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Abstract   
 
In my essay I have chosen to examine how and with what purpose teachers use music in pre-

school. The research is based on literature studies and qualitative interviews. Four teachers 

have been interviewed and the result from this research shows that all of these teachers use 

music with the means of stimulating children’s language, motoric and social development. 

Despite this, it seems as music is not used enough in pre-school. There are few possibilities 

for children to spontaneously create and make experiments with music. The work with 

instruments doesn’t function well and it’s not accessible for children in more than controlled 

situations that rarely take place often. The research also includes an analysis of the reasons for 

this. 

 

 

 
Sammanfattning  
 
I min uppsats har jag valt att undersöka hur och i vilket syfte pedagoger använder sig av 

musik i förskolan. Undersökningen baserar sig på litteratur och kvalitativa intervjuer. Fyra 

förskolelärare har intervjuats och resultatet visar att samtliga förskolelärare använder sig av 

musik med syfte att stimulera barnens språkliga, motoriska och sociala utveckling. Trots detta 

tycks musiken inte användas tillräckligt i förskolan. Det finns få situationer, där barnen själva 

spontant får skapa och experimentera med musik. Arbete med instrumenten fungerar dåligt, 

de finns inte tillgängliga för barnen mer än vid styrda aktiviteter som dessutom förekommer 

sällan. Undersökningen innehåller även en analys över orsakerna till detta. 

 

 
 
 
 
Nyckelord: didaktik, lärande, musik, musikalisk miljö, pedagog  
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Inledning  

1.1 Ämnesval  

Jag har alltid varit intresserad av estetiska ämnen speciellt av musik. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning och vikariat hade jag många möjligheter att observera hur 

pedagoger jobbar med musik tillsammans med barn. En del av förskolelärarna tycktes ofta ha 

spontana musiksamlingar, där barnen fick sjunga, röra sig till musik och spela olika 

instrument. Barnen fick även ta initiativ själva och bestämma hur de ville jobba. Vissa 

förskolelärare hade mest styrda musikaktiviteter, de använde sig av ett speciellt anpassat 

material, betonade musikens vikt i sina lokala läroplaner och växlade musikaktiviteter 

beroende på vilket tema de jobbade med. Några pedagoger tycktes inte ha några särskilt 

planerade musikaktiviteter, utan de tillät barnen att sköta bandspelaren själva och organisera 

eget disko. Ibland kunde det förekomma spontana rörelse- och musiklekar. Ofta användes 

musiken för att lugna ner barnen, speciellt när det var stökigt eller när barnen skulle sova. 

Sjungandet förekom oregelbundet och mest vid högtider. Instrumenten som fanns i förrådet 

användes sällan, varken av personalen eller barnen. Även själva miljöerna och pedagogernas 

prestationer hade tydliga kontraster. Skillnaden i pedagogernas sätt att handskas med musik 

gjorde mig nyfiken och jag har bestämt mig för att hitta förklaringar till detta. För mig 

personligen är det viktigt att få insikt om vad jag, som blivande pedagog, kan bidra med för 

att organisera bra och meningsfull musikverksamhet med tydliga mål, syften och struktur och 

på sådant sätt få inblick i musikens didaktiska aspekter. 

 

1.2 Bakgrund 

I Lpfö 98 står det att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande 

förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer […]  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 

Enligt styrdokumentet skall musikverksamheten ha sin givna plats i förskolan. Men i 

läroplanen finns det inga tydliga förklaringar om vilket slags lärande och utveckling som 

musiken ska bidra till och inte heller om hur man som förskolelärare ska göra detta. 

                                                 
1 Lärarens handbok, 2004, sid. 28 
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 Det är upp till varje enskild pedagog hur man tolkar innehållet för att det skall bli praktiskt 

genomförbart.  

  

 1.3 Syfte   

Med denna undersökning vill jag ta reda på i vilket syfte förskolelärare använder sig av musik 

och vilket värde och vikt tillskriver de för musik som en pedagogisk metod för barnens 

lärande i förskolan.  

 

2. Litteraturgenomgång  

  

2.1 Lärandet som ett samspel mellan kroppens sinnen, lek och kreativitet  

  

Merleau-Ponty, grundaren av teorin om den levda kroppen, menar att kroppens förhållande 

till omvärlden är varken mekaniskt eller biologiskt, utan existentiellt. Kroppen kan inte 

jämföras med ett fysiskt föremål utan snarare som ett konstverk. Den förmedlar sitt budskap 

genom sitt kroppsliga språk, gester, mimik, rörelser och hållning. Kroppen i sig är expressiv 

och meningssökande. Genom våra sinnen känner vi omvärlden och utan dess förmåga till 

perception och kännande kan inte vi existera som reflekterande människor, människor med 

språk och identitet. Det lilla barnet är kroppssubjekt och hela människokroppen är en helhet 

av tankar, känslor, förnimmelser och fysiologi. Genom sinnena (kroppslig perception) vidgar 

barnet sina erfarenheter och lär sig nya saker. Forskaren betonar att det är väldigt viktigt att 

uppmuntra barn att röra på sin kropp och att kroppens rörelser är sociala och meningsfulla. 

Ponty förklarar också att varje människa har sin livsvärld som är unik och består av olika 

slags erfarenheter. För att pedagogen ska kunna möta barnens livsvärld måste man försöka 

förstå barnet i sin helhet med hans kropp, gester och ord. (att tona in) Detta kräver att 

pedagogen involveras med hela sin värld och försöker att skapa samspelande atmosfär, där 

man är lyhörd och intresserar sig för barnens intentioner, erfarenheter och upplevelser. Barnen 

måste också få uppleva sig som medskapande medmänniskor genom att de får möjlighet att 

påverka situationen och kunna ta initiativ. 2 

 

 

 

                                                 
2 Johansson, 2005 
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Den svenske filosofen Jan Bengtsson definierar kroppen som den fenomenala kroppen. Enligt 

honom är kroppen inte ett mekaniskt föremål som reagerar på omvärldens stimuli och 

kroppsliga handlingar kan inte beskrivas som enbart mekaniska. Våra erfarenheter sätter sig i 

kroppen som ”kroppskartor” och det är kroppen som först förstår världen. Färdighet (den tysta 

kunskapen) och kroppens rörelse hänger samman. Kroppen är den primära substansen för 

barnets förståelse och den är ett jätteviktigt verktyg för att utforska världen och odla relationer 

med sin omgivning. 3 

 

 Jernström och Lindberg betonar att barn lär sig saker och ting med kroppen och med alla 

sinnen. Skribenterna anser att estetiska erfarenheter är grundläggande för barn för att de ska 

kunna skaffa sig nya kunskaper, bearbeta känslor och kommunicera. Att synliggöra tankar 

och uppleva olika situationer, stämningar och känslor med hjälp av musik, drama, lek och bild 

är avgörande för barns lärande och utveckling enligt författarna. De anser att de praktisk-

estetiska uttryckssätten som musik, rörelse, bild och drama ska integreras med de teoretiska 

kunskapsområdena för att barnen ska utvecklas allsidigt.4 

 

 Den ryske forskaren Vygotskij beskriver lärandet som en fråga om förhållandet mellan 

reproduktion och produktion (kreativitet). Fantasin är fundament för varje kreativ handling, 

därför är den en nödvändig förutsättning för människans existens och den är ett medel att 

vidga människans erfarenheter. Enligt Vygotskij är alla människor kreativa även det lilla 

barnet. Reproduktion hör ihop med minnet och är en nödvändig förutsättning för tänkandet, 

men det är kreativa aktiviteten som gör att människan kan skapa något nytt. Fantasi är en 

medvetandeform, som hör ihop med verkligheten. Det är genom fantasin som man tolkar sina 

erfarenheter och känslor. Ju rikare verkligheten är, desto större möjligheter till fantasi.  

Grunden för barnets skapande finns redan i leken, där barnen kreativt bearbetar det de sett och 

upplevt och det är barnens sätt att skapa en ny verklighet, som motsvarar barnens egna behov 

och intressen. 5  

 

 Björkvold menar att barns lek har ett tydligt samband med musik, lyrik och rörelse. 

Forskaren tillägger att grundläggande element som rörelse, ljud och rytm följer människan 

genom livet och de finns i leken. Sången finns som en språklig symbol i leken men också som 

                                                 
3  Duesund, 1996 
4  Jernström & Lindberg, 1995 
5  Vygotskij, 2003 
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dess speciella grundform för den. Det är musik, spontansång och skapande lek som skänker 

barns tillvaro och speciella möjligheter till struktur och form. Barns tidiga inlärning är 

muntlig och förankrad i en totalupplevelse som är kroppslig, visuell och auditiv. För att barn 

ska kunna utvecklas måste alla uttrycks- möjligheter vara tillgängliga för dem. 

