upp i vår undersökning och att de skulle känna sig trygga och bra 
bemötta. 

6 Resultat 
Musiken verkar utan tvivel vara en självklar del i förskolan, Vi ville med vår studie få 
veta mer om hur pedagogerna tänker kring musiken, vad är tanken bakom? Efter att ha 
läst kurser om systematiskt kvalitetsarbete har vi fått lära oss att det är viktigt att ha en 
tanke bakom det vi gör, så vad är då pedagogernas syfte med musikaktiviteterna i 
förskolan? Vi kommer dela in resultatsredovisningen under rubrikerna (1) Vad och hur, 
(2) Syftet med musiken, (3) Musik och språk, (4) Möjligheter eller hinder, (5) Barns 
inflytande. 

Vi har bytt ut namnen på de intervjuade pedagogerna och valt att kalla dem Jenny, Lisa, 
Anders och Emma. Jenny har förskollärarutbildning, Lisa är barnskötare, Emma är 
barnskötare och Anders är förskollärare. Anders jobbar på en förskola med musikprofil 
och han har läst musik på universitetet men är även självlärd och har jobbat mycket med 
musik innan han påbörjade sin utbildning. Lisa och Jenny jobbar på en förskola utan 
musikprofil, de jobbar på samma förskola och dessutom samma avdelning. Lisa har inte 
haft musik som någon del i utbildningen, säger hon och Jenny berättade att det var 
obligatoriskt att lära sig spela ett instrument. Emma arbetar på en förskola som har en 
utomhusprofil och har inte haft någon musik i sin utbildning. Citaten från intervjuerna 
kommer vi att pressentera i kursiverad stil. 

6.1 Vad och hur 

Vi märkte ganska snabbt att det var väldigt blandat i de olika förskolorna när det 
kommer till hur de arbetar med musik. Lisa berättade att de har olika sångkort som 
barnen får dra och välja vilken sång de vill sjunga. De har sjalar som de kan dansa olika 
danser med till musik och även ramsor innan maten. De sjunger även och leker när det 
är någon som fyller år. Emma berättar att de brukar använda sig av sagor som går att 
sjunga, som exempel gav hon bockarna Bruse och de gick även ut och sjöng 
tillsammans med barnens gosedjur och barnen fick då berätta lite om sitt gosedjur. Även 
Lisa berättar att: Det blir ju mycket att vi gör gemensamhetslekar där vi sjunger typ En 
bonde i vår by. Lisa menar att de ofta gör sådana leka med musik tillsammans med 
barnen.  

Jenny berättar att de går till en skola i närheten där de har en musiklärare, låt oss kalla 
henne Nina, som varje vecka har en halvtimmes musikstund tillsammans med dem. Där 
har de olika rörelsesånger tillsammans och även musik med teater till: då säger hon att 
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vi får samma som de som läser musik till förskollärare, men vi får ju levande material 
också så vi ser ju hur det fungerar också med barnen då. Jenny menar att de får se hur 
man kan arbeta med barnen i förskolan och får genom musikläraren veta hur de ska 
göra. När de befinner sig på förskolan berättar Jenny att hon ofta på morgonen sätter 
igång klassisk musik i ett hörn: jag brukar sätta på den när jag kommer på morgonen i 
lugna hörnan så får den stå där och gå lite och ofta är det någon som sätter sig där och 
ritar och så och då tänker jag att det ger bra vibrationer. 

Jenny har även arbetat mycket med beröringsmassage tidigare med sina grupper och 
med musik till. Barnen brukar också vilja lyssna på melodifestivalens låtar när det är 
aktuellt. Då ber barnen ofta om att få lyssna på skivan så att de kan dansa till den och 
Jenny berättar om en sommar när de var utomhus eftersom det var så fint väder och 
barnen ville lyssna på musiken ändå och då fick de sätta CD-spelaren i fönstret och 
skruva upp volymen så att de kunde dansa där ute. 

Även Anders berättar att de arbetar mycket med drama och musik och låter barnen vara 
med och dramatisera och spela på instrument och menar att de försöker få in musiken 
hela tiden i det dagliga arbetet: för oss är ju musik så mycket mer än till exempel sång 
och dans utan vi försöker ju tänka mångsidigt med musiken som populärmusik, 
instrumentalmusik alltså olika genrer och allt möjligt liksom hur kan man få in det i det 
dagliga arbetet. De försöker få in mycket känslor i sina musikaktiviteter och använder 
sig då av olika musikstilar och inte bara den klassiska barnmusiken utan mycket 
populärmusik. 

Vi märker att musiksamlingarna fortfarande finns kvar och alla pedagoger nämner att de 
brukar ha samling med sånger inblandat. Både Jenny, Lisa, Emma och Anders berättar 
att de har samlingar där barnen få välja vilken sång de vill sjunga. Lisa berättar: 

Då har vi katter med kort på så får man fråga ”vad ser du på bilden” liksom, och 
vad tycker du vi ska sjunga. Så även om det är en mus och han tycker det är en 
ko så om han vill sjunga mamma Mu så är det väl okej för då respekterar man 
det.  

6.2 Syftet med musiken 

Efter att ha intervjuat pedagogerna kunde vi se att de var överens om en sak, att 
musiken var ett bra verktyg när det gällde utvecklandet av barnens självkänsla, att våga 
ta plats men även att respektera varandra. Anders som jobbar på en förskola med 
musikprofil pratade mycket om just att låta barnen ta plats på scenen och hur det stärker 
självkänslan: 

Musiken är ju som en röd tråd från det lilla barnet till det äldre barnet då. Så att 
det vi får höra från skolan det är att de är så imponerade av hur modiga barnen 
är och att de har att de är självsäkra och att när de har musik vidare då och de 
är då delaktiga i skolarbetet och det tror jag har mycket att göra med att, och 
tror de också har att göra med att, hur vi jobbar med musik här (Anders). 

Även Lisa tar under intervjun upp just barnens självkänsla när hon berättar om tankarna 
bakom arbetet med musiken: Alltså vi vill ju att barnen ska våga, liksom våga visa sig 
våga. 

