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Abstract: 
Studiens syfte har handlat om att bidra med ökad kunskap om några 
förskolepedagoger och deras uppfattningar om musikens betydelse för barnens 
utveckling och lärande i förskolan. Syftet har vi hämtat med inspiration från tidigare 
forskning som menar att musikens plats i förskolan håller på att försvagas. Där 
estetiskt läran om och i musik inte har någon stor plats i förskolans verksamhet. 
 
Genom kvalitativa intervjuer har vi undersökt vad förskolepedagogerna anser om 
musikens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. Vi har även 
undersökt vilket förhållningssätt förskolepedagogerna uttrycker i intervjuerna om 
musicerandes tillsammans med barn. I analysen har vi tagit hjälp av teorin om den 
musiska människan. Den teorin utgår ifrån synen att barnets uttryck och gestaltande 
av världen är en del av barnets musikskapande. I den teorin ses hela barnets kultur 
som musiskt när barnet är spontant, nyfiket, lekande och lärande. Vi har även 
undersökt om förskolepedagogerna uttrycker ett estetiskt lärande i, om, med eller 
genom musik.  
 
Resultatet i vår studie visar att förskolepedagogerna arbetar på olika sätt med musik 
i förskolan tillsammans med barn. I både planerade och spontana musiksituationer 
framgår det att förskolepedagogerna mest arbetar med musik för att stödja barnens 
språkutveckling, det vill säga att musik används som ett verktyg. Resultatet visar att 
förskolepedagogerna i mindre utsträckning arbetar med ett lärande om musik. En 
slutsats är att det kan bero på att det inte framgår i intervjuerna om 
förskolepedagogerna arbetar med olika genrer, noter eller exempelvis benämner för 
barnen vad instrumenten de använder sig av heter. Sammantaget visar studien att 
den största drivkraften till varför förskolepedagogerna arbetar med musik i 
förskolan är den glädje det ger alla som deltar. Även om förskolepedagogerna inte 
uttalade sig hur de bemöter barnen musiskt kan vi ändå skönja i intervjuerna att det 
finns en gemensam syn på barnet som en musisk varelse där alla har musiken inom 
sig. 
 
 
Nyckelord: Musik, förskola, didaktik, musikens betydelse, förhållningssätt, 
pedagogens roll, den musiska människan, kvalitativa halvstrukturerade 
intervjuer 
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1. Inledning 
 

Ett barn har hundra språk 

men berövas nittionio 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 

Det tvingar en att tänka utan kropp 

och handla utan huvud 

Leken och arbetet 

verkligheten och fantasi 

vetenskapen och fantasteriet 

det inre och det yttre 

görs till varandras motsatser. 

 
(Loris Malaguzzi se Jederlund 2011, s. 21) 

 

Dikten ovan belyser barns många olika uttryckssätt och vikten av att barn får 

använda sig av och förena dessa. En förstående och kunnig förskolepedagog menar 

vi kan ge barnen denna möjlighet. Denna studie handlar om förskolepedagogers 

förhållningssätt och didaktiska planering om musicerande tillsammans med barn. Vi 

är intresserade av att undersöka på vilket sätt barn ges möjlighet att uttrycka och 

utforska musik i förskolans verksamhet. Läroplanen för förskolan beskriver att varje 

barn ska få utveckla sin förmåga att skapa och sin förmåga att förmedla upplevelser, 

tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som musik, sång och dans 

(Skolverket 2016b). Holmberg förklarar att läroplanens formulering om 

musikstundernas plats i förskolan mest beskrivs som ett kommunikationsämne och 

hon anser att musikens betydelse i förskolan håller på att ”försvagas” (Holmberg 

2014).  

 

När vi läste Holmbergs (2014) avhandling väcktes vårt intresse kring hur 

musikaktiviteter i förskolan används och utformas. Författaren tar upp att 

musikaktiviteter i förskolan mestadels används för att lära i och med musik, mer än 

att lära om och genom. Lära i musik handlar om grundelementen i musik som puls 

och rytm, dynamik, tempoväxlingar och takter. Lära om musik innebär att barnens 
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uppmärksamhet riktas mot ett centralt innehåll om musik, som exempelvis genrer, 

noter och namn på olika instrument. Lära med musik fokuserar på när musikstunden 

har en funktionell utgångspunkt att stödja språk, matematik eller social utveckling. 

Alltså att använda musik som verktyg. Lära genom musik menas att det sker ett 

utforskande av musikens grundelement, instrument och rörelse med kroppen. 

 

Precis som Holmberg beskriver att musiken i förskolan håller på att försvagas, har 

vi utifrån tidigare erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där 

vi bildat oss en förförståelse om att musiken i förskolan har en svag position. 

Musiken förekommer mest genom sånger i samlingssituationer där utforskande och 

skapande inom musik inte förekommer i så stor utsträckning. Detta menar Ehrlin 

(2012a) kan bero på förskollärarnas förhållningssätt och relation till musik. Hon 

förklarar att förskollärarna anser att de har en bristande kompetens att undervisa i 

musik. Denna kompetens kopplas ofta samman med att bara den med musikalisk 

talang eller med musikutbildning är den som kan leda i sång och spel.  

 

I tidigare forskning om musik har det framkommit att pedagogers osäkerhet och 

förhållningssätt angående musik, påverkar vilken plats musiken får i förskolan. 

Genom att undersöka vad förskolepedagoger anser att musiken har för betydelse för 

barn i förskolan vill vi bidra med en inblick i några förskolepedagogers 

uppfattningar om hur musik kan används på olika sätt i förskolan.  

 

1.1 Syfte 
Denna studies syfte är att få ökad kunskap för vad olika förskolepedagoger anser 

om musikens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. 

 

1.2 Frågeställningar 
� På vilket sätt arbetar förskolepedagogerna med musik i förskolan för barns 

utveckling och lärande? 

� Varför arbetar förskolepedagogerna med musik i förskolan? 

� Hur påverkar förskolepedagogernas förhållningssätt till musik barnens 

möjligheter till att utforska musik? 



8 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras utifrån en förskolekontext, vad musik anses vara, 

musikens betydelse för barns utveckling och lärande. Det kommer också framgå hur 

musik använts i förskolan och skolan historiskt sett fram till dagens läroplan för 

förskolan (Skolverket 2016b) samt hur pedagogers förhållningssätt kan påverka 

musiksammanhang i förskolan.  

 

2.1 Vad är musik? 
Musiken består av grundelementen ljud och rörelse, som i sin tur består av olika 

beståndsdelar som klang, tonhöjd, tempo, dynamik, rytm, form och texter (Sæther 

2014). 

 

Vad musik uppfattas som finns det delade meningar om. Sæther (2014) menar att 

det alltid kommer finnas en diskussion kring vad musik är och vad den uttrycker. 

Musik kan enligt författaren ses som ett kommunikationsämne, ett fysiskt fenomen, 

ett estetiskt uttryck eller som olika genrer och kulturer. Författaren nämner också att 

oavsett vilka musikaliska färdigheter eller musikkunskaper någon har, kan det finnas 

en stor betydelse av musik i dennes liv.  

 

I likhet med Sæther (2014), menar Uddén (2004) att musik är en uttrycksform som 

kan uttryckas på både många och olika sätt. Däremot går Uddén (2014) emot 

läroplanen för förskolans (Skolverket 2016b) syn på musik och menar att musik inte 

är något skapande ämne. Skapande hänvisar författaren till ämnen som bild och där 

något skapas med händerna, medan musik och sång är något som uttrycks med den 

egna kroppen.  

 

Ett ytterligare perspektiv för Bjørkvold (Söderman 2012) fram, som anser att musik 

är ett universellt språk, något som han anser alla barn har inom sig. Detta liknar Finn 

Benestads (Sæther 2014) uppfattning om musik, att det är ett gemensamt språk för 

människor och något som talar från hjärtat.   
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2.2 Barn och musik 
Jederlund (2011) skriver att små barns första språk är av musisk karaktär. De 

kommunicerar genom olika ljud som de gör med sin röst eller genom bankande, 

gnidande eller raspande ljud som de gör med hjälp av sin kropp. Vidare anser 

författaren att de språkliga koderna i det ickeverbala kommunikationssystemet är 

väldigt likt musikspråkets koder som mimik, tonfall, våra ljud, tempo, rörelser, 

dynamikförändringar i uttryck samt känslor (fort-långsamt, glatt-sorgset, svagt-

starkt). Idag är flera språkforskare överens om att alla språkliga uttryck däribland 

musik berikar varandra, om barnet hittar pulsen i musiken och sången är detta 

fördelaktigt för barnets språkutveckling. 

 

Även fast musik kan uttrycka känslor och tankar vill en del människor inte se musik 

som ett verbalt språk, menar Sæther (2014). Trots detta har de musikaliska 

aspekterna en stor betydelse för den talspråkliga utvecklingen hos barnen. 

Författaren beskriver att när musikaliska aktiviteter innehåller betoning, rytm och 

intonation samt frasering, stimulerar detta talspråkets utveckling. Genom att sjunga 

sånger och göra rörelser till dessa stimuleras utvecklingen av talspråkets 

grundläggande förutsättningar. Författaren menar att genom sången får barnet stora 

möjligheter till att utveckla sitt ordförråd. Sången fungerar även som stöd åt 

begreppsutvecklingen och utvecklar meningsbyggnaden. Genom sånger som berör 

och benämner olika kroppsdelar, exempelvis den klassiska sången ”Huvud, axlar, 

knä och tå” bidrar sångerna till att barnens kroppskänsla blir starkare. Sæther (2014) 

beskriver att i förskolors verksamhet kan en gemensam musikrepertoar bidra till en 

gemenskap och samhörighet utöver tidigare erfarenheter och kulturella 

tillhörigheter. Detta går hand i hand med läroplanen för förskolan (Skolverket 

2016b) där det står att förskolläraren ska utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande.  

 

2.3 Musikens roll ur ett historiskt perspektiv 
Genom historien har det funnits olika syn på musiken och huruvida den är viktig för 

barns utveckling. Sedan mitten av 1800-talet har musik varit ett lustfyllt ämne i det 

tidiga utbildningsväsendet. Vallberg Roth (2011) skriver att musiken främst bestod 

av olika psalmer, sånger och ramsor med koppling till den kristna religionen. 
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Undervisningen bestod växelvis av kroppsexercis, sånger och marscher. Musik 

användes som en belöning när barnen varit extra duktiga, och blev därför någonting 

som barnen tyckte om och uppskattade. Utveckling skedde sedan från drillning, 

marschövningar och marschsånger till mer småbarnsgymnastik, rytmik och sånglek 

som ansågs vara mer meningsfullt för barnen. Denna förändring av 

utbildningsväsendet var något Friedrich Fröbel förändrade och förde fram under 

mitten på 1800-talet. Holgersen (2012) beskriver hur Fröbel under mitten av 1800-

talet utvecklade Kindergarten, där sånger för och med barn skulle ge lärdomar om 

vardagen och sociala normer. I mitten på 1900-talet börjar Fröbels ideologi och 

dominans avta. Nu växer det fram andra pedagogiker, bland annat får John Dewey 

genomslag och influerar med sin reformpedagogik ”learning by doing” (Uddén 

2004). Dewey beskriver bland annat musikskapande som en viktig del i den estetiska 

verksamheten. Uddén (2004) menar att under 1900-talets slut blev pedagogiken 

tydligare, den nya värdegrunden gör att lärarna måste förändra sitt pedagogiska 

förhållningssätt. Istället för den tidigare traditionella utlärningen ska nu olika 

kommunikationsformer ske genom dialog, samtal och reflektion. Vilket vi menar 

överensstämmer med dagens läroplaner för förskola (Skolverket 2016b) och skola 

(Skolverket 2016a).  

