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Förord 

Jag vill tacka personalen på de olika förskolorna som låtit mig närvara under deras 

musikstunder/samlingar. 

Dessutom vill jag tacka alla föräldrar som gett mig sitt tillstånd att observera och filma  

deras barn.  

 

Ett riktigt STORT TACK till min handledare Ingvar Dahl! 

 

Helena Edeskog 
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Sammanfattning 

I min undersökning har jag valt att undersöka hur musik används i förskolans verksamhet. 

Undersökningen baserar sig på litteratur, observationer (som dessutom filmats) och 

efterföljande kvalitativa intervjuer med ansvariga för musikstunden, jag har besökt fem olika 

förskolor. 

Resultatet i min undersökning visar att samtliga respondenter tycker att musik är en viktig del 

av förskolans verksamhet och de använder sig av musik både som mål (att berika barnens liv) 

och som verktyg (förbättra barnens sociala utveckling, inför skolan t ex). Men flera av 

respondenterna i mitt arbete är oroliga inför framtiden eftersom kommunen vill att 

barngrupperna ska bli större men även därför att personalen tvingas att arbeta med mer 

administrativa delar som de känner tar tid från barngrupperna. På sikt medför detta, enligt 

deras uppfattning, att även musiken i verksamheten blir lidande eftersom personalen känner 

sig stressad och otillräcklig. 

 

Nyckelord: Barn, förskola, musikundervisning, mål och metod 

 

 

Abstract 

In my study, I have chosen to observe how music is used in primary schools. The research is 

based upon literature, observations (which were filmed) and follow-up interviews with heads 

of the musical moments. I have visited five various primary schools. 

The result of my study shows that all of the respondents view music as being a substantial part 

of the primary school, in that they use music both as a goal (to enrich the children’s lives) and 

as a tool (to improve the children’s social development, for example, before entering 

elementary school.). Yet many of the respondents in my study are worried about the future 

because local government aims to enlarge the number of children in primary schools, while 

also forcing the employees to work more with administration, which they regard as taking 

time away from the children. As a consequence, they expect this will lead to a reduction of 

music in primary schools, as teachers will experience more stress and feel less adequate in 

their jobs. 

 

Keywords: Children, Primary school, music teaching, goal and method 
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1. Inledning 

 

1.1 Ämnesval 

Jag som skriver detta arbete heter Helena Edeskog och går på musikhögskolan Ingesund. 

Sång har varit mitt huvudfack under mina år på musikhögskolan, men mitt hjärta klappar även 

för rytmik för barn i lägre åldrar (vilket jag läst som specialisering). 

Att barn sjunger, leker och finner glädje i att använda kroppen är ju ingen nyhet, men hur och 

på vilket sätt får de möjlighet att göra detta, och vad är syftet med musik i förskolan?, 

Används den som mål eller verktyg? 

Det finns relativt mycket litteratur kring ämnet som handlar om musik med barn i förskolan 

där det ges många bra och utförliga exempel på moment som man kan använda tillsammans 

med en barngrupp (notexempel och textexempel). Det finns även mycket forskning om barn i 

förskoleåldern och om hur de lär sig saker. Där visas ofta att musik hjälper barn med 

språkutveckling, kroppsmedvetenhet och socialträning. Alltså borde musiken ha en ganska 

stor plats i förskolans verksamhet, men har den det? Det ska jag försöka ta reda på. 

 

1.2 Bakgrund 

I Lpfö 98 står det: ”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”.
1
 

 

Det står klart och tydligt att musik ska ha sin givna plats i förskolans verksamhet, men hur 

och i vilken utsträckning detta ska ske anges sällan. Det finns heller inga tydliga förklaringar 

om vilket slags lärande och utveckling som musiken ska bidra till.      

 

I styrdokumentet för den kommun som mina observationer och intervjuer är gjorda i kan man 

läsa följande: ”Elevers kreativitet tas tillvara och utvecklas. Utvecklandet av elevers 

kreativitet är inte enbart en uppgift förbehållen bildskapandet, diktskrivandet och 

teaterspelandet. Kreativiteten har betydelsefull roll i allt lärande. Nödvändigt är att 

uppmuntra det kreativa tänkandet i alla situationer; det kan vara vid problemlösning såväl 

som vid genomförandet av och redovisningen av ett tematisktarbete”.
2
 

                                                 
1
 Lärarens handbok 2004 sid. 28 

2
 Kommunalt styrdokument 2007 
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1.3  Syfte 

Med denna undersökning vill jag ta reda på hur musik används i förskolan. Är musikstunden 

spontan och barnen delaktiga i valet av sånger, eller är mötet med musik uppstyrt och 

välplanerat och förberett från personalens sida.   

Har personalen en gemensam syn på musikens roll i förskolans verksamhet och vad tror de 

om ämnets roll i framtiden? 

 

Jag hoppas att denna undersökning ska ge mig idéer till att utveckla en verklighetsbaserad 

metodik när det gäller mötet mellan barn och musik i förskolan, något som jag är övertygad 

om att jag kommer att ha nytta av i min framtida roll som rytmiklärare för barn i lägre åldrar. 
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 2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 Musikalitet (färdighet eller upplevelse) 

Den barnpsykologiska musikforskningen har mestadels inriktats på barnens prestationer, 

medan upplevelseaspekten har fått mindre uppmärksamhet. Musikalitet har ofta kopplats 

samman med förmåga och färdighet då begreppet främst betecknat en särskild begåvning 

(Shuter-Dyson & Gabriel, 1981). 

Man kan också peka på barns relation till musik – alltså något som alla barn bär med sig, och 

hur barn upplever musik under sin uppväxt (Sundin 1978). I och med denna analys kan 

relationen barn-musik definieras som olika förhållningssätt.
3
 

 

Den huvudsakliga faktor som bestämmer förskolebarnens musikupplevelse är klangfärgen. 

Tempo och melodi är också viktiga, och redan små barn klarar av att uppfatta skillnader vad 

gäller detta. Barn i förskoleåldern har dock svårt att hålla en jämn takt under någon längre tid, 

men förmågan att göra detta utvecklas snabbt i lågstadiet (Sundin, 1963). 

 

Innan barnet kan gå, utlöser musiken rörelser med hela kroppen. Detta visar att kroppen är ett 

grundläggande instrument för barnets respons. 

 

Mats Uddholm beskriver musik som ett flöde. Musikalitet är enligt honom förmågan att 

uppleva förändringar som ett flöde. När vi upplever musik tar upplevelsen form av känslor, 

som vi kan försöka beskriva med ord.
4
 

 

Jon-Roar Björkvold menar att den musikaliska grunden läggs i det ofödda barnet och att alla 

människor besitter känslighet för följande musikaliska grundelement:  

 

-ljud 

-rörelse 

-rytm 

                                                 
3
 Oddbjörn Evenshaug & Dag Hallen, Barn- och ungdomspsykologi 2001 

4
 Mats Uddholm, Pedagogen 1993 
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När barnet ligger i mammans mage når ljud inte bara fostrets öra utan vibrationer från 

mammans kropps- och bensubstans fortplantar sig genom fostervattnet till barnet bl a som 

ljud som påverkar hela barnkroppen. Ljuden blir därför en total kroppslig upplevelse för 

fostret. Mellan 28.e och 32.a havandeskapsveckan är barnets nervbanor lika utvecklade som 

hos en nyfödd baby. Hjärnstammen mognar till stor del i den här utvecklingsfasen. 

Neurologiskt finns därmed förutsättningarna för att lagra hörselintryck i långtidsminnet. Man 

tror att foster kan minnas ljudintryck från den åttonde fostermånaden, kanske ännu tidigare 

(Verny 1982, DeCasper 1980).
5
 

 

2.2 Piaget och Eriksson 

Piaget var från början biolog, men blev intresserad av frågor som rör kunskapsteori 

(framförallt hur vi utvecklar kunskap och insikt). I början av 1920-talet arbetade han med 

intelligenstestning i Paris. Till skillnad från sina kolleger, som var upptagna av att mäta i 

vilken utsträckning barnen kunde svara korrekt på uppställda frågor, blev Piaget mer 

intresserad av de fel som barnen gjorde när de svarade på testfrågorna och vad de kunde 

berätta om hur de tänkte. Han tyckte att han kunde se ett mönster som varierade med barnens 

ålder, vilket gav honom tanken att deras sätt att tänka kvalitativt skilde sig från de vuxnas 

(Piaget, 1969, 1973). 

 

Erikson föddes 1902. När han växte upp var han inte speciellt intresserad av skolan och 

slutförde aldrig sina gymnasiestudier. Efter skoltiden vandrade han runt i Europa och försökte 

komma fram till vad han ville med sitt liv. 1926 kom han till Wien där han erbjöds undervisa 

på en privatskola. Här kom han i förbindelse med Freud och hans närmaste medarbetare och 

under några år gick Erikson i psykoanalys hos Anna Freud (Sigmund Freuds dotter).  Eriksons 

teori bygger i hög grad på Sigmund Freuds och bör ses som en vidare utveckling av den. 

 

Erik H. Eriksons teori om den psykosociala utvecklingen är mest bekant för beskrivningen av 

de olika stadierna i jagets utveckling –”människans åtta åldrar”.
6
 Fem av dessa åldrar 

pressenteras nedan parallellt med Piagets stadier. 

Dessa teoretiker är mycket olika. Piaget anser att motsättningarna inom varje stadium och i 

förhållandet till omgivningen medför sammanbrott som leder till att ett nytt tänkande 

                                                 
5
 Jon-Roar Björkvold, Den musiska människan 2005 

6
 O. Evenshaug & D. Hallen- Barn- och ungdomspsykologi 2001 
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etableras. Barnet utvecklas enligt Piaget genom återkommande ”revolutioner”. Erikson har en 

mer kontinuerlig modell för utvecklingen. Barnet genomgår bestämda faser som successivt 

formar personligheten. 

Båda dessa teoretiker har kritiserats. Bl a har Piaget ansetts underskatta små barns tänkande 

och Erikson hävdats utgå från amerikansk medelklassperspektiv.  

 

Piaget: Det sensomotoriska stadiet (0-2 år) 

Under det här stadiet är barnet sysselsatt med olika slag av samordning mellan rörelser och 

varseblivning av omvärlden. Barnet utvecklar en motorisk förståelse, ett ”muskelminne” dvs. 

det tänker i form av handlingar och sinnesförnimmelser och lägger därigenom grunden till 

senare egentligt tänkande.
7
 

 

 

Eriksson: Den känslomässiga konflikten i fas 1 (0-1 år)  

Tillit, trygghet - bristande tillit, otrygghet 

Under samma tid utvecklar barnet enligt Eriksson en grundläggande känsloorientering av tillit 

eller misstro till omvärlden. Om mamman inte kan lösa barnets problem och inte kan se till att 

barnets grundläggande behov blir tillfredsställda, kan barnet utveckla en livslång brist på tillit 

till andra människor.
8
 

 

Eriksson: Fas 2, Självständighet – skam, tvivel (1-2 år) 

Enligt Eriksson utvecklar barnet nu en grundläggande känsla av självständighet eller skam 

och tvivel. Han menar även att sin personliga styrka hämtar barnet i den förra fasens 

obegränsade tillit till att mamma förstår, stöttar, berömmer och hjälper till att lösa problem.
9
 

 

Piaget: Det symboliska tänkandets stadium (2-3 år) 

Piaget kallar hela förskoletiden för det föroperationella stadiet, som han ofta delar in i två 

stadier: det symboliska tänkandets stadium (eller det förbegreppsliga) och det åskådliga 

tänkandets stadium. Barnet börjar imitera andra människors beteende, sånger mm. Under den 

                                                 
7
 B. Sundin- Barns musikaliska utveckling 1984 

8
 Henny Hammershøj, Musikalisk utveckling i förskoleåldern 1997 

9
 H. Hammershøj  1997 
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här perioden gör barnet snabba framsteg i när det gäller muskelkontroll och att använda 

språket. Nu vill barnet hävda sig i alla samanhang, uttrycka sin egen vilja.
10

 

 

Eriksson: Fas 3, Initiativ – Skuld (2-3 år) 

Erikssons grundläggande psykosociala konflikt gäller nu om barnets olika initiativ leder till 

målmedvetenhet och ambition eller till skuldkänslor. Barnet känner sig knutet till dem som är 

äldre och vill gärna vara som de är. Ju mer positiv kontakt det finns mellan barn och föräldrar 

av samma kön, desto säkrare blir könsrollsinlärningen.
11

  

 

Piaget: Det åskådliga tänkandets stadium (4-6 år) 

De bedömningar barnet gör när det tänker är intuitiva, inkonsistenta och jagcentrerade. Barnet 

har svårt för att sätta sig in i hur någon annan tänker, liksom det har svårt för att tala om sina 

upplevelser. Behovet att få tala om upplevelser (inte bara drömmar) ökar men det är inte 

själva upplevelsen de beskriver utan snarare innehållet i upplevelsen. 