Att respektera varandra och att vänta på sin tur är också viktiga delar i Lisas arbete med 
musiken: När vi har sångsamling är det väl mest att barnen ska få lyssna på varandra 
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och respektera det att liksom nu är det Lisa som får välja en sång och då får hon 
välja[...]Och sen att man sjunger den sången, så det är väl lite att de ska få ta plats och 
utveckla språk och motorik och så med och lite så, kroppsuppfattning och vad det nu är 
(Lisa). Som nämndes under rubriken Vad och hur berättar Lisa även att de ofta har 
ramsor innan maten. När vi frågar varför svarar hon att det är för att barnen ska samla 
ihop sig och inte ”kackla” så mycket. Hon menar även att barnen får turas om att välja 
ramsa med syftet att barnen ska lära sig att vänta på sin tur och respektera andras val: att 
man då accepterar det att alla kanske inte vill samma men den här blev det så det är 
bara till att säga den alltså det måste man ju visa respekt mot varandra att det blir inte 
alltid som man vill. Lisa berättar även att ramsorna tränar språket i och med att ramsor 
går på rim och i och med att de har många matteramsor får de även in mattematik. 

När vi frågade hur det kom sig att de går med barnen till Nina svarade Jenny att det från 
början handlade om att den skolan behövde hjälp med att få dit barn: Så det var vi som 
föreslog då att om vi får gå till ---------skola så tycker barnen att det är deras skola och 
då vill de och föräldrarna gör som barnen vill, då vill de komma dit och då var Nina 
musiklärare på den skolan. Alltså är egentliga tanken bakom det hela att skapa ett 
samarbete med skolan. Dessutom menar Jenny att barnen blir förberedda inför 
skolstarten: 

sen får barnen också lära känna miljön på den skolan där de flesta av dem ska 
gå så att de är liksom, när de börjar sen efter ett år har de gått upp dit en gång 
varje vecka och så har vi så god tid att vi hinner leka en stund på skolgården. Så 
vet de, man behöver inte bli så himla ont i magen och pirrig, utan de vet liksom 
vissa saker och de vet hur det ser ut och så här och så känner de ju Nina och 
någon mer som de har sett och så (Jenny). 

En sak vi kunde utläsa av Jennys intervju var att hon betonade vikten av glädjen i 
musiken: Det är ju viktigt också jag menar glädje, det ger ju glädje också och de dansar 
och de vågar röra sig för varandra och visa upp sig lite så då och sjunga. Det Jenny 
pratar om här är när barnen brukar vilja lyssna på låtarna från melodifestivalen. Just att 
fånga barnens intressen verkar också vara något som ligger bakom musikaktiviteterna. 

Ett annat syfte som framgår är förskolans kompletterande roll samt att se till 
barngruppens behov. Jenny berättar att de andra förskolorna som går till Nina för 
musikaktiviteter har gymnastik varannan vecka men att de valt att endast ha musik: 
Eftersom vi inte musierar någon av oss att få den inputen då är jättebra och så har vi 
den hjälpen då och sen kan man spinna vidare sen på det då. Jenny menar att de ändå 
har en så bra gård där barnen kan röra sig därför väljer de att enbart gå på 
musikaktiviteterna som komplement. 

Även Anders tar upp barnens intressen och behov som syfte med aktiviteterna: Att man 
försöker fånga barnen i vardagen liksom och observera dem och se vad är det de är 
intresserade av nu eller kanske också vad behöver vi jobba med?. Anders berättar även 
att han tycker att mötet mellan teater och musik är ett spännande möte. Han menar att 
eftersom barnen kanske sitter mycket med surfplattor hemma så får de en 
kompletterande miljö på förskolan där de kan komma upp på scenen och uttrycka sig 
både i grupp och individuellt. 

Enligt Emma verkar musiken vara ett bra verktyg för att skapa en gemenskap i gruppen. 
I och med att Emma jobbar med de yngsta barnen anser hon att det är viktigt att samla 
ihop barnen och skapa en bra gruppdynamik. Dessutom tar hon upp som syfte att 
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eftersom hon jobbar på en förskola med utomhusprofil försöker de jobba mycket med 
musik eftersom det visat sig, menar hon, att språket blir påverkat negativt i en förskola 
som har utomhusprofil. Man är inte så nära barnen på samma sätt som inomhus, så 
pratet med varandra blir inte detsamma. Även Emma tar upp att självkänslan stärks via 
musiken och att de vågar mer. Hon lägger, precis som Jenny, stor betoning på att barnen 
ska ha roligt. 

Det verkar också som att pedagogerna kanske har ett visst syfte med aktiviteterna men 
sedan efteråt kommer på att de fick in så mycket mer. Detta är något som Lisa tar upp 
under intervjun: Vad man än gör så nästan, får man in nåt. Sen kan man tänka efter 
efteråt att men Gud nu när jag gjorde det här oj vad bra egentligen alltså lite så att oj 
nu fick jag in både det och det. 

6.3 Musik och språk 

När vi kom till frågan om musik och språk fick vi lite spridda svar men vi kunde även 
se en del likheter. Pedagogerna pratade mycket om att musiken kunde hjälpa barnen att 
våga använda språket, här kommer vi åter till det här med självkänslan som de tryckte 
mycket på under intervjuerna. Anders menade att i och med att barnen får öva mycket 
på att vara i centrum och prata i och sjunga i mikrofon så stärks modet och självkänslan. 
När vi frågade om han såg något samband mellan musik och språkutveckling såg han 
först lite orolig ut över frågan men samlade sig snabbt: 

Ja, det är klart att det finns en att när man jobbar med musik så kan man ju se att 
barn utvecklas på ett väldigt bra sätt genom musiken. Alltså dels att de får tillit 
till sin egen förmåga, alltså att de vågar uttrycka sig i olika sociala kontexter [...] 
Alltså visa sig både kollektivt och individuellt via musiken då och det är klart att 
vi ser att det, att det positivt påverkar språket liksom. Sen i vilken utstreckning 
eller liksom nån slags detaljgrej kan jag inte riktigt svara på men att musiken har 
en bra inverkan och positiv effekt på språket, absolut (Anders). 

Även Lisa ansåg att musiken kunde hjälpa barnen att våga uttrycka sig: 

vi har ju ett barn som har stammat väldigt mycket när hon ska prata och berätta 
och så. Men får de då en sång att sjunga då blir det liksom då vet de på nåt sätt 
texten och liksom musiken gör att de, det bara kommer på nåt vis, de stakar sig 
inte utan det bara.. jag tror att de känner sig trygga på nåt vis för de vet liksom, 
de vet texten och de vet musiken så det liksom bara rullar på så på nåt vis tror 
jag det främjar liksom, deras.. och sen tror jag också att de vågar mer för det var 
en tjej som hade varit i domkyrkan och så satt vi vid matbordet och då ba ”Lisa 
jag hörde den här, de sjöng den här i domkyrkan”. Och då bara ställde hon sig 
upp och sjöng inför alla och det hade hon ju aldrig ställt sig upp och berättat 
någonting i vanliga fall. Men musiken gör nog att hon känner sig trygg på 
någonting eller på nåt vis för hon kunde ju den här sången (Lisa). 

