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 Abstrakt 
 

I denna undersökning presenteras sex olika pedagogers uppfattningar av 

musikens funktion, plats och syfte i förskolan, detta med avsikten att skapa en 

bredare kunskap om musikens potential för förskolans verksamhet. Tidigare 

forskning (Jederlund 2002; Sundin 1995; Riddersporre 2012; Ehrlin 2012) lyfter 

flertalet aspekter av musik som gynnar barnets utveckling och lärande, dock är 

det inte speciellt mycket forskning som gjorts kring pedagogers uppfattning av 

musik (Kim & Kemple 2011). Kategorier har formulerats utefter 

återkommande teman som framkommit i de olika intervjuerna, dessa 

presenteras i resultatdelen och är följande: Samla barnen, Språk- och 

motorikträning, Nå målen, Skapa lust och glädje, Vara spontan som pedagog, Hinder 

& möjligheter. Pedagogerna som vi intervjuade var alla eniga om att musik är 

en mycket viktig del i förskolan, där musiken kan integreras i många olika 

områden. Däremot fanns det flera olika beskrivningar av musikens funktion, 

även hur ofta musiken fick plats i verksamheten varierade. Musikarbetets 

utformning berodde på olika faktorer, bland annat på intresse, tid, 

personalbrist och barngruppsstorlek. Samtidigt var de flesta respondenter 

eniga om att musiken skulle kunna få en betydligt större plats i verksamheten, 

och att fler aspekter av musiken kunde användas mer då sången var det som 

dominerade mest. En koppling mellan pedagogens egna intresse för musik och 

hur de upplevde musik samt i vilken utsträckning de aktivt arbetade med 

musiken kunde urskiljas.  

 

Nyckelord: Förskolan, kommunikation, lärande, motorik, musik, musikalisk, 

språk, uttryck, utveckling. 
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 Inledning  
 

Musikens funktioner är många och är en av många uttrycksformer som 

pedagoger ska arbeta med i förskolan. Pedagogerna har i uppdrag att ge 

barnen möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer, bl.a med musik. 

Man kan i förskolans läroplan under avsnittet om förskolans värdegrund och 

uppdrag läsa följande: 

 
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 främja barns utveckling och 

lärande (Skolverket 2010, sid 7). 

 

Läroplanen förespråkar att musiken ska utgöra en del av innehållet i 

förskolans arbete samt lyfter att om pedagoger använder musiken som 

arbetssätt så kan den verka på ett pedagogiskt plan. Jederlund (2002) 

diskuterar musikens egenvärde för oss människor, och hur viktig musiken är i 

vår personliga utveckling genom livet. Författaren förklarar hur musik skapar 

gemenskap med andra människor och berör vårt inre väsen djupt inom oss. 

Sundin (1995) talar om att det är viktigt att barnet tidigt får uppleva och 

utveckla sin kommunikativa förmåga, och när barnet medvetet väljer att 

uttrycka sig är det med att skapa ljud eller rörelser det första de gör. 

Författaren menar att ett estetiskt verktyg som musik är ett sätt för barnet att 

utveckla förmågan att agera och hantera känslor. Med det menar författaren att 

det är viktigt att lägga en grund för barnens musikutveckling, och detta gör vi 

under barnens första år. 

 

Vi båda har ett intresse för musik och tillsammans med den inspirerande 

musikkurs vi tidigare har haft under förskoleutbildningen har det givit oss 

tankar och funderingar kring hur musik egentligen uppfattas av pedagoger i 

förskolan. Under våra vfu-perioder har vi upplevt att musiken inte utövats i 

samma utsträckning som andra skapande aktiviteter, som t.ex. bild. Musiken i 

förskolan upplever vi som en rutin vid samlingen istället för att man som 

pedagog ser möjligheter med den, samt att instrument och material inte 

används i den mån som den skulle kunna. Olika författare (Asplund Carlsson, 

Pramling & Pramling Samuelsson 2008; Hattie & Yates 2013; Jederlund 2011; 

Riddersporre 2012; Uddén 2004) tar upp flera möjliga funktioner, platser och 

syften som musiken kan ha i förskolan. Uddén (2004) talar om vikten med 

musisk pedagogik som förstärker barnets inlärningsförmåga. Riddersporre 

(2012) och Jederlund (2011) menar att musik kan ha en funktion i barnens 

kommunikationsutveckling, men att musikord som ljud, rörelse, puls och rytm 

behöver kompletteras med ett personligt uttryck för att få ett kommunikativt 

syfte. Jederlund (a.a.) menar vidare att musiken även kan användas i syfte att 

förbättra barnens hälsa, både fysiskt och psykiskt. Hattie och Yates (2013) 
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fortsätter på samma spår och lyfter att forskning visat att barn kan bli piggare 

om de får möjlighet till musikaliska aktivititeter i förskolan, så som sång och 

rörelse. Författarna menar här att musikens funktion är att påverka barnens 

inlärning på ett positivt plan. Idag ska lärande prägla förskolans verksamhet, 

detta sätter också en press på pedagoger som ska arbeta med barnen och deras 

lärande. Idag verkar det som att det måste vara experter som undervisar barn i 

musik, vilket har fått som följd att förskolepedagoger minskat sång- och 

musikaktiviteter med barnen. För det mesta beror det på att de inte känner sig 

tillräckligt kunniga, och därför blir hämmade i sitt arbete och ger musiken en 

liten plats i verksamheten (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling 

Samuelsson 2008; Calissendorff 2012). Pedagogens synsätt på musik har en 

betydande roll för huruvida denne förhåller sig till musiken och dess 

möjligheter i verksamheten. Kim och Kemple (2011) anser att mer forskning 

kring pedagogers uppfattningar av musik i förskolan kan bidra med 

betydelsefull information inför den planering och utvärdering olika pedagoger 

gör i sitt arbete. Vidare är läroplanens text otydlig vad gäller vilken funktion 

de musikaliska uttrycksformerna ska ha. Med detta som bakgrund anser vi det 

viktigt att undersöka vilken uppfattning förskolepedagoger har av musikens 

funktion, syfte och plats i förskolans verksamhet.  
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 Bakgrund 
 

När vi talar om musik, musikalitet och den musiska människan i denna studie 

relaterar vi till några författares (Bjørkvold 2005; Brändström 1997; Erhlin 2012; 

Jederlund 2011) beskrivningar av begreppen. Det innefattar något som är 

grundläggande hos varje individ men som behöver stimuleras för att 

utvecklas. Det vi vill lyfta med begreppen är, utifrån Bjørkvolds (2005) 

definiering, aspekter som ljud, rörelse, dans, sång och rytm.  

 

Nedan följer en beskrivning av vad den redan existerande forskningen säger 

om musiken och dess möjliga funktion, syfte och plats i förskolan, och vilka 

uppfattningar av musik som finns. Detta har vi valt att kategorisera utefter 

områdena Begreppsdefinition, Musikens betydelse, Musik & förskolan ur ett 

historiskt perspektiv, Det musiska barnet, Musik som språk, Musik & Styrdokument, 

Musik & Pedagogen, Musik som kulturskapande samt Mer forskning behövs. 

  

Begreppsdefiniton  

Det finns inte någon enhetlig definiton av musikbegreppet, men i vetenskaplig 

litteratur så framställs begreppet musik genom två olika synsätt. Det ena sättet 

präglas av uppfattningen att musik är kopplat till vad det är att vara 

musikalisk och menar på att musikalitet är något medfött men som inte alla 

människor har med sig automatiskt. Fokus ligger på att tex kunna sjunga rent 

och har en mer biologisk och neurologisk koppling. Det andra synsättet är mer 

relativistiskt och utgår ifrån att musikalitet är grundläggande hos alla 

människor och kan utvecklas om individen har en anpassad och stimulerande 

miljö omkring sig (Westvall, 2007). Genom det relativistiska synsättet kan vi se 

att en individs musikaliska kompetens är kopplat till huruvida denne får 

möjlighet att utvecklas, vilka möjligheter som ges till att skapa positiva 

erfarenheter genom musikaliska aktiviteter (Young, 2003). Detta visar på att 

musik är till för alla, och lyfter vikten av att det då handlar om att möjliggöra 

en kompetensutveckling. Enligt Jederlund (2011) är musik ett stort begrepp 

och hur vi betraktar musik kommer från våra erfarenheter. Musik är ett viktigt 

kommunikationsmedel och Jederlund menar att renodlade musikord som 

rytm, ljud, rörelse och puls inte räcker till för att beskriva musiken i sin helhet. 

De musikorden kan betraktas som en grund, men behöver kompletteras med 

ett personligt uttryck och intryck för att dessa ska få ett kommunikativt 

musikaliskt syfte. Författaren menar att musikalitet handlar om vår medfödda 

förmåga att låta, göra ljud, röra oss, känna, uttrycka, språka, uppleva och 

förstå musik. Brändström (1997) menar på att musikalitet är en resurs som alla 

människor på jorden besitter och som handlar om att kunna uppfatta ljud, 

rörelse och språk likväl som att kunna ge respons på sådan. Ruud (2002) 

fortsätter med att hävda att musik är politiskt och kulturellt betingat, 
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författaren menar att begreppet “tilldelar speciella sätt att lagra och producera 

ljud ett symbolvärde” (a.a., sid. 105). Därav är musik som begrepp både 

kulturellt och politiskt beroende. Ehrlin (2012) talar om att musik är något 

aktivt som alla människor kan ta del av, författaren menar att utgångspunkten 

bör ligga i att alla individer är musikaliska eftersom vi på olika sätt skapar en 

slags relation till musiken. Vi skapar dessa relationer genom vårt agerande 

inom ex sång, spel, dans, komposition och genom att lyssna.  

 

Användningsområden av begreppet musisk är många. När vi talar om musiska 

ämnen menar Uddén (2004) att det oftast dras paralleller till begreppet 

skapande, detta menar författaren är en missvisning då skapande ämnen mer 

handlar om att skapa något med sina händer och med hjälp av olika redskap. 

Musisk innebär i sin tur att uttrycka konst genom den egna kroppen, alltså i 

sång och dans (a.a.). Musikvetaren Jon-Roar Bjørkvold (2005) lyfter fram 

begreppet musisk som han använder i sin bok Den musiska människan. Med 

musisk, menar författaren är då människan gestaltar sina upplevelser på ett 

akustiskt och visuellt sätt genom sång, rytm och rörelser.  För avgränsning av 

begreppet det musiska använder sig författaren sig av två ord på swahili, sikia 

och ngoma. Ljud, rörelse och rytm finns redan i det ofödda barnets värld. I 

afrikanska samhällen ser man musiken, dansen och människan som en helhet, 

vilket vi inte gör i västvärlden. Swahiliska ord som motsvarar höra och lyssna 

finns inte, för dessa ord täcker inte upp den helhetsupplevelse musiken ger. 

Den musiska helheten handlar inte bara om höra utan det involverar även 

kroppen som kallas sikia och den leder i sin tur vidare till begreppet ngoma. 

Ngoma är swahilins vidare begrepp för musik, och betyder ursprungligen dans, 

fest och trumma (Bjørkvold, 2005). Vi kommer fortsättningsvis i texten 

använda begreppet musisk i förhållande till Bjørkvolds definition.  