 ”Kroppens rörelse, verbalt språk, sång -allt behövs för att man ska kunna foga nya 

erfarenheter och förstålelser till sin begreppsapparat som en central del av själva 

livstillägnandet.” 
6 

 

2.2 Musikalisk intelligens och musikalitet 

Enligt Gardner finns det sju olika intelligenstyper: verbal-lingvistisk, logisk-matematisk, 

taktil-kinestetisk, visuell-spatial, inter-, intrapersonell och musikalisk intelligens. Musikalisk 

intelligens yttrar sig i allt som har med musik, melodier och rytm att göra. Den handlar om 

individens förmåga att urskilja tonhöjd, rytm, klangfärg, att minnas och skapa melodier och 

musikaliskt uttrycka känslor. Men forskaren menar att dessa intelligenstyper inte ska ses som 

klart tydliga, och påpekar att människor har i regel förmåga till alla intelligens typer mer eller 

mindre, men det är mer vanligt att det är en eller fler typer som är mer dominerande hos en 

människa. Under spädbarnets utveckling är alla intelligens typer sammanhängande och de 

samspelar med varandra. Dessa intelligenstyper omfattar medfödd, biologiskt betingad talang, 

upplärd och inövad färdighet, samt sociokulturella och antropologiska ideal. Gardner menar 

också att de matematisk-logiska och lingvistiska typerna har övervärderats av det 

västerländska samhället och deras stimulering sker på bekostnad av andra. Forskaren betonar 

att det är viktigt att organisera en undervisningsmiljö där alla intelligens former stimuleras 

och integreras med varandra. 7 

 

 Uddeholm anser att alla personer är musikaliska och varje människa har oändliga möjligheter 

att utveckla sin förmåga att flöda dvs. uppleva musiken. Att inte alla utvecklat sin musikalitet, 

och har olika musikfärdigheter, kan bero på brist på motivationen, olika uppväxtmiljöer och 

förutsättningar. Därför är det viktigt att stimulera hela människan så att hon inte bara 

utvecklar det logiskt matematiska tänkande utan även sin musikaliska, språkliga och 

konstnärliga intelligenser/förmågor. Alla människor är musikaliska, men man måste leta efter 

sin musikalitet. Uddholm skriver att det finns många olika sätt att vara musikalisk på. 

                                                 
6  Björkvold, 1991, sid. 51 
7  Evenshaug &  Hallen, 2001 
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Musikalitet är mycket mer än att bara spela och sjunga. För skribenten handlar det mer om att 

känna igen och att skilja olika ljud åt.8 

 

Sundin skriver att det är angeläget att inte reducera musikalisk begåvning till att spela fortast 

och bäst. Istället är det viktigt att betona sättet att förhålla sig till musik, möjlighet att förstå, 

skapa och ha glädje av musik. Musikalisk begåvning eller intelligens blir då något som alla 

har inom sig. ”Pedagogik blir då inte heller som mycket att driva på och träna efter 

vuxenvärldens normer som ett byte där vi har vår erfarenhet och barnen sin och där vi vuxna 

kan lära av barnens manipulerande och experimenterande med ljud samtidigt som vi fungerar 

som modeller för dem att efterlikna eller ta avstamp från.” 
9
 

 

2.3 Några pedagogiska syner på musikmetodik 

Varje tid och varje samhälle har haft sina föreställningar om musiken.                                                             

Den har haft många funktioner och dess relation och betydelse för barn och ungdomar har 

motiverats på olika sätt. I sin bok ”Barns musikaliska utveckling” presenterar B. Sundin fyra 

pionjärer som har haft stor betydelse för musikens pedagogik i Europa.  

    

 Jaques-Dalcroze-metoden 

Jaques-Dalcroze (1865-1950) 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 barn lära sig en stadig 

rytmisk puls (takt) och begripa sådana begrepp som tempo, dynamik, stämning även om hon 

inte behärskar de språkliga begreppen. De här begreppen finns redan i själva kroppen 

(handlingsinlärning) och kan översättas till bilder av den musikaliska rörelsen och sedan 

tolkas till musikaliska upplevelser genom sina egna kroppsrörelser och lekar.  

   

   Orff-metoden 

Carl Orff (1895-1982) var tysk tonsättare, dirigent och pedagog. Hans musikpedagogiska 

metod bygger på barns rytmsinne och intresse för improvisation. Orff ansåg att rytmen och 

kroppsrörelser är utgångspunkt i musiken men betonade även språkets betydelse. Han 

                                                 
8  Uddeholm, 1993 
9  Sundin, 1995, sid. 26 
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kombinerade olika sånger och ramsor tillsammans med enkelt spel och menade att genom 

barnens sammusicerande och improvisationsövningar utvecklas en naturlig klang och 

formuppfattning. Pedagogen menade också att tal, musik och rörelse är en helhet och att det 

är viktigt för barn att få uppleva det klangliga för att hon ska kunna utvidga sina 

sinneserfarenheter och musikuppfattning.   

 

  Kodaly -metoden 

Zoltan Kodaly (1882-1967) hade som utgångspunkt till sitt koncept att alla människor har en 

nedärvd musikalitet som kan vidareutvecklas och han menade att alla som kan lära sig att läsa 

och skriva också kan lära sig notation av musik. Han utvecklade en pedagogisk metod som 

lyfte upp och betonade sångens betydelse. Enligt honom skulle man jobba med ett utvalt 

sångmaterial som bestod enbart av ”god” folkmusik, ”pedagogiska” sånger skulle inte tillåtas. 

Det ställdes även höga krav på förskolelärare och från dem krävdes det god musikalisk 

begåvning.  

  Pedagogen ansåg att man skulle börja musikundervisning medan barnen är små. Kodaly 

menade också att barnen ska lära sig först sånger via gehör och jobba på olika sätt med olika 

rytm - och melodielement i sångerna och sedan noter och tidsvärden för att kunna förknippa 

dem med ljud. Det är efter barnen har lärt sig noter som de får börja spela något instrument. 

Förutom sensomotoriska övningar (gångövningar, handklappningar) och olika lekrörelser, 

betonade Kodaly vikten av den relativa solmiseringen vilket innebar att barnen skulle lära sig 

sjunga med hjälp av tonnamn (do-re-mi-fa etc.) 

   

   Waldorf-metoden 

Rudolf Steiner (1861-1925) var den som formulerade grunderna för waldorfpedagogiken.  

Steiner ansåg att det konstnärliga och det vetenskapliga är en helhet och de kunskapsformerna 

är lika jämställda och att pedagoger ska försöka integrera musikundervisningen med andra 

aktiviteter. Han la mycket fokus på rytm och form och förebildning och efterhämtning. 

Steiner menade att barns instinkt att lära sig gör att de, till skillnad från vuxna, har ett behov 

av upprepning. Som pedagog måste man vara en bra förebild för barn istället för att 

uppmärksamma deras fel och brister. Den muntliga kontakten mellan pedagogen och barnen 

är väldig viktig. Steiner betonade vikten av sinnesinttrycken och ansåg att de bidrar till att 

utveckla människans känslighet för nyanser och skillnader. Att använda musik, rörelse och 

andra estetiska ämnen i undervisningen var helt naturligt enligt honom. Eftersom förståelse 
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kommer genom upplevelse måste lärandet gå från handen via hjärtat till huvudet. Att 

organisera en gynnsam fysisk miljö för lärandet är en annan viktig faktor enligt Steiner.10 

 

2.4 Metodik i olika utvecklingsfaser under förskoleåldern 

Enligt Sundin är det betydelsefullt att vuxna har en särskild metodik/förhållningssätt i 

musikarbete med barnen. Han själv utgår från Piagets utvecklingsfaser och ger råd hur 

pedagoger kan stimulera barnens musikaliska utveckling. 

 

  Den sensomotoriska fasen (0-2 år) 

Under den fasen upprepar barnet ständigt olika slags handlingar. Genom att upprepa får 

barnet nya erfarenheter som struktureras och organiseras i ett system. Barnet experimenterar 

med olika föremål och ljud (de t.ex. bankar, drar, bultar, kastar saker på golvet ock skriker 

efter dem)  och får olika erfarenheter av rörelser, färger och upplevelser. Det pedagogiska 

arbetet ska gå ut på att erbjuda olika lekmaterial, visa hur man kan manipulera med det och 

uppmärksamma barnet på olika ljud och observera hennes handlingar. Det är viktigt vuxna är 

tillåtande och tålmodiga och fungerar som stödstruktur när barnen utforskar och 

experimenterar. Både sång - och lyssnarträningen kan påbörjas under barnets första år. Som 

vuxen kan man börja imitera barnens ljud eller tvärtom att barnet lockas till att imitera vuxen. 

Man kan leka med olika ljudkontraster (t.ex. höga/låga toner, tysta/höga frekvenser) , att 

sjunga frågor och svar med barnet osv. 