Lisa menar även att de kanske inte alltid har en tanke med just varje liten enskild sak de 
gör. Eftersom de vet vilka saker som främjar barnens utveckling liksom i bakhuvudet så 
behöver de inte tänka så om varenda liten sak: 

Mm, jo men ofta så har man ju en tanke med det man gör eller så, det har man 
ju. Sen kanske inte jag tänker att åh idag ska vi främja språkutvecklingen genom 
att sjunga den här sången, alltså lite så men man vet ju varför man sjunger. Man 
vet ju varför man leker bockarna bruse (Lisa). 
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När vi frågade Jenny om hur de jobbar med språk fokuserade hon på läs- och 
skrivinlärning i sina svar. Hon såg ett samband mellan musiken och just läsinlärningen: 

Ja men det är ju det här, takt är ju mycket med just det här typ klapplekar men 
även i musiken då att man får in rytm är ju mycket för de säger ju det att de som 
har svårt att lära sig läsa är ju oftast, har ju ingen bra, de kan ju inte klappa 
rytmen heller (Jenny). 

För Emma verkar musiken vara ett väldit viktigt reskap för språkutvecklingen. Hon 
nämner just det faktum att de försöker få in mycket musik i verksamheten just med 
språkutvecklingen som syfte. Som nämndes under rubriken Syftet med musiken 
berättade Emma att hon läst att det visats att en konsekvens med att ha utomhusprofil är 
att språkutvecklingen påverkas negativt i och med att man inte är nära barnen på samma 
sätt så att samtalen inte sker på ett sådant sätt som krävs för att gynna språlutvecklingen. 
Alltså verkar Emma anse att musiken kan gynna språkutvecklingen eftersom hon 
berättar att detta är ett av syftena med den. 

6.4 Möjligheter och hinder 

En av våra frågeställningar handlade om vad pedagogerna ser för möjligheter eller 
hinder vad gällder musiken i förskolan. Som vi har förstått det när vi tagit del av 
litteraturen är vanliga hinder exempelvis att kanske inte våga själv eller också att känna 
att man inte har kunskap nog inom ämnet. Vi ställde ingen direkt fråga om just 
möjligheter eller hinder utan svaren på denna frågeställning har vi tolkat ur 
pedagogernas berättande under intervjuerna. 

Lisa pratar under intervjun om just det här med att inte våga sjunga på grund av rädsla 
för att sjunga falskt: Det är nog en tröskel man har i början. Men jag känner att jag 
kanske hellre har barngruppen själv än med massa andra personal på nåt vis om man 
nu ska hålla på att hoppa och studsa och tramsa. Hon berättar att hon tycker att det är 
bättre att sjunga och att det låter hemskt än att inte sjunga alls men ändå känner hon sig 
bekvämast om hon inte har andra vuxna som tittar på henne. 

Även Emma säger att hon anser att hon inte riktigt kan sjunga men berättar att hon 
försöker göra det bästa av situationen. Hon har fått känslan att barn inte dömmer och 
efter att ha jobbat i 23 år anser hon att hon kommit över känslan att inte kunna sjunga. 

När vi frågar Jenny om de tar med sig något av det de lär sig hos Nina hem till förskolan 
och spinner vidare på det där, svarar hon att de gör vissa lekar och sjunger vissa sånger. 
Hon berättar även att de har en låda med instrument. Dock är de rädda om instrumenten 
och vågar inte låta barnen ha dem själva utan då gäller det att de har tid att vara med och 
ha koll. 

Anders berättar att han har läst musik och jobbat med musik innan han började jobba 
som förskollärare. Han berättar att det är fantastiskt att kunna få kombinera ett så starkt 
intresse med arbetet med barnen som han också brinner väldigt mycket för. Han betonar 
ofta under intervjun att musiken integrerar hela verksamheten och dessutom att han 
anser att de har ett lite mer nyanserat tänk än vad kanske ”vanliga” förskolor har. 

nu är jag kanske lite fördomsfull när jag säger såhär men jag tror ju att många 
på många förskolor så tror jag att det fortfarande är såhär att det är mycket den 
här klassiska biten att man kör de här klassiska, den här sångskatten och så och 
så. Och det gör ju vi också va de här kända låtarna, men att vi försöker, jag tror 
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ju ändå att vi har ett lite mer nyanserat tankebegrepp kring just musik, begreppet 
musik liksom (Anders). 

Anders betonar även vikten av att tro på barnet och att har respekt och tillit även till det 
allra minsta barnet. Han berättar att en del av de minsta barnen kan vara lite försiktiga i 
början men att de via musiken kan fångas upp på ett bra sätt så att de sedan vågar mer. 
Dessutom anser han att det är viktigt att ha ett naturligt förhållningssätt mot barnen, att 
visa det lilla barnet att jag tror på dig, du klarar detta: 

jag har inte det här med ”vill du komma upp hit” (förställd röst) alltså att man 
ska ju inte sänka barnet utan att man mer ”kom hit så” viftar med armen (mer i 
vanlig ton) alltså att man tror på barn va, i alla lägen att man tror att det här 
klarar du (Anders). 

Känsligheten för att kunna se om ett barn verkligen klarar detta är också viktigt, menar 
Anders. Det kan bli negativ effekt om barnet pressas till något den inte är redo för. 
Anders menar att genom att jobba på detta sättet blir det en naturlig sak för barnen att 
stå i centrum och att våga visa upp sig. 

Under Lisas intervju nämnde hon att det är lite svårt att få tid att hinna med allt som ska 
hinnas med. Hon rabblar pustande upp att det ska julpysslas och de ska vara ute varje 
dag och dessutom ska man hinna med att skriva på datorn. Alltså finner vi det mycket 
vanliga hindret, tidsbrist, även här. 