 

Musik & förskolan ur ett historiskt perspektiv 

Musiken har varit en del av förskolans verksamhet sedan 1800-talet, sång- och 

rörelselekar var redan då viktiga aktiviteter. Dessa sågs som betydande för 

barnens glädje, men också som ett led i fostran och underhållning (Tallberg 

Broman, 1995). Den tyske pedagogen Fröbel hade redan på 1800-talet tankar 

kring barns skapande och allsidiga utveckling, och under barnträdgårdarnas 

tid uppmärksammades det att yngre barn lärde med kroppen (Asplund 

Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson, 2008). Den naturliga kontakten 

mellan vårdare och barn är den spontana rimvisan, som genom sång och ord 

visar sin kärlek och omtanke enligt Fröbels pedagogiska filosofi (Udden, 2004). 

Genom fingerlekar och visor får barnet en förståelse av livet, och tillsammans 

med tonläget och rytmen så visar man barnet olika känslomässiga uttryck så 

att barnet förstår bättre (a.a.).  

 

Under 1960- och 1970-talet började fokus på musikens mening att handla om 

upplevelse och experimenterande istället för barnens allmänna utveckling som 

det såg ut tidigare (Holmberg 2012). Det började handla om spontant skapande 

av ljud och där utgångspunkten låg i barnets egna initiativ. Det blev en sorts 
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sinnesträning, där pedagogens uppgift var att skapa möjligheter för barnet att 

producera olika ljud och rytmer. Exempelvis hade pedagogen i uppgift att se 

till att det fanns material och instrument för barnets ljudskapande (a.a.). Enligt 

en förändrad pedagogisk syn på lärande föreslog läroplansutredare år 1992 att 

de praktiska ämnena skulle integreras med de teoretiska ämnena i skolan. 

Eftersom skolan är uppbyggd på ämnesspecialister så har detta stött på en rad 

organisatoriska problem (Udden, 2004). 

 

Musikens betydelse i barns utveckling fick ett paradoxalt genombrott i 

förskolan i slutet av 1990-talet, då den så kallade mozarteffekten började 

diskuteras i pedagogiska debatter. Det är en term på forskning som visade ett 

samband mellan musiklyssnande och direkta förbättrade studieresultat i 

matematik och språk hos skolelever, och den musik som var mest fördelsaktig 

för det resultatet var just Mozart (Jederlund, 2011). Hattie & Yates (2013) 

motsätter sig hela idén med  mozarteffekten och resonerar kring att musiken 

inte hjälper barnen att koncentrera sig. De påstår att hög musiklyssning istället 

fungerar som en distraktion och lågmäld musiklyssning utgör inte någon 

skillnad på barnens studieresultat. Däremot debatterar författarna att det finns 

en uppsjö med forskning som bevisar att musiken ger känsloeffekter på 

individen, som medför att musiken kan minska stress och ångest. Författarna 

fastställer forskning som visar att sång och musiklyssning i tidig barndom är 

ett effektivt sätt att skapa anknytning mellan barn och vuxna. Vidare pekar 

Hattie och Yates på forskning som tyder på att barn kan bli piggare om det 

spelas eller sjungs i början av dagen och att musik har en positiv 

inlärningsverkan.  

 

Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) lyfter att det 

inom pedagogiken länge funnits en tradition inriktat på estetik, och speciellt 

inom musik, dans och poesi. Det var dock inte förrän under 2000-talet som 

fokuset på lärande i förskolan ökade, och författarna menar att det är svårt att 

kombinera de två begreppen lärande och estetik.  

 

Musikens betydelse 

Statens folkhälsoinstitut utgav 2005  Kultur för hälsa: En exempelsamling från 

forskning och praktik.  Där beskrivs många olika områden där musiken har en 

positiv inverkan på människan som är väl utforskat. Jederlund (2011) pekar på 

att det finns mycket intresseväckande forskning som visar på hur musik 

påverkar och förbättrar både knopp, kropp och hälsa. Han framhåller dock att 

det varken behövs medicinska under, förbättrad matteinlärning eller tidigare 

arbete med läs- och skrivutveckling för att motivera musiken i skolan, eftersom 

musiken är ett motiv i sig. Han fortsätter diskutera hur musiken är en viktig och 

stor del i vår personliga utveckling genom livet, samt att det skapar 

gemenskap med andra människor och berör vårt innersta väsen inom oss. 

Vidare talar författaren om dagens syn på musik i förskolan och skolan som 

något nedvärderande och att musiken oftast väljs bort till förmån av andra 

“viktiga” ämnen som tex matematik (Jederlund, 2011). 
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Uddén (2004) förklarar att människans hjärnhalvor har för vana att dela upp 

de väsentliga intellektuella funktionerna mellan varandra. Forskning som 

gjordes på 1980-talet har visat att tidsmässig ansats samt varaktighet i 

stimulansen av sinnet är avgörande för vilken av hjärnhalvorna som tar emot 

och bearbetar sinnesintrycken. Musik har en mer långsam ansats och en längre 

varaktighet medan talet har en kortare ansats och varaktighet. Hjärnhalvorna 

är dock beroende av varandra, de jobbar tillsammans och är lika viktiga för att 

få en helhet av ett sinnesintryck. Sång, rytmik och rörelse har en viktig 

funktion för att hjärnhalvornas samarbete ska utvecklas (a.a.), för att barnet ska 

kunna bli människa så är det av vikt att barnet lär sig tolka dessa 

sinnesintryck. Människan är vidare den enda primat vars hjärna har en 

förmåga att med vilja synka ihop sig taktmässigt med andra individer, att 

sjunga gemensamt i takt och följa en viss typ av puls. Författaren förklarar att 

människan strävar efter att bli samstämmiga med andra genom rörelse, 

marschering, sång, dans och instrumentalt eftersom vi finner en slags njutning 

i detta.  

 

Riddersporre (2012) talar om att barnet kommer till världen som en redan 

erfaren individ präglad av musikens värld, de sista 12 veckorna innan födseln 

är barnets hörsel nämligen full t utvecklad och barnet kan känna igen melodier 

och sånger. Författaren menar vidare att bl.a. ljud och rytm är något väldigt 

väsentligt för barnet i dess kommunikation- och kontaktutveckling, rytmen 

blir en del av samspelet mellan barnet och andra individer. Det finns alltid en 

rytm mellan två parter som kommunicerar, precis som i musiken. Får inte 

barnet möjlighet att utveckla sin förmåga att känna in och läsa av denna rytm 

kan barnet få svårigheter med samvaro och samspel. Människor har sedan 

antikens tid funderat över vad det är med musik som berör oss så starkt, 

exempelvis kan vi se att vaggvisor sedan långt tillbaka använts för att lugna 

och söva ett barn. Samtidigt kan vi se att fartfylld och glädjande musik 

påverkar människan att bli energisk och pigg (Uddén, 2004). Författaren talar 

om musikens påverkan ur ett hälsoperspektiv, främst då den psykiska hälsan 

men även vid andra sjukdomar. Vidare påpekar Sundin (1995) att barn idag 

präglas i mycket större grad av musik än vad tidigare generationer har gjort, 

vilket pekar på att musiken blir allt mer betydande. Därför behöver musikens 

funktion, syfte och plats lyftas och undersökas för att vi ska kunna skapa en 

bättre förståelse för dess betydelse i förskolans verksamhet. 

 

Det musiska barnet 

De flesta barn kommer till världen med stor erfarenhet av musik, redan innan 

människan föds är ljud och rytm källor till stimulans och kunskap om världen. 

Moderns hjärtljud fungerar som en metronom som markerar genom olika 

rytmer i vad som händer. De tre sista månaderna i moderns mage är fostrets 

hörsel fullt utvecklad och då lär sig fostret när tystnad skiljs från ljud och när 

tal övergår till musik (Riddersporre, 2012). Bjorkvøld (2005) diskuterar samma 

sak, om du trummar med något eller spelar på ett instrument som ger ifrån sig 
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ett högt och skarpt ljud kan ditt ofödda barn besvara ditt musikskapande 

genom att sparka. På samma vis förklarar författaren att fostret kan svara på 

moderns rörelser. Om modern lägger sig ner för att vila och därmed minskar 

intensiteten i kroppens rytmer, så reagerar fostret genom att börja röra på sig. 

De olika rytmerna som modern skapar i och med hennes rörelser fungerar 

lugnande för fostret, därför blir fostret orolig när modern väl stannar upp och 

rytmerna likaså. Människan är alltså redan som foster och genom hela livet 

musisk och hennes språk är musiska i den meningen att alla sinnesintryck och 

kroppsuttryck bygger på rytm, rörelse och ljud (Bjorkvøld, 2005). Författaren 

menar att dessa utgör medlen för människans kommunikationsförmåga och 

minne. Psykologen Vygotskij ansåg redan på 1920-talet att barn är en social 

individ redan före födseln, barnet minns, lär och känner redan från 

fosterstadiet. 

 

Uddén (2004) förklarar att uttryckssätt så som musisk lek är något som hör till 

de lägre nivåerna i en människas hjärna som styrs automatiskt av känslor och 

rörelse och denna nivå är redan färdigutvecklad hos ett nyfött barn. Genom att 

stimulera de lägre nivåerna så mognar och växer människans tredje hjärnnivå 

som är tanke- och språkhjärnan. Med detta talar författaren om att det är 

viktigt att föräldrar och pedagoger stimulerar de lägre nivåerna med musisk 

pedagogik för att ge barnet bästa möjliga utveckling i bland annat sitt språk. 

 

Stern (1991) förklarar begreppet tvärmodal perception, vilket betyder att alla 

barnets sinnen aktiveras oberoende om den yttre stimulansen är synlig för 

blotta ögat, auditiv eller taktil. Han menar att om barnets uppmärksamhet tex 

fångas av något visuellt så upplever barnet detta fenomen även med sitt 

smaksinne, luktsinne, sin känsel och hörsel. Denna aktivering menar 

författaren är viktig eftersom den lägger en grund i barnets tilltro till sin egen 

kommunikationsförmåga. Sekvensrytmer finns i dialoger mellan två parter 

(a.a.), därför kan vi tala om hur musik är kopplat till kommunikation och att 

musiktillfällen som lyfts och tas tillvara på i förskolan hjälper barnet i sin 

kommunikations- och samspelsutveckling.  

Musik som språk 

Det finns en del forskare som intresserat sig för kopplingen mellan musik och 

språk hos små barn, och olika nivåer i den forskningen kan urskildras; 

fysiologisk, syntaktisk, pragmatisk och semantisk. Den relativistiska synen 

återkommer på den pragmatiska nivån, där musik ses som ett medfött språk 

som barn och föräldrar delar med varandra redan när barnet ligger i 

mammans mage. Sång, rytm och klanger berikar barnets utveckling redan i 

fosterstadiet och ger den fler ljudbilder att grunda sin språkutveckling på 

senare (Lind & Neuman 1981). Det musikaliska utbytet skapar också en 

gemenskap mellan barn och vuxen och hjälper till att knyta an till varandra. 

Uttryck som gester, mimik, rörelser, ljud och ögonkontakt blir senare ett 

hjälpmedel för barnet att knyta an till sin omgivning innan det talade språket 

har utvecklats (Stern, 2003). Vidare har ett flertal studier visat att en likhet 

mellan språk och musik är språkljud. Rim och ramsor kräver fokus på sådana 
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språkljud och detta stimulerar den fonologiska medvetenheten. Att skapa en 

medvetenhet vad gäller språkljud stärker barnets språkutveckling och 

påverkar i sin tur läsutvecklingen (Goswami & Bryant, 1990). Studierna visade 

att barn som får möjlighet att delta i undervisning som fokuserar på sång och 

spel utvecklade sin språkutveckling bättre än barn som inte gjort det.  