 

  Den föreoperationella fasen (3-6 år)  

Kroppsmedvetenhet är ett centralt begrepp i den här åldern. Det är först nu som barnen riktigt 

lär sig att behärska sina motoriska färdigheter. Under den fasen utvecklas även barnens 

föreställningar, symboliskt tänkande, först och främst det talade språket. Det klangmässiga 

och ljudhärmande dominerar i det tidiga språket. Förskolebarn kan lära sig en rad vanliga 

musikaliska begrepp sådana som puls, rytmiska mönster, melodisk riktning osv. Tillsammans 

med barnen kan man t.ex. lyssna på olika rytmer, tempoändringar, ljud av olika instrument, 

speciella ljud och sedan prata om det. Det är viktigt att pedagogen markerar rytmen i allt som 

hon sjunger, spelar och leker med barnen, t.ex. genom att klappa för att barnen ska så 

småningom anpassa sin grundrytm till musikens. När pedagogen sjunger för och med tre-

fyraåringarna, bör en eller annan form av motorisk aktivitet ingå, eftersom rörelser förbättrar 

                                                 
10 Sundin,1995 
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språkförståelse. Det kan vara dans, drama, gester eller hopp. Treåringarna kan fortfarande ha 

svårt att synkronisera sina ljud med andras att röra sig i musiken grundrytm men de kan dansa 

och hoppa bredvid varandra i sin egen grundrytm. 

  Under förskoleåldern är barnens handlingar mycket självcentrerade. I arbete med instrument 

eller andra föremål vill de helst göra sig själva nöjda än behaga andras förväntningar.  

Det handlar också mycket om ritualer, upprepningar och om att organisera sin värld. Barnen 

känner sig trygga när allt sker i en klar ordning, om och om igen. Att gå från det kända till 

okända, att referera till barnens vardag och deras erfarenheter är viktigt när pedagogen ska 

presentera ett nytt material för barngruppen. (t. ex. en ny sång, visa eller musiklek) Att träna 

på att stampa, gå, hoppa eller röra sig fritt till känd musik, att klappa sina namn,  melodin eller 

sång är en del av de praktiska övningar som man kan göra med barnen. När det gäller 

instrumentspel påpekar Sundin att det är viktigt att barnen får möjlighet att prova och testa 

instrumentens möjligheter även om det händer på ett annat sätt än vuxna förväntar sig. Enligt 

skribenten är det viktigt att uppmuntra barnens utforskande aktiviteter för att stimulera deras 

kreativitet. Man kan arbeta med klang- och rörelsehändelser men det är angeläget att utgå från 

barnens egna motoriska och språkliga aktiviteter utan att ställa krav på perfektion och 

precision.11 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.5 Pedagogens roll 

Hammershøj påpekar att det är viktigt för förskolläraren att acceptera, lyssna och inspirera 

barnen. Att inte vara den som styr hela tiden utan tillåta barnen att leda gruppen och stödja 

deras initiativ är betydelsefullt enligt forskaren. Som förskollärare skall man även tänka på att 

barn har olika rytm, färdigheter och förutsättningar som man ska anpassa sig till när man ska 

arbeta med, sång, musik-, röst och rörelselekar. Att uppmuntra barnen at leka med kroppen 

och rösten, att stimulera och vidareutveckla barnens musikaliska färdigheter är ett annat mål 

som man ska sträva efter. 12 

  

 Uddholm menar att förskollärare är vägvisare och förebilder för barn som de jobbar med.  

Därför är det viktigt att skapa trygghet i gruppen där kommunikation med varandra ger 

möjligheten att lära genom att delta. Vidare påpekar skribenten att det är betydelsefullt att 

pedagoger observerar verksamheten som de arbetar i och formulerar tydliga mål både för sig 

själva och för gruppen. Hur vill vi vara? På vilket sätt vill vi arbeta? Att se möjligheter istället 

                                                 
11 Sundin, 1995 
12 Hammershøj, 1997 
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för begränsningar är en annan sak som alla pedagoger ska tänka på, enligt författaren. Många 

är rädda för att sjunga, de påstår att de inte kan. Men att utmana sin egen rädsla, 

prestationsångest, att våga prova de estetiska ämnena och experimentera med olika uttrycks- 

möjligheter är oerhört viktigt enligt forskaren.  Det är pedagogen som ska vara en förebild för 

barn och visa en positiv attityd till musik.  Uddholm tillägger också att man inte heller 

behöver vara rädd för misslyckande, utan bör skratta åt sina misstag och gå vidare.  

 Istället borde pedagogen bortse från sig själv och se barnens glädje i det som görs, även om 

man inte lyckas vara den perfekta förskolläraren.13 

 

Sundin betonar vikten av musikaccepterande stämning och uppmanar pedagoger att skapa 

miljö där musiken självklart ingår i dess sammanhang. Som pedagog behöver man inte jämt 

säga vad som är rätt eller fel eftersom barnen själva kan rätta varandra naturligt. Forskaren 

poängterar också att man inte behöver forma själva slutprodukten genom att alltid ge exakta 

instruktioner hur barnen ska sjunga, vilka rytmer de ska spela och hur de ska röra sig utan 

man ska låta bli att ”lägga upp” för dem. Han menar att alla musikaliska aktiviteter inte 

behöver vara planerade i förväg. Som pedagog ska man även träda tillbacka och tillåta 

”kaoset” och experimentering så att barnens egna idéer får sin plats. 14 

  

Lökken, Haugen & Röthle anser att en lyhörd och lekfull pedagog med bred tolerans för 

barnens egna uttryck (och eventuellt brist på uttryck) har goda möjligheter att möta barnen 

musikaliskt, stödja dem och stimulera deras musikalitet ännu mer. ”Det handlar om att ta tag 

i den musikalitet som finns i alla små barn, vidareutveckla och berika den musikaliska 

kompetens barnet har från det att det kommer till världen, utveckla denna förmåga till 

upplevelse, lärande och glädje …”15 

 

2.6 Musikalisk miljö  

Samuelsson och Sheridan påstår att förskolans miljö har en stor roll för barnens lärande. Det 

är miljön som sätter förutsättningarna för hur barnen utvecklas inom estetiska ämnen. Vidare 

påpekar författarna att förskolans innemiljö måste organiseras på ett sådant sätt att den skickar 

budskap till barnen om vad som förväntas ske i de lokaler där barnen vistas.  Miljön ska 

utmana och stimulera barnens lärande och väcka deras lust till lek och skapande. Den ska 

                                                 
13  Uddeholm, 1993 
14  Sundin, 1995 
15 Lökken, Haugen & Röthle, 2006, sid. 93 
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även bidra till att barnen får möjligheter att utveckla uttrycksmedel som musik, sång drama 

och dans. Om chansen ska finnas att barnen utvecklas genom musik bör de dagligen ha 

tillgång till olika sorts instrument och musikband. Forskarna tillägger också att miljön i 

förskolan måste vara flexibel beroende på vilket intresse barnen har.16 

 

Carlsen och Samuelsen menar att vid arbete med musik är det viktigt att vara ostörd och ha en 

lokal där man kan arbeta med hela barngruppen. Att kunna uppleva olika musikaliska 

stämningar, att kunna röra sig fritt och utforska till musik olika rumsdimensioner utan att 

kollidera med möbler eller trampa på andra är väldigt betydelsefullt. Ljudisolering och 

akustiken är också viktiga att tänka på. 17 

 

Jederlund betonar att för att musiken ska närma sig en musikalisk aktivitet och för att barnet 

vill vara delaktig krävs det att barnet upplever musiken som meningsfull, dvs. att hon 

uppfattar den musikaliska situationen som ett meningsfullt och seriöst samspel mellan henne 

och omgivningen. Men det betyder inte att när barnen blir engagerade ska de börja spela och 

sjunga aktivt. Olika barn har olika förhållningssätt, olika strategier att lära sig och delta i 

musik. Barnen kan också välja bort eller vara tysta vilket inte ska förväxlas med icke-

deltagande, de kan vara inriktade på att bara lyssna. Det är viktigt att olika strategier finns 

tillgängliga för varje barn vid givet musiktillfälle. 18 

 

Vesterlund betonar vikten av att skapa glädjefull stämning i barngrupp när man jobbar med 

musik. Om barnen ser att själva pedagogen är glad, intresserad och vågar vara spontan, blir 

även barnen glada och vågar mer. Som pedagog måste man även skapa god atmosfär, arbetsro 

och se till att alla barn känner sig trygga genom t.ex. att använde kända aktiviteter som barnen 

känner sig säkra med. Man ska ta in nytt material när barnen är redo. När pedagogen ska 

introducera nya sånger måste man vara jättetydlig och se till att materialet är speciellt 

anpassat till barngrupp. Att även förmedla budskapet genom kroppsspråket kan underlätta 

mycket för barnen. Vesterlund menar också att planering är jätteviktig och musikaktiviteter 

ska vara sammanhängande.19 

 

 

                                                 
16 Samuelsson & Sheridan, 1999 
17 Carlsen & Samuelsen, 1991 
18  Jederlund, 2002 
19 Vesterlund, 2003 
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Hammershøj medger att det är en stor utmaning för pedagoger att kunna skapa en musikalisk 

miljö, där alla barn utvecklar sig optimalt. Det kan vara svårt för pedagoger att enas om hur 

detta ska göras. Att arbeta efter en bestämd metod eller system kan vara perfekt för att 

systematisera färdigheter och tillvägandesätt.  Men forskaren tillägger att systematiseringar 

kan också ofta hämma och begränsa. Han menar att många pedagoger glömmer att barn och 

vuxna är olika individer som befinner sig på olika utvecklingsnivåer och att alla inte kan 