6.5 Barns inflytande 

När vi pratar med pedagogerna så märker vi att alla är väldigt måna om att barnen ska 
ha roligt och att det de gör vill de att barnen ska vara delaktiga i och få vara med och 
bestämma. Anders berättar att barnen i den fria leken brukar använda sig av musiken 
även där: sen aa fria leken också då så kommer oftast barnen och ber att man sätter på 
någon slags musik till dem, så dramatiserar man i leken där, senast så lekte vi den här 
hajen, den här ni vet du du du du du. Jenny och Lisas avdelning arbetar för tillfället med 
just barns inflytande och satsar mycket på det nu och när tiden tillåter så är det ofta 
många barn som vill dansa med sjalarna som finns på avdelningen och även spela på 
ägg och pinnar som finns att tillgå.  

Som nämnts i tidigare kapitel vill de flesta barnen varje år när det börjar närma sig 
melodifestivalen lyssna på alla låtar som hör därtill. Då köper personalen in CD-
skivorna och tar på så sätt till vara på barnens intressen och låter dem lyssna på och 
dansa till musiken. 

I Lisas berättelse, som vi tagit upp i kapitlet om Musik och språk, om en flicka som 
blivit inspirerad av en konsert hon varit på och som ställde sig upp vid maten och sjöng 
för alla utrycker hon att hon tyckte det var roligt att flickan vågade ställa sig upp och 
sjunga inför alla. Hon uttryckte det som positivt att flickan tog ett eget initiativ. 

Även Emma menar att de alltid försöker utgå från det barnen tycker om och försöker 
hålla koll på vad de väljer i den fria leken och sedan försöker de spinna vidare på det: 
Mycket fokus på det barnen gillar och även vad de gillar att leka med och vad de väljer 
i den fria leken.  

Anders fortsätter och berättar att för han är det viktigt att barnen kan känna igen låtarna 
och även kunna relatera till musiken de arbetar med: Att försöka hitta musik som barnen 
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kan relatera till och relatera till känslomässigt att det blir då aa, tydligt, händer nånting 
och det när man leker och såhär då.  

Även Lisa berättar att de har olika sångkort och ett kort får varje barn dra och sen 
utifrån den bilden det finns så får barnet själv bestämma vilken sång de ska sjunga och 
då är det den sången som gäller och ingen annan: Då har vi katter med kort på så får 
man fråga ”vad ser du på bilden” liksom, och vad tycker du vi ska sjunga. Så även om 
det är en mus och han tycker det är en ko så om han vill sjunga mamma Mu så är det 
väl okej för då respekterar man det 

6.6 Sammanfattning 

Alla pedagoger som vi har intervjuat i vår undersökning är pedagoger som uttrycker och 
utstrålar att de tycker att det är roligt att arbeta i förskolan och att de brinner för det de 
gör. De tänker alltid på barnens bästa och försöker ständigt att utveckla både 
verksamheten och sig själva. Något alla tar upp är att det är viktigt att barnen ska ha 
roligt och känna sig trygga med det de gör på förskolan och alla arbetar mycket med att 
barnen ska respektera varandra och även våga göra saker när de befinner sig på 
förskolan. Alla menar även att musiken kan hjälpa till med att få barnen att våga 
använda sig av språket och även våga testa nya ord eller begrepp. Samtliga pedagoger 
tycker att musik är ett bra redskap att använda sig av i förskolan men samtidigt uttrycker 
flera av dem att de inte har kompetens nog att arbeta med det så mycket. Ändå försöker 
alla komma över det och försöker arbeta med musik på förskolan, dels för att det är bra 
för barnens utveckling. De traditionella samlingarna och sångstunderna finns kvar på 
alla förskolor men ett nytänk har även alla pedagogerna med i sin verksamhet, de utgår 
mycket från vad barnen tycker är roligt och menar att det är viktigt. 

7 Analys och diskussion av resultatet 
Här kommer vi att framställa de olika delarna i vår undersökning där vi kunde hitta 
likheter och även de olikheter vi fann samt delar vi anser är intressanta att lyfta och 
försöka tyda det vi har fått fram. Den stora huvudfrågan i detta arbetet har varit hur 
pedagogerna förhåller sig till musiken i förskolan och vi har utgått från de didaktiska 
frågorna vad. hur och varför. Dewey menade med sitt Learning by doing att det inte 
bara är görandet i sig det handlar om utan att ha en avsikt med det man gör, planera för 
genomförandet, genomföra det och sedan reflektera över resultatet och sedan börjar 
kedjan om igen. (Sundgren 2008). Viktigt att notera är att analysen bygger på våra 
personliga tolkningar, detta är en konsekvens av valet att använda kvalitativa intervjuer. 

7.1 Musik för självkänslan 

I våra intervjuer kom det fram att alla pedagoger som vi intervjuat anser att musik kan 
hjälpa barnen med att få en ökad självkänsla och detta har de ofta i åtanke när de arbetar 
med musikaktiviteter i förskolan. Detta är även något som Ehrlin (2012) tar upp genom 
att lyfta fram det i sin forskning som vi tagit del av. Författaren menar att musiken kan 
hjälpa barnet att tro mer på sig själv och även skapa olika sociala band med människor 
runt omkring. Sundgren (2008) skriver om pragmatiken som menar att ett barns samspel 
med sin omgivning är väldigt viktigt för att kunna utvecklas och lära. Vi upplevde att 
alla pedagoger var väldigt måna om att barnen ska lära sig att respektera varandra, 
lyssna på varandra och att våga tro på sig själva. De menade även att genom musiken 
och genom att ha kul tillsammans kan barnen få hjälp att våga ta för sig mer och att 
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använda sig av språket. Här kan vi koppla till Dewey som ansåg att vi människor har en 
instinkt och ett behov av att kommunicera och samspela med andra (2008) och 
pedagogerna menade också att samspel med andra kan hjälpa barnen framåt. Vi kan 
även koppla detta med självkänsla och att våga till vårt kapitel som bland annat belyser 
tidigare forskning inom musik och identitetsutveckling (3.1). Sundin (1963,1995) menar 
att den tidiga barndomen har betydelse för personlighetsutvecklingen senare i livet.  

Vi funderade över hur det kom sig att alla pedagoger i undersökningen tryckte så 
mycket på musikens roll för barnens självkänsla och självförtroende. I intervjuerna 
finns många berättelser om barn som genom musiken vågat ta ett steg framåt och ta sig 
ton. Dessutom berättar pedagogerna att barnen får vänja sig vid att vara i centrum när de 
exempelvis ska välja sång eller stå på scenen. Däremot verkar pedagogerna själva tycka 
att det är lite obehagligt att stå i centrum och sjunga men de berättar även att de tycker 
det är viktigt att försöka bortse från det. Kanske kan det vara så att deras mål är att 
barnen i sin tur inte ska behöva känna av den osäkerheten som de själva gör.  