 

Musiken ger möjlighet till att öva barnens samarbetsförmåga, förtroende, 

trygghet samt gruppmedvetenhet. Rytmen i språket, ramsan och sången kan 

underlätta språkutvecklingen och begreppsbildningen (Sundin, 1995). Det har 

gjorts studier kring rim och ramsors betydelse för barns språkutveckling där 

resultat visar att språkmelodin hela tiden kommer före inlärningen av delarna, 

alltså orden i ramsan. Intonationsmönster, stroflängden, betoningar och antalet 

strofer är det som barn lär sig före alla ord, barn lär sig också dessa aspekter 

innan rätt uttalanden av orden sätter sig ordentlig (Jederlund, 2011). Barn som 

har fått bekanta sig med barnramsor tidigt har fått en fonologisk medvetenhet, 

som är nödvändig för att kunna lära sig läsa och skriva. De barn som har läst 

rim och ramsor får en underlättad läs- och skrivinlärning (a.a.). 

Musik & styrdokument 

I läroplanen för förskolan står det att barn ska få möjlighet att utveckla sin 

skapandeförmåga och sin förmåga att uttrycka tankar, upplevelser och 

erfarenheter genom olika uttrycksformer så som exempelvis musik.  

 
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 främja barns utveckling och 

lärande (Skolverket, 2010 sid 7).  

 

I läroplanen formuleras musik och sång som en uttrycksform och inte ett 

strävansmål. Däremot har begreppen matematik och naturvetenskap 

formulerats som var sitt särskilda lärandemål att arbeta mot. Udden (2004) 

menar att pedagoger kan uppfatta detta som om vissa mål är strävbara och att 

musik, lek, drama, rytmik och sång är en form av kommunikation. Med andra 

att det inte är något som pedagoger måste arbeta med, då det inte är ett mål att 

sträva mot. Dessvärre är texterna till läroplanerna mycket oklara vad gäller de 

estetiska uttrycksformernas funktioner, dessutom skulle de tydligare behöva 

skiljas från läroplanstexten och i den inledande texten få ett kunskapssyfte 

jämbördigt med t.ex. bildämnet (a.a.). Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt (2011) fortsätter på samma spår och 

menar att musiken får mer en metodologisk funktion än innehållslig, trots att 

läroplanen för förskolan framskriver att det estetiska området ska innefatta 

både metod och innehåll. Därför blir också kunskapsutvecklingen inom musik 

försämrad för förskolebarnen. 
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Musik & Pedagogen 

Musikens syfte 

Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson (2008) anser att synen på 

syftet till att använda musik inom förskola och skola handlar mycket om att 

det ska ge glädje och lust, men också om att musik handlar om en 

känslokommunikation, gemenskap och något som bidrar till barnens 

personlighetsutveckling. Författarna anser att för att barn ska utveckla deras 

personlighet behöver de ha roligt, slappna av, våga prova på och sätta ord på 

deras känslor. De behöver bygga upp deras självkänsla, och detta berikas då 

genom musikaliska uttrycksformer. Ett mål som förskolan ska sträva efter är 

att ”varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (skolverket, 

2010 s. 9), och flera forskare (Sundin 2007; Bjørkvold 2005) har funnit att detta 

kan ske genom barnens spontansång och i musicerandet med andra barn och 

vuxna. De menar att genom spontansången kan barnen berätta vem de är och 

hur de upplever saker och ting. Barn gör ingen skillnad på tal- och sångspråk 

och använder båda kommunikationsformerna i en flytande kontext under sin 

lek (a.a.). Asplund Carlsson et al (2008) fortsätter med att peka på att det finns 

lärare som anser att musik är en typ av kompensation för barn med 

inlärningssvårigheter, alltså som en slags specialpedagogik. Enligt författarna 

menar dessa lärare att musiken kunde skapa en balans för barnen gentemot de 

mer teoretiska och svårinlärda ämnena. Författarna menar även att lärare inom 

musik hellre vill se sitt uppdrag som mer omsorgsinriktat än lärandeinriktat, 

och att de vill ta avstånd ifrån den teoretiska biten. 

Pedagogiskt engagemang 

Jederlund (2011) anser att upplevelsen av meningsfullheten i musikaliska 

aktiviteter är viktig för att barnen ska engagera sig i genomförandet, och ett 

viktigt steg i att uppnå detta är en ärlighet och ett intresserat förhållningssätt 

från pedagogerna. Vidare menar författaren att barn känner skillnad mellan en 

musikaktivitet där pedagogen är engagerad och visar intresse, och en 

arrangerad musiksituation som sker på rutin. Asplund Carlsson, Pramling & 

Pramling Samuelsson (2008) framhåller att pedagogerna inte behöver vara 

musiker för att barn ska kunna uppmärksammas på olika aspekter av musik, 

utan att det viktiga ligger i att skapa situationer som gynnar barns lärande. 

Författarna menar att det först och främst handlar om att som pedagog besitta 

en medvetenhet om vilka estetiska förmågor som barnen rimligen kan 

utveckla. Att pedagogen inte behöver vara en musikalisk expert får stöd av 

Sundin (1995), som menar att musikaliska färdigheter visserligen gynnar 14 

pedagoger men att motsatsen inte behöver gälla. Pedagoger kan med få 

färdigheter ändå kan skapa utvecklande miljöer för barnen. Barn har ett eget 

sätt att uttrycka sin musikaliska förmåga på, Ehrlin (2012) menar att det är där 

pedagogen behöver ha sin utgångspunkt för att kunna ge respons. Hon menar, 

precis som Young (2003), att om pedagogen utgår ifrån barns tidiga 

kommunikation genom ljud och rörelse för att skapa ett gemensamt 
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musicerande så skulle det kunna leda till att fler vuxna fortsätter utveckla den 

musikaliska kontakten. Musik är en uttrycksform som är till för alla, och det är 

en uttrycksform som förskolan ska kunna erbjuda barnen (Ehrlin, 2012).  

 

För att uppmuntra barnet till ett eget musicerande anser Sundin (1995) att det 

är viktigt att förskolan genererar en miljö med musikaliska inslag, då sådana 

miljöer uppmuntrar barnet till ett eget musicerande. Lärarens roll är att 

uppmuntra och stödja barnet i valet av musikaktivitet och finnas till hands för 

barnet. Författaren menar att om ett barn exempelvis börjar slå på en hink som 

om det vore en trumma blir pedagogens uppgift att engagera sig i barnets 

upptäckande av ljudet som kommer från hinken. Pedagogen kan då börja 

sjunga eller nynna för att vara delaktig och stödja barnets musicerande, utifrån 

barnets egen handling. Om andra barn finns nära kan då den spontana 

musikaktiviteten smitta av sig hos dem, genom sådana händelser skapar det 

även en känsla av samhörighet och gemenskap hos barnen (a.a.). 

 

Sundin (1995) anser att pedagogen behöver arbeta utifrån barnets erfarenheter 

och intresse, som till exempel sjunga sånger som barnet redan känner till eller 

lära barnet en viss sång som barnet visar intresse för. Men författaren påpekar 

även att pedagogen bör tänja på gränserna, som att pröva på olika rytmer och 

svårare texter. Pedagogen bör också se till att barnet får utvecklas i sin egen 

takt, utan strikta förhållningsregler. Vid varje musikaktivitet, spontant eller 

inte, ges pedagogen ett tillfälle att observera och bygga på barnets individuella 

utveckling. Författaren resonerar vidare, att genom att skapa tillfällen som 

innehåller musik, så ökar det barnets möjligheter till lärande. Genom att skapa 

olika musikaliska tillfällen som innehåller ljud, rytm och rörelser kan det 

bidra till ett gynnsamt klimat som främjar barnets tid på förskoleverksamheten 

(Sundin, 1995). 

Musik som kulturskapande 

En aspekt av  musikens funktion handlar om kulturskapande, eftersom varje 

nationalitet har en egen kultur när det gäller musik. Alla har vi olika 

instrument, rytmer och danser, de i sig är kopplade till olika typer av 

värderingar och vanor (Jederlund, 2011). Ett flertal olika typer av musik finns, 

allt ifrån hiphop, techno och metal till jazz, folkmusik och pop. Olika grupper 

har olika typer av musikkultur, dessa grupper kan bl.a. kategoriseras efter 

ålder. Det existerar bl.a. musikkulturer där individer valt att plocka olika delar 

från olika musiktyper som känns relevant och överensstämmande med sin 

egen karaktär, detta menar Jederlund främst är aktuellt hos ungdomar. Att 

hitta sin egen musikkultur handlar i det långa loppet om ett 

identitetsskapande också, författaren menar att individen kan identifiera sig 

med något och använda musiken som ett sätt att stärka sin egen person och 

sina egna åsikter. Nationell gemenskap och identitet är något som aktiviteter 

inom sång, dans och musik bidrar till, givetvis för redan existerande 

medborgare men kanske är det ännu viktigare för de olika invandrargrupper 

som kommer till ett nytt land (a.a.). Genom att dela musikkulturer över de 

nationella gränserna bidrar vi till respekt och intresse för varandra. På detta 
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sätt kan pedagoger skapa en känsla av gemenskap mellan barn med olika 

bakgrunder och modersmål.  
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 Syfte & frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva, vilket syfte, vilken funktion 

och plats musik har i förskolans verksamhet, enligt sex pedagoger. 

 

Våra frågeställningar är: 

 

 Vad är musikens funktion och syfte i förskolans verksamhet enligt 

pedagogernas uppfattning? 

 

 Vilka hinder för/ möjligheter med musiken i förskolan beskriver 

pedagogerna? 

 

 Vilken plats ges musiken i förskolan, enligt pedagogernas 

uppfattningar? 
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 Metod 
 

Under detta avsnitt presenteras studiens utgångspunkter, vilka metoder vi 

valt, syftet till detta och en diskussion kring studiens tillförlitlighet förs. Vi 

redogör även här för vilka utmaningar vi anser vara relevanta. 

 

Forskningsdesign 

Vi har haft vår utgångspunkt i en induktiv kunskapsprocess. Det innebär att vi 

har använt oss av vår insamlade data, som vi samlat in genom en kvalitativ 

metod, för att analysera och diskutera kring det gentemot tidigare forskning 

inom området. På så vis har vi skapat en större förståelse för vårt 

forskningsobjekt (Arnqvist 2014).  

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi utformat semistrukturerade 

intervjuer med inriktning på vad pedagogerna haft att berätta. Det innebär att 

vi ställt frågor utifrån en intervjuguide där det är möjligt att variera 

ordningsföljden mellan frågorna samt att vi haft tillfällen att ställa ytterligare 

frågor utifrån det som uppfattas vara viktiga svar från respondenten (Bryman, 

2011). Vi vill också lyfta vikten av detta arbetssätt utefter vad Löfgren (2014) 

förespråkar när det gäller att lyssna på förskollärares berättelser. Författaren 

menar att detta kan skapa förståelse för pedagogers erfarenheter och 

kunskaper inom undervisning och lärande, samt lyfta variationer i pedagogers 

arbetssätt och metoder. Genom dessa samtal kan vi se vilken betydelse ämnet 

har för respondenten och detta i sin tur kan inspirera andra. Vidare vill 

författaren påpeka att kritik riktas mot denna undersökningsmetod, han menar 

att det finns en risk att respondenten har möjlighet att försköna 

verklighetsbilden och därmed ge en felaktig sådan. Detta är något vi tagit i 

beaktande, men vi har ändå valt att utgå ifrån detta arbetssätt. 