Barnet är nu mycket mer intresserad av att ha vänner än det tidigare varit.
12

 

 

Piaget: De konkreta tankeoperationernas stadium (7-11 år) 

Barnet börjar nu sjunga säkrare, kan träna olika talanger, t ex att spela, och kan därigenom 

utveckla en känsla av verksamhetslust och kompetens.  

 

Eriksson: Fas 4, Produktivitet – mindervärdeskänslor (5 år – puberteten) 

Är konflikter från tidigare stadier olösta eller innebär skolan för stark kritik kan 

mindervärdeskänslor uppstå. Om t ex en lärare ber eleven att vara tyst därför att den sjunger 

så dåligt är det mycket möjligt att den personen aldrig tar en ton igen. 

 

Piaget: De formella tankeoperationernas stadium (11-) 

Piaget betonar att individen i detta stadium inte längre är beroende av den konkreta 

verkligheten i sitt tänkande utan kan resonera om teoretiska möjligheter. Musikaliskt kan man 

nu jämföra olika musikaliska uttryck, resonera om musik och olika musikaliska begrepp, 

känslo innehåll och uppbyggnad i musik o s v.  

 

                                                 
10

 B. Sundin 1984 
11

 H. Hammershøj 1997 
12

 B. Sundin 1984 
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Erikson: Fas 5, Identitet identitetsförvirring (ungdomsåldern) 

Tonåringen söker ett sammanhang i tillvaron. Könsmognaden innebär speciella 

påfrestningar.
13

  

 

 

2.3 Musicerande med barn 

Henny Hammershøj skriver i sin bok Musikalisk Utveckling i förskoleåldern (1991) om hur 

man kan musicera tillsammans med barn. Den känslomässiga kontakten mellan mor och barn 

sker bl.a. med ljud, och en god känslomässig kontakt stimulerar ljudutvecklingen, så att barnet 

lär sig fler ljud. Hammershøj hävdar att det viktigaste är att mamman sjunger för och med sitt 

barn, inte att det i första hand blir en ”vacker” sång. Det lilla barnet känner redan igen sin 

mammas röst när det föds och därför har det en lugnande inverkan på barnet när mamman 

sjunger. 

Vidare påpekar hon om små barns uppenbara glädje i att slå saker i golvet, vilket ingår i 

utvecklandet av en grundslagskänsla. En grundslagskänsla är en stadig puls.  

 

När barnet är ca 1,5-ca 3 år blir rytmen alltmer viktig och det har troligtvis att göra med de 

bättre motoriska färdigheterna. Ännu kan inte barnet använda grundslagskänslan automatiskt 

och rättas in efter andra. Barnet kan slå växelvis med händerna. Barn tycker om att röra sig till 

musik och rörelsen har ett nära samband med andningen. Nu är det möjligt att använda sig av 

barnets utvecklade motorik och på förskolan kan man leka olika instrumentlekar, rytmlekar, 

kryplekar, hopplekar osv. Barnen i den här åldern leker bredvid varandra och inte 

tillsammans, det samma gäller när de spelar instrument. Den vuxne ska inte styra för mycket 

utan vara lyssnande, accepterande och inspirerande. Det samma säger Uddholm i sin bok 

Pedagogen (1993). ”Läraren ska vara vägvisare.”
14

 

 

Ett nyckelbegrepp för förskoleåldern är kroppsmedvetenhet. Hammershøj talar mycket om 

rytmen som har sin utgångspunkt i den egna kroppen (den organiska rytmen). Hela kroppen 

känns då som en sammanhängande helhet. Ofta säger vuxna till barn att  sitta stilla på stolen 

eller på golvet, vilket författaren menar ger muskelspänningar. 

 

                                                 
13

 B. Sundin 1984 
14

 M Uddholm, 1993 
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Spontansången har sin storhetstid under förskoleåldern. Hammershøj menar därför att det är 

mycket viktigt att alla som arbetar med barn och musik arbetar med improvisation. Här ligger 

barnets möjlighet att kunna uttrycka sin personlighet.  

 

Under musiksamlingen är det viktigt att läraren markerar grundrytmen i allt som hon sjunger, 

spelar och leker med barnen. Detta kan man göra genom att klappa, eftersom barnen nu så 

smått börjar kunna anpassa sin grundrytm till musikens. En eller annan form av motorisk 

aktivitet bör ingå när man sjunger med tre-fyraåringar. Detta eftersom rörelser är ett stöd för 

språkinlärningen. 

När barnet har kommit upp i fem-sexårsåldern kan det helt plötsligt vara så att flickorna inte 

vill dansa med pojkarna och tvärtom. Detta har enligt Hammershøj att göra med deras 

könsmedvetande. När barnen är så här gamla kan man använda många olika instrument när  

de spelar tillsammans.  

 

Hammershøj lyfter fram ett problem som kan uppstå vid musiksamlingar på förskolor. 

Nämligen att det är stor spridning på barnen åldersmässigt. Det som anses vara en ”enkel” 

sång för de äldre kan vara svår för de små barnen, medan en ”enkel” sång för de yngre kan 

verka löjlig för de äldre.
15

   

 

 

2.4 Pedagogen 

Uddholm hävdar att alla pedagoger kan arbeta med musik i sitt arbete. Det viktiga är inte att 

du är en ”stjärna” i det musikaliska ämnet utan att du använder det du kan. Författaren menar 

även utifrån sin syn på människan och pedagogens roll att det inte finns någon färdig 

musikmetodik. Uddholm skriver att den växer fram utifrån gruppens behov och pedagogens 

förutsättningar. Han menar att varje metodik är unik. 

 

Vidare skriver han att man inte ska stressa gruppen för att de ska hinna alla mål som satts upp. 

Det är den gemensamma upplevelsen som är viktig. Som pedagog är det viktigt att skilja på 

kort- och långsiktiga mål. Uddholm tycker att en musiksamling lämpligen kan bestå av två 

eller flera av dessa moment: rörelse/dans, sång, drama, spel och bild, gärna även 

improvisation. Man ska undvika att bedöma med ord som rätt och fel. Värdera inte  

                                                 
15

 H. Hammershøj, 1997  
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prestationen, utan bekräfta istället viljan att flöda. Det han menar med flöde är att uppleva 

musik. Uddholm tar även upp pedagogens rädsla för att göra bort sig. Men han menar att man 

istället för att tänka så ska utmana sin rädsla eftersom detta öppnar för nya möjligheter i livet. 

När det gäller musikstunder är många pedagoger rädda för att sjunga falskt. Detta handlar 

enligt Uddholm egentligen om sångvana. Om rädslan hämmar sången tycker författaren att 

det kan vara lämpligt att utmana denna. 

 

Sundin påpekar att för att musik inte ska bli något tillfälligt är det viktigt att pedagogen gör 

klart för sig själv vad man vill nå. Han menar även att en viktig tanke är att det är lika 

intressant att observera vad barn inte kan som vad de kan, att förvandla kraven på hur de bör 

göra till nyfikenhet på hur de gör. Samlar man barnen och kör ett program som man som 

pedagog tror att barnen klarar av, tex. sjunga en sång de kan eller vill lära sig, att arbeta med 

olika talrytmer, att dansa, att spela på instrument eller vad som helst, så ska man som pedagog 

inte tänka ”o vad illa det låter”, ”det här kan dom inte” o.s.v. utan istället försöka få en 

uppfattning av vad de upplever, vad de hör och uttrycker, hur de förhåller sig. Sundin menar 

med detta, att om man inte försöker tvinga barn till en bestämd prestation, utan låter 

situationen utveckla sig mer eller mindre spontant, så kan varje liten musikstund bli en väldigt 

intressant utvecklingspsykologisk erfarenhet. Sundin skriver vidare att den viktigaste 

förutsättningen hos förskolläraren och barnskötaren (pedagogen) är öppenhet i sina egna 

känslor för musik, att kunna återuppväcka i sig själv den nyfikenhet för ljud och rörelse som 

barn visar.
16

 

 

I sitt examensarbete från 1991 skriver Pia Axelsson och Sölvi-Hon Karlsson: ”Som vuxen är 

man en förebild för barnen. Allt man säger och gör, hör dom och härmar. Vi behöver vara 

medvetna om detta, när vi möter barnen i olika miljöer. Att sprida glädje, inspiration och 

trygghet, genom musik, ger barnen en positiv inställning till musik, som förhoppningsvis leder 

till ett ökat intresse, i framtiden”.
17

 

 

2.5 Musikpedagogiska pionjärer i Europa 

Sundin beskriver i sin bok Barns musikaliska utveckling tre stycken pionjärer inom 

musikpedagogiken. Dessa är: Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950), Carl Orff (1895-1982) 

                                                 
16

 B. Sundin, 1984 
17

 P. Axelsson, S-H Karlsson, Musik för stora och små, En vägledning i musik till förskolan 1991 sid. 62 
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och Zoltan Kodaly (1882-1967). Man kan förenklat säga att Dalcroze framförallt betonar 

kroppsrörelsen, Orff klangen och instrumentalspelet och Kodaly sången. 

 

Dalcroze: 

Dalcroze ansåg att musiken avspeglar både känslolivet och det yttre livet. Egentligen är 

rytmik ingenting annat än en akustisk överföring av spontana och dynamiska rörelser som 

uttrycker känslor. Han menade att kroppen är musikens grundläggande instrument och att 

rytm, tid, rum och energi hänger ihop med kroppens fysiska rörelser. 

 

Det är rörelseövningar och fritt musicerande som utvecklar människans förmåga att hantera 

musikens olika delar och gör henne medveten om sig själv och omgivningen ur psykisk, 

fysisk och konstnärlig synvinkel. Genom att gå, svänga, hoppa, kan barnet lära sig en stadig 

rytmisk puls (takt) och på så vis uppleva tempo, dynamik och stämning även om hon inte 

behärskar de språkliga begreppen. Dessa förnimmelser finns redan i själva kroppen 

(handlings-inlärning) och kan översättas till bilder av den musikaliska rörelsen och sedan 

tolkas till musikaliska upplevelser genom sina egna kroppsrörelser och lekar.
18

  

 

”Ty det viktiga är- det kan ej för ofta upprepas - att barnet lär sig att uppleva musik, att ta 

emot den, att med kropp och själ förena sig med den…att lyssna på den ej blott med örat, utan 

också med hela sitt väsen”.
19

 

 

 

 Orff: 

Orffs musikpedagogiska metod bygger på barns rytmsinne och intresse för improvisation. 