 

2.4 Musik och samspel i läroplanen för förskolan 
Läroplanen för förskolan beskriver att  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga 

och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer […] som sång, musik och dans. 
(Skolverket 2016b, s. 10)  

Under värdegrund och uppdrag beskrivs det att barnet och barngruppen ska bli 

bemött av en vuxen som i samspelet engagerar sig, och ser möjligheter med varje 

barn. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla begrepp, talspråk, ordförråd samt 

förmågan att leka med ord. Holmberg (2017) menar att musik i läroplanen 

(Skolverket 2016b) ska vara både innehåll (mål) och metod (medel), och att barnen 

ska erbjudas olika lärandeformer inom musik.  

När musik är innehåll handlar det om lärande i och om musik. När 
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musik är medel för att lära något annat handlar det om lärande med 

och genom musik. (Holmberg 2017a, s. 38)   

För att uttrycka sig och kommunicera med hjälp av musik måste barnen få en 

förståelse och kunskap om hur det kan gå till. Barnen behöver därför få ett 

bemötande av pedagoger som kan förstå barnens musiska uttryck.  

 

2.5 Förskolepedagoger och musik 
Även om viss forskning uppmanar pedagoger i förskolan att i sång och spel ta 

tillvara på barnens spontana uttryck, skriver Ehrlin (2012b) att det finns en bristande 

kompetens och osäkerhet i pedagogernas förhållningssätt till musik. Det finns också 

en osäkerhet hos dem att sjunga och spela med barnen. På grund av detta får musiken 

inte så stor plats i verksamheten. Författaren beskriver att många pedagoger anser 

att musik är något som kan göras på rätt eller fel sätt. Istället borde musiken ses som 

något som upplevs och uttrycks. I likhet med detta förklarar Angelo (2014) att 

lärares olika upplevelser av musik sedan tidigare kan ha betydelse för hur de närmar 

sig musikarbetet i förskolan. Reflektioner över tidigare upplevelser och erfarenheter 

av musik är viktigt för att få förståelse för sin egen roll i ledande av musikaktiviteter. 

Ericsson och Lindgren (2012) skriver om pedagoger som erkänner sina brister för 

barnen i sång och spel, för att stärka barnens känsla av trygghet. Pedagogen blir på 

så sätt inte någon musikalisk förebild för barnen, utan istället någon barnen kan 

jämföra sig med för att stärka sitt självförtroende. Sæther (2014) menar att 

tillsammans med barnen i förskolan går det att göra mycket spännande musik, så 

länge fokus inte ligger på att det ska låta vackert och välljudande. Eftersom 

betydelsen av att bemöta barn i förskolan kan påverka barnens självkänsla, betyder 

det att pedagogers förhållningssätt får en stor betydelse för musicerandet. Angelo 

(2014) beskriver att den typ av musik och arbetssätt som förskolläraren väljer i sitt 

arbete i förskolan färgas av det egna förhållningssättet och att den syn förskolläraren 

har på musikalisk utveckling hänger samman med synen på barns utveckling 

generellt. Begreppet undervisning om musik är ganska ovanligt inom förskolan 

(Uddén 2004), därför måste förskolepedagogers tankar om musikundervisning och 

vad det kan vara, lyftas och definieras – något som också Holmberg (2017b) lyfter 

fram.  
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3. Tidigare forskning 
Tidigare forskning har sökts i Högskolan Dalarnas biblioteks sökmotor genom 

Libris databas. Orden musik och förskola och ibland språk användes i sökningarna. 

Vi har valt ut relevant forskning som handlar om musik i förskolan och som vi anser 

är relevant för vår undersökning. Detta avsnitt tar upp den tidigare forskning vi har 

valt som handlar om musikens betydelse för barns utveckling och lärande i 

förskolan. Forskning om musikdidaktik och pedagogers förhållningssätt och 

tidigare erfarenheter lyfts även fram.  

 

Avhandlingarna vi främst tagit utgångspunkt i är Ehrlins (2012) avhandling Att lära 

om och med varandra samt Holmbergs (2014) avhandling Musikskap - 

Musikstunders didaktik i förskolepraktiker. Vi har även tagit del av Wassrins (2013) 

licentiatuppsats vid namn Musicking, som belyser pedagogers förhållningssätt under 

musikstunder. En artikel skriven av Zhao och Kuhl (2016) vid namn Musical 

intervention enhances infants’ neural processing of temporal structure in music and 

speech lyfts fram, som handlar om små barns kognitiva utveckling.  

 

3.1 Musikens betydelse för barns utveckling 
Två amerikanska forskare vid namn Zhao och Kuhl (2016) kommer i deras studie 

fram till att om små barn får lyssna på musik, underlättar det för barnen att bättre 

och lättare känna igen talspråkets rytm, vilket forskarna menar kan ha en betydelse 

för den kognitiva utvecklingen hos barnet. I deras studie fick tjugo stycken nio 

månaders gamla bebisar delta i tolv korta lekstunder där de fick klappa till musikens 

takt, med hjälp av deras föräldrar. Barnen i studiens hjärnaktivitet blev jämförda 

med en annan grupp nio månaders gamla barn som fått leka med bilar och klossar 

utan musik. De fick leka lika länge och lika mycket som den första gruppen. 

Forskarna kunde i sina resultat se att den grupp barn som deltog i musiklekarna 

enklare kunde urskilja och se mönster i talet och musiken. Detta menar forskarna 

tydligt visar att musiken har en betydelse för barnets utveckling i tänkandet, 

förståelsen och problemlösningen. En annan betydelse musik har för barn i 

förskolan menar Ehrlin (2012a) i sin avhandling är att musicerandet kan användas 

som redskap. Ett redskap både för känslan av samhörighet och för att den enskilda 

individen i gruppen ska bli stärkt. Genom att lyfta fram enskilda barn vid sång och 
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spel och aktiviteter samt genom att uppmuntra och berömma vad de gör, stärks deras 

självkänsla till att våga mer själva. När barn får öva med rytminstrument eller härma 

olika vokala ljud övar de på att uppmärksamma och lyssna på andra. 

 

3.2 Didaktik och estetiskt lärande 
Jank och Meyer (1997) beskriver att begreppet didaktik svarar på frågorna vad?, 

hur?, vem? och varför?. Vad handlar om innehållet och vad som ska läras ut. Den 

andra frågan hur tar fasta på tillvägagångssättet, hur individen ska lära sig? Frågan 

om vem fokuserar på vem som ska lära sig, och med vem. Sista frågan varför 

beskriver varför innehållet ska läras ut, vad syftet är med undervisningen.  

 

I Holmbergs (2014) avhandling förtydligar hon musikstunders didaktik genom att 

hänvisa till Lindström som beskriver att ett lärande kan ske i, om, med och genom 

musik. Resultat som framkommer i Holmbergs (2014) avhandling angående 

musikdidaktik är att musicerandet i förskolan ofta har en funktionell utgångspunkt, 

ett lärande med musik, för att stödja språk, matematik eller social utveckling. När 

musikstunderna har fokus på musikens grundelement som exempelvis puls och 

rytm, dynamik, tempoväxlingar och takter innebär det att lära i musik. Författaren 

skriver att förskollärarna inte riktar barnens uppmärksamhet mot ett centralt innehåll 

om musik, som exempelvis genrer, noter och namn på olika instrument. Inte heller 

lärande genom musik som menas är utforskandet av musikens grundelement, 

instrument och rörelse.  

 

Ett konstaterande Holmberg (2014) gör är att läroplanens formulering om 

musikstundernas plats i förskolan beskrivs som ett kommunikationsämne, och hon 

anser därför att musiken håller på att ”försvagas”.  

 

Annan forskning om musik i förskolan har Ehrlin (2012a) gjort. Utifrån 

observationer har hon undersökt vilken plats musikaktiviteterna har i olika 

förskolor. Resultatet har visat att förskolepedagogerna i musikaktiviteterna 

förmedlar glädje och gemenskap samt stimulerar barnens språk och sociala 

kompetens. Musiken i de observerade förskolorna har en betydelse för musikens 

egen skull, där upplevelser inom musiken och musicerandet är i fokus. Ehrlin 
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(2012a) menar att de pedagoger som blivit intervjuade inte är helt medvetna om vad 

de verkligen lär ut under musikaktiviteter och att detta har att göra med 

pedagogernas kunskap om ämnet. Det visar sig att personalen i förskolans praktik 

faktiskt arbetar med musiken som ett musikalisk lärande, till skillnad från den 

uttalade didaktiska planeringen där pedagogerna anser att de använder musiken som 

ett redskap. Ehrlin (2012a) beskriver att barnen i de olika förskolorna blir erbjudna 

olika upplevelser i deras musicerande, där pedagogerna riktar barnens 

uppmärksamhet mot skillnader i musiken. De intervjuade är dock överens om att de 

mål förskolepedagogerna har med musikaktiviteterna är att det ska höra samman 

med glädje.  

 

3.3 Pedagogers förhållningssätt 
Forskning visar att pedagogers förhållningssätt har betydelse för barnens 

musicerande i förskolan. Ehrlin (2012a) upplevde att pedagogernas erfarenheter och 

utbildning är avgörande för upplägget av musikaktiviteter, då aktiviteterna ofta 

grundar sig i pedagogernas enskilda förmågor och intressen. Hennes resultat visar 

att när personal anser att de har för lite kompetens kring användandet av sång och 

spel tillsammans med barn, utesluts detta lätt ur verksamheten. I de musikförskolor 

författaren har granskat sker det dock en stark styrning vid planeringen av 

gemensamma musikaktiviteter som alla barnen förväntas delta i, på sina egna 

villkor, med syfte att de ska bli uppmuntrade och stärkta. I likhet med Ehrlins 

resultat beskriver Wassrin (2013) att en improviserande, lyssnande, seende och 

kreativ pedagog behövs för att kreativa musikstunder ska kunna äga rum, samt att 

alla som deltar ska ha inflytande över hur musikaktiviteterna utformas. Vidare 

menar forskaren att synen på barns deltagande under musikaktiviteter inte kan ske 

på ett rätt eller fel sätt. Genom att barnens egna initiativ och projekt tas tillvara 

skapas ett större utbud av aktiviteter som inte är planerat av förskolläraren. Dessa 

aktiviteter kan innehålla musikaliska inslag som sång, spel, rörelse och lyssnande.   

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Ehrlin (2012a) och Holmberg (2014) har skilda resultat i sina studier. De skiljer sig 

åt i sina resultat då Holmberg menar att lärande genom musik inte förekommer i stor 

utsträckning medan Ehrlins resultat visar att musiken i förskolan har en betydelse 
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för sin egen skull där upplevelser i musicerandet fokuseras på. Likheter i Holmbergs 

(2014) och Ehrlins (2012a) resultat i avhandlingarna är att de båda beskriver att 

musikens funktion i förskolepraktikerna är att musiken används som ett redskap för 

att stödja bl.a. språket och social kompetens. Att musik kan stödja språket hos barn 

har också Zhao och Kuhl (2016) kommit fram till, där de visar på att musicerande 

tillsammans med små barn är av stor betydelse för barnets språkutveckling. De 

menar att om barn lär sig om musikens uppbyggnad genom olika takter och rytmer, 

utvecklas barnen även kognitivt och detta underlättar för små barns språkutveckling 

och förståelse för talspråket.  