 

Ljudinspelning 

Under våra intervjuer har vi använt oss av ljudinspelning så att vi i efterhand 

haft möjlighet att gå igenom samtalen om och om igen , detta för att inte missa 

något. Löfgren (2014) menar att för att få respondenten att slappna av och 

berätta om sina tankar och åsikter behöver vi som intervjuare verkligen lyssna, 

och visa att vi gör detta. Vi menar att om vi varit tvungna att föra anteckningar 

under intervjuerna kan vi gett signaler om att vi inte genuint lyssnat, och 

därför valde vi att använda oss av ljudinspelning istället. Detta anser Bryman 

(2011) är viktigt för analysarbetet, för att inte missa speciella uttryck och fraser. 

Intervjuerna har vidare genomförts i ett rum bortom barngruppen och 

arbetslaget, detta för att skapa lugn och ro så vi inte skulle bli störda eller att 

kvalitén på ljudinspelningen skulle bli påverkad. Detta val handlade även om 
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att säkerställa att det gått etiskt korrekt till enligt konfidentialitet- och 

nyttjandekravet, därför behövde intervjun genomföras där bara vi som 

intervjuare kunde ta del av vad respondenten sa (a.a.). 

 

Urval 

Vi valde att genomföra sex stycken intervjuer i två olika kommuner, och vi har 

intervjuat olika typer av respondenter vad gäller utbildning, ålder, och år inom 

yrket. Vi har genomfört intervjuerna på förskolor där vi sedan tidigare visste 

att de arbetar aktivt med musik och även där vi inte haft några förkunskaper 

alls. Detta har vi gjort med stöd i Holmbergs (2012) studie som visar på att 

barn på förskolor med drivna musiker och allmänt musikaliskt inspirerande 

pedagoger får större stöd och hjälp i sin musikaliska utveckling. Studien 

visade även på att det kunde bero på tillgängligheten av instrument som 

pedagogerna upplevts som mer engagerade och villiga att låta barnen prova 

själva, reproducera, undersöka och improvisera när det gäller ljudskapande 

och att bearbeta musikens grundelement. Intervjuerna delade vi upp mellan 

varandra och bokade in dem via telefonkontakt när det passade våra 

respondenter, respondenterna blev informerade om syfte och ämne på 

undersökningen och hur intervjun skulle gå tillväga. Intervjuerna 

genomfördes sedan under en period på två veckor. 

 

Utmaningar 

De utmaningar vi stötte på kom att handla om etiska ställningstaganden, att 

respektera eventuella avböjningar från respondenterna att delta i 

undersökningen, att hantera att vi inte fick använda oss av ljudinspelning och 

att respondenten blev nervös över risken att säga fel. Detta hanterade vi 

genom att vara flexibel i vårt arbete, att känna av situationen och 

individanpassa våra intervjuer. Därav valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer, eftersom vi där hade möjligheten att helt forma 

intervjun utefter respondentens behov och vilja. Detta stärker också vår studie 

vad gäller autenticitet, då risken för att missförstå vad respondenten säger blev 

lägre eftersom vi utgick ifrån ett samtal som formats utefter respondentens 

utsagor (Öberg, 2011). Vi hade några specifika teman som vi ville lyfta men 

respondenten gavs stor frihet att forma samtalet på sitt eget sätt (Bryman, 

2011). 

 

Forskningsetiska grundregler 

Vi har utgått ifrån vetenskapsrådet fyra forskningsetiska grundregler under 

vår forskning. Vi har kontaktat respondenterna några dagar innan vi ville 

utföra intervjuerna, vi förklarade vad vi ville och varför samt påpekade att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst skulle kunn avbryta samtalet. 

Detta handlar om informations- och samtyckeskravet (vetenskapsrådet 2002). 

Förskolecheferna har tidigare kontaktats för att få godkännande att utföra 
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undersökningen på de förskolor som ligger på deras ansvarsområden, och 

cheferna har även informerats om forskningsdesignen. 

 

Analysmetod 

Arbetet har analyserats genom att intervjuerna först transkriberats, vi har 

lyssnat igenom inspelningarna noggrant och skrivit upp ordagrant vad 

respondenterna sagt. Bryman (2011) förespråkar att som intervjuare analysera 

arbetet fortlöpande under den tiden som de olika intervjuerna görs, detta har 

vi även använt oss av och upptäckt teman och specifika perspektiv som vi 

sedan kunnat gå in på lite mer under kommande intervjuer. Efter varje 

intervju, när inspelningen stängts av, har vi fortsatt diskussionen och fört 

anteckningar. Detta för att respondenterna upplevdes mer avslappnad efteråt 

och gav vidare information som var av värde för vår undersökning. Det är 

också en aspekt som lyfts i metodböcker för forskning (a.a.), där flexibilitet och 

lyhördhet lyfts som grundstenar i intervjuarbetet för att kunna fånga upp 

dessa ögonblick. Vidare har vi läst igenom transkriberingarna flera gånger och 

försökt hitta likartade teman i intervjuerna som är av intresse utefter vårt syfte 

för undersökningen. Vi har använt oss av överstrykningspennor med olika 

färger som i sig representerat olika kategorier, detta för att lättare hitta vilka 

teman som uppkommit flera gånger och i de olika intervjuerna. Vi har 

tillsammans diskuterat våra erfarenheter av intervjuerna och lyft tankar och 

funderingar som uppstått under dessa för att tydliggöra vad i materialet som 

varit av värde och inte. De teman vi funnit har sedan lagts in som olika 

kategorier i resultatet, där har vi beskrivit och analyserat vad respondenterna 

sagt om diverse ämnen. Deras svar har jämförts och likheter och olikheter har 

lyfts och vidare stärkts med citat för att visa på att vi stöttat våra slutsatser mot 

det empiriska materialet. Studiens resultat kring musikens plats, syfte och 

funktion har sedan analyserats i förhållande till det övriga verksamhetsarbetet. 

 

Metoddiskussion 

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer upplevde vi att vi fick 

djupa och inriktade förklaringar, genom intervjuerna kunde vi också få en bild 

av bakomliggande faktorer till respondenternas åsikter och tankar. En bred syn 

på musikens funktion i förskolan framställdes vilket gjorde att vi lättare kunde 

analysera och diskutera det empiriska material vi fick in. Under intervjuerna 

kunde vi i lugn och ro låta respondenterna förklara vad de ansåg vara viktigt i 

detalj och låta dem styra samtalet efter tycke och smak, utefter våra ramar för 

undersökningen förstås. Att intervjua sex stycken ansåg vi fungerade bra, 

dessa upplever vi gav tillräckligt med material för att uppfylla studiens syfte. 

Valet av respondenter hade kunnat vara bättre i vissa anseenden, en del var 

väldigt nervösa och hade svårt att formulera hela meningar där deras åsikter 

kom fram på ett tydligt sätt, vilket gjorde det svårare för oss att förstå vad de 

verkligen ville få fram. Många följdfrågor och mycket arbete efteråt krävdes 

för att få ihop en sanningsenlig och överensstämmande bild med vad 

respondenterna velat få fram. Detta är dock svårt att veta i förväg när vi inte 
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kände alla respondenter så bra, här utgick vi mer ifrån att fånga upp några 

som vi hört jobbar aktivt med musik. Detta för att öka chanserna att få en 

bredare förståelse av musikens funktion, syfte och plats.  

 

Vi har medvetet försökt höja undersökningens tillförlitlighet och valt att 

inspireras av de idéer som både LeCompte och Goetz (1982) och Guba och 

Lincoln (1994) formulerat. Vi har analyserat vårt empiriska material gentemot 

vad tidigare forskning säger samt undersökt kopplingar mellan de olika 

intervjuerna som gjorts. Vi har också försökt hitta skillnader i respondenternas 

diskussioner och lyft dessa. Vi har tagit tolkningssvårigheter som uppstått i 

beaktande och inte tagit egna slutsatser kring respondenternas uttalanden eller 

förvrängt dessa. Under våra intervjuer har vi inte använt oss av ledande frågor 

eller på något sätt bemött respondenterna med specifika baktankar, mer än att 

få svar på undersökningens syfte förstås: hur beskriver pedagogerna musikens 

funktion, syfte och plats i förskolan? De delar som eventuellt kan tolkas 

ledande eller på annat vis missvisande har plockats bort och ej använts för att 

basera vårt resultat på, detta enligt Brymans (2011) föreskrifter. Detta har gjorts 

i syfte att höja studiens pålitlighet.  

 

En bred syn på musik och en variation på arbetsätt kring musik har lyfts i 

undersökningen, även olika typer av respondenter har plockats in för att ge ett 

så vidgat perspektiv som möjligt på musik. Respondenterna har givits 

betänketid och fått prata i lugn ro utifrån vad de funnit relevant, och eftersom 

intervjuerna transkriberats efteråt så har vi minskat risken för missförstånd, att 

något glömts bort eller inte kommit med. I vårt resultat har vi skapat 

kategorier utifrån vad respondenterna sagt som varit relevant för vårt syfte 

och våra frågeställningar, på så vis har en röd tråd hela tiden funnits i arbetet. 

Vi har under intervjuernas gång ställt om frågor som respondenterna inte 

förstått, ställs fler frågor för att gå djupare in på ämnet och bekräftat det 

respondenterna sagt för att klargöra att vi hörde och förstod rätt. Detta gjorde 

vi för att få en så fullständig redogörelse som möjligt över respondentens 

uppfattning kring musik, och på så vis kunna stärka undersökningens 

autencitet. Att generalisera vårt resultat är svårt, eftersom vi valt att använda 

oss av ett begränsat urval. Vi menar också att det är omöjligt att göra om 

undersökningen och få ett identiskt svar, vi har gjort undersökningen i en 

social miljö och Bryman (2011) menar att det inte går att frysa en sådan och få 

ett identiskt resultat vid en upprepande undersökning. Det vi vill lyfta är att 

det är omöjligt att komma fram till en absolut sanning kring begreppet, men 

att denna studie visar på några pedagogers uppfattningar kring detta.  

 

I våra intervjuer fick vi kommentarer om att våra intervjufrågor gav 

respondenterna möjlighet att reflektera över deras synsätt på musik och hur de 

arbetade respektive skulle kunna arbeta med musik. De upplevde att det var 

bra att få sig tankeställare kring ämnet, och de påpekade att de skulle ta med 

sig dessa i framtiden. På så vis upplever vi att studien har en ontologisk 

autenticitet, här kunde undersökningen hjälpa respondenterna som deltog i 

studien. Vi tolkar det som att respondenterna fick en bättre förståelse för deras 
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arbete och en medvetenhet kring deras arbete med musik lyftes. Genom 

undersökningen fick respondenterna också möjlighet att fundera över hur 

andra pedagoger ställer sig till musiken och vad orsaken till det kan vara, detta 

är vad Guba och Lincoln (1994) kallar för en pedagogisk autenticitet. 
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 Resultat  
 

Under detta avsnitt redogör vi för det empiriska material vi fått in, vi gör också 

en kort presentation av våra respondenter i syfte att ge en tydligare bild av de 

som intervjuats. Vi har valt att kategorisera resultatet utifrån de uppfattningar 

som lyfts i våra intervjuer på följande vis: Samla barnen, Språk- och 

motorikträning, Nå målen, Skapa lust och glädje, Vara spontan som pedagog och 

Hinder & Möjligheter. 

 

Respondentpresentation 

Agnes är 39 år och har jobbat som barnskötare i 14 år, hon är en av de två 

pedagoger på hennes förskola som arbetar mest med musiken i verksamheten.  