Han ansåg att rytmen och kroppsrörelser är utgångspunkt i musiken men betonande även 

språkets betydelse. Orff menade att tal, musik och rörelse är en helhet och att det är viktigt för 

barnet att få uppleva det klangliga för att hon ska kunna utvidga sina sinneserfarenheter och 

musikuppfattning. 
20

  

 

 

 

                                                 
18

 B. Sundin 1984 
19

 E. Jaques-Dalcroze, Rytm, musik och utbildning 1997 sid. 81 
20

 Ö. Varköy , Varför musik 1993 
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Kodaly: 

Kodaly var kompositör och musikpedagog. Genom skolan ville han bekämpa musikalisk 

analfabetism och utveckla tonfostran, gehör och förmågan att komma ihåg musik. Solfége  

och folkmusik var de viktigaste elementen i hans reform av musikundervisningen. Kodaly 

underströk dessutom vikten av undervisningsmusikens konstnärliga värde och dess förmåga 

att få eleven känslomässigt engagerad. Motiveringen av musikundervisningen är att musik är 

näring för intellektet, att ingen människa är helt utan musik, att musik bidrar till utveckling av 

solidaritet, samtidigt som den är ett uttryck för denna.
21

  

 

2.6  Sammanfattning 

I litteraturgenomgången har det framkommit att musikalitet inte enbart ska ses som presta-

tioner, utan att det i lika hög grad handlar om upplevelser som barnet får i samband med 

musik. Att de flesta människor föds med en musikalisk känslighet är också något som påpekas 

i många sammanhang.  

Jag vill belysa Piagets och Eriksons teorier i mitt arbete eftersom de båda belyser hur barn 

utvecklas i olika faser av livet. Detta tycker jag är väldigt intressant, inte minst eftersom deras 

teorier skiljer sig så mycket från varandra.  

 

                                                 
21

 Ö. Varköy, Varför musik 1993 
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3. Problemformulering 
 

- Hur används musik i förskolans verksamhet? 

- Har personalen en gemensam syn på musikens roll i förskolans verksamhet? 

- Vad tror personalen om ämnets roll i framtiden? 

 

4. Metod 

 

4.1 Urval 

Jag har valt att observera några musiksamlingar/musikstunder och samtidigt videofilma dessa. 

Därefter intervjuade jag ledaren för musiksamlingen/stunden. Alla förskolorna har olika 

inriktningar och dessa är: 

 

 Naturförskola (den intervjuade kallas Nina.) 

 Pingstkyrkans förskola (den intervjuade kallas Pia.) 

 Svenska kyrkans förskola (den intervjuade kallas Sara.) 

 Personalkooperativ (med viss naturinriktning) (den intervjuade kallas Pernilla.) 

 ”Vanlig” förskola (den intervjuade kallas Vera.) 

 

Alla förskolor ligger i samma stad men tillhör olika arbetslag. Jag valde dessa eftersom de har 

olika inriktningar, jag ville se ifall pedagogerna har olika syn på musikens roll i förskolan. Jag 

tog telefonkontakt med varje förskola och berättade om mitt arbete och frågade om jag fick 

göra ett besök och observera en av deras musikstund/samling, videofilma och göra en intervju 

med den som ledde samlingen. När jag fick klartecken åkte jag till varje förskola för att få en 

personlig kontakt med personal och barn. Med mig hade jag lappar som jag skrivit till 

föräldrarna där jag informerade om mitt besök, mitt syfte och den videofilmade 

observationen. Vid detta första personliga möte gjordes även tid och dag upp för mitt andra 

besök då jag skulle närvara vid musikstunden. 
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4.2 Metodbeskrivning 

För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av observation och kvalitativ 

intervju med den av förskollärarna som ledde musikstunden. Vem jag skulle intervjua på varje 

förskola gjordes upp på telefon och den personen var sedan den som var min ”kontaktperson”. 

Jag valde att observera och intervjua eftersom jag ville ha en så bred grund som möjligt för 

mitt arbete. Jag ville se hur intervjusvaren relaterade till min observation. Kombinationen av 

intervju och observation borde ge mig en större överblick av förskolans verksamhet än vad 

bara en intervju skulle ha gjort. 

 

4.3 Procedur 

Varje observation och intervju genomfördes på samma sätt. Skillnaderna blev ifall 

samlingarna/musikstunderna har varit inomhus eller utomhus. I båda fallen har jag först 

bekantat mig lite grann med både personal och barn. Inför varje möte med de olika 

förskolorna har jag varit på plats i mycket god tid så att jag skulle ha möjlighet att prata lite 

”allmänt” med personalen och leka lite med barnen innan jag filmat dem. Detta har jag märkt 

att det varit mycket bra, både för mig, personalen och barnen. Jag var vidare noggrann med att 

tala om för personalen att jag inte var där för att finna ”fel” i deras undervisning, utan att jag 

var där för att se hur just de använder sig av musik i sin verksamhet. 

Under själva observationen har jag hållit mig så i utkanten av samlingen/musikstunden som 

jag kunnat, detta för att inte störa eller distrahera varken barn eller personal (jag vill ju se en 

så ”vanlig” musiksamling/stund som möjligt). 

Efter observationen gick jag och den i personalen som jag skulle intervjua iväg så att vi skulle 

få möjlighet att vara så ostörda som möjligt. Intervjun spelades in på min egen minidisc 

(likaså filmade jag med min egen kamera). Jag lät inte respondenten läsa igenom frågorna 

innan intervjun eftersom jag ville ha så spontana svar som möjligt. Jag har dock varit mycket 

noggrann med att inte stressa på svaren eller heller leda dem.
22

  I vissa fall kollade jag en 

extra gång att jag verkligen förstod svaret, och ibland har jag även varit tvungen att förklara 

min frågeställning lite tydligare. 

Efter att både observation och intervju var avklarade åkte jag hem och lyssnade igenom 

svaren först och skrev ner dem, och sedan tittade jag på videoupptagningen och skrev ner 

mina observationer. Varje intervju tog cirka 15 minuter, observationerna varierade i längd. 

                                                 
22

 Bo Johansson, Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen 2006 
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5. Resultat 
 

Observationerna pressenteras här, och en mer utförlig och övergripande beskrivning finns att 

läsa som bilaga i mitt arbete. 

 

Jag har valt att skriva ner de intervjufrågor som jag ställde till förskolepersonalen, men istället 

för att skriva ner varje respondents hela intervju har jag gjort en kort presentation av alla svar 

jag fått. Hela intervjuerna finns att läsa som bilaga i mitt arbete. 

 

Detta är de punkter som jag valt att observera: 

1. Använder de sig av instrument i samband med samlingen? 

2. Använder de sig av redan inspelade bakgrunder? 

3. Använder de rörelser? 

4. Hur är de placerade i rummet? (i ring, utspridda, osv.) 

5. Vem bestämmer vilka sånger som ska sjungas, barn/fröken? 

6. Vilken aktivitetsnivå har barnen/lärarna? (och vem gör vad.) 

7. Vad är i fokus vid musikstunden/samlingen? (tema, röd tråd osv.) 

 

Detta är mina intervjufrågor: 

1. Var detta en typisk musikstund/samling?, om inte på vilket sätt? 

2. Vad är det allra viktigaste i mötet barn/musik? 

3. Ålder/kön? 

4. Utbildning (även fortbildning)/erfarenhet av annat yrke? 

5. När och var fick du din utbildning? 

6. Hur länge har du arbetat som förskollärare (ev, barnskötare)? 

7. Hur stor är barngruppen? 

8. Ålder på barnen? 

9. Hur ser du på ditt arbete som förskollärare (barnskötare) i stort? 

10. Hur har din/er arbetssituation förändrats de senaste åren? 

11. Hur tror du att framtiden kommer att se ut för dig/er som förskollärare 

(barnskötare)? (kommer arbetsuppgifterna att vara de samma osv.) 

12. När tycker du att en musiksamling/stund fungerar bra/mindre bra? 

13. Hur tänker du/ni på er avdelning när ni lägger upp en musikstund/samling? 
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14. Använder du/ni er av musik som mål eller musik som verktyg i er verksamhet? 

(ska musiken i sig berika barnens liv eller ska den främst förbättra barnens 

sociala utveckling, inför skolan t ex) 

15. Vilken betydelse hoppas du att musiken ska ha för barnens framtid? 

16. Vet du något om hur man arbetar med barn/musik på andra förskolor? Hur i så 

fall? 

17. Vilken musik är du själv mest intresserad av? (engagerad i) 

 

 

 

5.1 Observationsresultat 

 

1. Använder de sig av instrument i samband med samlingen? 

Nina, Sara och Pia använder sig av instrument. Sara spelar keyboard medan Nina och Pia 

spelar gitarr. Pias barn och Saras barn spelar ägg på vissa sånger. Pernilla och Vera har inte 

instrument i samband med Musikstunden/samlingen. 

 

2. Använder de sig av redan inspelade bakgrunder? 

Vera är den enda som använder sig av inspelad bakgrund, de andra spelar antingen gitarr, 

keyboard eller sjunger med. 

 

3. Använder de rörelser? 

Alla använder sig av rörelsemoment (dock i olika utsträckning). 

 

4. Hur är de placerade i rummet? (i ring, utspridda, osv.)  

Pernilla och Nina har musik samling/stund utomhus. De sitter på små stubbar och små stockar 

som är placerade i en ring. Pia, Vera och Saras barn är placerade i ring på golvet inomhus. 

 

5. Vem bestämmer vilka sånger som ska sjungas, barn/fröken? 

I Ninas samling är både barn och fröknar delaktiga i sångvalet, likaså i Pernillas samling. Pia 

är den som bestämmer sångerna i deras musikstund och i Saras musikstund har de ett bestämt 

program som de sjunger eftersom de ska ha konsert. Vera sjunger till redan inspelad bakgrund 

(ett väl inövat program som det märks att de har gjort många gånger). 



 20 

 

6. Vilken aktivitets nivå har barnen/lärarna? (och vem gör vad.) 

Vid alla förskolor är barnen aktiva och koncentrerade. Vissa sitter och iakttar medan andra 

sjunger för full hals. All personal försöker vara aktiv (det lyckas mer eller mindre). Vissa i 

personalen verkar ha som mål att barnen ska sjunga vackert och fint och de är väldigt petiga 

med att barnen ska sitta still. 

  

7. Vad är i fokus vid musikstunden/samlingen? (tema, röd tråd osv.) 

Vid Ninas förskola är momentet då barnen fick ta saker ur en påse och hjälpa till att välja 

sånger det som är i fokus. Att alla hjälps åt och bidrar till att välja sånger är det väsentliga.  

Pia arbetar mycket med skillnaden mellan starkt/svagt och stora/små rörelser. Det förekom 

mycket upprepningar av sångerna.  

Pernillas förskola arbetade vid observationstillfället med temat ”i Sagans värld”. Det var dock 

inget som jag märkte av vid samlingen. Att barnen var de som valde sånger var i fokus.  

Saras förskola skulle ha konsert och hade genrep inför detta.  

Veras förskola arbetade med att sjunga och röra sig till redan inspelad bakgrund. 

 

 

5.2 Intervjuresultat 

 

1. Var detta en typisk musikstund/samling?, Om inte på vilket sätt? 

Alla svarade att det var en typisk musikstund. Det som kunde skilja var barngruppens storlek 

och att en keyboard varit med under musikstunden, vilket den vanligtvis inte är. 

 

2. Vad är det allra viktigaste i mötet barn/musik? 

Nina, Vera och Pia menar att glädjen är det viktigaste. Pernilla hävdar att delaktigheten är det 

viktigaste medan Sara säger ”Det viktigaste är att barnen upplever sig själva i det musikaliska 

sammanhanget”. 

 

3. Ålder/kön? 

De är mellan 30-50 år, alla är kvinnor. 
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4. Utbildning (även fortbildning)/erfarenhet av annat yrke? 

Nina, Vera och Sara är förskollärare, Pia och Pernilla är barnskötare. Sara är utbildad kantor 

och har arbetat som sång/pianopedagog. Pia har studerat fiol på musikhögskolan och arbetat 

som musiklärare. 

 

5. När och var fick du din utbildning? 

Nina gick ut sin utbildning i Karlstad 1978, Vera gick ut samma utbildning i samma stad 

2001. Sara läste till lärare och förskollärare i Umeå 2004 och Pia läste till barnskötare i 

Stockholm 1982, Pernilla läste samma utbildning 1984. 