 

Wassrin (2013) och Ehrlin (2012a) har gemensamma faktorer i sina studier, då de 

båda beskriver vikten av att barnen får delta i musicerandet på sina egna villkor samt 

att barnen ska ha inflytande över musikaktiviteterna. Wassrin (2013) påpekar också 

i sitt resultat att en deltagande, lyhörd och improviserande pedagog är en avgörande 

faktor för att musikstunderna ska hållas levande.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie kommer resultatet att analyseras med hjälp av olika teorier. De teorier 

som valts är en didaktisk teori så som Jank & Meyer (1997) beskriver den: Vad 

innehållet i undervisningen ska handla om, hur undervisningen ska gå till, och 

varför – vad syftet är med undervisningen. En annan teori som är till hjälp för 

analysarbetet är Lindströms (Häggström & Örtegren 2017) beskrivning av estetiskt 

lärande. Även Bjørkvolds (2005) teori om Den musiska människan, som beskriver 

synen på människan som musisk, har beaktats i studiens analys. 

 

4.1 Didaktik och estetiskt lärande 
Werner Jank är docent i didaktik vid Universitetet i Heidelberg, och Hilbert Meyer 

är professor i skolpedagogik vid Oldenburgs universitet. De är medförfattare i en 

bok om didaktisk teori, Didaktik (1997). I boken berättar de att ordet didaktik 

kommer från det grekiska verbet ”didadskein” som bl.a. betyder att ”lära”, att ”bli 

undervisad” och att ”undervisa”. Didaktik förklarar författarna är en teori som 

innehåller metodfrågor:  

- Vem det är som ska lära sig 
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- Vad som ska läras ut 

- När det ska läras ut 

- Med vem lärandet ska ske 

- Var lärandet ska ske 

- Hur lärandet ska ske 

- Genom vad lärandet ska ske 

- Varför lärandet ska ske 

- För vad ska lärandet ske 

 

Didaktik används ofta i skolan, i universitet och högskolor och annan 

undervisningspraktik (Jank & Meyer 1997). Teorin svarar på frågorna varför som 

handlar om motivet, till vem som är lärar-elev-relationen och till vad, som beskriver 

målet. Eftersom didaktik är ett brett begrepp går den att sammanfatta på 

nedanstående sätt: 

 

Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori och praktik 

(Jank & Meyer 1997, s. 18) 

 

För att få en större förståelse av Jank och Meyers (1997) beskrivning av de 

didaktiska frågorna hur och vad har vi i vår studie tagit hjälp av Lindströms 

(Häggström & Örtegren 2017) fyra former om lärande genom estetik. Han beskriver 

fyra olika former av estetiskt lärande. I teorin ingår olika begrepp utifrån bildämnet, 

men vi har precis som Holmberg (2014) bytt ut begreppet bild mot musik, eftersom 

musik är det estetiska ämnet som denna studie har fokus på. Detta förklaras som 

lärande i, om, med, och genom. Att lära i och om musik innebär att musiken i sig är 

i fokus. När något lärs med och genom musik innebär det att lärande sker med hjälp 

av musiken, som exempelvis naturkunskap eller matematik. Holmberg (2014) 

förklarar de olika lärandebegreppen:   

Lära i musik - musikens grundelement exempelvis puls och rytm, dynamik, 

tempoväxlingar och takter.  

Lära om musik - riktar barnens uppmärksamhet mot ett centralt innehåll om musik, 

som exempelvis genrer, noter och namn på olika instrument.  
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Lära med musik – när musikstunden har en funktionell utgångspunkt att stödja 

språk, matematik eller social utveckling. Alltså att använda musik som verktyg.  

Lära genom musik - utforskande av musikens grundelement, instrument och rörelse 

med kroppen. 

Jank och Meyers (1997) didaktiska frågor ”Hur”, ”Vad” och ”Varför” ger stöd att 

förstå och analysera resultaten i denna studie. Eftersom syftet med studien är att 

synliggöra vad förskolepedagoger anser om musikens betydelse för barn och hur 

detta i sin tur påverkar musicerandet i förskolan kan denna teori vara relevant. 

Utifrån frågorna ”hur”, ”vad” och ”varför” synliggörs förskolepedagogers arbetssätt 

med musik i förskolan, samt deras syfte med musicerandet. Genom 

lärandebegreppen i, om, med och genom kan undersökningen ske på ett systematiskt 

sätt och tydliggöra innehållet i musicerandet.  

 

4.2 Den musiska människan 
Bjørkvolds (2005) teori ger denna studie stöd och redskap för att förstå vad musiken 

kan betyda för barn samt hur pedagogers förhållningsätt speglas i vad som erbjuds 

och hur det tas tillvara i barn musiska uttryck. I teorin om den musiska människan 

ses hela barnet som musiskt i sin nyfikenhet, lek och spontanitet (Ehrlin 2012b). Vår 

studies undersökning handlar om hur förskolepedagoger använder sig av musik 

tillsammans med barnen och varför de arbetar med musik.  

 

Jon-Roar Bjørkvold har arbetat som professor vid Universitetet i Oslo samt 

University of Calefornia. Han har studerat musik i olika länders barnkulturer, bl.a. i 

Ryssland och USA (Sæther 2014). Sæther (2014) förklarar Bjørkvolds teori, att när 

barnen sjunger spontant ses detta som ”ett musikaliskt modersmål”, och när barnet 

skapar ljud och rörelser är barnet musiskt. Ljud, rörelse och rytm är människans 

musiska grundelement som finns med barnet långt före födseln. Efter födseln skapas 

människans kommunikation utifrån ljud, rytmer och rörelser som sker i mötet med 

omgivningen. Den tidiga kommunikationen innehåller mycket imitation och 

improvisation med tonhöjd. Ehrlin (2012b) beskriver Bjørkvolds teori att barns 

uttryck och gestaltande av världen är en del av deras musikskapande. Hela barnets 

kultur är musisk när barnet är spontant, nyfiket, lekande och lärande. När en musisk 
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utveckling ska ske hos barnet är det också viktigt att den får ett musiskt bemötande. 

Bjørkvold (Sæther 2014) menar att fokus inte ska vara på om barnet sjunger ”rent” 

eller att träffa tonerna i samband med sången. Däremot menar Bjørkvold att leka 

med toner kan stimulera ett intresse för tonhöjd hos barnen. Han hävdar att det ska 

finnas ett helhetstänkande om musik som berör olika ämnen, kulturer, genrer och 

åldersgrupper. Det centrala i teorin är musiken, leken och de skapande krafterna. 

5. Metod 
I metodkapitlet presenteras val av metod för insamling av data samt studiens 

trovärdighet, studiens informanter, hur genomförandet gått till, bearbetning av 

empiri och beskrivning av hur de forskningsetiska principerna har beaktats.  

 

5.1 Undersökningsmetod 
Vår valda metod ska syfta till att få information om förskolepedagogers didaktiska 

uttalade planering, förhållningssätt och utförande med musicerandet i förskolan. Vi 

vill att förskolepedagogerna ska delge sina kunskaper och erfarenheter om 

musicerande i förskolan tillsammans med barn. Därför lämpar sig en kvalitativ 

metod för att undersöka förskolepedagogers uppfattningar och kunskap kring vårt 

valda ämne. En kvalitativ studie innebär att mycket information från få deltagare 

hämtas och förståelse på ett djupare plan kan göras (Larsen 2009). Kvantitativ metod 

har valts bort därför att det syftar mer till att summera stora mänger data som 

presenteras i diagram eller tabeller (Björkdahl Ordell 2007). 

 

För att få svar på förskolepedagogernas åsikter och planering mer detaljerat anser vi 

att kvalitativa intervjuer lämpar sig för insamling av datamaterial. Intervjuer är en 

bra metod för att samla in data som bygger på informanternas prioriteringar, åsikter 

och idéer på ett djupare och mer detaljerat plan (Denscombe 2009). Eftersom vi har 

valt att göra intervjuer för att få mer kunskap om vårt valda ämne anser vi att en 

kvalitativ halvstrukturerad intervjumetod är mest fördelaktig. Detta på grund av att 

en kvalitativ halvstrukturerad intervjumetod synliggör informantens syn och åsikter 

om något, intervjuaren kan ställa följdfrågor samt att kunskap skapas mellan 

intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkmann 2014). En strukturerad 

intervjumetod valdes bort av oss då den är strikt efter ett frågeformulär där frågorna 
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är förutbestämda (Kvale & Brinkmann 2014). Det finns inte lika stort utrymme till 

att följa intressen och erfarenheter hos förskollärarna, till skillnad från en 

halvstrukturerad intervjumetod (Kvale & Brinkmann 2014). Halvstrukturerad 

intervjumetod syftar till att intervjuaren ställer frågor och lyssnar noggrant för att 

skaffa sig kunskap (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Observation som undersökningsmetod har valts bort, därför att observationer 

synliggör vad som sker i praktiken skiljt från den uttalade didaktiska planeringen 

(Björkdahl Ordell 2007). Trots att vi vill undersöka vad som sker i musicerandet i 

förskolan ger inte observationer, i lika stor utsträckning, en förståelse för och 

kunskap om förskolepedagogernas uttalade didaktiska planering och 

förhållningssätt till musicerandet i förskolan. 

 

Inför intervjuerna bestämde vi att träffas fysiskt för att intervjuerna skulle bli friare, 

djupare och som ett samtal. Genom att träffa de intervjuade fysiskt kan intervjuaren 

gå mer in på djupet och få en helhetsförståelse för fenomenet, vilket är studiens syfte 

(Larsen 2009). Den intervjuade kan då också tala mer fritt menar författaren. En av 

intervjuerna skedde genom telefonsamtal då avståndet begränsade att en fysisk träff 

kunde ske. För att minska risken att förskolepedagogerna förskönar sina svar har vi 

innan intervjun skickat ut information om vad intervjun kommer beröra (se bilaga 

2) istället för de specifika intervjufrågorna (se bilaga 3). Larsen (2009) menar att en 

nackdel med intervju kan vara att den intervjuade förskönar sina svar. Den 

intervjuade kan exempelvis svara det hen tror att intervjuaren vill höra. I detta fall 

minskar värdet i det insamlade datamaterialet.  

 

5.2 Angreppsätt 
Inspelningarna från intervjuerna har transkriberats och lästs igenom ett flertal 

gånger för att göra förskolepedagogernas uttalanden så tydliga som möjligt. Efteråt 

har vi gjort en innehållsanalys (Kvale & Brinkamnn 2014) för att urskilja mönster, 

likheter och olikheter i förskolepedagogernas uttalanden. Datamaterialet har sedan 

kategoriserats för att skapa en tydlig överblick av förskolepedagogernas uttalade 

musicerande innehåll, syfte och förhållningssätt. Förskolepedagogernas uttalade 

förhållningssätt till barn och musicerandet har kopplats till studiens valda teori om 
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den musiska människan (Bjørkvold 2005) för att göra en tolkning och analys av 

förskolepedagogernas uttalanden. Utifrån Jank och Meyers (1997) didaktiska frågor 

om vad undervisningen ska handla om och hur den ska ske, har kategorier skapats 

av det transkriberade materialet med hjälp av Lindströms teori (Häggström & 

Örtegren 2017) om estetiskt lärande i, om, med, och genom musik. 