 

Carina är 52 år och har arbetat som förskollärare i 26 år, dessförinnan jobbade 

hon som barnskötare i sex år på en annan ort. Hon är den pedagog som 

ansvarar för musikaktiviteterna på förskolan och har själv ett brinnande 

intresse för sång.  

 

Jeanette är 28 år och har jobbat som förskollärare i drygt ett år, även hon är 

den pedagog som ansvarar för musikaktiviteterna på hennes avdelning då hon 

själv är intresserad av musik, mestadels i form av dans.  

 

Gunilla är 55 år och hon har arbetat som förskollärare i 22 år, innan dess 

jobbade hon som dagmamma. 

 

Lotta är 47 år och har arbetat som förskollärare i 18 år. Hon jobbar på en 

syskonavdelning där hon tillsammans med en annan pedagog har hand om 

musikaktiviterna på förskolan.  

 

Sara är 42 år och har arbetat som förskollärare i 16 år, hon arbetar aktiv med 

musik både i verksamheten och privat. Spelar både gitarr och piano på 

förskoleverksamheten. Har gått musiklinjen på gymnasiet och leder två körer 

på fritiden. 

 

Samla barnen 

Utefter respondenternas svar kunde vi se en stor spridning på arbetet med 

musik i förskolans verksamhet, det mest vanliga arbetssättet bestod av 

sångsamlingar där sångpåsar användes.  

 
Här på avdelningen så har vi ju…vi har ju som sångsamlingar varje dag, innan 

lunch. Och det tycker dom ju är jätte roligt..” (Jeanette) 
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Musiken integrerades i verksamheten alltifrån en gång i veckan till flera 

gånger om dagen. Respondenterna talade både om morgonsamling, 

lunchsamling, storsjung en gång i veckan och projektgrupper en till två gånger 

i veckan. Musikens del i förskoleverksamheten fungerade på ett rutinmässigt 

plan för en del medan det för andra kunde bestå av mycket spontana 

ögonblick. Även instrument och annat material användes en del, mer eller 

mindre. Det kunde vara allt ifrån trummor, gitarr, olika typer av maracas, 

guiro, flanosagor, cd:s m.m. Det som framkom tydligt var att sången har ett 

kraftigt övertag under musikaktiviteter, och aspekten sång relaterades till 

definitionen av musik. Jeanette förklarade detta på följande sätt: 

 
/…/ Det är det första jag tänker...om jag tänker på musik så tänker jag nästan på en 

gång på sång. 

 

Sången är ett smidigt instrument och något som man bär med sig överallt. Sara 

förklarar; 

 
Jag sjunger kanske när jag är ute och gungar med barnen, eller vid påklädningen. 

Vi brukar sjunga vid många tillfällen. 

 

En av de andra respondenterna talade om samma sak, att sången är något som 

är enkelt arbeta med och prata kring. Respondenten förklarade vidare att hon 

upplevde att sången också var något som var enkelt för föräldrarna att förstå, 

att det inte är lika stort och komplicerat som tex. matematik. Sara påpekade att 

alla kan sjunga, nynna och låta, och kan man låta så kan man sjunga.  

 

Agnes berättade om en av deras musikaktiviteter, där de hade gjort det lite 

festligare än en vanlig sångsamling. Hon berättade att barnen fick klippkort 

med deras bild på, som de skulle använda för att komma in i musikrummet. 

Agnes berättade vidare om barnen entusiasm över att äga ett eget kort, stå i kö 

och vänta på att få biljetten klippt och sedan få åka in i rummet från en 

rutschkana. Agnes menade här att det blev något märkvärdigt, att barnen på 

detta vis fick uppmärksammat att just han eller hon var inbjuden till detta 

evenemang. Vidare förklarade hon att hon trodde barnen kunde använda detta 

för att associera till verkligheten, där de får en biljett när de går in på badhuset, 

teatern eller biografen. Detta arbetsätt kunde även vara en metod för 

pedagogerna för att föra statistik på hur många barn som var där varje fredag, 

då denna procedur utfördes. Pedagogerna kunde därmed få en uppfattning 

om hur många barn som vistades på förskolan den veckodagen, vilka barn 

som alltid respektive sällan vistades på förskolan på fredagar. 

 

Språk- och motorikträning 

De flesta pedagoger framhöll att det är viktigt att använda musik i förskolan, 

att det är lika viktigt som allting annat och fungerar som en naturlig del i 

förskolan. Pedagogerna poängterar också det självklara i hur musik utvecklar 

takt- och rytmkänsla, men också hur det hjälper barnen att jobba på 
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turtagning. Att barnen får lära sig att vänta på sin tur, titta på medan 

kompisen får ta ett djur ur sångpåsen först, och träna sitt tålamod: 

 
 /.../ sen är det ju också det här med….turtagning tänker jag också på, när man sitter 

i den här ringen och så ska man vänta på sin tur att ta något ur lådan eller ur påsen. 

Det här med att vänta och titta, och vänta på sin tur…Det blir ju så konkret också, 

det blir ju mycket upprepning också, att dom känner igen att ”ja just det, nu har 

den tagit. Då måste jag vänta på min tur. [Jeanette] 

 

Respondenterna underströk också att musik främjar barnens språkutveckling 

och motorik. En av dem menade att upprepningar, melodier och rörelser 

hjälper och förstärker det verbala språket och motoriken. En respondent 

menade att de små barnen som inte riktigt har det verbala språket än lär sig 

bättre genom att få höra och använda språket i sång och musik, och skapa 

associerande rörelser till. Sara förklarade att genom musik får barnen en annan 

relation till språket. Musiken kan också fungera som ett sätt att uttrycka sig på, 

en av respondenterna hade upplevt att barn som hade svårt med språket klev 

fram och vågade prova mer genom sången. En annan talade också om hur 

musiken kan hjälpa barnet att lära sig om olika samband, att utveckla en 

känsla för när något kommer hända. Exempelvis en ramsa som uppmanar 

individen att göra olika saker vid vissa tidpunkter under ramsans gång, till 

exempel hoppa, niga etc. Vidare menade en annan pedagog att musiken går att 

använda för att fånga upp barnen:  

 
De här killarna som kanske är liksom lite så här...man vet inte...yviga. Men just om 

man sätter sig och sjunger eller då blir det något helt annat. 

/.../ Ja men då, att man fångar upp dem. Då blir det inte det här slamset och 

plamset.[Carina] 

 

Hon menade att om de är väldigt energiska och har svårt att koncentrera sig så 

kan man använda musiken som ett sätt att avbryta detta.  

 

Vidare betonades vikten av variation av en av respondenterna. Att det är 

viktigt att pedagogen varierar, vågar prova nya saker samt att pedagogerna 

delar upp aktiviteterna och turas om att hålla i själva samlingen där musiken 

framhävs. Samtidigt talade en annan för att musik är viktigt eftersom det står 

så i läroplanen, men att de inte fokuserar så mycket på det på hennes förskola. 

Musik handlar helt enkelt om sångsamlingar där pedagoger väljer ut lite olika 

sånger, ibland är det sånger som barnen känner igen och ibland är det nya. 

 

Nå målen 

Alla sex pedagoger nämnde att de arbetar med läroplanen för förskolan då 

detta är ett krav ifrån skolverket, men pga. olika anledningar så fokuseras det 

olika mycket på musik i förskolan. Lotta beskrev musik í förskolan som en del 

i ett helt sammanhang och inte som ett enskilt uppdrag:  
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På nåt sätt finns det någonstans i bakhuvudet att det här ingår i vårat arbete, precis 

som vi jobba med drama, som vi jobba med språk så är det vårt uppdrag att 

erbjuda barna alla de här sakerna och musik ingår ju i det. Dom ska erbjudas de 

hära. och ibland tänk jag på att det har att göra med  alla barn är hemskt olika och 

alla barn måst hitta sitt eget uttryckssätt närmare mig.  Alla kan ha roligt i sång och 

musik, en del har särskild roligt och så är det med skapande också, alla har roligt 

men några har särskilt kul. Men vi måste ju erbjuda allt [Lotta]. 

 

Lotta talade om att de mål som står skrivna i läroplanen är något som de bör 

erbjuda barnen, men påpekade dock att det bara är strävansmål. Med det 

menade hon att barnen behöver erbjudas olika saker för att prova på, men att 

det inte är något som de måste kunna. Vidare nämnde vissa pedagoger att 

musik är något som man kan väva in i andra ämnen såsom t.ex. matematik och 

språkutveckling: 

 
Ehhhh, och sen kan man ju jobba med det på så många olika sätt också. Jag tänker 

att väva in andra området också. Man kan väva in lite matematik, att man räknar 

och….och andra delar av läroplanen [Jeanette]. 

 

Sara angav i intervjun att läroplanens mål i musik är relevanta och går att 

uppnå, men det är framförallt pedagogens förhållningssätt till musik som är 

viktig för att kunna uppnå dessa strävansmål. Vidare påpekade Lotta att 

läroplanen är en naturlig del av förskolan. De flesta respondenterna menade 

att det går att leva upp till läroplanens strävansmål för musiken, men att det 

finns olika sätt att göra det på. Carina berättade att musiken integreras med 

andra ämnen genom sångaktiviteter på hennes förskola, där de sjunger t.ex. 

om veckans alla dagar och att dela en banan i hälften eller fjärdedelar. 

 

Två av respondenterna förklarade att det är viktigt att ge barnen möjlighet att 

uttrycka sig på olika sätt, de menar att alla människor är olika och därför 

uttrycker sig på olika sätt. Genom att erbjuda barnen olika sätt att 

kommunicera på så trodde respondenterna att de kunde nå ut till fler barn, att 

alla barn på så vis kunde hitta det sätt som var bekvämt för dem. Precis som 

pedagoger ska jobba med musik och språk så ska de också erbjuda barnen att 

uttrycka sig på olika sätt. En av respondenterna menade, att en del barn tycker 

musik är roligast medan andra kanske tycker att skapande aktiviteter är 

roligast. 

 

Skapa lust och glädje 

Flera olika områden lyftes upp under intervjuerna, bland annat förklarade en 

pedagog att det är hennes roll att se till att barnen får upp ett intresse för 

musiken. Hon såg det som att det är pedagogerna på förskolan som har 

möjlighet att så ett frö hos barnen medan de är små, att de ska tycka att det är 

roligt med musik. De mest genomgående begrepp som diskuterades under 

intervjuerna är nyckelord som roligt och inspirerande. Respondenterna menade 

att det är deras uppgift att vara engagerad, ge inspiration till barnen samt att 

både barn och vuxna ska ha roligt tillsammans. Annars är det ingen idé att 
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arbeta med musik, påpekade en av respondenterna. Musiken ska fungera på 

ett lustfyllt och positivt plan, och flera menade att om pedagogens själv tycker 

att musik är roligt så smittar det av sig på barnen också. När musik betyder 

något speciellt för pedagogen själv så vill denna också gärna dela med sig av 

det. Carina talade vidare om hur pedagogen kan ge barnet bekräftelse genom 

sång och musik, och att det är viktigt att som pedagog själv har utvecklat en 

känsla för musiken och själv vilja arbeta med musik. Hon förklarade att hon 

själv alltid blivit den som ansvarat för musikaktiviteter vart hon än har jobbat, 

och att detta är kopplat till hennes egen passion för musik: 

 
Jag har ju jobbat nu på ganska många förskolor faktiskt här i X (kommunen), jag är 

ju ombytlig av mig...Och jag hamnar alltid i det här med sången, och jag tror att det 

är för att jag tycker att det är kul. Och då liksom då sprider man ju det på något sätt 

[Carina]. 