”passa in i ett system”. Att få inspiration, att lära sig och få kunskap inom en viss metodik 

eller system kan vara bra. Men i praxis betyder det att varje pedagog ska prova sig fram, 

experimentera och utarbeta sina egna undervisningsmetoder. 20 

 

2.7 Musik som ett mångsidigt lärande  

Jernström och Lindberg anser att det är viktigt att naturligt väva in musiken i förskolans 

vardagliga sysslor. När barnen upplever musiken tillsammans, när de rör sig, sjunger och 

dansar tillsammans utvecklas de emotionellt, socialt, motoriskt och kognitivt.  Skribenterna 

menar också att sången är ett naturligt sätt för barnen att uttrycka och bearbeta sina känslor 

och även påpekar den har en stor betydelse för människans identitet. Musiken fungerar även 

väldigt bra som terapi vid nedstämdhet och gemensamt sjungande kan även stärka gemenskap 

i barngrupp.21 

  

 Sundin skriver att musik redan har blivit en del av miljö i förskolan och påpekar att den har 

en stor betydelse för barnens socialisation. Genom sina erfarenheter lär sig barnen normer, 

kulturella traditioner, idealen och värderingar t.ex. i vilka sammanhang de bör använda sig av 

musik, vad som är fint och fult. Författaren tillägger också att musikämnet ger känslan av 

trygghet och tillit i barngruppen, det tränar barnens förmåga till samarbete och ökar 

gruppmedvetenhet. Musiken är också att ett verktyg för människan att tolka sina innersta 

känslor. Skribenten påpekar att musik har en viktig roll för barns gemenskapsupplevelser, 

delade erfarenheter och även för inre upptäckter eftersom man lär sig mer om sig själv och på 

så sätt får bättre självkännedom. Genom att få förståelse hur man känner, får man bättre insikt 

om andras situation vilket i sin tur leder till en större social kompetens. Enligt Sundin 

förbättrar musiken människans förmåga till empati vilket gör att gruppen fungerar bättre 

tillsammans. 22 

                                                 
20 Hammershøj, 1997 
21 Jernström & Lindberg, 1995 
22 Sundin, 1995 
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Neuman och Lind uppmanar vuxna att inte vänta någon speciell mognad för att låta barn 

uppleva musik.  Skribenterna anser att de vuxnas tal bör kompletteras av andra ljud, eftersom 

det kan vara en stor hjälp för barnen när de ska lära sig språket. Enligt forskarna är 

musikspråket viktigare än talspråket, eftersom det väcker fler känslor till liv både hos den som 

musicerar och den som lyssnar. De menar också att språk- och sångrytmer tillsammans med 

andra musikaliska element kan underlätta barnens språkutveckling och begreppsbildning. 23 

 

 Lundström påstår att musikaliska färdigheterna har stor betydelse för barnens 

kommunikationsförmåga. Det finns ett starkt samband mellan kunskapen i att tala, läsa och 

skriva och musikaliska färdigheter. Hon menar att det finns många gemensamma drag mellan 

den musikaliska, ordlösa och den språkliga, ordbärande ljudprocessen. Enligt forskaren måste 

barnen vara medvetna om hur de förnimmer och förstår ljud och även kunna producera och 

reproducera olika ljudsignaler för att de ska förmå att ta emot de akustiska signaler och 

ljudeffekter som de möter både i musiken och språket. Därför bör barnen på ett naturligt sätt 

få utveckla musikens ordlösa språk samt som de utvecklar sitt modersmål. Den musikaliska 

kommunikationen ska ta sin början i barnens naturliga närmiljö, i förskolan, skola och i den 

vanliga kamratkretsen.24  

 

Jederlund anser är musiken är en väsentlig förutsättning för människas språkutveckling och 

att den påverkar vår förmåga att kommunicera med andra. Med hjälp av musiken utvidgas 

barns ordförråd, man utvecklar sitt språk och tränar sin förmåga att lyssna.  Genom att sjunga 

och jobba med olika ramsor stimuleras rytm - och melodikänsla, barnens fonologiska 

medvetenhet utvecklas som är grundläggande för talförmåga, läs- och skrivförståelse. 25 

 

Sammanfattning  

I litteraturgenomgången har det framkommit att musik, rörelse och lek hänger ihop med 

varandra och de har en väldig viktig roll för barnens utveckling och lärande. Det är genom 

estetiska erfarenheter (sinnligt lärande) som barnen upptäcker och erövrar kunskap om 

världen. Det står mycket om tillåtande miljö i förskolan och att det är angeläget för pedagoger 

att försöka förstå och acceptera barnens intentioner (närma sig barnens livsvärldar), och 

uppmuntra deras sinnliga erfarenheter. Jag tycker att det låter som en intressant ide att 

                                                 
23 Neuman £ Lind, 1981 
24 Lundström, 1997 
25  Jederlund, 2002 
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undersöka om pedagoger är medvetna om hur musiken bidrar till barnen lärande och hur de 

själva stödjer barnens utforskande och experimentering med musik. Har barnen tillgång till 

musikupplevelser och vilka är det i så fall? Är miljön på förskolan tillåtande och hur 

återspeglas det på barnens möjligheter till musik i så fall? 

 

 Jag har också upptäckt att det finns olika syner på musikalitet och musikintelligens. Å ena 

sidan, finns det en tanke att alla människor är musikaliska och att varje individ har 

förutsättningar för att utveckla sin musikalitet, å andra sidan sägs det att musikalitet har ett 

ärftligt inslag och att det är omgivningen som ger riktningar, vem som anses som musikalisk, 

kontra- omusikalisk. Efter att ha läst detta kom jag på att det inte är alls självklart att alla 

pedagoger tycker att musik passar för alla och alla människor är musikaliska. Det blir 

spännande att se vilka uppfattningar som förskolelärare har om detta, vad de har för 

prestationer i arbete med musik och vad det finns för förväntningar från barnen när de håller 

på med musik.  

 Att ta reda på vad själva musikdidaktiken går ut på (finns det någon?), hur förskolelärare 

planerar, organiserar och driver musikverksamhet är annan sak som jag vill veta . 

 

3. Frågeställning  

I vilket syfte använder förskolelärare sig av musiken och vilket värde och vikt de tillskriver 

för musik som en pedagogisk metod för barnens lärande i förskolan? 

 

3.1 Mina preciserade frågeställningar är: 

 

 

-  Varför har förskolelärare musik i förskolan? 

 

- Vad är musikverksamhetens struktur i förskolan? 

 

 

- Hur beskriver förskolelärare att de jobbar med musik?  
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4. Metod  

 

4.1 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra förskolelärare inom fyra förskolor, där jag tidigare vikarierade 

och hade min praktik. Jag åkte till respektive förskolor, förklarade syftet med mitt arbete och 

frågade om förskolelärare ville delta i min undersökning. Jag informerade även om att 

deltagande var frivillig och konfidentiell. 

Alla de intervjuade var från olika arbetslag. På så sätt var det större chans att jag skulle få 

fram ett mer varierat resultat än om jag genomfört samtliga intervjuer på samma skolområde.   

De fyra respondenterna, som skulle ställa upp på intervju, hade olika slags utbildningar och 

skiftande arbetserfarenheter. Alla pedagogerna var utbildade förskolelärare med olika årgång. 

Jag har inte brytt mig om ålder eller kön på pedagoger för det tycker jag oväsentligt i 

samanhanget på grund av att jag inte är ute efter att se om det finns skillnader i hur man 

jobbar med musik beroende på vilket kön eller ålder man har. 

 

Förskolelärare A har jobbat inom förskolan i drygt 18 år och arbetar på en syskonavdelning 

(dvs. med barn från 1-5 år) där 17 barn är inskrivna. 

Förskolelärare B har jobbat inom förskolan i 3 år och arbetar på en äldre avdelning som består 

av 18 barn som är mellan 3-5 år. 

Förskolelärare C har jobbat inom förskolan i drygt 37 år och arbetar på en syskonavdelning 

som består av 19 barn.   

Förskolelärare D har jobbat inom förskolan i 32 år och arbetar nu i en barngrupp som består 

av 18 barn som är från 3- 5 år.  

 

 

4.2 Metodbeskrivning 

För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av litteraturstudier som jag har 

kompletterat med intervjuer. Jag bestämde mig för att göra intervjuer med förskolelärarna 

istället för exempelvis enkät, för att respondenterna skulle kunna svara så ingående som 

möjligt. Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer med öppna frågor och följdfrågor 

eftersom mitt syfte och min problemformulering syftar på egenskaper mer än mängd av ett 

fenomen. Dessutom ville jag veta och förstå hur mina respondenter tänker och känner, vilka 
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erfarenheter och föreställningar de har – något som enligt Trost kännetecknas av den 

kvalitativa intervjuns innehåll. 26  

 

4.3 Procedur 

Efter att ha fått positivt svar, avtalade jag tider tillsammans med pedagoger när jag skulle 

komma för att intervjua dom. Jag genomförde mina intervjuer under två dagar. Alla fyra 

intervjuer var utförda på de arbetsplatser där de tillfrågade arbetar. Intervjuerna var 

individuella och spelades in på min egen diktafon. 