 

 

6. Hur länge har du arbetat som förskollärare (ev. Barnskötare)?  

Vera har arbetat i sammanlagt 13 år, Sara i 2,5 år, Pernilla i 23 år, Pia i 14 år och Nina i 30 år. 

 

7. Hur stor är barngruppen? 

Barnstorlekarna på de olika förskolorna är i stort sett de samma, ca 18 barn. Det som var den 

stora skillnaden var Veras förskola med 32 barn. Då är det egentligen två avdelningar som 

jobbar som en. 

 

8. Ålder på barnen? 

Åldern på barnen är mellan 1-6 år. På Ninas förskola börjar man inte innan man är 2 år och 

detta har att göra med att de är en naturförskola där man är ute i skogen stora delar av dagen 

och små barn kan ha stora svårigheter att röra sig fritt i svår terräng. 

 

9. Hur ser du på ditt arbete som förskollärare (barnskötare) i stort? 

Nina talar ivrigt om att arbetet är roligt och omväxlande och att det är en förmån att få arbeta 

med barnen.  

Vera, Pia och Pernilla däremot talar om barnens trygghet och vikten av att vara en ”god 

pedagog”. De påpekar även att de vill vara goda förebilder för barnen.  

Sara framhäver vikten av att stimulera barnen utifrån deras egna förutsättningar och plocka 

fram barnens starka sidor. 
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10. Har din/er arbetssituation förändrats de senaste åren? 

Nina, Vera och Pernilla arbetar på relativt nystartade förskolor och säger att arbetssituationen 

förändrats i och med det. Allt ifrån att Ninas och Pernillas förskolor blev naturinriktade till att 

Veras förskola hela tiden förändras för att hitta det arbetssätt som passar dem bäst och därför 

menar hon att de är väldigt flexibla på hennes arbetsplats. 

Nina och Pia påpekar att barngrupperna har blivit större och att detta medfört en förändring. 

Sara berättade att det på hennes förskola varit förändringar då det delvis blivit ny personal 

(däribland hon själv).  

 

11. Hur tror du att framtiden kommer att se ut för dig/er som förskollärare  

(barnskötare)? (kommer arbetsuppgifterna att vara de samma osv.) 

Nina och Pernilla ser positivt på framtiden, men Nina talar dock om att de på hennes förskola 

har mycket praktiska uppgifter som tar tid från barngruppen. Det samma säger Vera som 

känner att det administrativa jobbet gör henne stressad och får henne att känna att hon inte är 

tillräcklig. Även Pernilla talar om allt pappers arbete medan Pia känner viss oro inför 

framtiden då kommunen trycker på och vill att de ska ta in fler barn. Sara nämner inget av det 

ovanstående utan talar istället om att arbetet är föränderligt eftersom det hela tiden kommer 

nya barn som gör att arbetet blir ett nytt.    

 

12. När tycker du att en musiksamling/stund fungerar bra/mindre bra? 

Pernilla tycker inte att det finns några dåliga musikstunder på hennes förskola. Det fungerar 

alltid bra. Nina talar om vikten av tidpunkten då samlingen äger rum. När barnen är trötta och 

hungriga fungerar det inte så bra. Förmiddagen då barnen är pigga och alerta är det optimala. 

Vera menar att antalet vuxna och barn spelar stor roll. Hon vill ha möjlighet att ha 

ögonkontakt med alla barn och i en för stor grupp är det svårt. Sara talar om ”bubblan”. 

”Totalnärvaro och man känner att man improviserar.” 

 

13. Hur tänker du/ni på er avdelning när ni lägger upp en musikstund/samling? 

Vera tänker i första hand på att det ska vara lustfyllt och konkret. Både hon och alla de andra 

använder sig delvis av ”sångpåsar”. Ett moment då barnen får plocka fram saker ur en påse 

och associera till sånger. Sara berättar att hon gillar att plocka fram sånger ur böcker och göra 

i ordning ”sångpåsar” och ”sångkort”. Pernilla arbetar med teman som sträcker sig över 3 

veckor och Nina arbetar delvis med sånger efter årstider men även med att barnen själva ska 

få bestämma. Pia vill ha variation och det är hon som bestämmer hur musikstunden ska se ut. 
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14. Använder du/ni er av musik som mål eller musik som verktyg i er verksamhet? (ska 

musiken i sig berika barnens liv eller ska den främst förbättra barnens sociala 

utveckling, inför skolan t ex) 

Här är alla väldigt överens! Det är både och. Det ena utesluter inte det andra hävdar de. 

 

15. Vilken betydelse hoppas du att musiken ska ha för barnens framtid? 

Pernilla och Nina vill att barnen ska kunna känna glädje i sång och musik. Nina talar om att 

musik är viktigt för alla, även för de som säger att de inte kan sjunga. Sara talar länge om att 

vuxna ofta har ”tappat” sin kreativitet och istället jagar yttre saker som ska göra dem lyckliga. 

Hon vill att barnen på hennes förskola ska växa upp och bli vuxna som har kreativiteten och 

fantasin i behåll. Vera hoppas att barnen ska känna att musik är ett uttryckssätt. 

 

16. Vet du något om hur man arbetar med barn/musik på andra förskolor? Hur i så 

fall? 

Nina säger att det beror mycket på de vuxna och deras attityd till musiken. Hon antar att de 

flesta förskolor har musik men påpekar även att det säkerligen finns förskolor där de vuxna 

tycker att det känns svårt och jobbigt med musik. Pia tror inte att de flesta andra förskolor 

arbetar med musik på det sätt som hon gör eftersom det är tidskrävande och innebär mycket 

förberedelse. Pernilla och Vera vet av egna erfarenheter att de flesta förskolor arbetar med 

musik på ett positivt sätt. De menar även att det är ungefär samma arbetssätt på förskolorna. 

Precis som Nina talar Sara om vikten av att personalen vågar och vill ”släppa loss” eftersom 

deras positiva attityd till musik överförs till barnen. 

 

17. Vilken musik är du själv mest intresserad av? (engagerad i) 

Vera och Pernilla har båda små barn och därför lyssnar de just nu på mycket barnsånger. Sara 

har sjungit i kör i stort sett hela livet och är intresserad av den mesta musiken (dock inte 

dansband). För Pias del blir det klassiskt när hon spelar fiol, och mer ”lättsam” musik i 

pingstkyrkan. Nina ser sig som allätaren som inte gillar jazz eller hårdrock. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Undersökningens tillförlitlighet 

Jag ser min undersökning som ganska tillförlitlig eftersom jag använt mig av både 

observationer och intervjuer. Att kunna närvara vid musiksamlingen/stunden och sedan få 

ställa mina frågor, bör ha gett en större tyngd åt mina iakttagelser och därmed en tydligare 

bild av musikverksamheten i de förskolor jag har besökt. 

Något som kan ha inverkat på undersökningens tillförlitlighet var förstås min närvaro under 

musikstunden/samlingen. Det är möjligt t o m troligt att förskollärarna och barnen agerade 

annorlunda eftersom jag var på plats och filmade. Och att svara på alla mina frågor direkt 

efter musikstunden var kanske heller inte så lätt. 

 

Om jag besökt förskolorna vid ytterligare några tillfällen och blivit mer bekant med både 

personal och barn, kanske mina intryck skulle ha modifierats och fördjupats. Men jag känner 

mig ändå nöjd eftersom jag i mina observationer och intervjuer kan utläsa både likheter och 

skillnader mellan förskolorna!   

 

6.2 Egna reflektioner kring resultat och litteratur 

I och med mina intervjuer och observationer har jag kommit fram till att alla förskolorna 

använde sig av musik (alla dock inte dagligen) och att innehållet i deras musiksamling/stund 

såg i stort sett ganska lika ut, men det fanns även skillnader.  

 

Jag blev glatt överraskad av respondenternas positiva svar vad gäller musik i deras 

verksamhet då jag inledningsvis hade farhågor om att musik inte hade så stor plats i 

verksamheten.  

 

Improvisation 

 I mina intervjuer fann jag en viss skillnad på hur förskolepersonalen ser på ordet 

improvisation. Sara hävdar att den mest lyckade musikstunden är den då man koncentrerat 

befinner sig i en ”bubbla” och improviserar fritt. Vera förklarade å andra sidan att en 

musikstund som fungerar mindre bra är då det bara blir improviserat (enligt henne det samma 

som oförberett), Dels kan detta ha att göra med att de ser på improvisation ur lite olika 

perspektiv, men man kan ju också se det som en gemensam strävan efter att uppnå en kvalitet 
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i de spontana infallen. Det jag menar är att Sara ser på improvisation som något positivt, 

medan Vera ser det som en mindre planerad musikstund då man måste improvisera.  

Värdet av improvisation är enligt Hammershøj att låta barn improvisera eftersom de då ges 

möjlighet att uttrycka sin personlighet.  

 

Sjunga vackert 

Jag observerade att vissa respondenter var mer noga med att barnen skulle sjunga vackert och 

sitta ordentligt. Möjligtvis kan detta ha med mitt besök att göra, att de ville visa vilka 

”väluppfostrade” barn som gick på deras förskola. Detta var dock inget som jag egentligen 

hade fokus på i min undersökning, utan jag observerade ju snarare hur aktivitetsnivån var hos 

barnen. Det var exempelvis uppenbart, att vid de längre musiksamlingarna (ca 30 minuter) 

tappade barnen koncentrationen.  

 

Riktlinjer och styrdokument? 

Jag var nyfiken på ifall förskolorna använder sig av riktlinjer eller följer styrdokument när de 

lägger upp mötet med musik. 

 

Naturförskolan sa att de inte arbetar efter riktlinjer men de känner till vad som står i Lpfö 98 

men väljer att arbeta fritt med musiken. De betonade dock att de var mycket noga med att 

erbjuda musik – precis som det står i Lpfö 98.  

 

Personalkooperativet svarade att de är medvetna om läroplanen men att de vill arbeta fritt med 

musik, vilket de gör i vardagen. De kan lika gärna sjunga i skogen som inne under en samling, 

musiken är en del av vardagen. 

 

Pingstkyrkans svar intresserade mig en aning. Pia hävdade att de inte följer några riktlinjer 

alls när det gäller musik. När jag då ställde följdfrågan ”använder ni er inte av Lpfö 98?” fick 

jag svaret att tanken aldrig slagit henne att man kunde arbeta efter den när det gäller 

musikdelen.  

 

Den ”vanliga” förskolan var de som mest belyste det som står i Lpfö 98, men Vera sa även att 

det inte står något om vilka mål man ska uppnå. Vidare berättade hon att de bäddar in det som 

står i styrdokumentet i musikverksamheten. 
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Svenska kyrkans förskola använder sig inte konkret av några riktlinjer eller styrdokument, 

men tog även de upp Lpfö 98. Det som de dock själva har nerskrivet är att de måste blanda in 

kristna sånger. 

 

Vad är det som skiljer dessa förskolor åt och varför? 

Den enda som inte nämnde Lpfö 98 var Pia. Hennes musiksamling var ändå väldigt uppstyrd 

och välplanerad. Jag tror att hon pga. sin musikutbildning har stort kunnande när det handlar 

om barn och musik. Hon är kanske inte lika beroende av att läsa sig till hur mötet med musik i 

förskolan ska gå till. Men jag blev ändå lite överraskad över att hon inte uppmärksammat 

Lpfö 98 och vad som står om de olika uttrycksformerna. 

 

Både Nina och Pernilla svarade ungefär lika och detta förvånar mig inte. Deras möten med 

musik såg i stort sett lika ut och de delar även värderingar på andra plan. Då främst när det 

gäller naturdelen i deras pedagogik. 

 

Veras svar var också tydligt – hon var den som mest betonade styrdokumentet. Hennes 

förskola har ju ingen ”speciell” inriktning utan är en ”vanlig” kommunal förskola och därför 

tror jag att hon återknyter mer av sin verksamhet till det som står i Lpfö 98. 