 

Agnes talade om att ha roligt, även hon, och att finna saker som lockar barnen. 

Hon menade att speciella sånger har visat sig vara mer intressanta och 

lockande för barnen än andra. Det handlar om nya, roliga sånger som får 

barnen att öppna upp mer och att det är hennes uppdrag att bidra med sådana 

sånger som kan fånga alla barn. Hon förklarade deras mål med att få barnen 

nyfikna och skapa en lust att delta i musikaktiviteter, och att de har lyckats 

ganska bra med det tack vare roligare sånger. Agnes har bl.a. märkt att barnen 

går runt och spontant sjunger de sånger som är nya och roligare, men hon hör 

sällan att de sjunger de gamla klassiska barnsångerna som t.ex. “bä bä vita 

lamm”. Att ha roligt är något som även Sara lyfte fram som det viktigaste. 

Barnen ska uppleva musik som något positivt, genom att använda sig av 

sånger som har en rolig rytm eller rolig text som fångar. Det brukar barnen 

tycka om förklarade hon. 

 

Vara spontan som pedagog 

Flera pedagoger talade vidare om spontanitet, att som pedagog är det viktigt 

att ha förmågan att vara spontan och våga prova något nytt. Att spontant 

pausa under vardagen och sjunga en sång, dansa eller något annat tycker flera 

är roligt, på så sätt skapas plats för musiken. Pedagogerna menade att det är 

något som kan vara bra att göra ibland, till exempel mitt i lunchen, under 

påklädning eller dylikt. Detta ansåg Agnes kan vara ett sätt att få igång de 

barn som annars inte tar så stor plats i den vanliga sångsamlingen, på så vis 

kan pedagogen upptäcka att barnet faktiskt är delaktig och förstår och 

utvecklas som de andra. Carina beskrev ett exempel: 

 
Nu var det bara ett kort tag sedan, då satt vi vid bordet och så vart det på tal om 

matte och då är det en treåring inne på X (småbarnsavdelningen) som frågade efter 

mjölken. Ja och då sa jag “framför dig” (sjungande). Jag tog en strof ur sången och 

ja, då började de andra barnen.. (sjunger vidare på samma sång). /.../ Det behöver 

inte vara att man just har samlingen egentligen, utan du kan använda den i andra 

situationer. 
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Att ta tillvara på vardagliga stunder där lärande och musiken går hand i hand 

talade flera respondenter om, det behöver inte handla om en planerad samling 

eller aktivitet för att den ska bli värdefull utan pedagogen kan försöka 

använda alla situationer som uppstår. Lotta berättade att de brukar ha 

sångsamlingar innan de går ut och att hon tillsammans med barnen även 

brukar sjunga spontant när klär på sig för utevistelse. Lotta sa: 

 
/../ibland om när det går trögt vid påklädningen eller när nåt barn int orka klä på 

sig brukar jag spontan sjunga en trudelutt som gör det lättare för dom och för det 

mesta funkar det. 

 

Sara berättade att de brukar ha en samlingsstund varje dag som nedvarvning 

innan lunch, men att musiken också finns spontant med hela dagen. Sara 

förklarade med ett skratt; 

 
/../Musik kan man ju skapa av ingenting och va` överallt. De räck  ju med en pinne 

som nån slå i takt eller att nån börja nynna på nåt så fall man ju dit./../ 

 

Sara menade att det inte behövs så mycket för att få igång en spontan 

musikaktivitet, och att hon inte är sen att haka på om någon kollega eller ett 

barn påbörjar något. En annan respondent menade att spontant sjungande ger 

signaler om glädje, och ett gott humör är något hon upplever som smittar av 

sig till barnen.  

 

Vidare lyftes vikten av förberedelser från pedagogens sida, för på så vis kan 

pedagogen lägga till nyanser under aktiviteten för att skapa ett intresse hos 

barnen. Pedagogen blir på så vis mer fri där denne kan söka mer ögonkontakt 

med barnen istället för att titta ner i en sångbok eller ett textpapper. Detta 

gäller med allt pedagogerna gör, även under t.ex. sagoläsning eller dockteater 

behövs ett förberedande för att skapa en bättre atmosfär och stämning för 

barnen. Carina menade att detta handlar om engagemang, och att allting går 

att förbättra.  

 

Framförallt pekade flera pedagoger på att det viktigaste är att lägga fokus på 

barnens mående och välbefinnande. Att barnen mår bra på förskolan, är glada, 

har roligt och att ingen far illa. En av respondenterna menade att det är också 

något som kräver väldigt mycket jobb och energi. Hon talade för att om barnen 

inte känner sig trygga så kan de heller inte lära och utvecklas, så det är en 

viktig punkt att fokusera på. 

 

Hinder & möjligheter 

Två av pedagogerna uppgav att de såg något eller några hinder för att utöva 

musik i förskolan. Dessa hinder som nämndes var: sjukskrivningar, ekonomin 

inom kommunen, förändringar i barngrupp, barn med särskilda behov, andra 

påtryckningar från ledningen och pedagogens egen osäkerhet inom musik. 

Detta påverkade också vilken plats musiken fick i verksamheten. Agnes 
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förklarade vissa av deras svårigheter med deras musikarbete i verksamheten 

på följande vis: 

 
/../-Vi har haft våran nivå här uppe (höjer handen ovanför huvudet), alltså med allt 

det vi har gjort, med allt det vi har hunnit.. Men sen har vi fått släppa jätte många 

bitar som vi inte har hunnit för att det har varit förändringar i personalgrupp, det 

har varit förändringar i barngrupp, det har tillkommit barn med särskilda behov 

och så har det kommit till grejer uppifrån som ska göras så att vi har varit ganska 

färdiga på många plan. 

 

Vidare nämnde hon att arbetet med musikaktiviteter har avbrutits på grund av 

sjukskrivningar bland pedagoger som har tillkommit och barn som blivit 

sjuka. Agnes påpekade även att kommunens ekonomi sätter käppar i hjulet 

och ses även där som en svårighet för ett väl fungerande arbete. Gunilla är en 

av de pedagogerna som beskrev sin egen osäkerhet när det kommer till i 

musik i förskolan som ett hinder och nämner flera gånger att det är hennes 

arbetskollega som tar hand om musikaktiviteterna på avdelningen. Hon 

berättade att arbetet med musik i deras verksamhet har blivit en aktivitet som 

går på rutin: 

 
Ska jag vara ärlig så har vi nog gjort det som en rutinsak av det hela. Jag menar vi 

har varje fredag en sångsamling gemensamt hela förskolan och då är det den som 

har hand om samlingen den veckan. Visst sjunger vi någon sång ibland på 

samlingen men fredagar är den gång vi har en planerad musikaktivitet. Så vi jobbar 

inte så hemskt mycket som vi egentligen borde! 

 

Gunilla ansåg samtidigt att musik är roligt och hon är gärna med och sjunger 

när någon annan håller i det. Men att utveckla musiken i förskolan är något 

som hon inte känner för och känner sig rätt nöjd med hur det ser ut nu i 

dagsläget. Sara upplevde att de i sin verksamhet inte har några hinder och 

beskrev att hon själv har ansvar hur hon lägger upp tiden. Hon förklarade att 

man måste prioritera vad man själv tycker är relevant: 

 
/../-Ja, jag är riktigt nöjd med upplägget för jag, vi har “genererat” det så och så 

tycker jag att det beror på vilket förhållningssätt man har som pedagog!  

 

Sara berättade vidare att arbetet blir vad man gör det till. Andra förskolor 

kanske prioriterar andra saker istället för musik men hon själv har musiken i 

hjärtat, så hon tyckte att hon skulle lyfte det hon kunde bäst.  

 

Jeanette diskuterade kring att hon upplevde att pedagogerna på hennes 

förskola kunde bli bättre på att fånga upp de spontana musikstunder som 

uppstod i verksamheten, hon kunde däremot inte sätta fingret på vad det var 

som gjorde att pedagogerna inte fångade upp musikstunderna.  

 
Jag vet inte riktigt faktiskt… (tystnad)..ja, vad kan det vara. Kanske att man inte 

riktigt uppmärksammar att.. /../.. ibland missar man ju, så är det ju. 
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Samtidigt menade Carina att hon upplevt att pedagogers bristande 

engagemang handlar om bristande tilltro till sin egen förmåga: 

 
Jag ska säga en sak, det är ju inte alla som tycker att det är så ..man kan känna att 

“jag kan inte sjunga”, men du kan ju använda...du kan ju, alltså det handlar ju inte 

om att du är duktig på att sjunga. Du behöver inte ha världens bästa sångröst för att 

du ska...men det är ju många som är osäker runt det.  

 

Sammanfattning 

Respondenterna lyfte flera alternativa funktioner musiken kan ha i förskolans 

verksamhet, mestadels i syfte att främja barnens utveckling och lärande men 

också i syfte att undanstyra oroligheter. Samtliga respondenter uppfattade 

musiken som en viktig aspekt att ha med i verksamheten, men de lyfte olika 

argument till varför musiken har en viktig funktion i förskolan. En väldigt 

bred uppfattning av musiken målades upp, alltifrån att den enbart får plats i 

verksamheten när det handlar om sångsamlingar till att vara något som är lika 

viktigt som vad som helst annat i verksamheten. Musiken lyftes i 

verksamheten alltifrån flera gånger om dagen till enbart något enstaka tillfälle i 

veckan, ibland spontant och ibland under mer arrangerade former.  

 

Det framkom flera syften med att jobba med musik i förskolans verksamhet, 

alltifrån där den ses som något som bara ska göra veckovis till att vara något 

som används aktivt och ofta för att sträva mot en gemenskap i gruppen, skapa 

glädje och samhörighet. Syftet med musiken diskuteras många gånger också 

där musiken ska fungera som ett redskap för lärande, respondenterna 

diskuterar en del om matematik, motorik, språk och kroppsuppfattning. 

 

I undersökningen framgick det att den plats som musiken ges i verksamheten 

skiljer sig ganska kraftigt mellan olika förskolor. En del har planerade 

musikaktiviter en gång i veckan och låter det endast fungera som en rutin i 

verksamheten, medan andra kan lyfta musiken flera gånger per dag och i 

mycket annat som de gör på förskolan. Användningen av instrument uppgavs 

olika, beroende på vilken kunskap respondenterna hade. En respondent tyckte 

det var lite rörigt med instrument och vissa respondenter använde instrument 

dagligen. Sången är dock något som verkade prägla musikaktiviteterna mest 

och är det som fått störst plats i verksamheterna i överlag. 

 

Att involvera musiken i verksamheten är inte alltid helt lätt. Våra respondenter 

målade upp en bild av många hinder som kunde stå i vägen för vilken plats 

musiken ges i förskolan. Den dåliga ekonomin i kombination med stora 

barngrupper och ständig personalfrånvaro satte käppar i hjulet för att arbetet 

skulle kunna utvecklas framåt, sådana gånger var det mer fokus på att få ihop 

dagens alla rutiner så som måltider och sovtider. Här kunde vi se att hur 

arbetet ser ut påverkas av flera olika faktorer, och en del av dem är mänskliga 

sådana och svåra att förbise eller förutse. De mänskliga faktorerna påverkar 

starkt hur musikens funktioner ser ut, huruvida pedagogerna kände sig trygga 

i och intresserade av musiken. De som inte kände sig så säkra och kunniga var 
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också de som inte var så involverade i musiken eller använde den i något 

speciellt syfte, det var också de som hellre kunde uppleva en del av musikens 

moment som röriga. Där kunde redskap som CD-spelare användas som 

undanflykt för att slippa arbeta aktivt med musik själv. De som däremot hade 

en stark personlig relation till musiken var de som aktivt jobbade med 

musiken, och som försökte ge den en större plats och en funktion i andra 

ämnen.  