 

5.3 Trovärdighet 
I vår studie har vi använt oss av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som vi anser 

är en väsentlig metod för att undersöka förskolepedagogers förhållningssätt, uttalade 

didaktiska planering och genomförande av musicerandet tillsammans med barn i 

förskolan. Våra val av frågeställningar gjorde att vi fick relevant data för vårt syfte. 

Validitet innebär hur relevant det insamlade materialet är för de frågeställningar som 

valts (Larsen 2009). För att undvika en pressad situation för förskolepedagogerna 

valde vi att ha några frågor som uppvärmning så att det skulle bli mer som ett samtal 

än ett förhör. Larsen (2009) skriver att en sak som kan få betydelse för studiens 

trovärdighet är att informanterna kan bli påverkade av den som intervjuar och av 

stunden för intervjun. Vi valde även att inte ge ut våra intervjufrågor till 

förskolepedagogerna. Dels gjorde vi det för att förskolepedagogerna inte skulle 

försköna sina svar och dels ifall vi skulle lägga till eller ändra vissa intervjufrågor 

eller ta bort orelevanta intervjufrågor för studiens syfte. En fördel med intervjuer 

som ökar trovärdigheten är att data kan kontrolleras under tiden som intervjun 

fortskrider, alltså följdfrågor kan ställas som förtydligar och förklarar detaljer som 

informanterna berättar (Denscombe 2009). I kvalitativa undersökningar kan studien 

bli av högre kvalité då ändringar kan göras under arbetets gång (Larsen 2009). 

Exempelvis i intervjuer går det att upptäcka detaljer som är relevanta för ens 

frågeställningar.  

 

5.4 Studiens informanter 
Vi har valt att söka upp fyra förskolepedagoger som jobbar inom förskolan och som 

är särskilt intresserade av musik eller som arbetar lite mer med musik i förskolan 

tillsammans med barn. Antalet förskolepedagoger valdes för att vi anser detta var 

rimligt för studiens omfattning. Vi riktade in oss på förskolepedagoger som har ett 

särskilt intresse för arbetet med musik i förskolans verksamhet, då vi ville få 
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kunskap om vad förskolepedagogerna anser om musikens betydelse för barn. Två 

av förskolepedagogerna kände vi till sedan innan att de arbetade mycket med musik, 

därför var det ett självklart val för oss att kontakta dem. De två andra intervjuade 

förskolepedagogerna blev vi tipsade om då de är engagerade i arbetet med musik i 

förskolan. Deltagarna har fått fiktiva namn och heter i vår studie Sara, Lena, Kerstin 

och Sofia. Förskolepedagogerna i studien har olika pedagogiska utbildningar men 

alla arbetar i förskolan. Därför har vi i denna studie valt samlingsnamnet 

förskolepedagoger.  

 

5.5 Förberedelser 
Inför intervjuerna har vi förberett oss genom att läsa in oss på ämnesområdet. Vi har 

även beaktat vår egen förförståelse om musikämnet för att det inte ska påverka de 

intervjuades svar genom att ställa ledande frågor. De intervjuade har fått ett 

dokument mailat till sig (se bilaga 2) där de i förberedande syfte kan läsa vad 

intervjun kommer att beröra.  

 

5.6 Genomförande  
Förskolepedagogerna blev kontaktade genom telefonsamtal och mail där vi 

förklarade vårt syfte och frågade om de ville delta i studien. Tre av studiens 

intervjuer skedde genom fysiska möten samt genom telefonsamtal. Den fjärde 

intervjun skedde genom telefonsamtal då avståndet satte begränsningar för att ett 

fysiskt möte kunde ske. Vår tanke med fysiska möten var att förskolepedagogerna 

skulle känna sig bekväma med att bli intervjuade samt känna att intervjun var mer 

som ett samtal än ett förhör. Därför ställde vi till en början allmänna frågor som vad 

förskolepedagogerna har för utbildning, om de har någon musikutbildning, deras 

relation till musik etc (Se Bilaga 2). Efter det valde vi att gå in på mer specifika 

frågor. Dessa frågor har i sin tur baserats på att få en ökad förståelse för 

förskolepedagogernas uppfattning om musikens betydelse för barns utveckling och 

lärande i förskolan, vilket är syftet med vår studie. 

 

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter och de spelades in efter att tillstånd inhämtats 

från förskolepedagogerna. Information om de etiska kraven (Vetenskapsrådet 2002) 
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om deras rättigheter till deltagandet gavs både muntligt och skriftligt innan 

intervjun. Under intervjuerna förde vi anteckningar som stöd till våra frågor och för 

att lättare kunna minnas deras svar ifall inspelningarna skulle försvinna. 

 

5.7 Bearbetning av empiri 
Vi har lyssnat igenom intervjuerna som vi spelat in och skrivit ner dessa för att få 

en förståelse för vad som sagts och för att lättare gå tillbaka när vi analyserat 

datamaterialet. Vi valde att transkribera materialet så fort som möjligt efter 

intervjuerna för att minnas vad som sagts av den intervjuade. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver att vid transkribering av material förloras viss information i form 

av kroppsspråk, mimik, röstläge eller ironi. När vi har analyserat materialet har vi 

valt att kategorisera informationen genom lärandebegreppen i, om, med och genom 

musik (Häggström & Örtegren 2017). Förskolepedagogernas uttalade 

förhållningssätt har också använts som kategori vid analysarbetet.   

 

5.8 Forskningsetik 
De etiska förhållningssätt vi har beaktat under intervjuerna och under perioden då 

examensarbetet skrivits är de fyra forskningsetiska kraven som vetenskapsrådet 

(2002) beskriver. Informationskravet och samtyckeskravet som innebär att tydlig 

information ska ges angående studien samt att samtycke till denna ska inhämtas från 

de som deltar. Konfidalitetskravet och nyttjandekravet innebär att försiktighet kring 

insamlat material samt att personers identitet inte ska kunna spåras eller identifieras. 

Det framgår också att det insamlade materialet enbart ska användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi har beaktat dessa krav genom att de intervjuade fick ett 

informationsbrev (bilaga 1) där vi förklarat syftet med vår studie, att deltagandet är 

frivilligt samt att de intervjuade har rätt till att avbryta deras medverkan utan att 

behöva ge anledning till varför. Vi valde att ändra deltagarnas namn för att det inte 

ska finnas möjlighet att identifiera vilka som deltar i studien eller vilken förskola de 

arbetar på. I informationsbrevet förklarade vi även att all data som vi samlat in bara 

används till denna studie samt att det inspelade materialet sedan kommer raderas 

(Vetenskapsrådet 2002). Inför intervjuerna frågade vi de intervjuade om tillstånd att 

få spela in. Innan intervjun valde vi också att berätta de etiska kraven muntligt till 
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den intervjuade för att försäkra oss om att det framgått och att de förstått dess 

betydelse.  

6. Resultat och analys 
I den här delen presenteras resultatet av intervjuerna om i förskolepedagogernas 

uppfattning om musikens betydelse för barn i förskolan. Svaren från intervjuerna 

har utifrån en didaktisk utgångspunkt (Jank & Meyer 1997) samt kategoriserats och 

analyserats med hjälp av Lindströms teori om estetiskt lärande (Häggström & 

Örtegren 2017), där lärande förklaras i, om, med och genom. Dessa fyra kategorier 

har valts för att göra innehållet tydligare i förskolepedagogernas musicerande 

tillsammans med barn i förskolan. I resultatet kommer svar ges på studiens 

forskningsfråga på vilket sätt förskolepedagogerna arbetar med musik i förskolan. 

Under rubriken pedagogers förhållningssätt presenteras och analyseras studiens 

resultat som har koppling till förskolepedagogernas uttalade förhållningssätt och 

syfte med musicerandet i förskolan tillsammans med barnen med utgångspunkt i 

Bjørkvolds (2005) teori om den musiska människan.  

 

6.1 Informanternas bakgrund 
De intervjuade förskolepedagoger har fått fiktiva namn för att de inte ska kunna bli 

identifierade: 

 

Sara är utbildad förskollärare och har arbetat i förskola i tjugonio år. De tidigare 

erfarenheterna Sara har i musik är att hon som ung sjöng i kör, älskar musik och 

lyssnar mycket på musik hemma. Under sin utbildning till förskollärare ingick det 

lite musikutbildning. 

 

Den andra intervjuade personen är Lena som har en mellanstadielärarutbildning där 

musik var inkluderat i utbildningen. Hon har arbetat i förskola de senaste fem åren. 

Lena har sjungit i kör som barn, men har förutom det sjungit mycket privat och 

spelar gitarr och lite piano. Hennes spontana tankar kring musik är att det är roligt. 

Lena har gått en fortbildningskurs om musikspråka, som är en pedagogisk metod 

för att stimulera barns språk med hjälp av musik.  
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Den tredje personen vi intervjuat är Sofia. Hon har jobbat i förskola och 

förskoleklass i tjugo år, men är utbildad fritidspedagog. Under hennes utbildning till 

fritidspedagog ingick det musik, men hon har ingen annan musikutbildning. Sara 

har sedan hon var liten både spelat och sjungit i både privata och kyrkliga 

sammanhang, samt lyssnar mycket på musik på fritiden.  

 

Den fjärde intervjuade personen är Kerstin, som är utbildad barnskötare och har 

arbetat i förskola i sexton år. I hennes utbildning ingick det ingen musikutbildning, 

men lite teater och drama. Kerstin har privat upplevt många olika uppträdanden och 

konserter. Hon spelar både gitarr och lite piano. Kerstin har också gått fortbildning 

inom musikspråka.  

 

6.2 Att lära i musik  
Att lära i musik innebär musikens grundelement exempelvis puls och rytm, 

dynamik, tempoväxlingar och takter.  

I musicerandet vill Sara att barnen ska få känna musiken i kroppen och menar att en 

bra start kan vara att stampa takten och pulsen. Hon nämner att det finns de barn 

som inte har takt eller rytmkänsla, men att detta går att jobba fram både genom 

rytminstrument och den egna kroppen. På sångsamlingen förklarar hon att det går 

att klappa, stampa eller hoppa till takten och pulsen av en låt för att få in det i 

kroppen. Kerstin låter barnen på hennes förskola prova olika rytmer och takter med 

hjälp av instrument.  

Sofia berättar att barnen på hennes förskola inte bara arbetar med rytmen i sången 

för att känna pulsen, utan de har även i perioder fått använda sig av en melodika för 

att utforska olika toner.  

Det är inte bara detta med rytmen, utan det är också att lära sig olika toner 

i musiken. (Sofia) 

 Sofia har också arbetat med att hon ger barnen en ton som de ska hitta och härma. 

Även om barnen är små så märker jag hur duktiga de är! (Sofia) 

Alla förskolepedagoger arbetar med att barnen får prova på musikens dynamik, det 



25 

vill säga spela eller sjunga högt och lågt. Sara utvecklar också arbetet med 

dynamiken genom att diskutera med barnen hur det låter och vad skillnaden är 

mellan olika dynamiker. Lena låter barnen även få känna dynamiken i kroppen, 

genom att exempelvis smyga som möss. När Sofia sjunger med barnen försöker de 

ibland att hitta nyanserna i sången. De utforskar sången genom att sjunga den tyst, 

högt, sakta, fort, genom olika känslor m.m. 

6.3 Att lära om musik  
Inom lärandet om musik riktas barnens uppmärksamhet mot ett centralt innehåll om 

musik, som exempelvis genrer, noter och namn på olika instrument.  