   Före intervjun kontrollerade jag att diktafonen var i ordning och sedan begav jag mig till 

förskolan. När jag kom dit letade vi upp ett ledigt personalrum där vi fick sitta i lugn och ro. 

Jag berättade kort om syftet med intervjun igen, påminde om att den var konfidentiell och 

försäkrade pedagogerna om att jag inte skulle lämna ut deras personliga uppgifter. Jag sa även 

att jag skulle radera själva intervjun så fort jag var färdig med mitt arbete. Jag poängterade 

särskilt att det inte fanns något rätt eller fel svar utan att jag bara ville veta hur de själva 

jobbade med musik. Sedan läste vi gemensamt igenom varje fråga så att jag kunde förklara en 

del ord och begrepp utan att värdera innehållet. Allt för att inga missförstånd skulle uppstå 

och för validiteten skulle bli så god som möjligt. Jag ställde i ordning diktafonen mitt emellan 

oss, testade den för att vara säker att den fungerade och kollade att vi båda hördes.  Sedan 

satte vi igång.  

   Jag började först med allmänna frågor för att få lite information om deras bakgrund. Efter 

det övergick vi till frågorna27 från mitt problemområde. Jag tillät pedagogerna att tänka efter 

och ta god tid på sig. Då jag var säker på att de svarat klart på första frågan gick jag över till 

den andra, den tredje osv. Ibland ställde jag några korta frågor för att klargöra om jag 

uppfattade rätt pedagogernas svar. Jag har undvikit att ställa ledande frågor och jag har 

försökt att hålla mig objektiv till mina intervjufrågor. Varje intervju varade mellan 25-40 

minuter. Intervjun fortsatte på samma sätt utan några pauser eller avbrott. När vi var färdiga, 

frågade jag om det var något mer som de ville säga eller kommentera.  Sedan tackade jag för 

mig och åkte hem för att renskriva varje intervju.  

   Jag bearbetade intervjuerna genom att lyssna och skriva av dem ordagrant. Att arbeta med 

intervjuerna var tidskrävande speciellt när jag skulle sammanställa dem. När alla intervjuer 

var avklarade satte jag mig ner och försökte att hitta gemensamma drag. I vissa frågor var 

detta väldigt svårt, därför valde jag att skriva ner respondentens svar under olika rubriker.  

                                                 
26 Trost, 2005 
27 se bilaga 
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      Dessa rubriker är följande: 

• Pedagogernas åsikter om musikens innebörd och dess syfte i förskolan  

• Pedagogernas tankar om prestationer, möjligheter och hinder i arbete med musik  

• Musikverksamhetens mål och visioner  

• Pedagogernas tankar och erfarenheter kring musikverksamhet och barnens 

musikaliska utveckling   

• Pedagogernas erfarenheter kring barnens självbestämmande, skapande, 

experimentring och instrumentspel 

 

  

 

5. Resultat  

 

5.1 Pedagogernas åsikter om musikens innebörd och dess syfte i förskolan 

 

Alla pedagogerna menar att musiken är ett självklart inslag på förskolan och det är ett bra 

grepp att träna barnens språk, eftersom musik och språk hänger ihop. För att stimulera 

barnens språk använder pedagogerna olika rytmer, rim och ramsor, de sjunger sånger, klappar 

ord och jobbar med takt tillsammans med barnen. 

   Enligt förskoleläraren A är musiken ett roligt sätt att lära sig.  Kunskap vävs in i allting och 

musiken medför kunskap i sig. Hon ser musiken som en metod för att uppnå andra mål som 

finns på hennes avdelning. Förskolelärarna B, C och D kopplar musiken till rörelse och 

använder musiken som ett verktyg för att stimulera barnens motorik. Förskolelärarna menar 

att när barnen rör sig till musik, lär de sig att behärska kroppen, får bättre koordination och 

kroppsuppfattning. Förskoleläraren C använder sig av musiken för att lugna ner barnen och 

när de behöver slappna av. Enligt henne får barnen positiva känslor när de lyssnar på lugn 

musik, deras koncentrationsförmåga förbättras och det blir lättare för dem att ta in kunskap. 

Hon tillägger också att musiken är bra för att främja samarbete och lek mellan pojkar och 

flickor. Pedagogen har berättat att barnen på hennes avdelning har ett projekt där de skapat 

sitt eget band. Både pojkar och flickor får förhandla med varandra och komma överens om 

hur de vill uppträda, vilka låtar de vill sjunga, hur de ska röra sig till valda musikstycken. På 

så sått har musiken sammanfört olika barnen som annars inte leker tillsammans.   
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 Förskoleläraren D har påpekat att musiken har en stor roll i terapeutiskt syfte och ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv (för specialpedagogik). Hon har sagt att musiken är ett bra sätt 

att jobba med barn som har språkförsening eller talsvårigheter. Pedagogen själv har märkt att 

talproblem släpper när barnen börjar sjunga och musiken kan vara en utmärkt möjlighet för 

dem att träna på uttalet. Barnen blir självsäkrare och får ett bättre självförtroende. 

Förskoleläraren tycker även att musik hänger ihop med matematik. Hon berättar att hon 

använder sig av många sånger, räknevisor som tar upp olika matematiska begrepp (t. ex tal, 

par). Tillsammans med barnen gör hon olika rörelser till musiken och försöker visa med 

kroppen det man sjunger om, vilket underlättar barnens förståelse för matematiken.  

 

 

5.2 Pedagogernas tankar om prestationer, möjligheter och hinder i arbete med musik   

 

Alla förskolelärarna tycker att det är viktigt att barnen upplever glädje när man jobbar med 

musik. Förskoleläraren A anser även att alla barn måste vara delaktiga och uppleva 

musikaktiviteter som positiva och intressanta. När barnen är glada och delaktiga får de 

automatisk kunskapsinhämtning. Hon tillägger också att som pedagog ska man förmedla 

glädje och entusiasm till barnen och visa dem att man håller på musik för att man själv tycker 

att det är roligt och inte för att man ska träna någonting. Förskoleläraren menar också att det 

kan vara en stor fördel om man behärskar något instrument och kan spela och ackompanjera 

men det kan även vara en stor nackdel när man inte behärskar instrumentet tillräckligt bra och 

försöker musicera.  Då förstörs all glädje i musiken. Hon påpekar också att om pedagogen ska 

jobba med musik, så måste man kunna det bra. Enligt henne så finns det inget tråkigare om 

musikledaren gör något som man inte kan. Det blir bara pinsamt och jobbigt för alla.  Träning 

på instrument är viktig men man ska göra det hemma. Själv ser hon inga hinder för att jobba 

med musik. Trots att ingen i hennes arbetslag kan spela något instrument, anser hon själv att 

det inte är något problem för att jobba med musik på avdelningen.  

  

 Förskoleläraren B tycker själv att hon inte är särskilt musikalisk och kan inte sjunga så bra. 

Men det är viktigt att lägga all osäkerhet åt sida och bara köra på när man ska sjunga 

tillsammans med barnen. Enligt henne ska man inte tänka på kompetens och prestationsångest 

för barnen bryr sig inte så mycket om det ändå. Hon erkänner också att det största hindret i sitt 

musikarbete är hon själv, och att det skulle bli bra att få mer variation i sin musikrepertoar. 

Pedagogen säger att hon behöver mer inspiration, praktiska tips och förslag på olika 
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musikövningar som man kan göra tillsammans med barnen. Att kunna spela instrument är ett 

annat önskemål som pedagogen har.  

 

 Förskoleläraren C tycker att det är viktigt att inspirera barnen, väcka deras intresse för musik 

och ha ett varierande musikmaterial. Man ska även se till att barnen bekantar sig med olika 

musikgenrer och inte bara popmusik. Enligt pedagogen är en dålig sångröst inget hinder för 

att sjunga med barnen. Barnen uppskattar det ändå. Det är också bra om man kan spela något 

instrument, annars får man använda sig av inspelad musik som bakgrund. Förskoleläraren C 

erkänner att ibland känns det som om att man inte hinner med att jobba med musik ordentligt 

eftersom det finns även andra verksamhetsbitar och rutiner att tänka på. Hon tycker också att 

som pedagog, kan man inte styra hela dagen för barnen och bestämma för dem när de ska ha 

musiksamling utan barnen måste ha möjlighet till fri lek. 

 

  Enligt förskoleläraren D är pedagogens eget musikintresse den viktigaste förutsättningen i 

arbete med musik. Som pedagog ska man tänka på hur man kan fånga barnen med sången och 

försöka stödja barnens naturliga intresse för musiken. Sedan handlar det mycket om att 

anpassa musikverksamhet till den barngrupp som man jobbar med. Förskoleläraren menar att 

det är viktigt att ta hänsyn till barnens ålder och deras musikförutsättningar när man ska 

planera musikaktiviteter och deras svårighetsgrad.  Pedagogens musikaliska färdigheter är inte 

så viktiga enligt förskolläraren. Själv kan hon inte spela något instrument, men hon anser det 

inte som ett hinder. Brist på tiden är ett stort hinder. Sen arbetar man inte ensam utan i ett 

arbetslag, tillsammans med andra, som kanske inte har lika stort musikintresse, då kan man 

inte jobba med musik i den utsträckning som man skulle vilja.  