 

Att Svenska kyrkans förskola inte heller arbetar konkret med något styrdokument är kanske 

inte heller så överraskande. Sara är utbildat kantor och har stor kunskap om musik och precis 

som i Pias fall så klarar hon sig nog bra utan några direkt riktlinjer. Men som jag tidigare 

nämnt använder de kristna sånger i sin verksamhet, vilket de har riktlinjer att göra.  

 

Det står klart och tydligt i Lpfö 98 att musiken ska ha sin givna plats i förskolans verksamhet 

och att den ska vara en metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande, 

men det står inte hur detta ska gå till och inte heller i vilken utsträckning. Detta gör att 

personalen får fria händer och kan i stort sett använda musiken hur de vill. 

Denna lite otydliga riktlinje för musik i förskola tillsammans med tidsbrist tror jag kan leda 

till att musiken inte alltid får så stort utrymme, allt handlar ju i slutändan om hur personalens 

förhållande till musik ser ut! 
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Gemensam musiksamling/stund? 

Jag valde att ta med Piaget och Erikssons teorier om lärande och utveckling i mitt arbete 

därför att de belyser att barn fungerar väldigt olika vid olika åldrar och faser. Detta tycker jag 

är värt att fundera över eftersom man på många förskolor har gemensam musikstund/samling 

med alla barn oavsett ålder. Det kanske inte alltid är det optimala att låta alla barn sjunga 

samma sånger, trots att de små då får möjlighet att lära av de äldre? 

 

 

Tidsbrist 

Det som jag dock känner mig en aning oroad inför är respondenternas svar på hur de ser på 

framtiden (fråga 11). Även om några svarade att de ser positivt på framtiden oroades andra av 

att kommunen vill att det ska bli ännu större barngrupper och att mer och mer tid läggs på 

praktiska uppgifter, som personalen upplever som tidspressande på barngruppen. Kanske 

musikens del i förskolan då blir mindre, vilket kan medföra att barnens möte med sång och 

musik blir mer tillfälligt och fragmentariskt vilket Sundin på olika ställen beskrivit som 

negativt. 

 

6.3 Slutsatser 

Jag tycker att jag fått svar på mina grundfrågor, de om hur musik kan användas i förskolans 

verksamhet, och huruvida personalen förefaller ha en gemensam syn på musikens roll i 

förskolans verksamhet.  

Dels kan musiken användas som verktyg inför skolan (t ex motoriskt, språkligt) och dels kan 

den användas som mål i sig (att berika barns upplevelser och liv). Inget verkar utesluta det 

andra och det gläder mig att se, på så vis har hela barnet möjlighet att växa och stärkas som 

person genom musiken! Flera av respondenterna (tre stycken) delade även tanken om att 

mötet mellan barn och musik ska vara glädje och att det är personalens uppgift att förmedla 

både glädje och positivitet.  

 

I min undersökning har jag kommit fram till att det var en tydlig skillnad på personalen som 

arbetat länge och de som arbetat kortast tid.  

 

Sara är nyligen examinerad lärare och anknyter f n gärna till H. Gardners teorier om de olika 

intelligenserna i sin verksamhet. Personalen som arbetat längre tid verkade ha en större 
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förankring i sig själva, en trygg personlig arbetsrutin som tycktes mig, och även hur de såg på 

sig själva som pedagoger.  

 

Skillnaden jag tyckte mig märka mellan de religiösa förskolorna och de övriga var väl snarast 

att de förstnämnda arbetade mer målinriktat och metodiskt, medan naturförskolan och 

personalkooperativets förskola tycktes mig något mer vara spontana och att barnen där hade 

en större plats som delaktiga i valet av sånger.  

 

Jag märkte ingen direkt skillnad på personalkooperativet och naturförskolan (vilket kan ha att 

göra med att båda har viss inriktning på naturdelen), deras samlingar var väldigt lika varandra 

och många sånger som sjöngs var de samma. Genom att barnen var så delaktiga i låtvalen 

blev det i stort sett samma sånger som sjöngs vid de båda förskolorna. (Man kanske kan undra 

över vad som gjorde att barnen ville sjunga just dessa sånger?) 

 

 

Min tredje grundfråga handlade om vad de tror om ämnets roll i framtiden. Mina resultat visar 

att de är lite splittrade i denna fråga. Pia är orolig eftersom kommunen vill att man ger plats 

för fler barn vid hennes förskola.  

Vera påpekar risken med för mycket rutinartat pappersarbete som tar tid från barngruppen 

även musikens del i verksamheten. Nina och Pernilla förefaller mer förhoppningsfulla inför 

framtiden både vad gäller musikdelen och förskolans verksamhet i stort. Jag drar här en 

parallell mellan att de båda själva startat upp sina förskolor och på så vis har mer att säga till 

om, och även att de arbetar ganska fritt i sin verksamhet och inte hindras av trånga lokaler och 

lika ljudliga arbetsplatser (de är utomhus mesta delen av dagen) Detta tror jag kan ha medfört 

att de är lite mer harmoniska i sitt arbete och inte lika styrda av kommunens påtryckningar. 

  

Varför så få instrument? 

Möjligen hade jag hoppats att mer instrument skulle ha använts av barnen, alltså att de hade 

varit mer delaktiga i spelandet och inte bara i sjungandet. Mötet med musik kan ju vara så 

mycket mer än att bara sjunga. Att få uppleva hur det känns att spela och göra ljud på 

instrument är enligt mig lika viktigt. Tyvärr var det ingen av förskolorna som arbetade så vad 

jag kunde märka vid mitt besök. Kanske också att personalens sätt att använda rytmik och 

pulskänsla skulle kunna utvecklas, något som flera forskare och pedagoger påpekar värdet av. 

Även om det förekom en hel del av ”klappövningar” var rytmen inte alltid så tydligt 
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presenterad och utarbetad. För barn i förskoleåldern är det viktigt med en tydlig rytm, inte 

minst då man sjunger utan instrumentkomp. 

 

 

6.4 Slutord 

Musik i förskolan ger barnen en otrolig möjlighet att utvecklas, kroppsligt (motoriskt), 

språkligt, socialt och musikaliskt. Dalcroze menar att musiken avspeglar både känslolivet och 

det yttre livet och han hävdar att kroppen är musikens grundläggande instrument och att rytm, 

tid, rum och energi hänger ihop med kroppens fysiska rörelser. Hammershøj hävdar dessutom 

att barn som inte får röra på sig, utan tvingas sitta still utvecklar muskelspänningar.  

 

Tanken att sångrösten ”duger bra som den är” tycker jag är en viktig del av förskolans arbete 

med barn och musik. 

Att inte låta oron för den falska sångrösten bli det mest utmärkande vid samlingen, utan 

istället våga ”släppa loss” och försöka bortse från att rösten inte låter perfekt. Ifall 

förskolläraren utstrålar glädje och positivism inför musiksamlingarna tror jag att det är det 

som barnen tar fasta på, och inte hur bra pedagogen sjunger!  

 

Detta nämner både Uddholm och Sundin i sina böcker. De önskar att pedagoger ska sluta oroa 

sig för att sjunga falsk och istället försöka återuppväcka i sig själva den nyfikenhet för ljud 

och rörelse som barn visar. 

 

Det finns olika tillvägagångssätt och olika mål när det gäller arbetet med musik i förskolan, 

och det ena behöver inte utesluta det andra, det handlar om hur man vill att barnens möte med 

musik ska se ut och det är något som man får anpassa efter den barngrupp man arbetar med. 

Jag hävdar att man som pedagog inte ska vara rädd för förändring och förnyelse. 

Jag tycker i det sammanhanget om Sundins perspektiv när det gäller att se på musik som 

något som alla barn bär med sig. Detta medför att man kan se på musikalitet på fler sätt än 

som bara förmåga och färdighet. 

 

Detta arbete har gett mig en bättre översikt om hur musik används i förskolans verksamhet 

och jag har genom mina besök på de olika förskolorna mött många fantastiska och sångsugna 

barn och engagerade pedagoger. Forskning innebär även i bästa fall ett stimulerande utbyte av 
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erfarenheter. Pia ville gärna att jag skulle höra av mig igen och komma med idéer på hur hon 

kan utveckla sina musikstunder ytterligare.  

 

Även all litteratur som jag läst i och med detta arbete har stärkt mig i min framtida roll som 

pedagog i mötet mellan barn och musik. Jag har fått många tips och även viktigt information 

som jag kommer att ha stor nytta av. 

 

Jag har kommit fram till att man inte alltför snabbt ska bedöma eller ”döma” någon skolform 

pga. hur de arbetar med musik i sin verksamhet. Ofta finns det mängder av bakomliggande 

orsaker som bidrar till att musikverksamheten ser ut som den gör. Ekonomiska resurser, 

”tidsbrist”, lokaler, personalen – dess utbildning, förväntningar och ambition, styrdokument 

och det omgivande samhället är alltid faktorer som finns med i bakgrunden när verksamhet 

formas och utvecklas.  

 

Som jag tidigare nämnt hade jag en farhåga att musik i förskolan inte fick den roll som den 

enligt mig förtjänar. Jag föreställde mig måhända att personalen ibland var ”rädd” för att 

sjunga och ”släppa loss”, vilket jag nu upplevt motsatsen till. Ingen av de förskolor jag besökt 

har haft personal som inte vågat sjunga. Att sedan musikstunderna på de olika förskolorna 

hade lite olika karaktär (t ex de kyrkligas något mer ”planerande”) var kanske inget att direkt 

förvånas över. De verkar ha ett tydligt mål och bestämda sånger (däribland de psalmer som 

sjöngs på svenska kyrkans förskola). Sannolikt betyder personalens/lärarnas utbildning och 

yrkeserfarenhet lika mycket (om inte mer?) än förskolans huvudman när det gäller utformning 

av musiksamlingarna. Om man inte anser sig kunna spela ett instrument så bra, så finns ju 

idag inspelade musikbakgrunder, som också kan fungera i sammanhanget.  

 

 

Jag är väldigt glad över att jag valde att skriva om just hur musik kan användas i förskolans 

verksamhet, för det har gett insikt om både forskandets vedermödor och kunskap om barns 

möte med vuxna och musik, och sådan kunskap är ju aldrig tung att bära! 
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 

1. Hur anpassas tonarterna efter barns röster vid förskolor? 

2. Använder personalen vid förskolor sina röster på samma sätt när de pratar med 

flickor/pojkar? 
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Bilaga 

 

 

1. Var detta en typisk musikstund/samling?, om inte på vilket sätt? 

Nina: Ja det var det.  

Ibland har vi samlingar där vi gör annat än sjunger men det ingår alltid sång i samlingar. 

Hej och go´morron sången ingår alltid. Den är viktig för barnen för att se vilka som är här. 

Har vi glömt den är det inte rätt. Bra sätt för att se vilka som är här. 

 

Pia: Ja, det var det. För den här gruppen. 

 

Pernilla: Ja absolut, det var det. 

 

Sara: Så när som på keyboarden, för den har jag plockat med mig hemifrån. Ibland blir 

det mer och ibland blir det mindre, det beror lite på dagsformen hos oss alla. Om vi inte 

har keyboarden så brukar vi istället ha mer maracas istället. Jag försöker ibland med mina 

tre ackord på gitarren men det är inte så ofta. Då får det bli sådana låtar som går i G, D, A.   

 

Vera:  Ja det var det ju, förutom att vi var lite färre barn idag 

 

 

2. Vad är det allra viktigaste i mötet barn/musik? 

Nina: Glädjen! Det ska vara roligt att sjunga, annars kvittar det. 

 

Pia: Upptäcka glädjen med musik tycker jag är det allra viktigaste. 

 

Pernilla: Jag känner att det viktigaste är att alla är delaktiga och får möta musik på den 

nivån där de är. 

 

Sara: Oj vilken fråga! Det viktigaste är att barnen upplever sig själv i det musikaliska 

sammanhanget. Att bygga upp sig själv genom musiken. Deras inre musik får uttryck i 

den musik vi använder är därför att det finns utrymme för deras inre musik. I ord och 

rytm. Det hjälper ju dem tillbaks 



 34 

 

Vera: Det var ju en bra fråga, den skulle jag ha velat ha haft innan och funderat på, 

hahaha! Att barnen tycker att det är roligt och att man själv som vuxen är delaktig och 

tycker att det är roligt, för då får man ju med sig barnen. Det ska vara något som barnen 

behärskar och som blir lustfyllt för dem. 