 

De respondenter som sjöng i kör, var intresserade av dans eller rim och ramsor 

var också de som använde musiken som ett redskap för barns lärande i olika 

ämnen. Flera respondenter menade att allt var möjligt, bara pedagogen själv 

ville.  

 

Flera av våra respondenter uppfattade musiken som främjande för 

språkutvecklingen hos barn. Carina ansåg att genom musiken utvecklar de sitt 

språkliga ordförråd och genom att sjunga och lyssna på nya sånger får de en 

ny förståelse och lär sig nya begrepp. Hon menade att genom de nya sånger 

som hon introducerade lär sig barnen t.ex. nya ord. Två av respondenterna 

befäste att genom att arbeta med musik så märkte de att de barn som har annat 

modermål än svenska kunde ta in språket mycket fortare och på ett naturligt 

sätt i musikens värld. Vidare menade respondenterna att de barnen får en 

annan relation till språket via musiken. Sara påpekade att även de barn som 

ännu inte behärskar språket kunde lära sig via musiken. Musiken är ett lätt och 

roligt sätt att lära sig nya språk/språket, menade pedagogerna. 
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 Diskussion & slutsats 
 

Under denna del diskuterar vi analysen och besvarar våra frågeställningar. 

Frågeställningarna är som tidigare nämnt: Vad är musikens funktion i förskolans 

verksamhet enligt pedagogernas uppfattning? Vilka hinder för/ möjligheter med 

musiken i förskolan beskriver pedagogerna? Vilken plats ges musiken i förskolan? 

Studiens syfte är att ta reda på vilket syfte samt vilken funktion och plats 

musiken har i förskolans verksamhet. Vi knyter här ihop vårt resultat med 

litteraturbakgrunden, metodvalet samt syfte och frågeställningar. Vidare 

problematiserar vi vilken plats musiken får i förskolans verksamhet i 

förhållande till den övriga verksamheten, utifrån de sex intervjuer som vi gjort. 

 

Musikens funktion 

Studien visar att en del pedagoger jobbar väldigt spontant och en del ganska 

rutinmässigt med musik, detta kan vi förstå påverkar vilken funktion musiken 

får i verksamheten. Pedagogens uppfattning och förståelse av musikens 

betydelse i barnens liv är avgörande för vilka möjligheter pedagogen ger 

barnet, och påverkar långsiktigt vilken relation barnet får till musiken. Enligt 

Ehrlin (2012) får barnen dessa relationer genom att utöva olika typer av musik, 

detta var också något som respondenterna diskuterade. Detta blir av vikt när 

respondenterna själva påpekade att det är mestadels sången som får utrymme 

i verksamheten, och inte så mycket de övriga aspekterna av musiken. Detta 

kan vi tolka som att det påverkar barnens möjligheter att skapa en positiv 

relation till musiken. Jederlund (2011) talar om sångens plats i 

musikutövandet, han menar att sången är den “mest naturliga 

beröringspunkten mellan musik och språk” (a.a., sid 62). Författaren talar om 

att musik och språk möts i sången genom den text och melodi som finns med.  

Bjorkvøld (2005) och Sundin (2007) har, som tidigare nämnt, visat på att barn 

kan utveckla deras identitet och trygghetskänsla genom spontansång och 

genom musiska aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna. I ett sådant 

uttalande kan vi se en betydande vikt när det gäller att integrera musiken i 

förskolans verksamhet i syfte att främja barnens utveckling. En viktig faktor 

när det kommer till i musik i förskolan blev synlig i intervjuerna, detta var att 

alla ska ha roligt. En av respondenterna nämnde det som att så ett frö med 

glädje till musik medan de är små. Det påpekar även Asplund Carlsson, 

Pramling & Pramling Samuelsson (2008) när de talar om att barn behöver ha 

roligt genom musikaliska uttrycksformer för att de ska kunna utvecklas. Även 

Uddén (2004) är inne på samma spår och påpekar att musiken alltid påverkat 

människor starkt, och studier visar att musik har en inverkan på hälsan. Detta 

kopplar vi till det respondenterna säger om glädje och skratt. De menade att 

musik och sång är roligt, skänker skratt och roliga stunder tillsammans med 

barnen. Det förbättrar också gemenskapen på hela förskolan, flertalet 
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påpekade även att barn som hade problem av olika slag blev lättare att nå fram 

till genom sång och musik. En av respondenterna talade om att det blir 

skillnad i barngruppen efter exempelvis en spontan sångstund under lunchen, 

hon menade på att om en individ brister ut i en sång eller en dans när denne är 

mitt uppe i något annat så förmedlar denne glädje och ett gott humör och 

sådant upplevde hon smittar av sig till andra. Glädje och gemenskap var de 

viktigaste grundpelarna i arbetet med musik många gånger, då inte tiden 

räckte till för annat så var det väsentliga att barnen skulle må bra och ha roligt i 

musiken. Detta finner vi relevant med stöd av vad Sundin (1995) säger, 

författaren menar att spontana musikaktiviteter kan locka de övriga barnen 

som är närvarande. Författaren menar precis som respondenterna att detta 

stärker gemenskapen i gruppen och utvecklar samhörigheten. Flera författare 

(Tallberg Broman 1995; Jederlund 2011; Uddén 2004; Asplund Carlsson, 

Pramling & Pramling Samuelsson 2008) talar om begrepp som just samspel, 

känslokommunikation och glädje. De menar att barn behöver kunna slappna 

av för att lära. Vidare talar läroplanen om kopplingen mellan barns lärande 

och språk, samt språk och identitetsutveckling. Med det som bakgrund kan vi 

förstå att musiken hänger ihop med många aspekter, att det är en del i ledet av 

barns totala utvecklings- och lärandeprocess. 

 

Vilken plats ges musiken 

Många av respondenternas svar angående pedagogernas roll i barnens 

musikaliska utveckling var enhetliga med vad tidigare forskning visar på. 

Exempelvis så kan vi se att det Sundin (1995) talar om kring att introducera 

sånger för barnen är också det som respondenterna talat om i intervjuerna. 

Vidare talar samma författare om att det är viktigt att pedagogen inte styr allt 

för mycket utan låter situationer utvecklas av sig själva, detta kan vi se ett 

exempel på genom det Jeanette talar om hur barnen på hennes avdelning 

själva ger plats åt musiken. Barnen tar egna initiativ till musikaktiviteter där de 

bl.a. anordnar sångsamlingar i deras fria lek, de får alltså möjligheten att själva 

utforma sin lek till en musikalisk sådan. Där präglas leken av deras 

erfarenheter av sångsamlingar tillsammans med pedagogerna, och där får de 

själva prova på olika roller i den musikaliska leken. I ett sådant uttalande kan 

vi förstå att musiken får lika stor plats i verksamheten som vad som helst 

annat, att detta beror på barnens eget initiativtagande om vad de är 

intresserade av att göra för stunden. I undersökningen kan vi vidare se att 

pedagogerna som däremot inte är så intresserad av musik är också de som inte 

engagerar sig så mycket i arbetet med musik. De som inte tycker sig ha 

förmågan överlåter också ansvaret till någon annan eller försöker ta en enklare 

väg. Detta tolkar vi som att pedagogens eget intresse påverkar hur mycket 

utrymme som ges till musiken och till barns egna spontana initiativ till 

musikaktiviteter. Vi tolkar det som att pga. detta får inte musiken lika stort 

utrymme som andra aktiviteter, pedagogerna som känner sig osäkra styr in 

barnen på andra aktiviteter och ger därmed inte musiken så stor plats. 
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I vår undersökning kan vi se två platser som musiken får utrymme på, det ena 

handlar om att skapa glädje och gemenskap genom musiken och det andra 

handlar om lärande genom musiken. Musiken användes på flera ställen som 

ett sätt att samla gruppen, att sitta tillsammans och ha roligt. Samtidigt fick 

musiken också utgöra metod för arbetet med matematik på två förskolor. Här 

menade respondenterna att de sjöng matematiksånger och upplevde en positiv 

respons från barnen där de själva tog initiativ till att sjunga vidare på sången 

som pedagogen påbörjat. Genom sången menade respondenterna att barnen 

kom ihåg bättre, exempelvis hur de skulle dela en banan för att alla skulle få 

lika stor bit eller vart i rummet något stod placerat (rumsuppfattning). Detta 

kunde barnen ha problem med i vardagen, men sången hjälpte dem att 

minnas. Detta tolkar vi som att sångens funktion blir att hjälpa barnen att lära 

och minnas, genom rim, ramsor och roliga sånger får barnen något att koppla 

sitt lärande till. Detta motsträvar det påstående som Hattie & Yates (2013) gör 

om att musik inte skulle kunna påverka barns lärande i en positiv bemärkelse, 

om än det mer fokuserade på ett förbättrat studieresultat genom att lyssna på 

musik. Genom respondenternas utsagor kan vi förstå att barnen kan få ökad 

koncentrationsförmåga genom musik och sång, och kan i vissa avseenden ha 

lättare för att lära än om aktiviteten skulle utföras utan musikens hjälp. 

 

Forskare (Udden 2004; Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, 

Pramling & Wallerstedt 2011) menar att det finns en problematik kring att 

musiken endast används som en metodologisk funktion i förskolans 

verksamhet. Författarna menar att musiken även borde utgöra ett innehåll och 

strävansmål i förskolan arbete. I vår studie kan vi se att det finns arbetsätt där 

pedagogerna slår ihop de två begreppen, men att musiken som metod ändå 

dominerar. Musiken används många gånger som metod för att uppnå olika 

läromål, eller i syfte att få barnens uppmärksamhet eftersom andra aktiviteter 

ska utföras. Jederlund (2011) talar om den negativa synen på musik i förskolan, 

att den prioriteras bort till förmån för andra ämnen så som matematik. 

Författaren kritiserar synen på musik som metod och menar att pedagoger inte 

ska behöva baka in andra ämnen i musiken för att få en ursäkt att använda 

den, utan musiken i sig och den forskning som gjorts kring dess betydelse är 

en tillräckligt stark motivering till varför musiken ska användas i förskolans 

verksamhet. Detta kunde vi också se i viss mån, en del av pedagogerna gav 

ibland musiken en egen plats i verksamheten utan att ha några baktankar eller 

syften med den. Den skulle helt enkelt fungera som något som barnen skulle få 

ta del av och få möjlighet att utforska. 

 

Hinder & möjligheter 

Flertalet respondenter talade om hinder för förskolans arbete rent generellt, 

men faktorer som spelade in när det gäller vilken plats musiken fick var 

storlek på barngrupp och personalstyrka, sjukdomar, tidsbrist och ekonomi. 

En av respondenterna upplevde att en del pedagoger tycker att de inte kan 

sjunga, och därför blir osäkra på att hålla i musikaktiviteter och väljer något 

enklare som att läsa en saga. Detta bekräftar Asplund Carlsson, Pramling & 
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Pramling Samuelsson (2008) som själva gjort en studie där flera lärare gett 

uttryck för att inte ha förmågan eller tillräcklig kunskap inom bl.a. musik, och 

därför känner sig hämmade. Författarna menar att detta synsätt skapar en 

paradox, eftersom barnen inte förväntas göra rätt samtidigt som lärarna ofta 

har krav på sig själva att göra rätt. Detta påverkar vilken plats musiken får i 

relation till andra aktiviteter och ämnen.  

