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Sammanfattning 
Studiens syfte är att erhålla fördjupad kunskap om hur förskollärare använder musik i 
förskolan samt varför verksamma förskollärare väljer att använda musik i förskolan. För att 
redogöra för detta har kvalitativa intervjuer med fyra verksamma förskollärare gjorts utifrån 
följande frågeställningar: Vilka erfarenheter har förskollärare av att använda musik i 
förskolan? Och vilka syften och mål har förskollärare med musikaktiviteter i förskolan? 
Intervjuerna har sedan transkriberats och presenterats i förhållande till tidigare forskning och 
litteratur som bland annat behandlat musikens dubbla syfte att fungera som både medel att 
hjälpa barnen att erhålla kunskap och färdigheter inom andra ämnen och att fungera som mål i 
sig genom att ge barnen upplevelser av musik och erbjuda den som uttrycksätt. Resultatet 
visar att förskollärarna i studien använder musik regelbundet och på olika sätt, både i fria 
aktiviteter och i planerade aktiviteter. Studien visar också att förskollärarna motiverar 
musiken utifrån dess egenvärde, utifrån dess förmåga att fungera som uttryckssätt samt 
erbjuda kunskap om och i musik. De motiverar även musiken utifrån att de vill använda den 
som medel för att skapa bland annat trygghet och gemenskap men också skapa förutsättningar 
för barnen att utvecklas inom andra områden så som språk och matematik.  
 
 
Sökord: Barn, sång, syfte.  
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Inledning  
Musik är något som förmodligen förekommer på de flesta förskolor i Sverige. Sånger som 
Imse vimse spindel och Bäbä vita lamm är sånger som de allra flesta barn kommer i kontakt 
med under deras tid på förskolan, men varför används de? Är det på grund av tradition eller 
har användandet av dessa sånger något annat syfte? På de förskolor jag kommit i kontakt med 
tidigare har användandet av musik och aktiviteter som innefattar musik varit väldigt varierat 
och ofta beroende av den eller de barnskötare eller förskollärare som själva haft ett brinnande 
intresse för musik. Jag har reflekterat över att musikanvändningen sällan motiveras särskilt 
tydligt och har också tolkat det som att syftet med att använda sig av musik på olika sätt i 
förskolan är väldigt varierat. Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och 
Wallerstedt (2015) skriver om musikens dubbla syfte och hur den kan ses och användas som 
både medel och mål. Musiken som mål menas vara när musiken används för sitt egensyfte 
medan musik som medel är när musiken används i syfte att lära barnen kunskaper eller 
färdigheter inom andra områden. Jag har därför funnit det intressant att undersöka hur musik 
används på olika förskolor i Umeå, vilka aktiviteter som innefattar musik som används i 
förskolor och om det används både som ett medel och som ett mål i sig.   
 
I förskolans läroplan beskrivs musiken som ett uttrycksätt som bör utgöra både metod och 
innehåll för att sträva efter att främja barns lärande och utveckling (Skolverket, 2016a). Men 
där beskrivs inte på vilket sätt musiken kan eller ska användas, vilket medför att det blir en 
tolkningsfråga för verksamma förskollärare. Det är just denna tolkning jag vill komma åt, det 
vill säga hur förskollärare väljer att motivera musikaktiviteter och musik som på andra sätt 
finns tillgängligt för barnen i förskolans vardag.  
 
Jag är själv väldigt intresserad av musik och har en musikpedagogisk utbildning som 
Musikhandledare, vilket medför att jag har jobbat mycket med musik tillsammans med barn. 
Utifrån dessa erfarenheter upplever jag många fördelar med musiken som pedagogiskt 
verktyg, bland annat för att nå kunskaper inom andra ämnen. Tillexempel kan jag fortfarande 
rabbla ordningen och namnen på vårt solsystems planeter eftersom jag i årskurs två i ett 
temaprojekt om rymden fick sjunga en sång om dem. Jag ser också musiken som ett estetiskt 
uttrycksätt och ett språk för barn och vuxna att kunna uttrycka sig med, men framför allt 
också något som skapar otrolig mycket glädje och gemenskap och därför tycker jag att det är 
viktigt att barn i förskolan erbjuds att få uppleva musik på olika sätt. Jag vill genom denna 
studie få fler argument och tydligare syften till att använda musik i förskolans vardag både 
som metod och innehåll. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att erhålla fördjupad kunskap om hur förskollärare använder musik i 
förskolan samt varför verksamma förskollärare väljer att använda musik i förskolan. 
 
Frågeställningar 
Vilka erfarenheter har förskollärare av att använda musik i förskolan? 
 
Vilka syften och mål har förskollärare med musikaktiviteter i förskolan?	    
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Bakgrund 
Nedan presenteras tidigare forskning och litteratur som jag funnit relevant utifrån syfte och 
frågeställningar. Först presenteras en definition av vad musik innebär i förskolan vilket följs 
av en redogörelse för hur musik i förskolan kan motiveras och användas som både medel och 
mål. Därefter presenteras de strävansmål som förskolans läroplan tar upp som inbegriper 
musik och avslutningsvis redogörs för hur pedagoger kan förhålla sig till musik i förskolan.  
 
Musik i förskolan 
Musik beskrivs av Bjørkvold (2005) utifrån de tre beståndsdelar som den bygger på: rörelse, 
ljud och puls/rytm. Utifrån Bjørkvold är rörelsen både den fysikaliska rörelsen i form av de 
vibrationer som rör sig genom luften som örat kan uppfatta men det är också den kroppsliga 
rörelse som kan uppstå när vi lyssnar till musik. Han fortsätter att beskriva hur ljudet 
innefattar alla enskilda toner som uppkommer från alla slags ljudkällor då även klanger kan 
uppkomma då flera toner ljuder samtidigt. Den sista beståndsdelen är pulsen eller rytmen som 
enligt Bjørkvold är hur ljuden och rörelserna förhåller sig till varandra över tid alltså vilket 
tempo de har. Musik är alltså enligt författaren all typ av nynnande, sjungande, ljud från 
instrument och andra ljud källor som förhåller sig till någon slags puls. Musik kan också 
definieras som: ”alla sätt att organisera ljud och rörelse” (Socialstyrelsen, 1990, s.106). 
Socialstyrelse framhåller utifrån detta att alla barn är musikaliska, att det inte finns något 
”omusikaliskt” och att alla barn därför bör erbjudas en miljö som uppmuntrar till 
musikskapande och nyfikenhet på ljud och rörelse. 
 