Sara har en stor bredd med sitt musikarbete tillsammans med barnen där de sjunger 

allt från klassiska visor till de idag populära norska tvillingarna Marcus och 

Martinus. Sara brukar be barnen titta efter vad artisterna har för instrument i deras 

musikvideos, om de kan se och känna igen dessa instrument. 

Att man intresserar sig för var de [barnen] tycker om! Sen tycker jag att man 

ger dem [barnen] bredden! Alltifrån de klassiska barnvisorna till Marcus och 

Martinus. Att man följer med deras [intressen]… Vilka gillar du? Jaha, du 

gillar dem! Ska vi spela en låt med dem? (Sara) 

De övriga förskolepedagogerna pratar om olika instrument och sånger de arbetar 

med i förskolan, men de tar inte under intervjun upp något specifikt i arbetet om 

musik, det vill säga hur de arbetar med olika genrer, noter och namn på olika 

instrument o.s.v.  

6.4 Att lära med musik 
Att lära med musik menas att musikstunderna ofta har en funktionell utgångspunkt 

att stödja språk, matematik eller social utveckling. Musik används som ett verktyg.  

I intervjun framgår det att musik används som ett redskap till att lära sig språk, därför 

lär Sara medvetet barnen sångtexterna med hjälp av bildstöd. Hon pratade också om 

sång i samband med att lära sig vissa språkljud. Om barnen har svårt att rulla tungan 

på bokstaven R brukar Sara erbjuda barnen att sjunga exempelvis ”la-la” till en 

melodi som barnen är bekanta med, exempelvis Blinka lilla stjärna. Detta gör hon 

för att bokstäverna L och R ligger ”lika i munnen”. Generellt i arbetet med musik i 

förskolan kommer det med mycket gratis som tal och språk anser Sara, då hon menar 
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att takt, puls och språk hänger ihop. Lena använder också musiken som ett redskap 

för att lära språk. Barnen i hennes barngrupp hade till en början inte så mycket 

verbalt språk på grund av deras unga ålder, men Lena gjorde en upptäckt att de hade 

lättare ta till sig musikspråket. Hon använder sig av musiken då hon anser att den är 

viktig för barnens språkutveckling genom att de lär sig om tonfall och tajming när 

man pratar. Även om barnen idag har det verbala språket fortsätter Lena med 

musikspråket. Hon anser att musik är en kommunikationsform som förmedlar 

känslor, glädje, lust och närhet. Sara nämner också att musicerandet tillför glädje, 

men också koncentration och förmågan att lyssna. Sofia pratar om glädje kopplat 

till musik. Vid frågan vad Sofia anser att musiken ger barnen svarar hon:  

Jag ser att det ger en gemenskapskänsla, alla sitter tillsammans, alla 

kan delta på sitt sätt. Det ger sångglädje, att de från tidig ålder vågar. 

Man blir ju glad av att sjunga! Det ger ett välbefinnande, man mår bra 

av det. (Sofia) 

Kerstin nämner också att musicerande ger barnen glädje, gemenskap, nyfikenhet, 

språk och rörelse. Musiken ger även barnen mod till att våga stå på scen och 

uppträda.  

Kerstin har liknande syn på musik och språk som Lena och Sara, där hon anser att 

musik är vägen till språket, speciellt för barn som är väldigt blyga och inte vågar 

prata:  

Vi har märkt att när det blir musikstunder blir barnen mer 

avslappnade. Vi har sett barn som inte pratar så mycket gå runt och 

nynna melodier. Det är så häftigt! (Kerstin) 

 

Kerstin jobbar mycket med musikspråka, där musicerandet används för att stimulera 

barns språkutveckling. Några barn i hennes barngrupp vågar ta för sig mer under 

deras stunder med musikspråka än i andra sammanhang. Barnen kanske inte vågar 

prata eller sjunga, vilket de inte heller behöver. Däremot vågar de spela på trumman 

och tycker det är roligt. Musiken är ett uttryckssätt förklarar Kerstin, ett försteg till 

språket på ett roligt sätt. Det kan ske genom att barnen får ha ett instrument i handen 

och Kerstin benämner att barnen ska spela högt, lågt, bakom öronen o.s.v. Kerstin 

ser att musiken skapar någonting hos barnen samt förenar de olika nationaliteterna 
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som finns i barngruppen. Hon förklarar att musiken ger barnen kamratskap och en 

förståelse för allas lika värde.  

 

Ett annat arbetssätt med musik Lena använder sig av är för att stödja barnens 

motorik. Detta gör hon genom att hitta på sånger hon spelar till om olika rörelser 

barnen ska göra. Exempelvis hoppa eller smyga.  

Lena anser att sång och musiksamlingar bidrar till en gemenskap genom att gå in i 

en aktivitet tillsammans och vara helt i nuet. Rörelselekar som exempelvis ringdans 

där barnen ska hålla varandra i händerna bidrar till att barnen lär sig 

samarbetsförmåga. Barnen måste lyssna in och känna av de andra i gruppen. Sara 

nämner också samarbete och interaktion mellan barnen, något som hon anser att 

musiklekar bidrar till.  

 

Lena anser att musik och sång kan uttrycka känslor, öppna upp för samtal och inleda 

ämnen att prata om.  

 
Man kan sjunga tokiga saker och sedan samtala om detta. Det kan öppna 

upp till samtal och inleda ett ämne att prata om. (Lena) 

 

Lena använder musik som en avledning när barnen måste vänta på att gå ut eller om 

de börjar slåss. Då kan hon göra rytmer eller olika ljud med munnen för att göra 

situationen mer intressant och spännande. Lena använder också musik när de degar 

för att barnen ska få ett lugn. Musik kan hjälpa barnen att få en lugn stämning och 

kan ge trygghet om någon är ledsen och vill ha tröst. Ett annat arbetssätt för att få 

en lugn stämning har Kerstin och Sara, genom att barnen får lyssna på avslappnande 

musik när de ska varva ner. 

 

Sofia berättar att de använder musik i alla ämnen på olika sätt i verksamheten. De 

arbetar med de olika årstiderna genom att ha en fest vid varje årstid. Då firar de alla 

barn som fyllt år den årstiden och sjunger passande sånger som barnen känner till. 

Sofia ger ett exempel att på höstfesten kan det sjungas om Mors lilla Olle, där någon 

klär ut sig till björnen, någon till Olle o.s.v. och gör en miniföreställning av sången.  

Hon berättar vidare att musiken blir något att samlas kring, men också att det tränar 
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språket och kroppen. Kerstin arbetar också med årstiderna vid musicerandet, där de 

sjunger låtar om den aktuella årstiden.  

6.5 Att lära genom musik 
Lära genom musik är utforskandet av musikens grundelement, instrument och 

rörelse med kroppen. 

Genom hjärtslagen har alla människor en puls inom sig, men alla har inte lika lätt 

hitta pulsen i musiken berättar Sara. Hon förklarar att detta är något som går att öva 

in genom den egna kroppen, att barnen exempelvis får stampa pulsen. Tillsammans 

med sin barngrupp använder sig Sara av olika rytminstrument, keyboard, mikrofon 

och bygelgitarr. Hon brukar låta barnen jämföra olika instrument och diskutera hur 

de låter.  

Det viktigaste är inte hur det låter, utan att det låter! (Sara)  

Lena ger ett exempel på ett utforskande av ljud där ett barn hade hittat ett järnrör i 

en buske. Istället för att se järnröret som ett farligt objekt startar Lena tillsammans 

med barnet ett utforskande av röret. Genom att slå röret mot marken lyssnade de på 

rörets klang och använde det som instrument till en påhittad sång. Lena använder 

gitarren som en del i sitt arbete med musik. Barnen får även utforska gitarren genom 

att spela på strängarna, knacka och krafsa på den. Utöver lite gitarrspelande berättar 

Lena att hon nästan aldrig använder instrument med barnen då hon anser att de är 

för små, att det krävs mer planering till sådana stunder samt att det lätt blir stökigt. 

Vid användandet av instrument anser hon att de ska klara av att sitta i ring och lyssna 

på varandra samt vänta på sin tur. Hon menar att de utforskar ljud ändå genom att 

det kommer naturligt i de små barnens uttryck. Kerstin ser inget hinder i sin 

barngrupps låga ålder utan låter dem få testa olika instrument genom att spela enkla 

rytmer och takter. Tillsammans med barnen använder hon sig av olika instrument 

som bjällror, maraccas, claves och trummor. Barnen får även prova på att spela olika 

enkla takter och rytmer med instrumenten. Instrument används också vid 

dramatisering av sånger. 

Barnen får prova på instrument, enkla rytmer och takter. […] Musiken är 

ett uttryckssätt, när barnen har instrumenten i handen och får spela högt, 

lågt, bakom öronen… (Kerstin)  



29 

Femåringarna på Sofias förskola får chansen att lära sig spela fiol genom ett 

samarbeta med kulturskolan (f.d. musikskolan). En musiklärare kommer och lär 

barnen spela fiol på gehör. Sofia berättar att det går jättebra för barnen att lära sig 

spela detta instrument trots deras unga ålder, och att många av barnen fortsätter att 

spela fiol eller andra instrument när de börjar i skolan. ”De kanske inte fortsätter att 

spela fiol, men det växer ett intresse att lära sig spela ett instrument.” Ett annat 

instrument de använder sig i musicerandet är tonrör som har olika längd och toner. 

Barnen brukar få använda tonrören genom att slå dem i marken och försöka spela 

en sång. 

6.6 Sammanställning och analys av resultatet om de estetiska 
lärandeformerna i, om, med och genom musik.  
I resultatet framgår det hur och på vilket sätt förskolepedagogerna har uttalat att de 

arbetar med musik i förskolan (Jank & Meyer 1997). Resultatet har också visat på 

olika lärande i, om, med och genom musik (Häggström & Örtegren 2017). När vi 

sammanställt intervjuerna har vi fått en översikt om vad som framgår mest 

respektive minst av lärandeformerna i, om, med och genom musik. 

Sammanställningen har resulterat i att lärande med musik, alltså musik som ett 

redskap till att lära exempelvis språk, är mest frekvent i pedagogernas beskrivningar 

om musicerande i förskolan (Se figur 1). Förskolepedagogerna i vår studie använder 

mest musik för att stödja språket, då de anser att musiken är ett bra stöd för barns 

språkutveckling. Att arbeta om musik, som exempelvis genrer, noter och namn på 

olika instrument är minst frekvent bland förskolepedagogernas uttalade 

musicerande tillsammans med barnen i förskolan. Detta kan bero på att i våra 

intervjuer framgår det inte tydligt om förskolepedagogerna benämner instrumentens 

namn för barnen. Inte heller att förskolepedagogerna benämner för barnen att de ska 

klappa eller stampa pulsen till en sång.  

 

Studiens resultat har sammanställts i en tabell för att förtydliga i vilken omfattning 

de olika estetiska lärandeformerna förekommer i förskolepedagogernas uttalanden. 

Transkriberingarna av intervjuerna har gåtts igenom och räknats hur ofta de olika 

lärandeformerna har uttalats. Lärandeformen med musik nämndes nittiofem gånger 

i intervjuerna och förekom mest. I transkriberingarna nämndes lärandeformen 

genom musik sjuttio gånger och var det som förekom näst mest. Lärandeformen i 
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musik anträffades tjugoåtta gånger och förekommer näst minst. Den minst nämnda 

lärandeformen är om musik som omtalades tre gånger. Tabellen ger inte en absolut 

sanning utan syftar mer till att ge en översiktlig uppfattning om 

förskolepedagogernas uttalande angående estetiskt lärande i, om, med och genom 

musik.  