 

De faktorer som tidigare nämnts som kan utgöra hinder för arbetet med musik 

präglar givetvis pedagogernas arbetssätt. Både intresse och resurser kan finnas 

där, men om inte barn- eller personalgruppen fungerar av någon anledning 

blir det också svårt att få ett fungerande arbete. Dessa faktorer kan inverka på 

hur pedagoger ser på musiken och dess betydelse. Då vi i våra intervjuer 

kunde se olika typer av gruppkonstellationer och arbetssätt så är det även 

relevant att ta detta i beaktande under en analys av hur pedagoger konkret 

väljer att jobba med musiken. Samtidigt menar Sundin (1995) att det är upp till 

pedagogen att skapa möjligheter till musikaliska tillfällen i förskolan, detta 

tyder vi som att det är pedagogens ansvar att se till att musiken får tid och 

möjlighet att få en plats som en integrerad del i verksamheten. Här talar en av 

respondenterna om att det är en nödvändighet att som pedagog lära sig att 

anpassa sig och inte sätta så höga krav eftersom det sällan blir man tänkt sig i 

arbetet på förskolan. 

 

Ekonomi är som sagt ett av de hinder som diskuterades under intervjuerna, på 

frågan vad en av respondenterna skulle vilja ändra på så var svaret bl.a. 

kommunens ekonomi. Den påverkade arbetet på förskolan negativt vilket 

gjorde att de inte kunde arbete på det sätt som de fann önskvärt. I intervjun 

framkom det dock inte huruvida den ekonomiska faktorn handlade om 

svårigheter att sätta in extra personal vid sjukdom eller materialkostnader. Vid 

problem kring materialkostnader så hänvisar vi till det Sundin (1995) 

förespråkar kring att skapa en miljö på förskolan med musikaliska inslag. 

Detta behöver inte handlar om införskaffning av dyra instrument, utan kan 

handla om situationer där barnet exempelvis använder en hink som en 

trumma och att pedagogen finns där och engagera sig i barnens utforskande. 

Flera av respondenterna uttryckte att de inte såg några problem med att arbeta 

med musik i verksamheten, och ansåg att musik är ett betydande moment i 

verksamheten. De menade att det är pedagogen som utgör vilka hinder och 

möjligheter som skapas, arbetet med musik präglas av deras förhållningssätt 

till det. Flera respondenter påpekade att det är hur pedagogen tar sig an 

musiken i verksamheten som påverkar vilka möjligheter barnen får. Om 

pedagogen är intresserad, spontan, skapar glädje och skratt i sång och musik 

så ger pedagogen i och med det möjlighet för barnet att utforska musikens 

värld. Detta menade respondenterna var något som pedagogen skulle göra 

tillsammans med barnet, att prova på och finnas tillgänglig för stöttning i 

barnens musikaliska utforskande. Tillsammans med sina arbetskollegor hade 

en respondent utvecklat en musikalisk framtoning i verksamheten, Jederlund 

(2011) beskriver att ett intresserat förhållningssätt från pedagogen är också ett 

viktigt steg för att barnen ska få någon meningsfullhet i musikaliska 
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aktiviteter. Detta uttalande, med stöd av vårt empiriska material, tolkar vi som 

något som är av vikt när det gäller huruvida arbetet med musik kan fungera 

eller inte. 

 

Syfte med musik 

Att använda musiken i syfte att utveckla barnets språk är ett perspektiv som 

diskuterades flitigt i flertalet av intervjuerna, och det är också ett 

nyckelbegrepp i mycket forskning som tidigare gjorts. Lind & Neuman (1981) 

förklarar musik som ett medfött språk hos barnet, vilket barnet redan innan 

födseln delar med modern. Erfarenheterna av sång och rytm från fosterstadiet 

ger sedan barnet ljudbilder att knyta an till under sin språkutveckling. 

Goswami & Bryant (1990) fortsätter på samma spår och förklarar att studier 

som gjorts visar att rim och ramsor stimulerar barns språkutveckling, detta kan 

vi dra paralleller till en av intervjuerna där respondenten talade om hur barnen 

upplevdes betydligt mer intresserade och engagerade när roliga och festliga 

sånger och ramsor sjöngs. Barnen kunde senare höras gå runt och sjunga dessa 

sånger/ramsor. Respondenterna menade att barnen ökar deras ordförråd 

genom musiken samt får en bättre förståelse för olika begrepp, på så vis kan 

musiken användas i syfte att stimulera språkutvecklingen. Barnen får lyssna 

på orden i sång och göra associerande rörelser till ordens betydelse för att 

lättare koppla orden till dess innebörd. Sundin (2007) och Bjørkvold (2005) 

menar att barn inte särskiljer på talspråk och sångspråk, utan använder sig av 

båda typerna sammanvävt med varandra för att kommunicera i sin lek och 

göra sig förstådd. Vi tolkar detta som en tydlig indikation på hur viktig 

musiken faktiskt kan vara för barnen, och deras utveckling och lärande. 

Jederlund (2011) menar här att sången är den plats där språket och musiken 

möts, därav kan vi tolka att musiken hela tiden kan kopplas till barnens 

språkutveckling precis som tidigare forskare och våra respondenter talar om. 

 

Påverkan av urvalet 

I vårt urval beskriver vi hur vi medvetet valt att intervjua pedagoger som 

jobbar olika inriktat med musik. I vår undersökning kan vi också bekräfta det 

Holmberg (2012) tar upp i sin studie där pedagogerna som själva var drivna 

musiker eller musikaliskt inspirerande hade barn som själva ville försöka lära 

sig spela sånger via instrument. Våra respondenter som jobbade aktivt med 

musik talade om hur barnen ofta spontant började sjunga de sånger som 

pedagoger försökt lära dem, de berättade också om situationer där barnen 

själva tog initiativ till att hålla sångsamlingar i den fria leken. Samtidigt visade 

det sig att pedagoger som jobbade mindre aktivt med musik också hade en 

dålig tilltro till sin egen förmåga och upplevde instrumentala aktiviteter som 

obekväma. Här kunde vi se en skillnad i pedagogernas engagemang och vilken 

plats musiken gavs i verksamheten. Det kan vi tolka som att pedagogens egen 

relation till musik influerar i vilken grad barnen blir inspirerade till att hålla på 

med musik. Detta stärks ytterligare av författarens studie som visade på att 
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pedagogers uppfattning av musik påverkar musikstunden i förskolan, oavsett 

om pedagogen gör det medvetet eller inte. Westvall (2007) och Young (2003) 

talar också om detta ur ett relativistiskt synsätt, de menar på att individens 

musikaliska kompetens som vuxen är beroende av de möjligheter som vuxna 

gett denne under barndomen. Att som barn få möjlighet till att skapa en 

positiv anknytning till musiken är avgörande för vilken relation individen 

utvecklar till musiken senare. Genom detta kan vi förstå den viktiga roll som 

pedagogen har i barnens musikaliska utveckling. 

  

Genom denna studie kunde vi se att den geografiska spridningen inte gav 

något konkret, respondenternas olika svar kunde inte kopplas till de olika 

kommunerna. Detta skulle kunna bero på att kommunerna ligger relativt nära 

varandra inom samma län. Däremot resulterade en stor spridning på ålder och 

år inom yrket hos respondenterna i att vi kunde se skillnad på deras svar. Den 

äldsta respondenten hade en enkel uppfattning av musikens funktion, syfte 

och plats i förskolan. Hon uppgav sig vara tillfreds med musiken som en rutin 

en gång i veckan och var inte intresserad av att vidare utveckla musikarbetet 

på något vis. Samtidigt var den yngsta respondenten mer mottaglig för 

nytänkande idéer och intresserad av ett utvecklingsarbete inom musik. Vi 

menar här att den yngsta visade sig mer öppen för våra frågor, och visade ett 

större intresse för att utveckla musikarbetet på hennes förskola. Här kan vi 

dock ställa oss frågande till huruvida denna skillnad påverkas helt av ålder 

eller om det personliga intresset också påverkar svaren. En intressant aspekt 

lyftes när den respondent som jobbat minst antal år diskuterade samma ämne 

som den respondent som jobbat längst. Respondenten som jobbat kortast tid 

upplevdes som mer osäker och hade sämre erfarenhet att stödja sig mot i sina 

svar, däremot hon som jobbat längst av alla respondenter upplevdes som trygg 

i sina påståenden och refererade flertalet gånger till sina erfarenheter. Vi 

tolkade det som att respondenten som jobbat längst hade en större erfarenhet 

att luta sina svar mot, detta finner vi ganska logiskt att fler år inom yrket 

skapar mer erfarenhet. 
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      Konklusion 
 

Efter att ha tolkat vårt empiriska material upplever vi att mer fokus borde 

läggas på att uppmärksamma det faktum att de stora barngrupperna och 

ständiga personalfrånvaro påverkar arbetet med musik negativt. Tiden finns 

inte tillräckligt ofta där för att pedagogerna ska lyckas se och lyfta 

musikstunderna i vardagen. En av respondenterna talar om att det hade varit 

önskvärt med någon typ av fortbildning, eftersom många avstår från att jobba 

med musik då de är osäkra på sin egen förmåga. Detta är en möjlighet som vi 

upplever skulle kunna verka positivt för pedagogers kompetensutveckling, 

och i förlängningen utveckla arbetet med musik i förskolan som gynnar 

barnen. En fortbildning skulle även kunna fungera som resursbank för de 

pedagoger som brinner lite extra för musik, att få tips och idéer är alltid bra 

när den egna fantasin avtagit.  

 

Flera forskningsområden finns att spinna vidare på när det gäller musik i 

förskolan, exempelvis skulle forskning kring barns möjligheter till inflytande i 

musikstunderna på förskolan vara en intressant aspekt. Då respondenterna 

talar en del om barns egna initiativ till musikaliska aktiviteter och huruvida 

pedagogerna tar till vara på spontana händelser i verksamheten skulle det vara 

ett relevant område att titta mer på. Hur mycket inflytande har barn över de 

musikaliska aktiviteterna som sker i förskolan? I vilken utsträckning ges 

barnen möjlighet att påverka hur och när musiken får träda fram i 

verksamheten?  I likhet med Asplund Carlsson, Pramling & Pramling 

Samuelsson (2008) skulle en mer djupgående forskning kunna göras kring 

pedagogeras sätt att tänka kring musik före och efter ett utvecklingsprojekt 

som fokuserar på pedagogers kompetensutveckling. Detta förutsätter förstås 

att möjligheten att finansiera ett projekt existerar. Här skulle aspekter som 

orsaker till olika uppfattningar kunna träda fram och därmed kunna ge viktig 

information som sedan kan användas för att förbättra utbildningar och kurser 

för verksamma i förskolan. 
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

 

Ålder, befattning, år inom yrket 

 

 Hur arbetar ni med musik i förskolan? 

 Hur ser du på vikten av att använda musik i förskolans verksamhet? 

 Hur tänker du kring ert uppdrag kring att ge barnen möjlighet att 

kommunicera genom olika uttrycksformer? 

 Hur ser du på din egen roll i barnens musiska utveckling? 

 Är det något du vill tillägga/förtydliga? 

 

Följdfrågor: 

 

 Kan du berätta mer om..? 

 Hur tänker du kring det? 

 Kan du utveckla det? 

 Är det något du skulle vilja ändra på?  

 

 

 

 