Något som även kom fram i intervjuerna var att alla pedagogerna fortfarande har de 
traditionella samlingarna med sång och att de förknippar detta med glädje för barnen. Vi 
ställde oss lite frågande till detta innan vi gick ut och intervjuade och funderade och 
undrade varför många gör samma saker och upprepar. I Ehrlins (2012) forskning kunde 
vi läsa att just upprepning av samma sånger kan vara positivt när det kommer till 
språkutveckling, då barnet får höra nya ord många gånger och till slut börjar använda 
dem själva. Sundin (1963) tar i sin studie upp att det är viktigt med en kombination av 
reproduktion och nyskapande. Han menar att om barnen enbart får upprepa det gamla 
kommer deras fantasi och kreativitet hämmas. Vi tror personligen att det kan ha att göra 
med åldern på barnen. Ju äldre barnen blir ju viktigare tror vi att det är med självuttryck. 
Dessutom kan vi åter koppla till Deweys teori då han menar att det är viktigt att 
balansera inslagen ur kulturarv och barnens egna omvärldsuppfattningar för att lärandet 
ska bli meningsfullt (Sundgren 2008). 

Vi märkte under intervjuerna att många håller samlingarna dels för att barnen ska lära 
sig att respektera andra och andras val och även att de ska våga välja själva och stå för 
det. Ehrlin (2012) menar att olika musikaktiviteter kan ge barnen möjlighet att 
tillsammans med andra ha roligt, umgås och samarbeta med andra. Vi märkte även att 
pedagogerna vågade tänka lite nytt och att de hade hittat på lite nya idéer till 
samlingarna och även att de tog in saker från barnens vardag och som de tycker om. 
Som exempel tog de att de arbetade med melodifestivalen när den är aktuell eftersom 
barnen visar stort intresse för detta samt att de använde sig av barnens gosedjur och fick 
in dem i musikaktiviteterna. 

7.2 Musiken som komplement 

Emma nämnde under intervjun att språket kan påverkas negativt av att man är ute så 
mycket som man är på en förskola som har en utomhusprofil, pedagogen menar att 
närheten till barnen inte blir densamma och inte lika mycket som inomhus. Hon menar 
även att på grund av detta har de börjat mer med musik i förskolan då de läst att musik 
och sång kan vara bra för barn, hon menar mest då att sjunga olika sånger och genom 
detta stärka barnets språk. Som nämnts under rubriken Musik för självkänslan fann 
Ehrlin (2012) i sin studie att genom upprepning av texterna kan barn lära sig nya ord 
och också få en förståelse för orden. Vi kan känna att pedagogen på förskolan med 
utomhusprofil hade det i åtanke när hon pratade om att sjunga mycket. Vi vet inte vart 
Emma hade läst om detta, men vi tycker att det är ett intressant påstående. Vi har inte 
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direkt någon litteratur eller forskning med i vårt arbete som kan stödja detta mer än att 
Söderbergh (1988) tar upp att kommunikation och ögonkontakt är viktiga delar i barns 
språkutveckling. Just sådana bitar kan vara sådant som Emma kanske menar blir lidande 
när hon säger att man inte är nära barnen på samma sätt och lika mycket som inomhus. 

Just att upprepa sångtexter för att förstärka barnens ordförråd och förståelse för begrepp 
är något vi kan koppla till Arnqvist (1993) som menar att ordförrådet utvecklas väldigt 
fort i försloleåldern. Författaren menar även att barn lättare lär sig ord om de har 
erfarenhet av dem. Därför anser vi att det är viktigt att tänka på att kanske inte enbart 
jobba med rörelser till sångerna utan även förstärka med bilder eller sagor eller 
upplevelser exempelvis. Att Lisa jobbar med sångkort med bilder på anser vi kan 
förtydliga sångens innebörd. Även att de leker Bockarna bruse samtidigt som de sjunger 
den ger begreppen en tydligare innebörd. 

Även Anders tog upp förskolans kompletterande roll under intervjun. Han påpekade att 
många barn sitter med surfplattor hemma och att han därför ser mötet mellan musik och 
teater som ett viktigt komplement för barnen. Enligt läroplanen för förskolan ska 
förskolans verksamhet erbjuda barnen olika uttrycksformer så som musik och drama 
(Lpfö 98 rev. 2010). Dessutom såg Vygotskij, som vi har som teoretisk grund till vår 
studie, dessa uttrycksformer som naturliga och viktiga kunskapsformer (1995). 

7.3 Musik som glädjeämne 

Vi upplevde att alla pedagoger såg musik som glädjeämne och musikaktiviteterna var 
något som gjordes tillsammans för en rolig stund ihop. Musik framkallar ofta olika 
känslor hos människor och även känslor arbetade Anders med på sin förskola. Anders 
menar att de försöker hitta musik som betyder något för barnen och att de känslomässigt 
kan relatera till det och att de diskuterar vilka känslor som kommer fram och vilket 
budskap som musiken kan ha. Bergman (2009) fann i sin studie att eleverna i hennes 
undersökning lyssnade på olika sortes musik för att relatera till den känsla de hade för 
stunden. De kunde exempelvis lyssna på en viss sorts musik för att bekräfta och 
bearbeta en ledsam känsla eller också för att muntra upp sig. Bergman menar att 
musiken är viktig för självreflektion vilket hon menar är en del av identitetsprocessen. 
Anders verkar vara av samma åsikt som Bergman då han arbetar mycket med musik 
relaterat till känslor. Kanske kan Anders utbildning inom musik ligga bakom detta 
förhållningssätt. Anders är den av våra informanter som har mest utbildning och 
erfarenhet inom musik och är kanske därför mer medveten och påläst inom ämnet och 
vet vad musiken kan bidra med. 

Alla pedagogerna påpekade att det är viktigt att ha kul och att musik kan vara en stor 
hjälp till det. Jenny berättade att även för henne betyder musik glädje och poängterade 
att barn älskar musik. Jenny berättade även att barnen på hennes avdelning ofta brukar 
dansa och leka tillsammans till musiken och att de tycker att det är väldigt roligt. Varje 
år när melodifestivalen går på tv brukar de leka melodifestivalen då barnen vill det och 
tycker att det är väldigt roligt. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) 
ska verksamheten vara rolig och lärorik för alla barnen och vi tänker och tycker att 
musik kan hjälpa till med detta. Vi anser också att det verkar som att pedagogerna som 
vi intervjuat tycker samma sak då de anser att musiken kan vara en glädjespridare i 
förskolan. Sundgren (2008) tar upp Deweys tankar som är kopplade till pragmatismen, 
de menar att lärande sker när det är kopplat till barnens intresse och erfarenheter, detta 
tycker vi att vi kan koppla ihop med att arbeta med musik som barn tycker om. Dock 
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måste vi ha i åtanke att alla inte tycker att det är roligt med musik och det gäller att 
anpassa sig efter det. 