 

 

3. Ålder/kön? 

Nina: 51 år, kvinna. 

       

      Pia: 46 år, kvinna. 

 

      Pernilla: 40 år, kvinna. 

 

      Sara: 30 år, kvinna. 

 

      Vera: 35 år, kvinna. 

 

 

4. Utbildning (även fortbildning)/erfarenhet av annat yrke? 

Nina: Förskollärarutbildning. Ingen fortbildning i musik. Nej, ingen erfarenhet av något 

annat yrke. 

 

Pia: Jag är barnskötare, men musik har jag hållit på med i några år. Började på musiker i 

Stockholm (spelade altfiol). Ingen fortbildning som barnskötare men jag har Suzuki 

utbildning för fiol, och det är ju att arbeta med små barn så det kan man väl säga är en 

fortbildning. Jag har vikarierat som musiklärare periodvis. 

 

Pernilla: Jag är barnskötare och har ingen fortbildning i musik. Jag har jobbat som 

personligassistent innan. 

 

Sara: Jag har både lärare och förskollärarutbildning. Jag är kantor. Jag gick estetisk 

inriktning på min lärarutbildning så här har jag jobbat mycket med bild och sånt där, för 
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det känns som att det behövs mer kreativt också. Jag har jobbat som sångpedagog och 

pianolärare.  

 

Vera: Jag är barnskötare från början och jag jobbade så i 7 år, och sen har jag läst till 

förskollärare och jobbat som det sen 2001. Jag har jobbat inom många genrer med barn, 

som assistent, på skola, på fritids och små barn och syskon grupp. Men jag har aldrig 

jobbat med någonting annat än med barn. Ingen fortbildning i musik. 

 

 

5. När och var fick du din utbildning?  

Nina: Gick ut 1978 , Högskolan i Karlstad. Då var det inte universitet utan det var 

högskola. 

 

Pia: Gick ut 1982, Södra Latin i Stockholm. Annars har jag läst musik i Falun i två år och 

gått på musikhögskolan. 

 

Pernilla: Gick ut 1984 i Karlstad (läste till barnskötare). 

 

Sara: I Hjo 98-2000 (kantor), och I Umeå gick jag lärarutbildning med inriktning mot 

förskolan och skolans lägre åldrar som det heter nu. 

 

Vera: Först läste jag 3 år i Karlstad på gymnasienivå 88-91. Sen började jag på 

universitetet 98. Och då gick jag förskollärar utbildning, också i Karlstad. 

 

 

6. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Nina: I 30 år. 

 

Pia: I 14 år 

 

Pernilla: I 23 år. 

 

Sara: I 2,5 år 
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Vera: I 6år. (som utbildat förskollärare, 7 år som barnskötare innan) 

 

 

7. Hur stor är barngruppen?  

Nina: 19 barn 

 

Pia: Hela barngruppen är 19 barn, men i den lilla gruppen som vi hade musiksamling med 

nu är de fem stycken. 

 

Pernilla: 17 barn 

 

Sara: 18 barn 

 

Vera: 32 barn 

 

 

8. Ålder på barnen? 

Nina: 2-5. De största blir sex till våren 

 

Pia: I den lilla gruppen är de tre och fyra år. 

 

Pernilla: De är 1-5 år. 

 

Sara: De är ifrån 1-6 år. 

 

Vera: De är 1-5 år. 

 

 

9. Hur ser du på ditt arbete som förskollärare i stort? 

Nina: Positivt. Roligt, omväxlande och just det här med det dagliga mötet med barnen. En 

förmån att få jobba med barnen! 
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Pia: I stort? Ja för det första går det ut på att barnen ska må bra och vara trygga. Det är 

den första delen, men även att de ska lära sig vara bra kompisar. Vi som jobbar med 

barnen har våra specialområden som vi gärna vill lära dom i. 

 

Pernilla: Jag vill vara den goda pedagogen. Jag vill vara en bra förebild för barnen, en 

som får dem att känna sig trygga. 

 

Sara: …Hur då? Det här kan jag prata om i minst tio minuter. Det viktiga är att vi har 

barnen till låns av deras föräldrar så i samarbete med hemmen försöker vi stimulera 

barnen utifrån deras egna förutsättningar och plocka fram de starka sidorna, men även de 

svaga, att barnen förstår vad de är för filurer. Att de känner sig själva så mycket som t ex 

en fem åring kan göra. Så att de vet när de börjar skolan att så här funkar jag i en 

barngrupp. De tänker ju inte som vuxna på det sättet men de har ändå en viss förståelse för 

sig själv och sin omgivning och att de byggd upp en trygghet inombords under 

förskoletiden. För det tror jag att vi kan bidra med. Och om man nu bortser från hemmet 

så tror jag att vi kan stärka individen i en grupp. Att våga vara, ha självkänsla, 

självförtroende och likadant hur man upplever och lär saker. I alla fall jag är väldigt 

mycket så där att man lyfter fram om ett barn är kinestetiskt eller auditivt, att man tänker 

på hur det barnet bäst lär sig och försöka stimulera den inputen. Då är man tillbaka till det 

att man utgår från varje barn. Vi hade många seminarier som handlade om Howard 

Gardner när jag läste till lärare och detta tycker jag är väldigt intressanta tankar. De 

handlar ju om just det att barn har olika intelligenser och lär på olika sätt. 

 

Vera: I stort ser jag väl att vi har en viktig roll. Vara en förebild. Ja, hjälpa barnen framåt. 

Det är ju inte bara en förvaring, lek och lärande ska ju vara i en helhet. Förebild och se till 

att barnen får ett lustfyllt lärande. 

 

 

10. Har din/er arbetssituation förändrats de senaste åren?  

Nina: Ja, vi blev natur förskola 2002 så då har det ju förändrats eftersom vi har den mesta 

verksamheten utomhus. Och det var det vi kände vi som jobbar här, att det var så vi ville 

arbeta. Så det har förändrats till det positiva. Men för många år sen var barngrupperna 

mycket mindre, men det var för många år sedan. De senaste åren har barngrupps 

storlekarna varit i den här storleken.  
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Pia: Ja det har den. Nu är det fler barn än vad det var när jag började här. 

 

Pernilla: Ja det har den. Jag har varit kommunalt anställd i 22 år. Men för 1,5 år sedan 

fick jag och en tjej till idén om att starta ett personalkooperativ. Allt som allt är vi fyra 

stycken delägare och då är alla barnskötare. Vi har en naturinriktning på vår förskola. Vi 

öppnande 1/8- 2006. 

 

Sara: Ja det kan jag säga att det gjort för de flesta här, för det har varit omstruktureringar. 

För tre år sedan kom Pia hit som är ansvarig på stället och nu i Julas så kom jag. Så här 

har det varit omstrukturering i viss mån. Men Petra och Inger har ju varit här väldigt 

länge, men det är både nya och gamla rävar. 

 

Vera: Ja vi har ju bara varit igång i 1,5 år så vi ändrar hela tiden för att hitta ett bra 

arbetssätt och få det att fungera. Så vi är väldigt flexibla här. 

 

   

11. Hur tror du att arbetssituationen kommer att se ut för dig/er som förskollärare? 

(kommer arbetsuppgifterna att vara de samma)? 

Nina: Positiv hoppas jag. Det viktiga är att man är engagerad själv. Att man känner ett 

engagemang som man förmedlar till barnen och en positiv känsla och då tror jag att man 

får mycket tillbaka. Jag hoppas att arbetsuppgifterna kommer att vara de samma men sen 

är det en del praktiska uppgifter som vi känner att vi egentligen inte vill ha eftersom de tar 

tid från barngruppen. Men jag tror att vi kan påverka det. 

 

Pia: Vet inte, för nu är det lite prat om det här om allmän förskola. Jag vet inte vad som 

kommer hända, om vi kommer att ha bara yngre barn i framtiden, det är sådana 

funderingar som man har. Men annars trycker kommunen på och undrar om vi kan få plats 

med fler barn, det var det prat om förra veckan. Det känns lite jobbigt. 

 

Pernilla: Jag tror att vi kommer att ha de samma arbetsuppgifterna här på vår förskola 

som vi har nu. I de kommunala förskolorna där jag jobbade förut märkte jag att det blev 

mycket pappers arbete. Vad det gäller barngruppens storlek så har vi ett kontrakt som gör 
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att vi inte ”behöver” ta in fler barn, men vi vill ju hjälpa kommunen, men vi är inte 

tvungna att ta in fler. Jag ser positivt på framtiden. 

 

Sara: Det finns alltid en ram som är den samma, för du kommer aldrig ifrån att man 

måste äta, sova, tvätta händerna och lära sig gå på toaletten och den ramen kommer aldrig 

förändras. Men sen gör ju barnen att det aldrig är det samma. Det är föränderligt eftersom 

det hela tiden är nya barn. 

 

Vera: Det har ju hänt mycket bara de senaste åren. Vi har fått väldigt mycket mer 

arbetsuppgifter än vad vi hade förr. Då hade man en föreståndare på ställena som skötte 

allting annat och vi skötte barnen, så bara de senaste åren har det hänt massor. Så jag kan 

ju tänka mig att det kommer att läggas på ännu mer. Och då blir det mer och mer 

administrativt, det sista jag nu har hört är att försäkringskassan vill att vi ska skriva intyg 

när föräldrarna är hemma för vård av sjukt barn. Vi ska vara kontrollanter och intyga. Det 

är en massa små saker som kommer hela tiden som man kanske inte tycker är någon stor 

grej men alla små grejer tar ju tid från barnen. Hela tiden fortgår ju jobbet med barnen 

men alla extra saker hamnar ju på hög och det blir en stressfaktor för oss som gör att man 

aldrig känner sig tillräcklig. 

 

 

12. När tycker du att en musikstund/samling fungerar bra/mindre bra? 

Nina: Det får inte vara på eftermiddagen då barna är trötta, då kan jag tänka mig att det 

inte fungerar. Jag tror att det fungerar bäst på förmiddagen när barnen är pigga, alerta och 

koncentrerade. Men sen tror jag att musiksamlingar är ett bra sätt att fånga in barnen. 

Innan maten brukar vi samla barnen och då kan de vara lite röriga, men börjar man att 

sjunga så fångar man dem. Samla dem genom att sjunga.  

 

Pia: Ja… Det fungerar bra när man märker att barnen är intresserade och tycker att det är 

kul, då fungerar det ju bra. Även om de kommer med sina kommentarer i mellan så är de 

ändå med i det hela. För det finns perioder då man märker att de barnen inte är lika 

intresserade och de är ju svårare att få med eftersom de kanske tröttnar efter en liten stund 

och det är väl ett exempel på en mindre bra musikstund. Då är det även möjligt att de stör 

för de andra. 
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Pernilla: Ja här fungerar de bra både ute och inne. Jag har aldrig varit med om någon 

dålig samling här på förskolan. Barnen som går här gillar att sjunga! 

 

Sara: Det är när vi hamnar i en sån där bubbla. Det bara är total närvaro och man känner 

att vi bra improviserar. Vi kan ha bestämt någonting och så får vi en tiominutare där man 

bara är i den där bubblan. Om vi tar t ex ”lejon sången” så kanske den skulle gå över i en 

lek om lejon, bara ett varande som stoppar tid och rum och man känner att barnen bara 

suger in allting och det blir homogent och alla är lika delaktiga. Mindre bra fungerar det 

när man märker att barnen blir, ja som nu på slutet, det blir ju tråkigt att sitta och vänta på 

en fruktskål t ex. det är inte det optimala. Sen är det lite så inför vår lilla konsert på 

ålderdomshemmet imorgon att det inte blir riktigt det samma för man måste förbereda 

dem på att det kommer att vara lite så här imorgon. Hade vi inte haft konserten imorgon så 

hade vi nog varit lite mer spontana! 