 

Figur 1: Resultat från intervjuerna om hur ofta förskolepedagogerna 
nämner de estetiska lärandeformerna i, om, med och genom musik. 

 

6.7 Resultat av förskolepedagogers förhållningssätt till musik i 
förskolan 
I detta avsnitt presenteras det resultat som har koppling till förskolepedagogernas 

uttalade förhållningssätt och syfte med musicerandet i förskolan tillsammans med 

barnen. Här svaras på studiens forskningsfrågor om varför förskolepedagogerna 

arbetar med musik i förskolan och hur förskolepedagogernas förhållningssätt 

påverkar barnens möjligheter till att utforska musik. 

 

I intervjun med Sara berättar hon att glädjen är en viktig källa för att få med sig 

barnen då glädjen smittar av sig.  

 
Min roll i det hela är att vara en glädjespridare och att det jag vill förmedla 

är ärligt från mig, och att barnen med tycker att det är kul. (Sara) 
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Sara fortsätter med att hon inte är världens bästa sångerska men ser inte det som ett 

hinder, då hon älskar att arbeta med musik med barnen på förskolan. Tillsammans 

med barnen brukar Sara lyssna på olika genrer som exempelvis klassiska visor till 

modern popmusik. Hon förklarar att hon på olika sätt tar tillvara på barnens intressen 

och vad de gillar att lyssna på. Detta sker alltifrån att titta på videos på artister som 

barnen intresserar sig för, till att lära ut sångtexter som barnen vill lära sig. Barn 

som inte visar intresse för de musiska inslag som erbjuds försöker Sara hitta 

alternativa sätt att göra barnen delaktiga och intresserade. Hon försöker erbjuda 

olika sånger eller instrument som exempelvis keyboard, gitarr eller bygelgitarr.  

 

Om Kerstin ser intresse hos barnen under sina stunder med musikspråka tar hon 

tillvara på det och använder sig av rekvisita eller sjunger låten flera gånger under 

dagen och håller den levande. 

 
Jag får känna av vad som faller barnen i smaken, vara konsekvent och 

upprepa mycket. (Kerstin)  

 

Kerstin kan se ett resultat av hennes arbete med musikspråka hos barnen. Hon menar 

att det öppnar en dörr för och ger mod till de barn som håller på att lära sig språket. 

Hon anser att musiken ger barnen kamratskap och en förståelse för allas lika värde. 

Glädje, gemenskap, nyfikenhet, språk och rörelse är också något hon tycker att 

musik ger barnen. Musiken ger även barnen mod till att våga stå på scen och 

uppträda, berättar Kerstin. De barn som vill och vågar i Saras barngrupp får också 

stå på scen och sjunga om de själv är drivna och tycker det är kul. Kerstin använder 

sig inte bara av musiken i planerade sammanhang, utan även spontant. Exempelvis 

när barnen är ute på gården och gungar eller gräver i sandlådan, sjunger hon till vad 

barnen gör. Även Lena använder musiken spontant tillsammans med barnen, något 

hon anser är hennes roll och förhållningssätt. Hon lyssnar på barnens egna musiska 

impulser och tar tillvara på detta, något hon anser är demokratisk genom att de får 

vara med och påverka. Hon planerar inte så mycket musikaktiviteter eller använder 

instrument tillsammans med barnen. Hon låter istället barnen utforska olika ljud i 

vardagen, exempelvis att banka på bordet eller på isen.  
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Hon ser sig själv som en förebild genom att förmedla lust och glädje till barnen, vara 

positiv och att inget kan vara rätt eller fel.  

 
Min roll är att vara en förebild som förmedlar lust och glädje och är positiv. 

Jag är en förebild som vågar, och vågar göra fel och visar att det kan gå fel 

och låta hur som helst. Att man inte kan göra fel utan bara ha kul. Om man 

använder musik på ett sådant sätt blir det avdramatiserat. (Lena) 

 

Under Lenas uppväxt var det mycket fokus på att vara musikalisk och sjunga rätt. 

Lena anser istället att om någon glömmer bort texten eller sjunger fel ska det inte 

ses som något märkvärdigt. Hon menar att det viktiga är att ha roligt och våga testa, 

inte fokusera på att det ska låta fint eller bra.  

 

Sara nämner under sin intervju att hon inte ser sig själv som ”världens bästa” 

sångerska, men att det inte gör någonting. Det som spelar roll är att hon får med sig 

barnen.  

 
När man själv älskar något och tycker att det är roligt behöver man inte vara 

proffs, men att ha förmågan att visa den glädje [musiken ger] och att fånga 

barnen […]. Det viktigaste är inte hur det låter, utan att det låter! (Sara) 

 

Lena uttrycker att hon ofta och gärna hittar på saker tillsamman med barnen i 

spontana sammanhang. 

 
Ta tillvara på den naturliga nyfikenheten och våga hitta på saker i allt. Det 

tycker jag är viktigt! (Lena) 

 

Trots att Sofia är säker i sin roll så märker hon att många andra vuxna är rädda och 

anser att de inte kan spela eller sjunga. Detta menar hon inte har någon betydelse, 

utan huvudsaken är att det sker.  

 

Så nog tror jag att vuxna kan våga mer, det är ju ändå bara barn 

som ska höra. De tycker att det är roligt hur det än låter med musik. 

Det behöver inte vara perfekt. (Sofia) 
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Lena tycker det är viktigt att barnen ska känna att de är duktiga, därför sjunger hon 

samma sånger under en längre tid så att barnen hinner lära sig dem. Även fast en 

vuxen snabbt kan tröttna på låtarna berättar Lena att barnen tycker det är roligt att 

kunna en hel text och sång. Lena fortsätter berätta att musik ger barnen glädje, lust, 

en upplevelse att få göra något roligt tillsammans, motorisk träning, språkträning 

och att det är nyttigt genom att barnen får röra på kroppen samt att barnen får en 

känsla för rytm, puls och tajming.  

 
Det är viktigt för allt som görs i livet, i samtal och att känna av andra 

människor. Musiken finns där bakom allt. Den är identitetsskapande och ger 

självkänsla att våga och kunna. (Lena) 

 

Sofia anser att hennes roll är att ge struktur och pusha, visa att det funkar och ge en 

inramning. Hon fortsätter berätta att musik betyder mycket för henne och att det är 

tacksamt att arbeta med musik i förskolan. Hon tycker att det är roligt, speciellt när 

det märks på barnen att de också tycker det är roligt med musik.  

 

Jag tror alla vuxna och barn har musiken i sig på något vis. Det är naturligt. 

Man ser när vi jobbar med de allra minsta att de ställer sig och dansar på 

en gång när det är musik. (Sofia)  

 

Lena berättar om en situation när ett barn hittar ett järnrör som de börjar utforska 

och hitta på sånger med. Istället för att se röret som något farligt ser hon järnröret 

som en möjlighet till att skapa musik. Lena säger att hon nästan aldrig använder 

instrument med barnen eftersom de är för små, att det krävs mer planering till sådana 

stunder samt att det lätt blir stökigt. För att kunna arbeta med instrument anser hon 

att barnen ska kunna sitta i ring och lyssna på varandra samt vänta på sin tur. Hon 

menar att det ändå kommer så mycket naturligt i de små barnens uttryck, därför ser 

hon inget behov av att arbeta med instrument.  

6.8 Sammanfattning och analys av resultat om 
förskolepedagogers förhållningssätt till musik i förskolan 
Detta avsnitt har visat på varför förskolepedagogerna arbetar med musik i förskolan 

(Jank & Meyer 1997) samt vad deras förhållningssätt till barns musicerande är 
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(Bjørkvold 2005). Något som alla förskolepedagogerna i vår studie nämner är att 

den glädje musicerandet ger till både barnen och förskolepedagogerna själva är 

anledningen till varför de arbetar med musik i förskolan (Jank & Meyer). 

Förskolepedagogerna pratar också om att musicerandet bl.a. ger stöd till barnens 

språkutveckling, att musicerandet är en uttrycksform samt att musiken finns 

naturligt i kroppen. En annan gemensam nämnare som tre av förskolepedagogerna 

har är att det inte ska vara något fokus på om det låter fint eller fult eller att 

musicerandet kan ske på ett rätt eller fel sätt. Det viktiga menar en av 

förskolepedagogerna är att musicerandet är roligt. Detta synsätt går ihop med 

Bjørkvolds (Sæther 2014) teori om den musiska människan, att fokus inte ska vara 

på att sjunga ”rent” eller träffa tonerna. Hur musicerandet ser ut och går till hos 

förskolepedagogerna skiljer sig. Två av förskolepedagogerna pratar bara om 

musicerande i planerade sammanhang, en tredje om både planerade och spontana 

sammanhang, medan den fjärde bara använder sig av musicerandet spontant. Alla 

förskolepedagoger utom en låter barnen utforska olika instrument i samband med 

musicerandet. Den som inte använder sig av instrument anser att det finns så mycket 

naturliga ljud hos barnen som hon istället tar tillvara på.  

7. Diskussion 
I metoddiskussionen kommer vår metod att diskuteras. Under rubriken 

resultatdiskussion diskuteras och förstås studiens resultat utifrån tidigare forskning 

samt valda teorier kopplat till studiens forskningsfrågor.  

 

7.1 Metoddiskussion 
Vi har i denna studie valt en kvalitativ forskningsansats, vilket innebär att vi hämtat 

mycket information från få deltagare för att få en förståelse på ett djupare plan 

(Larsen 2009). Vi valde att göra en kvalitativ halvstrukturerad intervju för att 

undersöka förskolepedagogernas förhållningssätt och uttalade didaktiska planering.  

Detta innebär att synliggöra informantens syn och åsikter om ett ämne, det blir 

lättare för intervjuaren att ställa följdfrågor samt att det skapas kunskap mellan 

intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkmann 2014). I kategorisering och 

analysering av förskolepedagogernas syn och åsikter om vårt valda ämne musik i 

förskolan för barns utveckling och lärande, har olika teorier använts som för att 
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svara på studiens frågeställning. För att förtydliga innehållet i musicerandet har 

Lindströms teori (Häggström & Örtegren 2014) om estetiskt lärande varit 

fördelaktig där lärande i, om med och genom musik fokuserats på utifrån ett 

didaktiskt perspektiv (Jank & Meyer 1997). Bjørkvolds (2005) teori om den musiska 

människan har också använts i denna studie för att undersöka förskolepedagogernas 

förhållningssätt till musicerandet i förskolans samt musicerandeas betydelse för 

barns utveckling och lärande. Valet att göra en kvalitativ halvstrukturerad intervju 

var fördelaktigt för att kunna ställa följdfrågor och få fördjupade svar i 

förskolepedagogernas uttalanden som vi kunde koppla till vår studies syfte. I 

förberedande syfte fick förskolepedagogerna information om vad intervjun skulle 

beröra. Detta ansåg vi var en bra metod för förskolepedagogerna att kunna förbereda 

sig utan att svaren blir inövade och förskönade. 

 

En nackdel med att vi valt att intervjua är att de intervjuade kan försköna sina svar 

precis som Larsen (2009) skriver, att de påstår arbeta på andra sätt än vad de 

egentligen gör. Vi tänker också att det skulle kunna vara tvärtom, att pedagogerna 

inte är medvetna om allt de lär ut i sitt musicerande tillsammans med barnen, något 

som Ehrlin (2012a) fick fram i sitt resultat. 