Dewey menade även att det saknas gemensamma produktiva aktiviteter i skolan vilket 
leder till att den sociala samvaron uteblir, vilket Dewey menar är ett problem. Enligt 
Dewey präglas skolan av en egoistisk atmosfär där samarbete inte uppmuntras. 
Progressivismens tankar handlar om att verksamheten bör präglas av ett aktivt, 
samarbetande och idéutbytande arbetssätt (Sundgren 2008). Vi kan tydligt se genom 
våra intervjuer att pedagogerna flitigt jobbar utefter progressivismens tankar. Kanske 
kan det vara så att förskolan ligger steget före skolan i denna fråga. Dock kan vi inte 
uttala oss om hur det ser ut i skolan idag eftersom vår studie enbart berört förskolan. 
Dessutom var detta något Dewey yttrade under sin verksamma tid vilket var ett antal år 
sedan.  

7.4 Att våga använda språket 

Vad gällde frågan om sambandet mellan musik och språk upplevde vi att de flesta ansåg 
att språket gynnades genom att barnen via musiken vågade använda sig av språket, att 
musiken kan hjälpa barnen att våga uttrycka sig. Exempelvis Lisas berättelse om flickan 
som ställde sig upp och sjöng en sång för allihop trots att hon aldrig skulle vågat ställa 
sig och berätta något. Lisa menar att i och med att flickan kunde sången så kände hon 
sig säker och vågade framföra den. De allmänna råden för kvalitet i förskolan (2005) tar 
upp vikten av pedagogernas förhållningssätt när det gäller att ge barnen förutsättningar i 
form av olika kunskaps- och uttrycksformer. Här kunde Lisa lika gärna ha sagt till 
flickan att sätta sig ner och vara tyst eftersom de åt men hennes förhållningssätt var 
sådant att hon uppmuntrade flickan och såg det som ett positivt framsteg. Vi kan här dra 
en koppling till Bergmans studie där hon fann att eleverna i undersökningen ibland 
sjöng istället för att prata, vi tänker här på exemplet med pojken som bad om ursäkt till 
sin kompis genom att sjunga en bit ur Sudda sudda. 

Enligt Hwang och Nilsson (2003) är språkutvecklingen något som utvecklas med en 
rasande fart i förskoleåldern. Även Söderbergh (1988) menar att språkutveckling är en 
ständigt pågående process i samspel med omgivningen. Alltså anser vi att det är väldigt 
viktigt att jobba aktivt och medvetet med detta just i förskolan. Eftersom vi under vår 
utbildning och genom att ha tagit del av forskning och teorier har förstått att musik är ett 
oändligt verktyg när det kommer till språkutvecklingen tycker vi att det är synd att inte 
fler pedagoger har denna kunskap. 

7.5 Musik och läsinlärning 

Jenny tog upp mycket om läs- och skrivinlärning kopplat till musiken. Hon menade att 
barn som har svårt att lära sig läsa ofta inte heller har någon taktkänsla. Detta kopplar vi 
till Catherine Moritz med fleras forskning (2012) om kopplingen mellan musikträning 
och läsförmågan. Enligt forskarna är musik i förskolan nödvändigt för barnens läs- och 
skrivinlärning. Resultaten i deras forskning visade att barnen hade lättare att lära sig läsa 
om de fått musikträning i förskolan. Jenny verkar vara medveten om detta och ser därför 
kopplingen mellan musiken och läsförmågan. Vi kan även koppla detta till Nivbrant 
Wedin (2013) som menar att både det talade språket och musiken är bestående av klang, 
betoning, puls, rytm, tempo, nyanser, tonhöjd och melodi. Jenny ser den gemensamma 
nämnaren mellan musik och språk, nämligen taktkänsla. Även Koelsch (2012) betonar 
sambandet mellan musik och språk och menar att hjärnan fungerar på samma sätt när vi 
hör det ena eller det andra. Vi kan även koppla detta till Arnqvist (1993) som menar att 
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barn som lär sig rimma i förskolan har hjälp av detta när de sedan ska lära sig läsa och 
skriva. Att kunna rimma har att göra med den språkliga medvetenheten, att kunna dela 
upp orden i mindre segment. Arnqvist menar att de barn som tidigt lär sig detta får 
lättare att lära sig läsa.  

Vi noterade att Jenny var den enda som tog upp det här med musikens betydelse för 
läsinlärningen. Vi tror att detta kan bero på att Jenny ansvarar för en grupp med de 
äldsta barnen på förskolan och att läsinlärning då är mer aktuellt inför skolstarten. De 
andra verkade jobba med lite yngre barn och de tryckte mer på just det här att våga 
använda sig av språket och våga tro på sig själva. 

7.6 Att inte räcka till 
När det kommer till frågan om pedagogerna såg några hinder med musik i förskolan 
märkte vi att flera av dem tyckte att de inte hade kompetens nog för att arbeta med 
musiken i förskolan. De ansåg sig inte ha bra sångröst. Dock hade flera av dem arbetat 
med det och kände att de, som en av dem uttryckt det, kommit över tröskeln och vågade 
nu släppa loss och sjunga. Samtidigt var det några som valde att gå till en expert inom 
området och lät musikläraren ta hand om musikaktiviteterna tillsammans med barnen en 
gång varje vecka. En av pedagogerna uttryckte det som att hon vågade släppa loss när 
hon var själv med barnen och inte några andra pedagoger var med i rummet och detta 
tror vi även här har med osäkerhet att göra och att man inte har kompetens nog. Det här 
tog även Ehrlin (2012) upp i sin avhandling att flera pedagoger och även de som 
arbetade på en förskola med musik kände att deras kompetens för musik inte räckte till. 
Dock kunde vi under vår intervju se en tydlig skillnad mellan pedagogen som jobbar 
med musikprofil och övriga pedagoger. Pedagogen som jobbar med musikprofil 
uttryckte inte alls någon osäkerhet inom ämnet, tvärt om försökte han få in musiken i 
allt och såg sig själv som en inspiratör i ämnet. Vi är här noga med att notera att vi 
endast hade möjlighet att intervjua en pedagog som jobbar med musikprofil vilket vi 
anser inte räcker så långt för att göra någon direkt generalisering. Vi kan även gissa oss 
till att det har mycket att göra med att pedagogen på musikförskolan jobbat mycket med 
musik och därför känner sig säkrare i ämnet. De övriga pedagogerna hade inte haft 
mycket till musikutbildning. Där ser vi stora skillnader i deras bakgrund. 