 

 

5.3 Musikverksamhetens mål och visioner 

Förskoleläraren A säger att det inte finns några mål med musikverksamhet på hennes 

avdelning utan att man använder sig av musik som en metod för att nå andra mål bl.a. för att 

utveckla språket, stärka individen och gruppen, för att barnen ska hitta sina roller i gruppen.  

När barnen dramatiserar genom musicerande t.ex. Bockarna Bruse eller Törnrosa, då tar de en 

roll, så att även blyga barn kan vara med och våga. 

  Båda förskolelärarna B och C säger att det inte heller finns några konkreta mål med 

musikverksamhet på deras avdelningar. Förskoleläraren C tilläger också att hon och hennes 
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kollegor alltid har jobbat med musik och att de dokumenterar i sin veckoplanering vilka 

musikaktiviteter de ska ha.  

  Förskoleläraren D har sagt att deras mål är att ha gedigen, planerad musiksamling varje 

vecka. Hon berättar vidare att i hennes arbetslag har de skrivit sina visioner om varför och hur 

de ska arbeta med musik, det är ett stöd för dem själva, som vad de som pedagoger ska tänka 

på när de har musiksamlingar med barnen. Förskoleläraren påpekar också att barnen måste 

känna att det finns någon slags struktur, när de sitter i ringen och håller på med musik. I 

förskolelärarens arbetslag har de bestämt sig att börja musiksamling med samma börjasång 

och avsluta med samma avslutningssång. Man börja samlingen långsamt och lugnt med det 

som är känt och tryggt och väntar tills alla barnen är med, och sen närmare mitten händer det 

nya saker, man kanske dansar eller leker musiklekar med barnen och sedan blir en 

avslappningssång på slutet.  

 

 

5.4 Pedagogernas tankar och erfarenheter kring musikverksamhet och barnens 

musikaliska utveckling 

 

Alla förskolelärarna hävdar att de har mycket sång och musik på sina avdelningar. De jobbar 

med rim och ramsor och försöker uppmuntra barnen när de sjunger. På alla avdelningarna 

genomförs både planerade och spontana musikaktiviteter.  

   Förskoleläraren A berättar att hon tillsammans med barnen ofta har sångsamlingar. Barnen 

lyssnar på cd-skivor och dansar mycket. Tillsammans med sina kolleger försöker pedagogen 

väva in musik- och rörelselekar när barnen har gympa. De går också till skogen och kan ha 

både planerade eller spontana musikstunder där. Tillsammans med pedagogerna sjunger 

barnen sånger om naturen och djur. Sedan går de och lyssnar också på barnen, vad de sjunger 

eller nynnar och kollar vilka musikintressen barnen har och försöker uppmärksamma dom på 

ett positivt sätt. Förskoleläraren tillägger också att de har många planerade musikaktiviteter 

när de jobbar med tema, då letar de efter sånger som passar till temats innehåll. Pedagogen 

har även kontakter med AV-centralen, där hon får många tips på rörelsesånger som hon 

använder sig av på förskolan. Sedan har pedagogen läst en del litteratur som handlar om 

musikpedagogik och hon försöker ta med några inspirerande idéer och sätta dem i verket på 

sin avdelning. 
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När jag frågar pedagogen B hur hon jobbar med musik för att stimulera barnens musikaliska 

utveckling blir hon lite tveksam. Efter att ha funderat en stund säger hon att hon inte har tänkt 

på om barnens musikaliska utveckling utan mest på barnens språkliga utveckling genom 

musiken. Vidare berättar pedagogen att hon tillsammans med sina kolleger försöker att sjunga 

med barnen, jobba med rytmer och göra rörelser till musiken. Barnen har vardagliga 

musikupplevelser om de själva har lust med det.  Tillsammans med barnen har pedagogen 

sångsamlingar som kan vara både spontana och planerade. På avdelningen finns det en 

musikpärm som man använder sig av varje vecka. Man planerar och genomför olika musik- 

och rörelselekar när barnen ska ha gympa. 

 

Förskoleläraren C hävdar att de sjunger olika sånger, har årstidsmusik, drama och teater som 

innehåller musikinslag. Barnen får alltid spela på musikskivor och band när de vill. De lyssnar 

på musik under vilan, maten och andra rutiner. Tillsammans med sina kollegor försöker 

förskoleläraren C erbjuda ett varierande musikmaterial till barnen bl.a. speciella sångböcker, 

cd-skivor. Även om man inte sjunger varje dag så har barnen fortfarande musikupplevelser 

genom att musiken alltid är på. 

 

Förskoleläraren D berättar att hon tillsammans med sina kollegor försöker att organisera 

verksamheten på ett sådant sätt att barnen ska ha tillgång till musikupplevelser hela tiden. Det 

finns både planerade och spontana musikaktiviteter när man har samlingar och projektarbete. 

Hon tillägger också att det förekommer mycket spontan sång under vanliga rutiner t.ex. vid 

påklädning, utevistelser och måltider. Varje dag sjunger barnen och dansar. De lyssnar på 

musik medan de bygger, ritar eller spelar dator. Förskoleläraren försöker även att organisera 

en bra miljö som inspirerar barnen att jobba med musiken. På avdelningen finns det många 

musikskivor som barnen får lyssna när de vill men de får även får ta med sig sina egna skivor. 

Det finns också det sagopåsar med olika motiv, som barnen alltid kan tar fram och arbeta med 

när de har lust. Då kan barnen göra minidramatiseringar genom att sjunga, ramsa och röra sig. 

Tillsammans med sina kolleger strävar förskoleläraren efter att erbjuda barnen ett seriöst och 

intressant sångmaterial med medryckande musik bl.a. nya cd-skivor och sånger.  Pedagogen 

betonar att de är väldigt noga med när de väljer sångmaterial för barnen. Det ska inte vara 

några töntsånger, man ska inte hålla på med musik för att man måste göra det, utan för att 

man upplever musiken som något positivt och meningsfullt, säger hon. Vidare berättar hon att 

hon själv försöker att leta efter nya saker som kan vara inspirerande för barnen. Hon pratar 
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tillsammans med sina kolleger i sitt arbetslag, testar nytt material och kollar att det passar 

barnen.  

 

5.5 Pedagogernas erfarenheter om barnens självbestämmande, skapande, 

experimentring och instrumentspel 

Förskoleläraren A säger att barnen ges möjlighet att bestämma hur de vill jobba med musik 

både under samlingar och projektarbete. Det har hänt att pedagoger har erbjudit sångrepertoar 

som barnen inte riktigt gillade. Istället för roliga sånger ville barnen ha sånger som handlade 

om utanförskap och mobbning.  Då fick pedagogerna ändra repertoaren. 

Under samlingen jobbar barnen med sångkort och då får de själva bestämma vilka sånger de 

vill sjunga utöver de planerade. När det gäller experimentering och skapande med musik 

säger pedagogen att det händer, fast inte så ofta. 

 För ett tag sedan jobbade barnen med tema Indianer, där de fick göra sina egna 

musikinstrument utav kartonger, olika slags gryn och makaroner. Instrumenten har inte varit 

använda efter det att projektet var avslutat. Pedagogerna var tvungna att ta bort barnens 

instrument eftersom de var ömtåliga och det blev mycket skräp efter dem.  

   Förskoleläraren A erkänner också att det finns för få rytminstrument på avdelningen, och 

instrumenten är dessutom utav samma sort. Man skulle kunna ha flera olika. Det står en korg 

med instrument på en hylla men den används endast i perioder. När barnen själva säger till att 

de vill spela, tas korgen ner från hyllan. Det går bra en stund och barnen tycker att det är kul 

men sedan avtar intresset. Förskoleläraren berättar även att hon har gått en del musikkurser 

för att få lite mer inspiration. Den senaste var en trummkurs som innehöll individ- och 

gruppstärkande aktiviteter. Men detta låg inte nära hjärtat, så pedagogen utöver inte det med 

barnen, utan hon försöker att hitta andra arbetssätt som passar henne mer för att uppnå 

verksamhetens mål. 

 

Förskolelärarna B, C och D medger att det inte finns några situationer där barnen själva 

spontant får experimentera med instrument eller ljud. 

 

Förskoleläraren B säger att barnen ofta får möjlighet att organisera sina egna föreställningar, 

där de mimar eller sjunger till schlagerlåtar. Detta uppmuntras från de vuxna. Enligt 

förskolelärare fungerar arbete med instrumentet ganska dåligt. Det finns lånetrummor som hör 

till alla avdelningar men de har inte använts på länge. Pedagogen betonar att det är svårt att få 

organiserat instrumentspel. Barnen bara sitter och slår i trummor, det är på gränsen att bli 
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kaos. Det blir ingen musik. En del tappar sina instrument och det blir mycket oväsen. Därför 

är instrumentarbete är inget som prioriteras på avdelningen. 