 

Vi är medvetna om att intervjuerna inte gav oss en helhetsbild om 

förskolepedagogernas arbete med musik i förskolan, något som kanske både 

observationer och intervjuer kunde ha gett oss. Något som kunde ha blivit tydligare 

genom observationer är förskolepedagogernas arbetssätt om samt i musik, då de två 

estetiska lärandeformerna inte nämndes lika mycket i intervjuerna som 

lärandeformerna med och genom musik.  

 

Efter insamlingen av datamaterialet insåg vi att vissa frågor vi valde att ställa var 

oväsentliga i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. De frågorna berörde 

inte förskolepedagogernas didaktiska planering, förhållningssätt eller utförande av 

musicerandet i förskolan. Därför har dessa delar i förskolepedagogernas svar valts 

bort. Resterande data har analyserats och kategoriserats med hjälp av teorierna den 

musiska människan (Bjørkvold 2005) och estetiskt lärande (Häggström & Örtegren 
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2017) med en didaktisk utgångspunkt (Jank & Meyer 1997). Dessa teorier anser vi 

har varit till hjälp för att svara på studiens frågeställningar.  

 

Intervjuerna gick enklare med tiden då vi fick ett bättre samtal och blev mer 

bekväma med situationerna och de frågor vi valt att ställa. Det blev också enklare 

att förtydliga intervjufrågorna för förskolepedagogerna och ställa följdfrågor. Även 

Kihlström (2007) beskriver att intervjuer blir enklare, lugnare och säkrare med tiden. 

Genom denna metod får vi också tydligare fram vad förskolepedagogerna anser om 

musikens betydelse för barnen, något som vi inte hade kunnat få veta genom 

observationer. 

7.2 Resultatdiskussion 
Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat utifrån studiens frågeställningar. Vi 

kommer också att diskutera resultatet och analysen utifrån studiens teorier och 

tidigare forskning.  

 

7.2.1 På vilket sätt arbetar pedagogerna med musik i förskolan? 
Utifrån vår studie förstår vi att musik kan användas i förskolan på många olika sätt. 

Genom lärandeformerna i, om, med och genom musik kan vi i vår studies resultat se 

gemensamma nämnare hur förskolepedagogerna arbetar med musicerandet i 

förskolan.  

 

Vårt resultat visar på att lärandeformerna med och genom musik uttalas mest av 

förskolepedagogerna, och minst uttalas lärande i och om musik. Vårt resultat skiljer 

sig från Holmbergs (2014) forskning som visar på att lärande i och med musik 

förekom mest i de undersökta förskolorna och om och genom förekom minst. Att 

vårt resultat skiljde sig från Holmbergs forskning kan bero på våra val av metoder. 

Medan vi enbart gjorde intervjuer använde sig Holmberg både av intervjuer och 

observationer och kan därför ha fått mer datamaterial än oss. 

 

Lärande med musik visar sig i vårt resultat vara det som förkommer mest i 

förskolepedagogernas uttalande. Här kan vi se en samstämmighet i Holmbergs 

(2014) studie som också fått det resultatet. Den estetiska lärandeformen med musik 

innebär att musik används som ett läranderedskap. Att musiken används för att 
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utveckla barnens språk är något som uttalas till störst del av förskolepedagogerna i 

vår studie. En anledning till att lärande med musik förekommer mest i vår studie kan 

bero på att två av förskolepedagogerna har fått fortbildning i musikspråka där musik 

lärs ut för att stimulera barnens språkutveckling. En annan anledning kan vara att 

förskolans läroplan (Skolverket 2017b) benämner musiken som en uttrycksform, där 

barnen ska få utveckla sina tankar, upplevelser och erfarenheter i sång och musik. 

 

Även fast vi och Holmberg (2014) har olika metoder framkommer det likheter i 

studiernas resultat där lärande om musik är det som förkommer minst. Lärande om 

musik handlar om att rikta barnens uppmärksamhet mot genrer, noter, namn på olika 

instrument o.s.v. Att lärandeformen om musik har lågt resultat i vår studie kan bero 

på att förskolepedagogerna inte berättar i intervjuerna om de arbetade med noter, 

genrer eller om de förklarar för barnen i praktiken vad instrumenten de spelar på 

heter o.s.v. Observationer kunde ha gett oss ett annorlunda resultat om musik, för 

att på så sätt enklare sätt ta reda på om ett lärande om musik ändå sker, trots att det 

inte nämns till så stor del i intervjuerna.  

 

Vårt resultat visar att i förskolepedagogerna också arbetar mycket med utforskande 

av instrument samt att känna musiken i kroppen på olika sätt i musicerandet 

tillsammans med barnen i förskolan, vilket innebär ett lärande genom musik. 

Förskolepedagogerna i vår studie verkar ha ett medvetet tänk att musiken inte enbart 

är ett redskap för att stödja andra ämnen (med musik) utan också att musik är något 

som kan utforskas (genom musik). Det vill säga att förskolepedagogerna i vår studie 

är medvetna om att musiken går att arbeta med på olika sätt, vilket skiljer sig från 

resultatet i Ehrlins (2012a) avhandling där pedagogerna inte är medvetna om allt de 

lär ut i sina musikaktiviteter. Att vårt resultat visar på mycket lärande genom musik 

skiljer sig också från Holmbergs (2014) resultat. Anledningen till varför Holmberg 

menar att musikstunderna handlar mindre genom musik är att det snarare sker ett 

utforskande kring musik än genom musik i hennes observationer. 

 

Det framkommer i vårt resultat att lärandeformerna i och om musik, som handlar 

om när musiken i sig är målet, förkommer minst i förskolepedagogerna uttalande 

(figur 1). Holmberg (2017a) nämner att läroplanen beskriver att musik ska 
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förekomma både som mål och medel i musicerandet. Att musik ska användas som 

mål innebär att läran om musiken i sig är innehållet i musikstunderna. Vi anser att 

läroplanen för förskolans (Skolverket 2016b) formulering om musicerande i 

förskolan inte tydligt nämner musiken som mål i undervisningen, utan musiken 

beskrivs mer som en uttrycksform. Om läroplanen för förskolan skulle förtydligas i 

detta avseende skulle bättre förutsättningar för lärande om och i musik kunna skapas.  

Förskolepedagogers tankar skulle möjligen, om läroplanen förtydligas, bidra till att 

musikens betydelse för barns utveckling och lärande får en större plats i förskolans 

praktik.  

 

I vårt resultat framkommer svårigheter om huruvida musicerande med instrument 

är bra tillfällen eller inte för barnen att lära sig lyssna på andra barn. I vår studies 

resultat upplevs det som en svårighet att spela och musicera i samlingar med de 

yngre barnen. Det ledde till att musicerande tillsammans med instrument uteslöts. I 

studien framkommer det också möjligheter med musicerandet med instrument för 

att barnen ska få öva sig på att lyssna på varandra i musiksammanhang. Ehrlin 

(2012a) förklarar i sin avhandling att risken med för lite kompetens kring 

användandet av sång och spel tillsammans med barn kan leda till att användning av 

instrument utesluts i verksamheten. Under rubriken värdegrund och uppdrag i 

förskolans läroplan (Skolverket 2016b) går det att läsa om att både barnet och 

barngruppen ska bli bemötta av en vuxen som i samspelet engagerar sig, och ser 

varje barns möjlighet till att utvecklas. Vi kan i vår studies resultat se att 

förskolepedagogernas olika kompetens kring användandet av musik har betydelse 

för hur barnet och barngruppen får möjlighet till att utvecklas inom musicerandet 

med instrument. Kompetens kring användandet av instrument tillsammans med barn 

i förskolan kan vara av betydelse för barns utveckling och lärande i detta 

sammanhang, anser vi. Uddén (2004) hävdar vikten av att förskolepedagoger lyfter 

fram sina tankar om musikundervisning och vad det kan vara, då musikundervisning 

är ovanligt i förskolans verksamhet. Det förklarar Ehrlin (2012a) som att om 

förskolepedagogerna har för lite kompetens kring användandet av sång och spel 

tillsammans med barn finns det en risk att musicerandet med instrument utesluts. Vi 

menar att om förskolepedagoger får ökad kunskap hur organisering och 

användandet av instrument kan göras i förskolan kanske det blir lättare för dem att 
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använda sig av instrument i musicerandet tillsammans med barn. Kunskapen kan 

också leda till att förskolepedagogerna blir ännu säkrare i sin roll i musicerandet 

med instrument. 

7.2.2 Varför arbetar pedagogerna med musik i förskolan? 
Studiens resultat visar att glädje är en viktig drivkraft för förskolepedagogerna i 

deras arbete med musik i förskolan. Glädjen smittar av sig hos både barnen och 

förskolepedagogerna. Att glädjen har en stor plats i musicerandet går i likhet med 

Ehrlins (2012a) resultat där hon skriver att förskolepedagogerna i hennes studie 

förmedlar glädje i musikaktiviteterna. 

 

Förutom glädje framgår det i vår studies resultat att musicerandet ger barnen en 

gemenskap och samhörighet, vilket samstämmer med vad Ehrlin (2012a) menar att 

musicerandet ger. Hon förklarar att musicerandet kan användas som ett redskap för 

att få en känsla av samhörighet och att den enskilda individen i gruppen ska bli 

stärkt. Sæther (2014) betonar hur en gemensam musikrepertoar kan stärka 

barngruppens gemenskap och samhörighet. Vår studie går i likhet med Sæthers 

(2014) tankar om att musicerandet ger barnen en gemenskap, samt att det ger barnen 

en självkänsla till att våga ta för sig och uttrycka sig. Ett exempel utifrån vår studie 

är där en förskolepedagog förklarar att i hennes arbete med musikspråka stärks 

självkänslan hos de barn som inte vågar ta för sig eller inte har det svenska språket. 

Hon förklarar att hon har barn i sin barngrupp som vågar ta för sig mer i 

sammanhangen med musikspråka än vad de vågar i de mer vardagliga situationerna 

på förskolan. Våra slutsatser från resultatet är att musicerandet ger barnen 

självkänsla till att våga och kunna, det vill säga att musicerandet är 

identitetsskapande.  

 

I vårt resultat framkommer det olika synsätt på barnens musicerande med musik. I 

samstämmighet med Ehrlin (2012a), nämns det i vårt resultat att musicerandet ger 

barnen en bättre koncentrationsförmåga och förmåga att lyssna. En annan synpunkt 

som framförs i denna studies resultat är att barnen måste bli bättre på att lyssna på 

andra och kunna vänta på sin tur innan de kan använda sig av instrument. Det är 

möjligt att det finns en svårighet att få alla barnen att orka lyssna på varandra när de 

musicerar med instrument i stor grupp. Detta anser vi dock inte behöver betyda att 
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musicerandet utesluts, utan istället kan musicerandet ske i mindre grupper. I 

förskolans läroplan (Skolverket 2016b) står det att barnet och barngruppen ska bli 

bemött av en vuxen som engagerar sig, och ser möjligheter med varje barn i 

samspelet. Ehrlin (2012a) menar i sitt resultat att för lite kompetens av sång och spel 

tillsammans med barn kan ha en avgörande effekt till att detta utesluts ur 

verksamheten. Våra slutsatser är att istället för att se musicerande med instrument 

som ett hinder kan det istället ses som en möjlighet för barnen att lära sig något, 

exempelvis förmågan att lyssna och koncentrera sig. Vilket går i likhet med tidigare 

forskning som visar att musicerandets betydelse för små barns kognitiva utveckling 

(Zhao & Kuhl 2016).  