I förskolans läroplan finns ingen definition för vad musik innebär men där beskrivs musiken 
som en uttrycksform: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande 
förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 2016a, s. 
10). I grundskolans kursplan för ämnet musik beskrivs musiken som en estetisk uttrycksform 
som finns överallt och berör både känslomässigt och kroppsmässigt. Där beskrivs också hur 
musik kan skapa identitet och social gemenskap samt att kunskaper i och om musik 
underlättar för att kunna delta i samhällets kulturliv (Skolverket, 2016b).  
 

Medel och mål 
Socialstyrelsen (1990) beskriver hur musiken i förskolan både kan ses som ett mål att 
utveckla barns uttrycksförmåga och som ett medel att bearbeta tankar och upplevelser. Även 
Pramling Samuelsson et al. (2015) skriver om musiken som både medel och mål och menar 
att musik kan användas i förskolan för att utveckla barns färdigheter och kunskaper inom 
andra ämnen som matematik eller sociala värderingar. Det författarna framhåller är att 
musiken inte endast får användas i detta syfte utan att musiken och estetiken i sig också utgör 
ett mål. Jederlund (2002) beskriver musikens potential att användas som medel att lära barn 
både sociala, kommunikativa och specifika ämneskunskaper men även att målet bör vara att 
utveckla barns kunnande om musik. I förskolans läroplan beskrivs hur de estetiska 
uttrycksformerna ska utgöra både metod och innehåll för att främja barns lärande och 
utveckling (Skolverket, 2016a). 
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Musik som mål 
Ehrlin (2012) visar att musik kan användas i syfte att ge barnen erfarenheter av musik och 
estetik samt att upplevelsen av sång och musik och kunskap kring detta har ett värde. Även 
Angelo (2014) och Jederlund (2002) beskriver vikten av att motivera musiken utifrån sitt 
egenvärde och som nytta i sig. Angelo menar att den estetiska uttrycksformen måste 
motiveras och komma i första hand när det kommer till musikanvändandet i förskolan. Vidare 
menar hon att de estetiska till skillnad från andra ämnesområden inte utgör någon mätbar 
kunskap eller utveckling vilket menas vara en svårighet för att motivera och synliggöra vikten 
av estetiska uttrycksformer. Holmberg (2014) skriver i sin avhandling om lärande i och om 
musik. Lärande i musik handlar enligt Holmberg om erfarenheter och upplevelser barnen får 
av musik med fokus på lärande i musik som takt, tempoväxlingar, puls, rytm, tonhöjd, 
dynamik, harmoni samt interpretation och not-kunskap. Lärande om musik innebär den 
kunskap som barnen får möjlighet att lära sig kring musik om genrer, instrument, 
föränderlighet och noter. Exempel på lärande som barn kan erhålla genom musik synliggörs 
av Skolverket (2016b) som beskriver hur barnen ska få möjlighet att utveckla sin musikalitet, 
och i kursplanen för musik i grundskolan står följande:  

 
Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt 
gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, analysera och samtala om musikens 
uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. (Skolverket, 2016b, s. 149). 

 
Glädje och lust  
Engström (2007) beskriver människans övergripande lust att sjunga och att vi lever i ett 
samhälle som präglas av sång och musik. Musiken är lättillgänglig genom tekniken och 
popkulturen är utbredd över hela världen och engagerar otroligt många människor. Författaren 
skriver vidare att ”alla människor behöver sången som en uttrycksform, vare sig hon förstår 
det eller inte” (Engström, 2007, s. 20). Fagius och Lagercrantz (2007) skriver om barns vilja 
till musik och spontansång och beskriver dess förmåga att bidra till välmående och glädje. 
Musikens välljud beskrivs vara de harmoniska ljud som uppstår när toner ljuder i harmoni 
med varandra enligt musikens fysikaliska regler och dessa menar Fagius och Lagercrantz har 
en fysisk positiv inverkan på människan redan från spädbarns ålder. Glädjen i musiken är 
något som personalen i Ehrlins (2012) studie framhåller som något som uppmuntrar till 
kommunikation och samspel hos barnen.  
 
Något som både Angelo (2014) och Engström (2007) betonar är musikens vikt för att komma 
i kontakt med och beskriva olika känslor. Angelo menar att kontakten med känslorna genom 
musiken kan bidra till en förståelse och en upplevelse av känslor som inte kan upplevas 
genom att samtala om dem. Enligt Bjørkvold (2005) är människans musikalitet något 
väsentligt och utan musiken skulle människan förlora sitt djup. Redan det ofödda barnet 
reagerar på ljud, rörelse och rytm vilket Bjørkvold menar är våra musikaliska grundelement. 
 
Musik som uttrycksätt  
Bjørkvold (2005) menar att människan lever sitt liv med musiken som medverkande 
uttrycksform från gurglande och spontansång i barndomen till frigörelse och musikalisk 
identitet hos tonåringen och musikens vidare betydelse genom livet. Reggio Emilia 
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pedagogiken utgår från att barn föds med hundra språk, det vill säga att de har hundra sätt att 
kommunicera och utrycka sig på enligt Jonstoij och Tolgraven (2001). Författarna beskriver 
att barn i förskolan behöver få tillgång till alla dessa olika uttrycksformer. Enligt Carlsen och 
Samuelsen (1991) är musik ett språk som vänder sig till örat, det är också något som aktiverar 
motoriken och rörelsesinnet. De betonar vikten av att uppmärksamma barnet på ljud och att 
skilja dem åt och benämna dem, genom samtalet som metod kan barnet sätta ord på sina 
ljudupplevelser. Men de betonar även andra färdigheter att utveckla inom musiken och tar 
bland annat upp hantverket och tekniken som inom musiken som innebär att ”utveckla sin röst 
och sin kropp till musikaliska färdigheter” (Carlsen & Samuelsen, 1991, s. 105) alltså att träna 
sin röst och lära sig spela på olika instrument.  
 
Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver den fysiska miljöns betydelse och vikten av en 
lockande miljö som talar till alla sinnen, och tillgänglighet genom material som finns på 
barnens nivå så att de själva kan utforska genom olika uttryckssätt. Törnquist (2013) 
framhåller följande: ”Att vi är multimodala när vi lär oss, det vill säga använder våra olika 
sinnen och olika uttrycksätt när vi kommunicerar är en elementär kunskap och generellt sett, 
även praktiskt förankrad, inte minst i aktiviteter med de små barnen”(Törnqvist, 2013, s. 6). 
Törnquist och projektet ”Rösträtt” utgår ifrån detta och beskriver hur musik och sång är något 
som barn har rätt till och som de bör vara delaktiga i och ha inflytande över. Även Udden 
(2004) beskriver hur barn använder sig av multikommunikativa uttrycksformer genom att 
utrycka sig genom rörelse, rytm och sång i den spontana leken och menar att dess förekomst 
är viktigt för barns utforskande och bearbetning av upplevelser.  
 
Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) skriver om att skapa egen musik och hur barnen 
genom skapande kan göra sin röst hörd och förmedla sina tankar och känslor. De beskriver 
också alla barns rätt att få uttrycka sig musikaliskt utan att bedömas utifrån föreställningar om 
vad som är bra och mindre bra musik samt hur musik i likhet med bild bör ses som ett 
skapande. Även Sundin (2007) betonar spontansången och barnens eget musikskapande som 
viktig kommunikation och menar att vuxna ofta inte märker eller uppmärksammar barns 
spontana sång men att den ofta förekommer hela tiden i samband med barnens fria lek.  
 

Musik som medel 
Uddén (2004) beskriver hur musiken och sången kan hjälpa barnet att minnas och förankra 
kunskap så att den fastnar, genom till exempel ramsor eller visor med ett textinnehåll som 
barnet genom sången får upprepa och på så sätt befästa. Även Angelo (2014) menar att musik 
kan användas som redskap för att nå kunskap och utveckling inom många olika områden. 
Engström (2007) beskriver hur rytmen i musiken stimulerar kroppsrörelse vilket gör att vi kan 
uppleva musiken och rytmen i hela kroppen och på så sätt också minnas musiken med hela 
kroppen. Vidare beskrivs hur barn redan vid 6 månaders ålder kan känna igen ett musikstycke 
genom dess rytm och melodi. Holmberg (2014) beskriver lärande med och genom musik där 
lärande med musik är när musiken används som ett verktyg för att koncentrera lärandet och 
sträva efter att nå kunskap inom andra ämnen. Lärande genom musik handlar om att utforska, 
problematisera eller att skapa en uppfattning genom musik. Rubrikerna som följer nedan kan 
enligt litteraturen utvecklas genom musik som medel.  
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Trygghet, gemenskap och kommunikation 
Uddén (2004) menar att användandet av för barnen kända sånger och musiklekar vid 
planerade aktiviteter kan skapa gemenskap, trygghet och samarbete i barngruppen. Även 
Ehrlin (2012) uppmärksammar i sin studie hur personalen använder musik för att skapa 
gemenskap men också för att varje barn ska utveckla självkänsla och trygghet i gruppen. 
”Genom att sjunga, rimma, klappa, dansa och röra sig till musik får barnen tillfälle att ta del i 
en social gemenskap både verbalt och kroppsligt.” (Ehrlin, 2012, s. 160). Spontansång är 
något Uddén beskriver som spontant nynnande på egna eller färdiga melodier under 
vardagliga aktiviteter. Hon framhåller att detta är meningsfullt för barnen eftersom det kan 
skapa trygghet, genom igenkänning och det kan även hjälpa barn att skapa rutiner genom att 
t.ex. använda en matsång eller en påklädningssång. Även Bjørkvold (2005) skriver om 
spontansångens kommunikativa förmåga och vikt i barnens lek för att utveckla sin 
uttrycksförmåga sin improvisationsförmåga. Musiken är en kommunikativ uttrycksform som 
enligt Jederlund (2002) kan användas för barn med språksvårigheter som en alternativ 
kommunikationsmöjlighet, här betonas också hur olika kommunikationsformer har en 
förmåga att stärka varandra och hur barnen genom musik kan utvecklas i all sin 
kommunikation. Ehrlin framhåller även ett disciplinerande syfte med musikaktiviteterna där 
barnen får lära sig att förhålla sig och delta i strukturerade aktiviteter men också förebildande 
genom att visa barnen hur de förväntas uppträda i andra situationer.  
 
Språk 
Jederlund (2002) skriver om musiken som verktyg för språkutveckling och språkinlärning och 
betonar bland annat musikens betydelse utifrån Arnqvists (1991) forskning som visar på hur 
talutvecklingen kan stimuleras rent anatomiskt genom att träna muskler i strupe och mun 
genom användningen av röstlekar och sång. Jederlund framhåller också musiken och rytmens 
förmåga att underlätta för uttal. Modersmålet präglas enligt Bjørkvold (2005) i barnets kropp 
genom en musikalisk process av rörelse, ljud och rytm. Genom vuxnas och framförallt 
moderns tal och sång lär sig barnet hitta och utveckla rytm, melodi och tonlägen som utgör 
grunden för kommunikation och språk. Att språket utvecklas genom musiken är något som 
också Ehrlin (2012) betonar och framhåller att barnen genom musiken får erfarenhet av 
språkliga mönster så som språkljud, meningsbyggnad och språkrytm. Sångtexten kan också 
enligt Ehrlin och även Uddén (2004) befästa ord och begrepp genom att sångerna återkommer 
så att texten upprepas på ett naturligt sätt. Ehrlin beskriver också hur rörelser i samband med 
sång kan hjälpa barnen att befästa och förstå ordens innebörd.   
 
Kultur 
Kultur innebär enligt Jensen och Harvard (2009) kunskaper, beteenden, ritualer, kulturella 
institutioner och sätt att göra eller utrycka sig på som på olika sätt förs vidare från generation 
till generation och inte finns kodat i våra gener. Kultur beskrivs i förskolans läroplan som 
både att ta del av ett kulturarv och som att skapa egna kulturer: ”I förskolans uppdrag ingår att 
såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv -
värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa.” 
(Skolverket, 2016a, s.6). Ehrlin (2012) synliggör i sin studie hur arbetet med musik även hade 
en gränsöverskridande och kulturell funktion. Genom att använda musik från olika delar av 
världen kontinuerligt i verksamheten synliggörs olika kulturer som barnen också får ta del av 
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genom musiken. Lärande handlar också enligt Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) om 
att bli/göra sig till något och att tillägna sig kunskaper och de menar att musik kan bidra till att 
skapa kulturell identitet genom till exempel religion eller musikgenrer.  
 

Läroplan för förskolan 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) står följande gällande musik, sång och estetiska 
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. (Skolverket, 
2016a, s. 7)  
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 
och musik, dans och drama, (Skolverket, 2016, s. 10).  
 
Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 
förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och 
bild samt estetiska och andra uttrycksformer. (Skolverket, 2010, s. 11)   

 
Jederlund (2002) skriver om hur dagens läroplaner endast beskriver mål att sträva mot och 
inte vilka medel som ska användas för att nå dem, författaren menar att musiken har en stor 
potential att användas som både medel och mål. Uddén (2004) menar att de estetiska ämnena 
har fått mindre plats i dagen läroplaner och att musiken endast ses som en uttrycksform för att 
gestalta redan uppnådd kunskap hon menar också att det finns en oklarhet när det kommer till 
de estetiska ämnenas syften och funktioner i förskolan. Även Holmberg (2014) och Vallberg 
Roth (2013) belyser hur de estetiska ämnena i förskolan fått mindre plats och visar även hur 
andra ämnen fått mer plats. Vallberg Roth visar hur den reviderade läroplanen har förändrats 
och hur både matematik samt språk och kommunikation ökat till fyra respektive fem punkter 
medan innehåll som rörelse, sång, musik och dans oförändrat inkluderas i en punkt.  
 

Musik och pedagogik 
Ehrlin (2012) beskriver undervisning om musik och genom musik, hon belyser även vikten av 
en didaktisk medvetenhet hos pedagogerna för att skapa medvetenhet om musikens olika 
syften. Att barn ska erbjudas verksamhet där utveckling och lärande i det musikaliska området 
möjliggörs är något som Ehrlin betonar och att detta kräver kompetens hos pedagogerna. 
Även Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) framhåller förskollärarnas medvetenhet för 
att främja barns utveckling och menar att planeringen av musikaktiviteter är viktigt för att 
synliggöra barnens erfarenhet och förståelse, barnens delaktighet, begrepps användning, 
pedagogens roll och vart uppmärksamhetens skall riktas. Engagemang hos den vuxne är något 
som Jederlund (2002) menar är viktigt för att skapa ett meningsfullt musikanvändande 
tillsammans med barn. Ett ärligt och engagerat ledarskap med fokus på uttrycket och 
musikskapandet skapar enligt författaren förutsättningar för utveckling i kommunikation och 
språk.  
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Sundin (1988) har i sin studie sett hur lärare använder sig av olika undervisningsformer 
utifrån när de genomfört sin utbildning och att metoderna också varierat. Från förmedlande 
musikundervisning där läraren förmedlar ett kulturarv till ett elevcentrerat förhållningssätt där 
läraren ses mer som en guide som hjälper stöttar eleverna och ger dem musikaliska 
upplevelser. Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) beskriver hur lärarens roll som 
medskapare är viktig för att skapa meningsskapande musikaktiviteter genom att rikta 
uppmärksamheten mot något specifikt och agera som förebild. Här menar författarna att 
samtalet har en viktig roll och att kommunikationen mellan den vuxne och barnet kan hjälpa 
barnet att upptäcka nya kunskaper och nya sätt att använda musiken. Något som Sundin också 
synliggör är det tolkningsbara i musikämnet vad gäller både färdigheter och kunskaper inom 
ämnet som är eftersträvansvärda vilket också medför en stor variation i undervisning i musik 
som ämne. Han ser svårigheter vad gäller urval av musik som förmedlas både vad gäller 
musikgenrer, historisk musik och andra kulturers musik och dess tradition.   
 
Socialstyrelsen (1990) menar att många förskollärare inte anser sig ha tillräcklig kompetens 
för att arbeta med musik i barngruppen och att detta kan bero på egna upplevelser eller bristen 
på upplevelser av musik i deras barndom. Socialstyrelsen beskriver också att musik ofta 
betraktas och bedöms som mer eller mindre ”god” eller ”högklassig” vilket innebär att barn 
och vuxna utifrån detta kan bli betraktade som musikaliska eller omusikaliska. På liknande 
sätt har Ehrlin (2012) i sin studie uppmärksammat hur pedagogerna visar uttryck som tyder på 
att de förminskar sitt musicerande med barnen och upplever att det finns ett ”rätt” sätt att 
använda musik. I Ehrlins studie har personalen istället valt att fokusera på att använda musik 
som redskap till att stimulera och utveckla andra delar hos barnen så som språk, gemenskap 
och social träning och inte lagt fokus på det musikaliska uttrycket och erfarenheterna. ”Vikten 
av att förskolepersonal både har och litar till sin kompetens att bedriva musikundervisning har 
visat sig ha stor betydelse för att musikaktiviteter ska få utrymme i det dagliga arbetet.” 
(Ehrlin, 2012, s. 164). Även Uddén (2004) beskriver att musiken i förskolan är något som inte 
alla pedagoger känner sig bekväma med och att den ofta genomförs av den pedagog som har 
extra musikutbildning. Hon menar därför att musik inte prioriteras i 
förskollärarutbildningarna, risken med detta är enligt författaren att musiken inte blir en del av 
vardagen utan något som görs ibland när denne specialist är närvarande.  
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Metod 
Nedan följer en beskrivning av hur studien genomförts vilket innefattar: val av metod, urval 
av informanter, forskningsetiska principer, procedur samt databearbetning och tillförlitlighet.  
 

Datainsamling 
Utifrån att studien syftar att synligöra förskollärares tankar och erfarenheter har jag valt att 
använda mig av kvalitativa intervjuer, vilket Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar 
vid forskning som syftar till att synligöra den intervjuades perspektiv och erferenheter. Detta 
innebär också att studien inte syftar till att fastställa kvantiteter utan istället har som mål att 
erhålla kvalitativa aspekter genom beskrivningar från informanternas livsvärld. Johansson och 
Svedner (2010) beskriver hur den kvalitativa intervjun kan fånga informantens syn på något 
och få så uttömmande och berättande svar som möjligt. Jag har också valt att utifrån 
författarnas rekommendationer använda ljudinspelning för att fånga allt som sägs. Jag har 
utformat en intervjuguide (Se bilaga 1) med öppna frågor samt möjliga följd- och 
fördjupningsfrågor för att som Hartman (2004) beskriver det sätta en ordning på de 
frågeställningar jag valt att ta upp och för att hålla samtalet till det aktuella 
undersökningsområdet. Jag har i utformandet av intervjuguiden använt mig av något som 
Hartman kallar trattekniken vilket innebär att frågorna utifrån varje frågeställning börjar 
väldigt allmänt för att efterhand bli mer specifika. För att minska risken för misstolkning av 
informanternas uttalande har jag som Kvale och Brinkmann beskriver det följt upp 
informanternas svar med följdfrågor för att bekräfta att svaren uppfattats rätt. 
 