 

 Förskoleläraren C betonar att det är mest i spontana samlingar, som barnen själva 

organiserar, som de får styra och använda musik som de vill. Pedagogen medger också att de 

har varit dåliga på att använda instrument, trots att barnen tycker om att arbeta med rytmer. 

Det finns en låda med musikinstrument som står någonstans i förrådet med den har inte 

använts på länge, dessutom kommer det ständigt nytt lekmaterial och till slut blir det svårt att 

ha koll på alla saker. Det finns även trummor som hänger i på väggen i lekrummet men de har 

inte använts heller. Det finns inte någon efterfrågan från barnens sida och finns det inget 

intresse- händer det ingenting heller. 

 

Enligt förskoleläraren D har barnen möjlighet att välja vilka sånger de vill sjunga under 

samling eller när de fyller år.  När det gäller instrument säger hon att det också går i perioder.  

Hon menar att det blir för mycket ljud och varken personalen eller barnen kan klara av sånt 

oljud. Det blir så mycket oväsen att man inte ser någon mening i ett sådant gemensamt spel, 

det blir bara för stökigt, säger hon.   

 

Sammanfattning 

Alla pedagogerna har sagt att musiken är en viktig del i förskolans verksamhet och att de 

kontinuerligt använder sig av musiken som en metod att stimulera barnens språkliga, 

motoriska och sociala utveckling. Tre av fyra pedagoger har sagt att det inte finns några mål 

eller visioner med musiken utan musiken är bra för att nå andra verksamhetens mål. Planerade 

och spontana sångsamlingar, taktövningar och rörelseaktiviteter till musik är mest 

återkommande aktiviteter på alla avdelningarna, enligt respondenterna. Trots detta tycks 

musiken inte användas tillräckligt i förskolan. Det finns få situationer, där barnen själva 

spontant får skapa och experimentera med musik.  Arbete med instrumenten fungerar dåligt, 

de finns inte tillgängliga för barnen mer än vid styrda aktiviteter som dessutom förekommer 

sällan. Respondenterna har också sagt att de inte bryr sig mycket om sina egna musikaliska 

färdigheter när de sjunger tillsammans med barnen. Däremot har förskolelärarna höga krav 

och prestationer när det gäller instrumentspel. Det ska vara organiserat och fint. Och eftersom 

detta är svårt att uppnå, prioriteras instrumentarbetet bort.  Musikarbetet sägs även vara 

hindrad av tidsbrist och andra kollegornas ointresse och negativa inställning till musik.  
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6. Diskussion  

 

6.1 Undersökningens tillförlitlighet 

Undersökningen som helhet ser jag som tillförlitlig och jag anser att jag undersökte det som 

var för avsikt att undersökas. Att använda intervjuer var tidskrävande när de skulle 

sammanställas, men samtidigt fick jag ett rätt så brett underlag att arbeta med och i 

motiveringarna fanns olika personers synsätt och inställningar till musikverksamhet i 

förskolan. Här kunde jag utläsa överensstämmelserna och skillnaderna mellan pedagoger. 

 I pedagogintervjuerna blev svaren ibland för lika varandra, det upptäckte jag i resultatet. 

Reliabiliteten kunde ha varit högre om frågorna formulerats annorlunda. Jag är inte säker på 

att jag skulle få samma svar på frågorna om jag ställde de igen. Detta diskuterar även Trost 

som säger att man inte ska ta förgivet att undersökningens bakgrund och svar alltid är 

konstanta utan att det är nödvändigt att ta hänsyn till att: ”Människan är inte statisk utan 

tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process [...] Vi gör alltför nya erfarenheter och 

möter nya situationer, vår föreställningsvärld förändras successivt vilket allt innebär att 

bakgrunden för ett svar på en fråga hela tiden förändras”.
28

 

Men jag tycker ändå inte att det påverkar min undersökning, för de åsikter och erfarenheter 

som jag har fått är det som gäller i nuvarande situation. 

 

 På grund av det lilla antalet respondenter som jag har haft i min undersökning, kan jag inte 

dra en generell slutsats och säga att så fungerar musikverksamhet överallt. Det krävs en större 

undersökning, kanske även en rad observationer i flera olika förskolor. Men jag har i alla fall 

fått en bild av hur några pedagoger ser på musiken i förskolan och även upptäckt en del av 

saker som visar hur musikverksamhet kan se ut i verkligheten.  

 

6.2 Egna reflektioner till resultat och litteratur  

Alla respondenterna säger att det är viktigt med musik i förskolan och tycks ha en god 

inställning till musik som ett verktyg för barnens lärande. Förskolelärarna tycker att musiken 

har positiva effekter på barnens utveckling och inlärning och anser att musik är en viktig del i 

förskolans verksamhet. Att musiken främjar språket, stärker individen, gruppen, förbättrar 

koncentrationsförmågan, motoriken och samarbetet mellan barnen, är några av de aspekter 

som pedagogerna tar upp i undersökningen. Alla förskolelärarna säger att de använder sig av 
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musik som metod för att uppnå verksamhetens mål, något som även framgår i Lpfö98 som 

säger att musiken skall utgöra innehåll och metod i förskolan.29  

  Enligt Uddeholm är det viktigt att pedagoger observerar verksamheten som de arbetar i och 

formulerar tydliga mål både för sig själva och gruppen, och bestämmer på vilket sätt man vill 

arbeta.30 Jag blir förundrad och mycket fundersam när jag får höra att tre av de fyra 

pedagogerna inte har några mål eller visioner med sin musikverksamhet. Bara en av de 

pedagogerna säger att hon tillsammans med sina kollegor har utarbetat sina visioner om hur 

och vad de vill uppnå med musiken på sin avdelning. Jag har svårt att tolka detta och vet inte 

heller om det är bara en slump eller en lagbundenhet. Kan det bero på att pedagogen tar 

musikverksamheten förgivet och att man upplever den som en aktivitet som inte kräver 

särskild pedagogiskt tänkande eller finns det någon annan förklaring?  

  För att musik inte ska bli någonting tillfälligt är det viktigt att man för sig själv gör klart vad 

man vill uppnå. Dessutom jobbar man inte ensam utan tillsammans med andra kollegor som 

har sina egna uppfattningar om hur musikverksamheten ska se ut och vilken innebörd den ska 

ha. Arbete med musik är ingenting som är självklart. Det är angeläget att pedagoger pratar 

med varandra och kommer överens om hur man ska organisera musikverksamheten med 

hänsyn till den barngrupp som man har. Jag tycker också att både pedagogen och barnen 

måste se någon mening bakom musiken, ”den röda tråden” som följer genom musikarbetet för 

att kunna uppleva det som meningsfullt.  Har man ett tydligt mål om vad man som pedagog 

ska prestera, blir det även lättare att följa upp och utvärdera sin musikverksamhet.  Jag tror 

också att målformulering kan fungera som ett stöd för vad jag som pedagog behöver ändra 

eller utveckla mer i mitt arbete med musik. 

 

När det gäller prestationer, säger alla pedagogerna att det är viktigt att våga sjunga och inte 

visa sin osäkerhet även om man själv anser sig vara omusikalisk. Det viktigaste, enligt dem, 

är att kunna fängsla barnen och väcka deras lust och intresse för musik. Detta tar jag lite som 

en bekräftelse på att förskolelärare kan se till sitt uppdrag enligt Uddeholm, som säger att 

pedagoger ska våga utmana sin rädsla, prestationsångest och vara en förebild för barn oavsett 

vilka musikfärdigheter man har. 31 Dock påpekar förskolelärarna B, C och D att det finns 

andra hinder som avgör hur och i vilken utsträckning man jobbar med musik på sin avdelning. 

Det faktum att förskoleläraren B säger att hon behöver utveckla sin musikrepertoar är ett 

                                                 
29 Lärarens handbok, 2004 
30 Uddeholm, 1993 
31 Uddeholm, 1993 
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tecken på att det är viktigt med utbildning, där pedagoger kan få nya idéer hur man praktiskt 

kan arbeta med musik. Självklart är det betydelsefullt att pedagoger är medvetna om musikens 

gynnande effekter för lärande och utveckling, men det är ännu viktigare att veta hur man 

praktiskt kan jobba med musik för att stimulera barnens mångsidiga utveckling både 

musikaliskt och inom andra områden. 

   Att brist på tiden har stor påverkan på musikverksamheten är något som uppmärksammas av 

förskoleläraren C. Hon säger också att man inte kan styra hela dagen för barnen och 

bestämma för dem när de ska ha musiksamling, eftersom barnen måste ha möjlighet till frilek. 

Jag förstår att det kan vara problematiskt och krävande, speciellt om man försöker tillgodose 

alla barns behov, hinna med vanliga rutiner, att gå på olika möten osv.  Personligen tycker jag 

inte att musikverksamhet behöver vara styrd hela tiden utan den kan vara initierad av själva 

barnen. Med tanke på Björkvold, som säger att lek har ett nära samband med musiken, kan 

man faktiskt se till att det finns någonting som man använder sig av i musiksamlingar t.ex. 

rytminstrument, låtsasmikrofon eller sångkort, något som barnen även kan ta med i sin lek. 32 

På ett sådant vis kan musiken vävas in på ett naturligt sätt i leken utan att pedagogerna 

behöver avbryta den.   