Något som också flera av dem tog upp var att tiden inte finns till och att det är väldigt 
mycket annat som ska göras under en dag och att musiken då kommer lite i skymundan. 
Ofta hålls samlingar med lite sång för att just få en lugn stund innan maten. Detta tycker 
vi är väldigt synd då musik är ett bra redskap i förskolan och det är synd att pedagoger 
inte anser att de har tiden att använda sig av musiken. Vi vill förtydliga att detta inte 
gäller för alla pedagoger som vi hade med i vår undersökning. 

7.7 Att utgå från barnen 

Anders som jobbar på förskolan med musikprofil betonade vikten av att möta barnen 
där de befinner sig och att utgå från musik som barnen kan relatera till och som finns i 
deras vardag. Detta kan vi koppla till Deweys teori, som är en del i detta arbetets 
teoretiska bakgrund, om att lärandet ska bygga på barnens egna intressen och 
erfarenheter (Sundgren 2008). Anders menade genom detta att man kan uppmuntra 
barnen till att dramatisera och skapa och att det blir lättare då barnen tycker om musiken 
som spelas. Anders menade även att inget barn tvingades till det utan att han som 
pedagog uppmuntrade och försökte göra det till en spännande situation för barnen. 
Genom det arbetssättet blir barnen ofta nyfikna och vill vara med. Sundin (1963) tar upp 
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att om barn uppmuntras till självuttryck så kommer de att få sin fantasi och kreativitet 
stärkta genom det och detta är även något som läroplanen för förskolan tar upp som en 
viktig punkt. (Lpfö 98 rev 2010) Vidare menar Sundin (1963) att om barn bara 
uppmuntras till reproduktion av musik så kommer effekten bli omvänd. 

Även Emma tycker att det är viktigt att utgå från barnen och tänker även på vad som är 
bra för dem, hon har till exempel sångsamlingar tillsammans med barnen och deras 
gosedjur. Detta för att de ska känna sig trygga och att det ska vara något de kan relaterar 
till. Emma har även dessa samlingar för att få barnen att få en gemenskap och att de ska 
lära känna varandra och känna sig trygga både med Emma och med sina kompisar på 
förskolan. Emma menar att hon tror att sång och musik kan hjälpa till att få barnen att 
känna sig mer trygga och våga ta kontakt med sina kompisar. Detta kan vi koppla ihop 
med Ehrlins (2012) forskning som menar att musiken kan hjälpa barnen att knyta nya 
kontakter och även våga tro på sig själva. Det är även något som läroplanen för 
förskolan tar upp som en viktig punkt, att barnen ska tro på sig själva. (Lpfö 98 rev 
2010) Detta som Emma tar upp att hon arbetar med ser vi som en viktig del i förskolan 
och att det är bra att ha musik i förskolan. 

Lisa och Jenny arbetar också med barns inflytande genom att ta till vara på barnens 
intresse för exempelvis melodifestivalen och genom att spinna vidare på barnens 
spontanrim eller genom att uppmuntra barnen och visa intresse när de vill berätta något. 
De låter även barnen turas om att välja sång under samlingarna och poängterar att det är 
viktigt att de andra barnen lär sig att respektera de andras val och att man inte alltid kan 
få som man vill. Detta är något som vi kan koppla till Dewey och progressivismens 
teori om att skolans och förskolans uppgift är att fostra barnen till demokratiska 
medborgare som kan fatta egna beslut, stå för dem samt respektera andras. Även 
läroplanen betonar vikten av demokrati och menar även att det är barnens intressen och 
behov som ska ligga till grund för verksamheten (Lpfö 98 rev. 2010). 

Just att våga uttrycka sig och tro på sig själva är något som alla pedagoger vi intervjuat 
har tagit upp som en viktig punkt och som de menar att de alltid har i åtanke när de 
arbetar tillsammans med barnen i förskolan. Flera av dem nämner även att musiken är 
ett bra redskap för det och att de arbetar för att få in det mer i förskolan. 

7.8 Slutligen 

Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 
identitet och känner trygghet i den” (Lpfö 98 rev. 2010:9). Läroplanen tar även upp 
språk och identitetsutveckling som något som hänger ihop. Bergman (2009) tar i sin tur 
upp musik och identitet som två delar som hör mycket ihop och Nivbrant Wedin (2013) 
och Koelsch (2012) menar att musik och språk går hand i hand. Alltså kan vi här se 
samband mellan alla dessa delar och se hur de kan intregreras för att gynna barnens 
utveckling och lärande. 

I kapitel 4.3 som handlar om musik och kommunikation i tidig ålder tar vi upp 
Arnqvists berättelse om Genie som blev hämmad i sin språkutveckling eftersom hon 
förbjöds att tala. Arnqvist menar att hjärnans specialisering sker i förskoleåldern och 
därför är det väldigt viktigt att arbeta med språket i förskolan. Detta får oss att inse 
vilken viktig roll vi förskollärare har. 

Vi har i vår studie sett att pedagogerna ser musiken som ett bra verktyg när det gäller 
barnens självkänsla. Även gemenskapen i gruppen menar de kan stärkas genom musik. 
Vi anser att det finns så mycket mer och att det därför är viktigt att pedagogerna har 
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kunskap inom ämnet. Koelsch (2012) menar att musik kan gynna både emotionell, 
kognitiv och social utveckling samt träna iakttagelseförmåga, uppmärksamhet, lärande 
och minne. Här lägger vi stort ansvar på lärarutbildningen men även på förskolechefer. 
Det är viktigt att pedagogerna ges utrymme för vidareutbildning för att komplettera sina 
kunskaper och för att utvecklas så att verksamheten och därmed barnen kan utvecklas 
på bästa sätt. 

7.9 Metoddiskussion 
När vi började med vårt arbete kände vi oss lite vilsna och visste inte riktigt var vi 
skulle börja någonstans och vad vi exakt ville ha reda på. Vi satte oss ner och 
diskuterade igenom vad vi ville med arbetet och bokade in en tid med vår handledare 
för att det skulle klarna. Efter det så blev det lite tydligare för oss och vi delade upp 
litteraturen och började läsa in oss på området. 