  

Vera: Ja det är när det är ett bra antal barn och vuxna. Det får inte vara för många barn för 

man ska helst kunna få ögonkontakt med alla barn och alla ska bli sedda. Det ska vara 

välplanerat också. Improviserar man känner barnen av det och det blir rörigt direkt. Är 

man den som ska hålla i musikstunden kan inte samtidigt hålla koll på alla barn, det får ju 

någon annan göra då. 

 

 

13. Hur tänker du/ni på er avdelning när du/ni lägger upp en musikstund/samling? 

Nina: Ja dels har vi sånger efter årstider så det tänker man på, sen om vi har mycket små 

barn att sångerna ska passa även dem. För sångsamlingarna har vi tillsammans hela 

gruppen. Och sen att barnen själva får bestämma vad de vill sjunga för något. Barn älskar 

att upprepa sånger. Speciellt de mindre barnen gillar att upprepa och sjunga samma sånger 

hela tiden.  

 

Pia: Jag försöker ju ha lite variation. Nu är ju det här en grupp som träffas mer än en gång 

i veckan därför har jag ju inte det här med namn sånger och avslutning, för här slutar det 

ju liksom inte. Det är ju inte avslutning riktigt på samma sätt så därför spelar vi och går ut. 

Det blir ju lite annorlunda eftersom jag är en fröken som ändå finns här på deras förskola. 
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Pernilla: Vi jobbar med olika teman som sträcker sig över 3 veckor och just nu jobbar vi 

med ”i sagans värld”. Så som vi satt ute idag och hade musiksamling har vi en gång i 

veckan, men vi har två stycken skogsdagar då sjunger vi i skogen samtidigt som vi 

upptäcker naturen. 

 

Sara: Många gånger är det så på förskolor att man har mycket i ryggsäcken som man bara 

plockar fram. Som Inger är jätte bra, för hon kan massa texter och jag är mer sån att jag 

kan plocka fram mycket från böcker och gör gärna i ordning sångpåsar eller har med 

gosedjur och så där, så att man har någonting till, gärna en röd tråd. Så brukar jag göra. 

Helt plötsligt kanske jag har en drama övning mitt i då vi står och viftar och är träd, haha! 

 

Vera: Ja vi tänker ju i första hand att det ska vara lustfyllt och konkret. Idag hade vi 

musiklek, men ibland har vi ju det här att man plockar en grej ur en påse som man ska 

associera sånger till, och ibland har vi sång kort, det handlar om att det ska bli konkret för 

barnen och att de ska kunna associera till sånt de känner igen. Det är viktigt att det inte är 

för långt. Det ska upprepas och vara en ram, samma början samma slut.  

 

 

14. Använder du/ni er av musik som mål eller musik som verktyg i er verksamhet? 

(Ska musiken i sig berika barns liv eller ska den främst förbättra barnens sociala 

utveckling, inför skolan t.ex.)  

Nina: Både och tycker jag. Musik är en naturlig del av barnens vardag. Jag tror att den 

främjar mycket socialt också, att man känner en gemenskap när man sitter och sjunger 

tillsammans. Vi gör ju mycket rörelse sånger också. 

 

Pia: Alltså… främst tycker jag att musik är ett mål i sig, men så har jag även märkt mer 

och mer att man kan använda det för barn som har svårt med språket t ex kan man klappa, 

det såg jag väldigt tydligt i våras när ett barn hade svårt med språket. När vi klappade 

hennes namn kunde hon helt plötsligt säga sitt namn vilket hon inte tidigare hade kunnat 

göra. Så då är det ju ett medel, men det har kommit sen, men det är både och. Man vet ju 

att musik hjälper till jätte mycket och då blir det ju ett medel. 

 

Pernilla: Ja det tycker jag är både och. Just nu har vi fokus på sagor men alla barn 

behöver sång både för den språkliga utvecklingen och den motoriska, så det är både och. 
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Sara: Jag kan inte säga att vi väljer mellan dessa två. Utan det är lika delar, för vi får ju 

barnens utveckling på köpet men det är ju snarare att musiken i sig är ett mål. Just nu har 

vi ljudtema så då bli ju ljud och musik ett mål men man får ju det andra på köpet. 

 

Vera: Å hjälp vilka frågor! Det beror nog på vem du frågar för jag är ju den som mest 

håller i musiken och det är ju för att jag brinner för det och tycket det är roligt och då 

kanske man har en annan syn på det. Jag kan ju se musiken som ett verktyg där du får in 

språkutveckling, motorik, kamratskap, alltså alla bitar som ska finnas med i förskolan kan 

du få genom musiken. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det faktiskt. Men jag tycker 

det hänger ihop. Barn tycker ju musik är roligt för de är ju musiska.  

 

 

15. Vilken betydelse hoppas du att musiken ska ha för barnens framtid? 

Nina: Ja… att de ska kunna känna glädje i sång och musik. Jag tror ju att musik är viktigt 

för alla människor, även de som säger att de inte kan sjunga, så tror jag musiken är viktig 

för alla. Även det att lyssna på musik 

 

Pia: Ja det vet jag inte, men att det har stor betydelse det har det ju. Men att det har olika 

betydelse för olika barn det har det ju. Lite kul att se de som gick här när de var små som 

nu går på musikestet. Det är kul, men vi är ju en del bara, de får ju andra impulser också. 

Hemifrån och i skolan och så. 

 

Pernilla: Glädje! 

 

Sara: Å massor, hahaha!! Nä men det märks ju så väl…går du på en konferens och någon 

plockar fram en gitarr och folk börjar sjunga vad händer då? Vi tror idag i vårt samhälle 

att vi ska ha så mycket styrt, och det ska vara så snyggt och vi jagar hela tiden någonting 

som finns inombords. Folk säger att ”jag kan inte sjunga”! Men det kan du väl visst. Vad 

spelar det för roll om det är lite små falskt, och hur känns det när du sjunger? Sjung bara 

på ett mmmmmmmm och hur känns det? Jo det är ju lite skönt säger folk då. Och det är 

det man vill att barnen ska känna för de har ju det intuitivt, dom behöver man inte tala om 

det för, det är lika med fantasin, vuxna tappar ju sin men det är ju de ledarna och uppsatta 

personer som har lite fantasi kvar som blir de stora människorna. Det är inte de som är det 
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här jagandet efter materialism, utan det är de här med kreativiteten kvar som vågar leka i 

det vuxna rummet som blir de stora ledarna och detta vill jag att barnen ska ha kvar! Att 

de inte blir stor för snabbt. Så tänker alla här, därför trivs jag så bra. 

 

Vera: Det är ju lite samma där. Man hoppas ju att de ska känna att det är ett uttryckssätt. 

Att man kan må bra av att lyssna på musik eller sjunga. Men det är ju även vad de får med 

sig hemifrån som spelar roll. Vi kan ju bara göra våran del här i förskolan. 

 

 

16. Vet du något om hur man arbetar med barn/musik på andra förskolor? Hur i så 

fall? 

Nina: Jag tror ju att det beror mycket på de vuxna, om de har en positiv attityd till musik 

och tycker att det är roligt att sjunga. Många har ju det men jag tror nog att det finns 

förskolor som inte sjunger nästan någonting eftersom de vuxna tycker att det känns svårt 

och jobbigt. 

 

Pia: Jag tror inte det i allmänhet eftersom det tar väldigt mycket tid att jobba så här. I och 

för sig så skulle det väl inte göra något att upprepa sig år efter år heller, men det är mycket 

för min egen skull som jag vill byta. Många saker skulle säkert hålla. Det är svårt att få till 

dessa möjligheter som vi har så jag tror inte att andra förskolor jobbar så här. Men det 

vågar jag inte lova… 

 

Pernilla: Av egen erfarenhet vet jag lite om hur man jobbar med musik på andra förskolor 

och det är en positiv erfarenhet.  

Vi sitter ju ute och har musiksamling här en gång i veckan, ute vid vår grillplats och så 

jobbar ju inte alla förskolor. 

 

Sara: Jo.. Det är väl ofta sång påsar och man har en liten samling. Men det är inte alla 

som vågar att släppa loss. Ofta är förskollärare bra på det, när man kommer upp i lite 

högre åldrar sen så är lärarna lite mer rädda för det. De är så styrda av sin läroplan. Vissa 

förskollärare är ju hämmade men då får man lämna över den delen till någon annan. Men 

det är skönt tycket jag att det finns så naturligt. 
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Vera: Ja det vet jag dels för att jag jobbat så länge och dels för att jag sprungit runt som 

vikarie och för att jag själv gjorde ett sånt här examensarbete på universitetet. Jag sprang 

runt och intervjuade för att se hur de använder musik i förskolan, haha. Det är ganska sig 

likt, konkreta saker med visor och finger ramsor och rörelser och få med hela kroppen. 

Många använder sig nog inte av instrument för att de är rädda för att inte kunna och våga. 

Och då tror jag inte det är rädsla inför barnen utan det är nog inför andra vuxna. 

 

 

17. Vilken musik är du själv mest intresserad av? (engagerad i) 

Nina: Privat? Ja, jag är nog allätare, allt utom jazz och hårdrock. 

 

Pia: Ja, med fiol har det ju varit klassiskt men på senare år har det inte blivit så mycket 

eftersom jag knappt spelar längre. För min del är det mycket av kyrkans musik nu, och 

den musik som spelas där som ofta är mer lättsam musik. Men jag har ju det klassiska 

med mig! 

 

Pernilla: Jag har tre små barn själv som gillar att sjunga barnsånger så det gör jag mycket. 

Det blir mycket musik i vardagen, man går och trallar. 

 

Sara: Ähhh, kammarmusik, jazz och folkmusik och opera,hahaha!! Dansband är jag inte 

engagerad i men mest kör. Jag sjunger i kammarkören, och har alltid sjungit mycket i kör 

men jag lyssnar mycket på jazz. 

 

Vera: Å kära nån. Sen man fick barn så är det inte mycket populärmusik om jag säger 

som så. Jag är mycket engagerad i barnvisor och musik för barn. Men jag själv gillar 

visor. Svenska kulturarvet. Det tycker jag är viktigt att barnen får med sig, att det finns 

annat än ”imse vimse spindel”.  
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OBSERVATION 

 

1. Använder de sig av instrument i samband med samlingen? 

Nina: Ja, gitarr används på alla sångerna. 

 

Pia: Ja gitarr används på alla sånger utom två. Barnen spelar ägg på en sång. 

 

Pernilla: Nej 

 

Sara: Ja, keyboard. Barnen spelar ägg på en sång. 

 

Vera: Nej 

 

 

2. Använder de sig av redan inspelade bakgrunder? 

Nina: Nej 

 

Pia: Nej 

 

Pernilla: Nej 

 

Sara: Nej 

 

Vera: Ja 

 

 

3. Använder de rörelser? 

Nina: Ja det gör de. På fyra av tolv sånger har de rörelser. 

 

Pia:  Ja, rörelser används på två av de sju sångerna och på en av de två ramsorna. 

 

Pernilla:  Ja, rörelser användes på sju av de tretton sångerna. 
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Sara: Ja, rörelser används på sju av de fjorton sångerna. 

 

Vera: Ja, på alla  

 

 

4. Hur är de placerade i rummet (i ring, utspridda, osv.)? 

Nina: De sitter på fyra stycken låga trädstockar som är placerade som en fyrkant. Alla ser 

varandra och alla ser mitten. Just denna dag satt de på tre av stockarna och jag satt på den 

fjärde och filmade. Bredvid mig satt en liten flicka. 

De hade själva valt hur de ville sitta. På en stock satt de lite större pojkarna tillsammans 

med en förskollärare som hade en yngre flicka i knäet. På en av de andra stockarna satt 

förskolläraren som spelade gitarren och tre stycken flickor. På en annan stock satt de lite 

yngre barnen tillsammans med en förskollärare. Hon hade en av de yngsta flickorna i sitt 

knä. 