 

Enligt förskoleläraren D kan man även hindras av sina kollegor i arbetet med musik. Det 

tycker jag är häpnadsväckande speciellt med tanke på att det är just denna pedagog som sägs 

ha utarbetat tydliga mål och visioner med musikverksamhet tillsammans med sina 

arbetskollegor. Formulerade mål och visioner är ingen garanti för att alla pedagoger har stora 

ambitioner när det gäller musikverksamhet. Det är någonting som man måste ta hänsyn till. Å 

andra sidan bevisar detta också att pedagoger faktiskt kan ta ansvar för gemensam verksamhet 

och komma överens om hur man vill jobba även om inte alla i arbetslaget har starkt intresse 

för musik. 

 

Musikverksamheten ser ungefär likadan ut på alla förskolorna.  Pedagogerna har sagt att de 

har både organiserade och spontana musiksamlingar med sång, annars är det musik vid 

måltider, vilan och när barnen själva tar initiativ till det.  Alla förskolelärarna betonar att de 

försöker att väva in musik i sin vardagliga verksamhet, något som även Jernström och 

Lindberg. uppmanar.33 Tillsammans med barnen jobbar pedagogerna med rytmer, takt, 

ramsor, de klappar ord, sjunger rörelsesånger och kombinerar musik med drama. Även om 
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pedagogerna inte själva är medvetna om det, använder de sig faktiskt av en del av de metoder 

som formulerades av Stejner, Dalcroze och Orff.34 Respondenterna menar också att det är 

viktigt att barn upplever glädje när de arbetar med musik. Men jag blir fundersam när jag hör 

pedagogen B säga att man inte tänker på barnens musikaliska utveckling utan mest på barnens 

språkliga utveckling genom musiken. Kan det vara så att musikverksamhet kan upplevas som 

någonting som är viktig för att uppnå andra mål, men inte viktigt i sig eftersom man inte 

tänker på hur barnen utvecklas musikaliskt? Att utveckla och stimulera språket är angeläget 

men det ska inte ske på bekostnad av barnens musikaliska utveckling. Personligen tycker jag 

att det är viktigt att se sitt eget värde med musikverksamhet oavsett om man använder sig av 

den för att uppnå andra mål eller för att stimulera musikalisk intelligens. Musiken måste också 

få finnas till för glädjen i att spela, uppleva och sjunga.  

 

Musiken i verksamheten verkar till största delen bestå av sång.  Pedagogerna säger också att 

de uppmuntrar och berömmer barnen när de sjunger sånger eller mimar till schlagerlåtar. I 

läroplanen står det att förskolans verksamhet ska främja barnens skapande förmåga och se till 

att barnen lär sig att kommunicera med olika uttrycksformer bl.a. musik.  I praktiken säger 

pedagogerna att det finns få situationer där barnen kan skapa och experimentera med musik. 

Det handlar mest om reproduktion. Förskolelärarna B, C och D erkänner också att det inte 

finns några situationer, där barnen själva spontant får experimentera med instrument eller 

ljud. Arbete med instrumentet fungerar dåligt, de finns inte tillgängliga för barnen mer än vid 

styrda aktiviteter som dessutom, förekommer väldigt sällan, enligt förskolelärarna. En 

förklaring till detta kan vara att pedagogerna själva inte spelar och det blir svårt att skapa och 

improvisera om man inte har någon erfarenhet av instrumentspel.  

 

En annan förklaring är att det finns maktspel i bilden. Pedagogernas åsikter om vad som ska 

räknas till musik, hur barnen ska utöva instrumentspel och hur de ska prestera, har stor 

betydelse om arbete med instrument ska prioriteras i förskolans verksamhet. Sedan handlar 

det mycket om pedagogernas rädsla för att tappa kontroll över barngruppen. Vissa pedagoger 

kan koppla tillåtande atmosfär till olika risker och oförutsägbarhet, och det krävs mycket 

kunskap och mod från pedagoger om de ska acceptera och uppmuntra barnens ”kaotiska” 

spel, speciellt om man haft dåliga arbetserfarenheter tidigare. Enligt pedagogen B, som säger 

att barnen bara sitter och slår på trummor, och det är på gränsen till kaos, finns det ingen 

                                                 
34 Sundin, 1995 
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mening med sådant musicerande eftersom det inte blir musik i alla fall. Detta är tvärtemot vad 

Sundin menar när han säger, att vuxna ska vara tillåtande och tålmodiga och fungera som 

stödstruktur när barnen utforskar och experimenterar med instrument. Han påpekar också att 

det är viktigt för barnen att prova och testa instrumentens möjligheter även om det händer på 

ett annat sätt än vad de vuxna förväntar sig.35  Men om man, som pedagog, bara bryr sig om 

att ha kontroll och skapa ordning i gruppen, finns det en stor risk att man glömmer bort 

barnens perspektiv, vilket i sin tur kommer att minska och hindra barnens egna möjligheter till 

upplevelser och utforskande inom musik. Pedagogernas brist på intoning och oförmåga att 

förstå barnens intentioner med musik och deras estetiska erfarenheter, hindrar vuxna att närma 

sig barnens livsvärldar  36   och det därför som det blir så svårt för pedagogerna att se mening 

med barnens ”kaotiska och icke-organiserande” musicerande.  

 

Sedan måste man även tänka på att barnen har behov av upprepning och att det krävs tid och 

erfarenheter innan de blir trygga och säkra i det de gör. Om instrumentspel enbart går i 

perioder, hinner barnen inte bli trygga heller och lära sig hur de ska hantera instrument. 

 Då är det heller inte konstigt att det inte finns någon efterfrågan eller något intresse från 

barnens sida.  

 

6.3 Slutsatser   

 I min undersökning har jag kommit fram till att det finns vissa skillnader mellan 

förskolelärarnas intentioner med musikverksamhet och deras sätt att arbeta med musiken i 

praktiken. Jag har också upptäckt en del av motsägelser när det gäller pedagogernas 

värderingar och ambitioner kring deras egna och barnens musikprestationer. Bakom 

pedagogernas uttalande om vikten av tillåtande, glädjefull, stimulerande musikmiljö och deras 

egna insatser, kunde jag tydligt utläsa maktspel och se förskolelärarnas nedvärderande 

attityder till barnens musikupplevelser. Jag tror att det finns två förklaringar till detta. Den ena 

är att de flesta förskolelärarna är rätt duktiga på att prata om olika pedagogiska företeelser och 

att de kan ”det pedagogiska snacket” och vet vad de ”bör” säga och vilka svar som förväntas 

utav dem, fast i praktiken gör de på ett annat sätt. Den andra förklaringen är väl att 

pedagogerna är själva omedvetna om hur de jobbar med musik och hur deras agerande 

påverkar barnen. Även förskolelärarnas barnsyn och förhållningssätt återspeglas då även på 

musikarbetet och avgör i vilken utsträckning som barnen får tillgång till musikupplevelser.   

                                                 
35 Sundin, 1995 
36 Johansson, 2005 
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6.4 Slutord 

Arbete med musiken ger stora möjligheter att stimulera barnens kunskapsbildning och 

påverka deras personliga utveckling på olika sätt. Men för detta krävs att jag som blivande 

pedagog tänker efter hur jag planerar, organiserar och genomför musikverksamheten. Sedan 

handlar det mycket om tid och kontinuitet och musikarbete måste ta den tid som behövs! När 

det gäller miljön är det viktigt att skapa trygghet i barngruppen så att barnen upptäcker olika 

sidor av sig själv, vågar skapa och improvisera även om det finns risk för misslyckande. Jag 

tycker också att det är angeläget att pedagoger ser till att barnen vet vad det finns därute att 

utforska och vilka musikmöjligheter som finns just för dem. Att musik är betydelsefull både 

för att uppnå förskolans mål men även för individens egen skull är något som man måste 

tänka på! 

 

 Avslutningsvis vill jag säga att min frågeställning har ett mycket större perspektiv än jag 

tidigare trodde. Skrivandet av denna rapport har bidragit till att ändra mitt förhållningssätt till 

musik i förskolan. Mina intervjuer med pedagogerna, den litteraturen som jag har läst har 

hjälpt mig att få helt annan förståelse för musikverksamhet i förskolan. Jag har lärt mig en hel 

del nya saker som jag kommer att ha användning av som pedagog.  

 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning: 

 

1. Finns det några kopplingar mellan pedagogernas egna musikprestationer och deras 

musikbakgrund? 

2. Hur jobbar pedagoger med musik i skolan? 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 

• Varför har man musik i förskolan? 

• Vad är musik i förskolan för dig?  

• Vad i musik med barn tycker du är viktigt?  

• Finns det några hinder för att jobba med musik i den utsträckning du skulle vilja 

jobba? 

• Vad finns det för mål eller visioner med musikverksamhet på din avdelning? 

• Hur jobbar du med musik för att stimulera barnens musikaliska utveckling? 

• Vad finns det för musiksituationer, där barnen själva får styra, skapa och 

experimentera? 

• Hur arbetar du med musikinstrument i förskolan?  

 

 
 
 