Ju klarare vårt syfte blev desto säkrare blev vi på att det var just kvalitativa intervjuer vi 
ville använda oss av. Vi funderade först på att även observera musikstunder i 
förskolorna men kom sedan fram till att eftersom det är pedagogernas tankar och 
förhållningssätt vi var ute efter skulle det vara svårt att få svar på det genom 
observationer. Vi anser att om vi enbart observerar enstaka tillfällen får vi ingen bild av 
helheten, tanken bakom samt att spontana tillfällen missas. Vi har även erfarenhet av att 
pedagoger kan bli nervösa och visa upp en annan bild när de blir observerade, alltså är 
det inte alltid sanningen man får se. Dock är vi medvetna om att man även i intervjuer 
kan svara så att det ska låta så bra som möjligt. Det är med detta i åtanke som vi valde 
att inte ge allt för mycket information innan intervjutillfällerna. Vi kunde ändå känna av 
nervositet hos informanterna och det verkade lite som om pedagogerna ville ge oss 
”rätt” svar. Som exempel såg Anders lite nervös ut när vi ställde frågan om han såg 
något samband mellan musik och språkutveckling. Kanske kände han press att han 
måste svara ”rätt” och representera förskolan på ett bra sätt. 

Vi är även medvetna om att en person som blir intervjuad kan glömma bort vissa delar 
för stunden som då inte nämns i samtalet. Exempelvis kan nervositet göra att vissa saker 
glöms bort. Det kanske skulle vara en fördel att ha flera intervjuer med samma person 
för att få fram mer och djupare information. Dock kvarstår det problem som vi tidigare 
nämnt att vi var lite rädda att informanterna skulle redigera sina svar så att de skulle 
passa det vi frågade efter. Det är alltså en svår fråga hur man ska gå till väga för att få 
fram så djupa och ärliga svar som möjligt. Vår önskan är att komma så nära 
verkligheten det går. 

Vi har i vårt empiriska material enbart intervjuer med fyra pedagoger. I och med detta 
kan vi inte göra några större generaliseringar. För att verkligen kunna få fram ett slags 
mönster i pedagogers olika förhållningssätt krävs många fler informanter eller 
möjligtvis längre observationer. Vi hade även önskat att få intervjua minst en person till 
från en förskola med musikprofil. Vi anser att endast en intervju är ganska tunnt som 
underlag. 

Vi utförde tre av fyra intervjuer tillsammans, den fjärde intervjun utförde Therese på 
egen hand eftersom den blev till spontant i sista sekunden eftersom vi inte hade fått tag i 
fler pedagoger från musikförskolor. Vi känner att det var ett bra sätt att intervjua i par 
eftersom vi märkte att vi ibland glömde bort vissa delar som den andre kunde flika in 
med. Dessutom försökte vi placera oss så att informanten skulle känna sig så bekväm 
som möjligt. Vi satt mer som i en ring än som två interjuare som sitter mitt emot en 
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person som då kan känna sig utfrågad. Vi kände även att det var lättare för oss båda att 
skriva resultatet då vi båda varit med på nästan samtliga intervjuer eftersom detaljer då 
noterats så som kroppsspråk och tonläge. 

Vi läste på lite om intervjuteknik innan vi gick ut och intervjuade vilket vi känner var 
till en hjälp i arbetet. Det hjälpte oss exempelvis att tänka på att inte ställa allt för 
ledande frågor samt att tänka på intervjumiljön. 

Det var inte det lättaste att välja ut frågor som skulle kunna ge oss svar på våra 
frågeställningar. Vi hade vid sidan av frågorna en spalt med punkter som vi bockade av 
så att vi var säkra på att vi fått med allt vi ville innan vi avslutade intervjuerna. Såhär i 
efterhand känner vi att vi hade bra frågor och att vi fick fram det vi önskade. Vi 
behövde inte alltid ställa alla frågor för när informanterna började prata fick de ofta med 
en hel del frågor i ett svep. 

I vårt arbete har vi följt de fyra forskningsetiska principerna ur Vetenskapsrådet (2002). 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekraveti (se 5.4 Forskningsetiska överväganden). Vi anser att vi uppfyllde dessa 
krav i och med att vi informerade informanterna om vad som gällde innan vi påbörjade 
intervjuerna. 

Inför intervjuerna läste vi om hur en intervjumiljö kan utformas så att informanten 
känner sig så bekväm som möjligt. Vi försökte placera oss så att vi inte satt båda två 
mitt emot informanten vilket vi upplevde hade en positiv effekt. Vi kan enbart göra vår 
egen tolkning men vi upplevde situationen som trygg och vi anser att vi gjorde vad vi 
kunde för att skapa en avslappnad miljö. Det var även informanterna själva som valde ut 
vilket rum intervjun skulle hållas i, alltså kunde de välja ut en miljö där de kände sig 
trygga. Vi anser att vår intervju inte berörde några känsliga ämnen. Hade så varit fallet 
hade vi kanske behövt tänka ytterligare på detta. Dessutom kände vi alla informanter 
utom en sedan innan vilket vi anser kan ha bidragit till en mer avslappnad och bekväm 
stämning. 
 
8 Vidare forskning 
Vi har i denna studie undersökt pedagogernas förhållningssätt till musik. Vi fick i 
intervjuerna fram att musiken kunde hjälpa barnen att uttrycka sig. Vi tycker detta är 
väldigt intressant och det vore spännande att ta reda på mer om vad detta kan bero på. 
Vi hade även önskat att få intervjua fler personer som arbetar på musikförskola. Vi 
anser att endast en intervju är ett ganska tunt underlag och undrar hur resultatet hade sett 
ut om vi hade haft lite större empiri. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 

-Vad har du för utbildning? 

-Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

  -På denna förskolan? 

-Vad är viktigt för er i förskolan? 

  -Vad lägger ni fokus på? 

-Brukar ni jobba med teman? 

  Hur? 

-Vad är musik för dig? 

  -Vad har du för tankar kring musik i förskolan? 

-Jobbar ni med musik? 

  -Hur? 

  -Hur kommer det sig att ni jobbar på detta sätt? 

-Hur jobbar ni med barnens språkutveckling? 

  -Ser du något samband mellan musik och språkutveckling? 

-Ingick musik i din utbildning? 
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