 

7.2.3. Hur påverkar förskolepedagogernas förhållningssätt till 
musik barnens möjligheter till att utforska musik? 
I studien framkommer det ingen osäkerhet hos förskolepedagogerna inför 

musicerande tillsammans med barn. De delar med sig av sina tankar kring själva 

görandet av musicerandet med barn och att musicerandet ska vara fritt utan 

bedömning om det sker på rätt eller fel sätt. Det synsättet går i likhet med Bjørkvolds 

(Sæther 2014) tankar om den musiska människan där det inte ska läggas ett fokus 

på om barnet sjunger ”rent” eller träffar tonerna i samband med sången. I vårt 

resultat framgår det att huvudsaken är att musicerandet sker, inte hur det låter. Det 

fria utforskandet i musicerandet kan bero på att barnen i förskolan inte ska bli 

bedömda. Det finns inga mål i förskolans läroplan (Skolverket 2016b) som måste 

bli uppfyllda innan terminens slut och det finns inga tydliga riktlinjer för hur ett 

lärande ska ske. Att förskolan är fri i sitt sätt att arbeta anser vi vilket framgår tydligt 

i förskolepedagogernas uttalanden genom att de inte gör en bedömning utav barnen 

om de musicerar på rätt eller fel sätt.  

 

Resultatet visar på olika arbetssätt i musicerande tillsammans med barn i förskolan. 

Det framkommer i vår studie att i förskolepedagogerna arbetar i stor utsträckning 

med planerade och spontana aktiviteter. Några beskriver att musicerandet 

förekommer regelbundet i deras verksamheter, medan andra arbetar spontant genom 

att ta tillvara på barnen spontana uttryck i sånger och ljud, något som i likhet med 

Bjørkvolds synsätt (Ehrlin 2012b) visar att hela barnets kultur är musiskt när barnet 



41 

är spontant. Sammanfattningsvis anser vi att tillvaratagande av barnens uttryck i 

spontana sammanhang kan gynna barnets egna uttryck mer än i planerade 

sammanhang. I planerade aktiviteter har pedagogen en uttänkt planering om vad 

som ska göras, medan i det spontana är det barnet som leder musicerandet. Utifrån 

vårt resultat kan vi se att det bara är två av förskolepedagogerna som uttalat menar 

att de bemöter barnen musiskt, det vill säga i barnens spontana musiska uttryck. För 

att barnet ska utvecklas måste barnet bli musiskt bemött enligt Bjørkvold (2005). I 

resultatet framgår det att de två förskolepedagogerna som inte uttalat bemöter 

barnen i det spontana benämner dock barnen som musiska genom deras beskrivning 

av att alla människor har musik och en puls inom sig, precis som Bjørkvold 

beskriver (Sæther 2014). Resultatet i studien visar att detta tas tillvara på av 

förskolepedagogerna i deras planerade musikaktiviteter genom att exempelvis 

klappa och stampa pulsen för att känna den i kroppen. 

 

I vår studies resultat framgår det inte att någon av förskolepedagogerna har en 

musikutbildning, men att ett musikintresse finns då några av förskolepedagogerna 

spelar instrument och sjunger på fritiden. Detta skiljer sig från Ehrlins (2012a) 

avhandling där hon skriver att pedagogers kompetens är en avgörande faktor för 

musicerandet i förskolan. Även Angelo (2014) menar att lärares olika upplevelser 

av musik har betydelse för hur de tar sig an musikarbetet i förskolan. Vi kan utifrån 

vårt resultat se att tidigare erfarenheter, upplevelser och kompetens har en betydelse 

men inte en avgörande roll för att musicerandet i förskolan sker. Istället är det 

glädjen att arbeta med musik i förskolan och intresset för musik som är den 

avgörande faktorn för förskolepedagogerna i studien. Sammanfattningsvis visar 

resultatet i vår studie att alla förskolepedagogerna i vår studie har ett stort intresse 

för musik och låter detta intresse vara den drivande faktorn i deras arbete med musik 

tillsammans med barn i förskolan. Detta kan bero på att vi har valt ut 

förskolepedagoger som jobbar mycket med musik tillsammans med barn i 

förskolan. 
 

7.3 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har vi i vår studie kommit fram till att förskolepedagogerna 

arbetar på olika sätt med musicerandet i förskolan tillsammans med barnen, både i 
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spontana och planerade situationer. Resultatet visar att den största drivkraften hos 

förskolepedagogerna i deras musikarbete i förskolan tillsammans med barn är 

glädjen musiken ger alla som deltar samt att det ger en känsla av gemenskap och 

stärkt självkänsla hos barnen. Studien visar att förskollärarna arbetar mest med 

lärandeformen med musik där de använder musiken som ett redskap för att stödja 

barnens språkutveckling. I likhet med Holmberg (2014) fick även vi ett mindre 

resultat i lärandet om musik (Häggström & Örtegren 2014), vilket kan förklaras av 

att vi enbart gjorde intervjuer. Studien visar att förskolepedagogerna arbetar mycket 

med att barnen ska känna musiken på olika sätt. Detta kan yttra sig genom olika sätt 

att klappa, stampa eller hoppa till pulsen eller takten till musiken. Några av 

förskolepedagogerna relaterar musiken till ett förstastadie till språkets utveckling. 

Detta stämmer överens med Zhao och Kuhl (2016) som menar att barns 

språkutveckling gynnas genom att de får lära sig om olika takter och rytmer. 

 

Denna studie har gett oss en ökad förståelse och fördjupad kunskap om vad olika 

förskolepedagoger anser om musikens betydelse för barns utveckling och lärande i 

förskolan. Sammanfattningsvis visar resultatet att förskolepedagogerna har delade 

meningar om musicerandet med instrument kan hjälpa barnen att utveckla sin 

koncentrationsförmåga och lyssnande förmåga. Trots detta menar Zhao och Kuhl 

(2016) i sin studie att musicerandet har betydelse för små barns kognitiva 

utveckling. Däremot är förskolepedagogerna i studien eniga om att musicerandet 

inte ska handla om att musicerandet kan ske på ett rätt eller fel sätt, något som går i 

likhet med Wassrin (2013). Vidare menar förskolepedagerna att de inte anser att 

musicerande kan låta fint eller fult. Det råder en samstämmighet mellan 

förskolepedagogerna att barnet har musiken inom sig naturligt, även om inte alla 

förskolepedagogerna uttalat bemötte barnet musiskt. Det stämmer väl överens med 

Bjørkvold (Sæther 2014) teori, som nämner att det inte ska fokuseras på om barnet 

sjunger rätt toner i sången eller sjunger ”rent”, utan att hela barnets kultur är musiskt. 

Bjørkvold (Sæther 2014) lyfter även fram vikten av att barnen blir bemött musiskt, 

så att en musisk utveckling kan ske.    
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7.4 Fortsatt forskning 
Denna studie har gett svar på våra frågeställningar, men också skapat nya frågor. En 

fortsatt forskning inom området skulle därför kunna vara att undersöka huruvida 

förskolepedagogernas tankar och åsikter om musikens betydelse för barnen 

verkligen stämmer överens med förskolans praktik, och även se om barnen får 

inflytande över musikstunderna i verksamheterna. Då vi i denna studie har gjort 

intervjuer tänker vi att det nya undersökningsområdet skulle kunna ske genom 

observationer, som en komplettering till denna studies intervjuer. En annan aspekt 

vore att observera hur pedagogerna bemöter barnens musiska uttryck, då detta inte 

framkom så tydligt i vår studie. 
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Bilaga 1 
Information om deltagande i intervju angående musik i förskolan 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie.  

 

Vi heter Ida Rubensson och Ellen Lassbo och studerar på förskollärarprogrammet 

på Högskolan Dalarna i Falun. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi vill få 

kunskap om vad förskollärare anser om musikens betydelse för barn i förskolan. 

Genom att undersöka vad pedagoger anser om musikens betydelse för barn i 

förskolan, vill vi bidra med kunskap om hur musik kan användas på olika sätt i 

förskolans verksamhet. På så sätt hoppas vi att denna studie kan synliggöra 

betydelsen av att arbeta med musik i förskolan.  

 

Vi har valt att intervjua förskollärare som har ett intresse av att arbeta med musik i 

förskolan, du tillfrågas därför att delta i vår underökning. Intervjuer kommer ske 

med tre förskollärare i tre olika förskolor. Vi hoppas att du vill delta och svara på 

våra intervjufrågor angående hur du jobbar med musik i förskolan. Intervjun 

kommer ta ca en timme och du kommer få information om vad frågorna berör innan 

intervjun i förberedande syfte. Genom ditt deltagande i intervjun kommer du bidra 

med information hur musik kan användas på olika sätt i förskolans verksamhet.  

 

Du kommer inte att kunna bli identifierad i studie och vi kommer förvara det 

insamlade materialet säkert så inte obehöriga kan spåra dig eller den förskola du 

arbetar på. Anteckningar och inspelningar efter intervjun och sammanställningen 

raderas när arbetet är klart. Studie presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Materialet användas endast i forskningssyfte och läses av handledare, 

examinator och övriga kursdeltagare. Arbetet finns sedan tillgängligt att läsa för 

allmänheten.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Om du väljer att avbryta ditt deltagande 

kommer din intervju inte att användas och därmed raderas.  
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Bilaga 2 
 

Intervjun kommer att beröra 
 
• Din utbildning 

 

• Dina erfarenheter om musik och dess betydelse för  
arbetet med musik i förskolan 
 

• Musikens betydelse för barnen 
 

• Hur du och dina kollegor arbetar med musik.  
Berätta gärna om en aktivitet!  
 

• Vad du tycker om att arbeta med musik i förskolan 
 

• Din roll som pedagog 
 

• Fortbildning inom musik i förskolan 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 
 

Inledande frågor: 

 

Hur länge har du jobbat i förskola? 

 

Vilken utbildning har du? Fick du någon musikutbildning när du utbildade dig? 

 

Vad har du för tidigare erfarenheter av musik? 

 

Upplever du att dina egna erfarenheter av musik har betydelse för ditt arbete i 

förskolan? 

 

Hur ser ditt eget musikintresse ut? 
 

 

Huvudfrågor: 

 

 

Hur arbetar du och dina kollegor med musik i förskolan? När och varför sker 

detta? Kan du ge exempel? Varför valde ni att göra så? 
 

Vad anser du musik i förskolan ger barnen?   
 

Vilka möjligheter ges din barngrupp att utforska musik i förskolan? Vilken är din 

roll här?  

 

Tycker du att ni borde använda mer musik i förskolan? Varför?  
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Hur upplever du att jobba med musik i förskolan? Varför? Vad är det som driver 

dig? 

 

Vilket stöd får du i arbetet med musik? Av kollegor, förskolechef m.fl.?  

 

Vad är musik för dig? 

 

Om du skulle erbjudas (kompletterande) musikutbildning inom arbetet med musik 

i förskolan, hur skulle du ställa dig till det? Vad skulle du vilja ha för fortbildning? 

Anser du det skulle vara bra/viktigt om hela arbetslaget fick den utbildningen, eller 

bara en enskild?  

 

Finns det något du skulle vilja tillägga som skulle vara intressant för oss att veta? 
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