Urval 
Vid val av informanter till min studie valde jag ut både förskolor och förskollärare 
slumpmässigt. Kravet jag hade på informanterna var att de skulle vara utbildade förskollärare 
och vara verksamma inom förskola, jag ville också använda informanter som arbetar på olika 
förskolor för att få en större inblick i hur musik kan användas på olika förskolor. Jag mejlade 
ut en förfrågan om att få intervjua förskollärare kring ämnet musik till slumpmässiga 
förskolechefer så att de kunde förmedla frågan till sin personalgrupp. Detta medförde att jag 
fick kontakt med två informanter men eftersom jag inte fick fler svar så valde jag att ringa 
direkt till förskolor och fråga efter förskollärare att intervjua kring musik. På detta sätt fick jag 
en första kontakt med ytterligare tre förskollärare att intervjua. Samtliga informanter i studien 
har själva visat intresse för att dela i intervjuerna utifrån att de visste studiens syftade till att 
behandla ämnet musik i förskolan, det har framgått i intervjuerna att det är just de 
förskollärare som är intresserade av att använda musik på respektive förskola som valt att 
ställa upp i studien.  
 
Jag har genomfört fem intervjuer till min studie men valt att inte använda en av dessa på 
grund av att det visade sig att en av informanterna inte var utbildad förskollärare. Denna 
intervju var väldigt kort (ca 10 minuter) och jag upplevde att framförallt frågorna kring varför 
musik användes inte kunde besvaras, vilket är intressant i sig och kanske inte har med att 
denne inte är utbildad att göra, men jag har ändå valt att inte använda denna intervju utifrån 
att jag ville synligöra hur och varför utbildade förskollärare använder musik i förskolan. Detta 
för att avgränsa studien men också för att kunna utgå från den medvetenhet jag tycker 
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förskollärareutbildningen ger gällande syften och mål med aktiviteter som genomförs i 
förskolan, utifrån att studien syftar till att erhålla kunskap kring syften och mål med 
musikaktiviteter. De fyra förskollärare som blivit mina informanter jobbar på olika förskolor i 
Umeå kommun, förskolorna är lokaliserade i anslutning till Umeå stad men ligger i olika 
områden. Jag har valt att använda fiktiva namn på informanterna och kallar de två kvinnliga 
förskollärarna för Sanna och Carola och de två manliga för Magnus och Ola. Åldern och 
arbetserfarenhet har varierat och även var och när informanterna har genomfört sin utbildning 
vilket medför att de har olika mängd erfarenhet och kunskap kring estetiskt lärande med sig 
från sin utbildningstid. Sanna har jobbat i förskola i ca15 år och har läst musik som valbarkurs 
under sin utbildning. Ola har jobbat i ca 1,5 år och har läst estetisklärande som valbarkurs. I 
Magnus utbildning ingick väldigt lite musik men han har läst musik vid sidan av, han har 
arbetat i förskola i ca 4 år. Carola har arbetat inom förskola i ca 35 år och upplever att hon 
hade mycket musik i sin utbildning.  
 
Forskningsetiska principer  
I följebrevet (Se bilaga 2) och dessutom muntligt i samband med intervjuerna delgavs 
informanterna om de forskningsetiska principerna. Där redogjordes för samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet utifrån Vetenskapsrådet 
(2002). Samtyckeskrevet innebär enligt Vetenskapsrådet att informanterna själva ska ges 
möjlighet att bestämma över sin medverkan i forskningen. Detta gjordes först och främst 
genom förfrågan om de ville medverka i studien, därefter fick de skriftlig information genom 
mejl (Se bilaga 2) där de upplystes om sin rätt att dra sig ur samt att de när som helst kunde 
välja att avbryta intervjun. Det andra kravet utifrån Vetenskapsrådet är informationskravet 
som innebär att informanterna delges information om forskningens syfte. I detta fall innebar 
det att informanterna fick information både skriftligt och muntligt gällande studiens syfte och 
frågeställningar samt att min avsikt var att ta del av deras erfarenheter och tankar kring ämnet. 
De delgavs också om hur lång tid intervjuerna skulle ta samt att jag skulle använda mig av 
ljudinspelning för att minnas vad som sades. Konfidentialitetskravet innebär enligt 
Vetenskapsrådet att informanterna och uppgifter kring dem ska behandlas och förvars så att 
utomstående inte ska kunna ta del av material eller uppgifter. Informanterna delgavs detta 
genom information om anonymitet gällande både dem och förskolorna. Det sista kravet från 
Vetenskapsrådet är nyttjandekravet som innebär att uppgifter och data som delges forskaren 
inte får missbrukas utan endast får användas i forskningssyfte, vilket innebar att 
informanterna i studien fick information om att det som de delgivit mig inte skulle komma att 
användas till annat än forskning. 
 

Procedur 
När jag utifrån syfte och frågeställningar bestämt metod och utformat och bearbetat 
intervjuguiden samt fått en första kontakt med informanterna genom mejl eller telefon var det 
dags att bestämma tid och plats för intervjuerna. De fick komma med förslag som passade 
dem vartefter vi kom överens om tid och plats för intervjun. Efter denna kontakt mailade jag 
ut skriftlig information där jag tackade för att de valt att ställa upp, redogjorde för beräknad 
tid på ca 30 minuter och bekräftade tid och plats för intervjun. I detta följebrev (Se bilaga 2) 
fanns de forsknings etiska principerna representerade och en kort beskrivning kring vad 
intervjun skulle komma att handla om. Alla intervjuer ägde rum under dagtid på respektive 
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förskola i ett enskilt rum som informanterna valt. Intervjuerna tog ca 20 minuter och jag 
upplevde att informanterna var lugna och vi stördes inte av något utifrån. Både jag och 
informanterna hade avsett gott om tid vilket gjorde at vi inte behövde känna oss stressade. 
Något som dock skulle kunna stört eller på annat sätt påverkat både mig och informanterna 
vid intervjutillfällen var ljudinspelningen som skedde genom min mobil som låg på bordet. 
Vid transkriberingen av de ljudfiler som jag spelat in, valde jag att ordagrant skriva ner det 
som informanterna sagt, alltså även talspråk och pauser. Jag transkriberade intervjuerna 
eftersom jag genomfört dem vilket medförde att jag hade möjlighet att ändra mina frågor i 
intervjuguiden om de t.ex. varit otydliga, men utifrån att frågorna blev besvarade och 
informanterna verkade förstå dem så valde jag at inte ändra dem.  
 