 

Pia: De sitter i en liten ring på golvet på små dynor. Det är bara fyra barn där (de ska 

egentligen vara fem) och en fröken. Rummet är ganska stort så fröken har avgränsat halva 

rummet, så det är bara ena halvan av rummet som används. På en av sångerna dansar de i 

ring och på några andra går de runt på led och på en dansar de fritt. 

 

Pernilla: De sitter ute på små stubbar som är placerade i en ring kring grill platsen. 

Samlingen äger rum i deras s.k.  grill hus. Vid denna samling satt två av de elva barnen i 

någon av barnskötarnas knä. 

 

Sara: De är placerade i en ring mitt på golvet. Keyboarden är placerad mot väggen vilket 

gör att den står bakom några av barnen. Fröknarna är utspridda runt i ringen (förutom 

Anna som spelar keyboard på de flesta sånger, de gånger hon inte spelar sitter hon med i 

ringen). 

 

Vera: De är placerade i en ring. Antingen står de upp och gör rörelser, eller så sitter de 

ner. På en sång låg barnen på golvet och fröknarna smekte dem på ryggen. 

 

 

5. Vem bestämmer vilka sånger som ska sjungas, barn/förskollärare? 
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Nina: De första sångerna som sjungs är ”hej sången” och ”namnsången” som alltid 

används. Efter att dessa sånger är sjungna görs en ramsa som fröken väljer. Sedan tar hon 

fram en blå påse. De stora barnen får stoppa ner handen i påsen och ta upp ett föremål, t 

ex en kotte och sedan hjälps alla åt att välja vilken sång som passar att sjunga till denna 

kotte (i detta fall ”ekorren satt i granen”).  

När alla de stora barnen fått ta ett föremål görs ytligare en ramsa som fröken väljer och 

sedan sjungs önskesånger. Det blir totalt två stycken önskesånger. Jag tycker det verkar 

som att alla är delaktiga i valet av sånger. 

 

Pia: Fröken bestämmer alla utan en. Hon visade en liten kattnalle och då ville barnen 

sjunga ”Lille katt”. Meningen var egentligen en annan sång, men de fick sjunga den de 

önskade också. 

 

Pernilla: De två första sångerna som sjungs är ”hej sången” och ”namn sången” som jag 

förmodar har sin givna plats i samlingen. Fröknarna är väldigt måna om att barnen ska 

bestämma sånger och allt som allt bestämmer barnen sex av de trettonsångerna. De övriga 

sångerna bestäms av fröken. 

 

Sara: De repeterade för den konsert som de ska ha på ett ålderdomshem. Alla sångerna 

var bestämda eftersom de ingår i programmet. Dock användes en påse som barnen fick ta 

saker ur, men de sånger som då valdes hörde ändå till programmet. Det är möjligt att 

barnen har varit med och bestämt vilka sånger som ska ingå vid konserten, men jag har 

svårt att tro det. 

 

Vera: Det är en redan inspelad skiva och de brukar sjunga till dessa låtar. Det är en skiva 

med fullt kompband och redan inspelad sång. 

 

 

6. Vilken aktivitets nivå har barnen/förskollärarna? 

Nina: Alla är närvarande och på sitt sätt aktiva. Det märks att vissa barn trivs med att sitta 

tysta och iaktta samlingen medan andra är mer framåt. Koncentrationen i gruppen är hög 

och det är inget barn som sticker ut och ”stollar” sig eller försöker överrösta någon annan.  

Alla tre förskollärarna sjunger och tar i, och är mycket aktiva. 
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Pia: Barnen är aktiva och närvarande. De har spring i benen, det märks men det kan ha att 

göra med att de inte ska sitta stilla hela tiden eftersom rörelse i form av dans ä ett av 

inslagen i musikstunden. Eftersom bara en personal är närvarande ”hänger allt” på henne. 

Hon behärskar gitarren bra och det märks att hon tycker om att sjunga och röra sig 

tillsammans med barnen. 

 

Pernilla: Det fungerar bra och alla barnen är närvarande och koncentrerade. Det jag 

reagerade på var att jag tyckte att många av barnen var små, men det är ju inte så konstigt 

eftersom de är mellan 1-5 år. Det var en av fröknarna som var den som mest hördes när de 

sjöng (det var samma kvinna som var den som ”höll i” samlingen), de andra hördes inte 

mycket. 

 

Sara: Barnen är väldigt aktiva och sjunger mycket. Det var bara 8 stycken barn 

närvarande vid samlingen och de var alla ganska stora. Efter att 25 minuter av samlingen 

gått märktes att de tappade koncentrationen. Jag lade märke till att det för speciellt en 

fröken var viktigt att barnen sjöng ”fint” och spelade ”rätt” på ägget, men detta kan ju ha 

att göra med att de ska ha konsert. Alla fröknar sjunger och gör tydliga rörelser. 

Aktivitetsnivån är hög både hos barn och vuxna. 

 

Vera: Det märks att de är vana att arbeta med musik på detta sätt. De kan sångerna och 

vilka rörelser de ska göra till. Frida håller i musikstunden och är den av de två fröknarna 

som sjunger mest och gör tydligast rörelser. Barnen är uppmärksamma på vilka sånger 

som kommer och de är aktiva och engagerade. 

 

 

7. Vad är i fokus vid samlingen? (tema, rödtråd, osv.) 

Nina: Momentet då de större barnen fick ta föremål ur den blå påsen och alla fick hjälpa 

till att komma på passande sånger var mycket i fokus. Det var nog bara en tillfällighet att 

det var just de stora barnen som fick ta saker ur påsen för på filmen säger fröken att det 

var deras tur idag (alltså har de små redan gjort det). Att de tillsammans skulle nå ett 

”resultat” och komma med idéer på sånger verkar vara tanken med detta moment. 

Givetvis hade ”hej sången” och ”namnsången” sin givna plats eftersom de sjungs vid varje 

samling. 
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Pia: Skillnaden mellan starkt/svagt återkommer i stort sett alla moment. De gestaltar hur 

olika djur rör sig (stora rörelser/små) och hur de låter (sjunga stark/svagt).  De övar på att 

lyssna på musiken genom att stå helt still när fröken slutar spela på gitarren (detta tyckte 

de var lite svårt det märktes). Det märks att fröken har ett tydligt mål med musikstunden  

och att hon valt moment som övar barnen på olika saker. Mycket upprepning av sångerna        

förekommer eftersom de gestaltar på olika sätt. 

 

Pernilla: Just nu arbetar de med temat ”i sagans värld” men det var inget som märktes vid 

musiksamlingen. Att barnen skulle vara de som valde sångerna verkade vara det som var 

mest i fokus, lika så rörelse momenten. Jag antar att ”hej sången” och ”namn sången” 

används vid varje musiksamling. Inga saker användes för att förstärka musikupplevelsen 

(t ex kottar, nallar o sv.), inga instrument användes heller, men jag hörde talas om att en 

av fröknarna spelar gitarr ibland men vill inte ta med sig den utomhus när det är kallt 

eftersom den stämmer om sig. 

 

Sara: Konserten är själva målet kan man säga. De arbetar mot ett mål och de är 

fokuserade på det. Rörelser användes mycket, lika så skillnad mellan starkt/svagt. Detta 

var mer en musikstund än en samling. Inga namnsånger användes utan det var bara sånger 

som ska framföras vid konsert tillfället. De hade mitt i samlingen en ”peppnings ramsa” 

då de alla sa att de ska fixa det! De upprepar sångerna många gånger. 

 

Vera: Det som är i fokus är att sjunga och göra rörelser till redan inspelad bakgrund. De 

kallar detta för musiklek. De sjöng en ”börja sång” och en ”avsluta sång” utan inspelad 

bakgrund. 

 

 

Övrigt (Nina): Detta är ett naturdagis och de har sina samlingar utomhus. Vid denna 

samling var 14 barn och tre förskollärare och jag närvarande. 

 

 Allt som allt sjöngs 12 stycken sånger 

 Rörelse moment på fyra stycken av sångerna 

 Ramsor, två stycken (där takten hölls av att fröken trummade på 

gitarrlocket) 
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 Två stycken önskesånger (som jag räknat i de 12 sångerna som sjöngs) 

 Samlingens längd: 15 minuter 

 

 

 

Övrigt (Pia): Detta är Pingstkyrkans förskola och de använder Pingstkyrkans lokaler 

för sina musikstunder. Just vid denna samling var vi i en annan lokal eftersom golvet 

höll på att repareras.  

Förskolan jobbar så att de delar upp barnen i grupper efter ålder. Den grupp jag var 

med har musikstund en gång i veckan och då sjunger de sånger som är anpassade efter 

just deras ålder (3-4 år, räven och bävern). De har även storsamling då alla barn är 

med, (vid frukten och maten) och då kan det hända att de sjunger men det är i mån av 

tid. De större barnen som jag inte träffade vid mitt besök kommer att ha musik senare i 

höst (just nu har de lässtund) och i vår kommer studenter från danshandledar linjen och 

dansar med dem istället. 

Vid musikstunden var fyra barn, en barnskötare och jag närvarande. 

 

 Allt som allt sjöngs 7 stycken olika sånger (dessa upprepades mycket) 

 Rörelsemoment på två av dessa sånger 

 En ramsa utan rörelse 

 Två ramsor med rörelse (dessa upprepades också många gånger) 

 En önskesång 

 Dans i ring, en sång 

 Röra sig fritt i rummet, en sång. 

 Musikstundens längd: 30 minuter 

 

Som jag redan påpekat upprepades sångerna många gånger vilket gjorde att de t ex 

började en sång med att sitta på golvet och sedan sjöng de samma sång fast de dansade i 

ring. Det var ganska få sånger men upprepningarna gjorde att de användes på olika 

sätt. 
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Övrigt (Pernilla): Denna förskola är ett personalkooperativ med naturinriktning. Denna 

sångsamling hade de utomhus, sittandes på små stockar som fanns vid deras grill hus. 

Stockarna var placerade i en ring så att alla såg varandra och mitten. Vid denna 

samling var 11 barn, 3 barnskötare, en mamma och jag närvarande. 

 

 Allt som allt sjöngs 13 stycken sånger 

 Det var det rörelsemoment på 7 stycken av dessa sånger 

 Inga ramsor ingick i samlingen 

 Av de 13 sånger som sjöngs var 6 stycken önskade av barnen 

 En sång var en ren klappsång (man klappar händerna, bakom ryggen 

o sv.)  

 I två av de 13 sångerna klappades takten 

 I en sång höll alla varandra i händerna (den första sången) 

 Musiksamlingens längd: 16 minuter 

 

 

Övrigt (Sara): Detta är Svenska kyrkans förskola. Totalt var 8 barn, 4 fröknar och jag 

närvarande. 

 

 Allt som allt sjungs 14 stycken sånger 

 Det är rörelsemoment på sju av dessa fjorton sånger 

 En ramsa som används för att peppa varandra inför konserten 

 Anna läser texten på två av de fjorton sångerna innan de sjungs 

 På en av sångerna togs en tavla fram och då pekade Inger på de 

saker de sjöng om (detta var en psalm) 

 Inga önskesånger användes 

 Musiksamlingens längd: 32 minuter 

 

 

Övrigt (Vera): Detta är ett ”vanligt” kommunalt dagis med två avdelningar som 

används som en. Barnen går fritt mellan avdelningarna. Byggnaden är en barack. 

Totalt var 13 barn, 2 fröknar och jag närvarande. 
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 Totalt sjöngs 7 stycken sånger 

 Två av dessa sånger sjöngs utan kompskivan (”börja”, 

”avslutnings” sångerna) 

 Fem sånger sjöngs till skivan 

 Det var rörelse moment på alla dessa sju sånger 

 Barnen stod upp på en av de sju sångerna och gjorde rörelser 

 De stod upp och sträckte på kroppen utan någon musik alls 

 På en av de sju sångerna låg barnen på golvet och fröknarna 

smekte dem på ryggen 

 Musikstundens längd: 15 minuter  

 