Databearbetning och tillförlitlighet 
Jag valde att utgå från Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer gällande bearbetning 
av data i kvalitativa metoder vilket innebär att sortera datan för att finna struktur och 
kategorier. Detta innebar att jag noggrant läste intervjuerna upprepade gånger för att söka 
efter skillnader och likheter, utifrån dessa delade jag upp datan och kategoriserade den i olika 
teman eller delområden. Jag har valt att utforma dessa teman utifrån vad informanterna sagt 
vilket Kvale och Brinkmann kallar datastyrda kategorier. Men till viss del har den tidigare 
forskningen jag tagit del av också påverkat hur kategorierna utformades vilket Kvale och 
Brinkmann kallar teoristyrning. Dessa övergripande teman har sedan analyserats för att finna 
likheter och olikheter som sedan ytterligare delats in i underkategorier som sedan presenteras 
i resultat- och analysdelen.  
 
Johansson och Svedner (2010) skriver om reliabilitet och beskriver det som mätnoggranheten 
i undersökningen, de menar att denna är hög om all data samlats in på samma sätt och om 
frågorna är formulerade så att informanterna förstod dem. Jag har i min studie utformat frågor 
till intervjuguiden för att få så tydliga frågor som möjligt. Alla intervjuer har genomförts på 
samma sätt och jag har fått svar på de frågor jag ställt, förutom vid något tillfälle då jag 
behövt förtydliga. Validitet innebär enligt Johansson och Svedner vilken utsträckning studien 
mätt det som avsågs att mätas. Jag har strävat efter hög validiteten i denna studie genom att 
utgå från syfte och frågeställningar vid utformandet av intervjuguide, dessutom utformat 
eventuella följdfrågor att ställa för att förtydliga och fördjupa frågorna för att hålla intervjuer 
till det ämne som avsågs.  
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Resultat och analys 
Nedan följer en sammanställning av det informanterna sagt gällande musik i förskolan, hur 
det används och varför de väljer att använda det. Först redovisas och analyseras vilka 
musikaktiviteter som informanterna väljer att använda, både planerade aktiviteter samt hur 
musik erbjuds barnen i de fria aktiviteterna. Därefter presenteras och analysers vilka syften 
och mål förskollärarna har när de använder musik i förskolans verksamhet. Slutligen 
sammanställs resultatet och presenteras utifrån frågeställningarna.  
 

Musikaktiviteter 
Magnus berättar att de utgår från Reggio Emilia pedagogiken och barnens hundra språk och 
därför mestadels använder musik på barnens initiativ genom att barnen har tillgång till bland 
annat musikinstrument i den fria leken:  
 

Vi har köpt in ukuleles, trummor, syntar....  maracas och ja lite olika instrument och de står 
framme så att barnen ska kunna använda dem hela tiden, men vi använder de inte på något annat 
sätt än att barnen initierar det (Magnus). 

 
Både Sanna och Carola beskriver hur musik används främst i samlingar och planerade 
aktiviteter, båda berättar hur de sjunger tillsammans med barnen dagligen i samband med 
samlingar. På Sannas förskola sjunger de samma samlingslåt varje dag och använder sig av en 
sångpåse med för barnen kända sånger medan Carola främst pratar om sång- och danslekar. 
Ola berättar både om musik i samlingar där han jobbat med både klassiska barnsånger men 
även skrivit egna låtar både själv och tillsammans med barnen men han har även använt 
musik mycket i barnens fria aktiviteter.  
 
Musik i de fria aktiviteterna  
Samtliga informanter beskriver att musik på något sätt används i de fria aktiviteterna. Magnus 
väljer att göra musikinstrumenten tillgängliga för barnen. Ola har istället valt att själv agera 
som inspiration och medskapare med hjälp av sång. Han berättar att han sjunger och nynnar 
nästan hela tiden och att det brukar bidra till att det uppstår spontansång: ”det brukar bli att vi 
sjunger, eller att vi börjar sjunga vad vi eller dom gör”. Både Sanna och Carola beskriver 
också hur musiken kommer in i de fria aktiviteterna och Carola pratar bland annat om 
inskolning av de yngsta barnen, då hon menar att sångerna kan skapa kontakt. Likt Carola 
pratar Sanna om de yngsta barnen och hur musiken är en del av vardagen: 
 

Och sedan även lite spontant i den fria leken, de här yngre barnen är ju mycket runtomkring en och 
de älskar ju verkligen när man sjunger med dem eller när man sätter på någon musik (Sanna). 

 
Alla förskollärarna berättar att barnen får lyssna på musik i olika sammanhang. Både Sanna, 
Carola och Ola berättar att de lyssnar på musik när barnen initierar till det i den fria leken och 
att de då dansar och sjunger med i musiken. Magnus brukar sätta på olika slags musik i 
bakgrunden när barnen leker samt att de alltid lyssnar på musik när barnen ska sova. Carola 
sjunger gärna för och med barnen när de håller på att skolas in. Sanna sjunger och lyssnar på 
musik särskilt med de yngre barnen utifrån att de gillar det.   
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Magnus beskriver också hur musiken är delaktig i IT-relaterade aktiviteter där de små barnen 
jobbar med babblarna som innehåller sång och dans som spelas upp via Ipad eller liknande 
och att de äldre barnen spelar ”Just dance” som är ett tv-spel där barnen får härma rörelser till 
modern musik. Även Sanna och Carola pratar om musik i samband med IT och hur musiken 
på senare år blivit så lättillgänglig genom datorer och Ipads. Sanna nämner bland annat 
fördelen med att ha så stor tillgång till musiken samt att de också kan titta på musik: 
 

Det har ju blivit mycket lättare med läsplattor och kanske mobilen att man har ju kanske mer 
tillgängligt på ett annat sätt, man kan snabbt ta fram nån låt, eller att man kan titta på låten 
samtidigt eller så (Sanna). 

 
Även Carola beskriver att musiken blir mer tillgänglig och hon beskriver också fördelen med 
att de har tillgång till olika slags musik: ”nu har vi ju Spotify med musik de gillar, danslistor, 
det är ju inte bara barnsånger utan de tycker ju även om andra artister idag”.  
 
Det informanterna delger kring musikens tillgänglighet genom IT och Ipads kan liknas med 
hur Engström (2007) beskriver hur samhället idag är präglas av musik och hur musiken finns 
tillgänglig överallt runt omkring oss. Både Sanna, Ola och Carola berättar om hur de ofta 
sätter på musik på barnens initiativ så att de kan dansa och sjunga.  
 
Förskollärarna verkar utifrån ovanstående använda musiken i barnens fria aktiviteter på olika 
sätt. Något som är gemensamt är att barnen på olika sätt får lyssna på, röra sig till eller dansa 
till musik som en del av musikanvändandet, vilket alla informanterna beskriver. Här kan det 
vara intressant att synliggöra det som Sundin (1988) framhåller när det kommer till vilken 
musik som förmedlas till barnen. Han menar att urvalet av musik som på olika sätt förmedlas 
till barnen är en svårighet eftersom det förmedlar endast den del av musikgenrer, historisk 
musik och kulturell musik som pedagogerna väljer att spela upp för barnen. Magnus nämner 
att han aktivt val att spela musik från olika genrer vilket kan tolkas som att han är medveten 
om att endast en viss slags musik presenteras för barnen och att han vill utöka detta genom att 
spela upp t.ex. hårdrock.  
 
Alla aktiviteter som på olika sätt erbjuds barnen i de fria aktiviteterna kan också liknas med 
det som Sundin (1988) skriver om pedagogens roll som stöttande guide istället för 
förmedlande lärare. Förskollärarna beskriver på olika sätt hur musiken i de fria aktiviteterna 
utgår från barnens initiativ och intressen, Magnus när det kommer till instrumenten, Ola både 
när han pratar om spontansång och ljudskapandet utomhus, Sanna och Carola när de beskriver 
hur barnen initierar till att lyssna och dansa till musik.  
 
Planerade musikaktiviteter  
Magnus berättar att de inte för tillfället använder musik i planerade aktiviteter men att de 
tidigare har använt och även har för avsikt att använda sig av så kallat ”sångskoj” en gång i 
veckan. ”Sångskoj” som det kallas på Magnus förskola liknar det som både Sanna och Ola 
kallar för ”storsjung” och Carolas förskola har valt att dela in i ”storsjung” och ”lillsjung”. 
Dessa sångsamlingar innebär att samla alla barn på förskolan alternativ dela upp dem efter 
ålder (i Carolas fall) för att sjunga tillsammans. Dessa sångsamlingar sker eller ska ske (i 
Magnus fall) en gång i veckan på både Carola, Olas och Magnus förskolor medan Sanna 
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ordnar ”storsjung” en gång i månaden. På dessa samlingar sjungs låtar ofta till gitarrkomp 
(Ola och Sanna) som är kända för barnen och rörelse och dans är inslag som alla informanter 
berättar förekommer vid dessa tillfällen. Både Sanna och Carola nämner också att de vid 
dessa tillfällen också brukar sjunga sånger på andra språk och från andra kulturer. Gemensamt 
för dessa sångstunder är också att de är vuxen styrda, vilket alla informanter påpekar. Till 
exempel säger Ola: ”När det är storsjung då bestämmer jag och min kollega allt”. Något som 
Ola vill framhålla är dock att de har för avsikt att i framtiden göra barnen mer delaktiga 
genom att skapa någon form av sång där pedagogerna först sjunger och där barnen sedan får 
svara för att skapa ett slags samspel.  
 
Carola och Ola använder också musik för att förstärka olika teman. Ola berättar att han har 
gjort en sång i samband med att förskolan ordande en regnbågsparad för allas lika värde, han 
pratar om att det kanske inte finns färdiga sånger som berör det man vill jobba med men att 
det då går att hitta på en egen sång istället. Carola beskriver hur de använt sång och musik för 
att förstärka till exempel ett tema kring matematik.  
 
I de planerade musikaktiviteterna verkar förskollärarnas roll mer lika det som Sundin (1988) 
beskriver som förmedlande musikundervisning där lärarens roll är att förmedla ett kulturarv. 
Barnen får exempelvis i sångsamlingarna som kallas ”storsjung” eller liknande sjunga sånger 
som pedagogerna valt ut. Både Sanna och Carola beskriver också hur de väljer och planerar 
för sånger och i Carolas fall sång- och danslekar även vid andra samlingar där de valt att 
använda musik.  
 
Musikinstrument  
Musikinstrument är något som alla informanterna använder sig av tillsammans med barnen, 
dock på olika sätt. Sanna och Carola använder sig av instrument på samlingar och sångstunder 
medan Olas och Magnus förskolor jobbar med ljudskapande i de fria aktiviteterna på barnens 
egna initiativ. Ola berättar att de inte har några klassiska musikinstrument som barnen har 
tillgång till men att de utomhus har ”en konstruktion som producerar ljud, så det är väl nån 
form av rytminstrument kanske”. På Magnus förskola är ukuleles, maracas, trummor och 
syntar tillgängliga för barnen genom att de är placerade så att de når och ser dem. De har 
också jobbat intensivt under en period med att introducera instrumenten för barnen kring hur 
de fungerar och hur de ska hantera dem. Både Sanna och Carola använder i sångsamlingarna 
sig av rytmikinstrument som kastanjetter, maracas, trianglar och tamburiner där barnen får 
spela på instrumenten till musik eller sång.  
 
Musikanvändandet i förskolan  
Informanterna verkar utifrån att de pratar om musik i förskolan som både att sjunga, lyssna på 
musik, dansa och röra sig till musik, spela på instrument och på andra sätt skapa ljud definiera 
musik på liknande sätt som Socialstyrelsens sätt att beskriva det: ”Alla sätt att organisera ljud 
och rörelse.” (Socialstyrelsen, 1990, s. 106). Olas sätt att beskriva den ljudmaskin som barnen 
har tillgång till utomhus betonar att han ser på musik som all typ av ljudskapande: ”en 
konstruktion som producerar ljud, så det är väl nån form av rytminstrument kanske, och vissa 
saker ger ifrån sig klanger också, gamla bakformar och sånt.”  
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Både Sanna och Carola menar att de använder musik tillsammans med barnen dagligen. Ola 
upplever att musik används flera gånger i veckan medan Magnus utrycker att 
musikanvändandet är väldigt olika eftersom det främst sker på barnens initiativ men han 
upplever att det oftast används musik i något sammanhang dagligen. Skolverket (2016a) 
beskriver att barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla uttrycks- och skapandeförmåga i 
bland annat uttrycksformer som musik, sång och dans. Enligt samtliga informanter erbjuds 
barnen musik med inslag av sång och dans ofta och både i den dagliga verksamheten och i 
planerade aktiviteter som innehåller musik på olika sätt.  
 
I läroplanen beskrivs att musik ska användas som både innehåll och metod för att främja barn 
utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Utifrån Jederlunds (2002) tolkning av läroplanen 
finns ingen tydlighet i hur musik ska användas i förskolan utan endast att det ska användas. 
När det kommer till hur musiken används på de olika förskolorna så är resultatet både att de 
används på liknande sätt och på olika sätt. Det finns vissa likheter i hur musiken används som 
till exempel sångsamlingar i form av ”Storsjung” eller liknande, användandet av 
musikinstrument i olika sammanhang samt att barnen får lyssna på musik. Men användandet 
av musik skiljer sig också åt. Magnus betonar hur musiken endast används på barnens initiativ 
i form av tillgång musikinstrument och användandet av IT- relaterade aktiviteter som tv-spel 
och Ipad. Medan Sanna och Carola berättar mest om de planerade och rutinmässiga inslagen 
av musik som ”storsjung” och samlingar där också rytminstrument används, även om de 
också berättar om musik i andra sammanhang. Ola använder sig av musik i både planerade 
och fria aktiviteter och ser stora fördelar med både och: ”på samlingar så är det en 
kombination för det handlar dels om att utmana och introducera nya grejer men också att 
barnen får vara med och bestämma och visa sitt intresse och sin smak.” Han säger också när 
han pratar om musik i de fria aktiviteterna att improvisation och ”trams” är den bästa 
pedagogiken. 
 

Syften med musik 
När det kommer till varför informanterna väljer att använda musik har jag valt att analysera 
och strukturera det utifrån Pramling Samuelssons, et al. (2015) begrepp musik som mål och 
musik som medel. Även Skolverket (2016a) beskriver hur musik i förskolan ska utgöra både 
innehåll och metod.  
 
Musik som mål 
Magnus berättar att musiken används utifrån barnens initiativ och intressen och att musiken i 
sig är ett syfte: ”musik i sig är ett lärande, att bara veta vad ett instrument är att höra toner, 
lära sig takter det är ju ett lärande i sig”. På Magnus förskola har de val att främst jobba med 
instrument och då även jobbat intensivt under en period med att introducera instrumenten och 
arbetat med hur man använder och hantera dem. Carola beskriver att hon också använder 
musik för att barnen ska våga uttrycka sig och sjunga, hon beskriver också hur gruppen är en 
fördel när det kommer till musik och sång för att barnen kan lära av och med varandra. 
Fördelar som hon beskriver är att barnen vågar sjunga mer i grupp och att musiken skapar en 
gemenskap men också att barnen lär sig att alla sjunger olika. Detta lärande i musik som 
Magnus och Carola beskriver framhåller också Carlsen och Marius Samuelson (1991) och de 
beskriver att barnen genom musiken också får öva och utveckla musikaliska färdigheter. Med 
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detta menar de det hantverket och den tekniken behövs för att kunna sjunga och spela på olika 
instrument.  
 
Barnen får också på de olika förskolorna spela på instrument och lyssna till musik av olika 
slag och genre enligt tidigare resultatdel vilket kan liknas med det som Holmberg (2014) 
beskriver som lärande om musik. Denna typ av lärande inom musiken beskriver Holmberg 
som den kunskap barnen får möjlighet att lära sig kring musik: om genrer, instrument, 
föränderlighet och noter. Kunskap om instrument och hur de används beskriver Magnus som 
ett lärande i sig, och även barnen som får spela på olika rytminstrument på Sannas och 
Carolas förskolor får möjlighet att utveckla kunskap om instrumenten och hur de används 
även om varken Sanna eller Carola nämner detta som ett syfte. Att informanterna på olika sätt 
erbjuder barnen att spela på instrument kan också likas med det som Skolverket (2016) 
skriver om hur barn genom ämnet musik kan utveckla sin förmåga att spela och skapa musik i 
olika former. Barnen får genom spelandet på instrument möjlighet att utveckla sin förmåga att 
just spela musik. 
 
Magnus beskriver också hur han valt att sätta på musik i bakgrunden när han har öppning, 
musiken han sätter på brukar vara av olika genre allt från hårdrock till klassisk musik. Även 
Carola berättar att de lyssnar på musik av olika slag men nämner då klassiska barnsånger och 
”musik med andra artister”. Sundin (1988) tar upp svårigheter vad gäller urval av musik som 
används med barnen och att musik från olika genrer, kulturer och tider i historian med för en 
svårighet när det kommer till urval. Utöver Magnus och Carola har heller inte övriga 
informanter nämt att de arbetat med olika genrer med barnen i syfte att utveckla kunskap eller 
vetskap om olika typer av musik eller genrer. Men däremot så får barnen genom de 
aktiviteterna som genomförs uppleva olika slags genrer genom att lyssna på olika slags musik.  
 
Musik som uttrycksätt 
Reggio Emilia pedagogiken är något som Magnus berättar att de inspireras av och att de ser 
musiken som ett av barnens hundra språk som de ska få möjlighet att utveckla i förskolan. 
Han pratar också om musik som ett uttrycksätt och att de utifrån förskolans läroplan ska 
erbjuda barnen musik:  
 

Ja det primära syftet är att kunna utrycka sig, att kunna hitta ett annat sätt att utrycka sig. (...) Ja 
och det är ju också nånting som vi faktiskt ska göra om vi går till Lpfö, det är ju liksom, ja vi 
måste erbjuda det (Magnus) 

 
Sanna beskriver musiken som ett sätt att kommunicera och hur barnen genom musiken också 
kan få förståelse för kommunikation. Musiken som ett sätt att kommunicera beskrivs bland 
annat av Bjørkvold (2005), Ehrlin (2012) och Jederlund (2002). Ehrlin visar hur glädjen och 
delaktigheten i musiken kan skapa gemenskap och kommunikation inom en grupp och 
Jederlund framhåller hur musiken kan användas som alternativ uttrycksform när språket inte 
räcker till. Musikens kommunikativa förmåga beskrivs också av Skolverket (2016a):  
 

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 
förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av (...) estetiska och andra 
uttrycksformer (Skolverket, 2016a, s. 11). 
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Förskollärarna i studien verkar alla uppfatta det på liknande sätt som Wallerstedt, Lagerlöf 
och Pramling (2014) framhåller: att barnen genom musik och skapande kan göra sin röst hörd 
och förmedla sina tankar och känslor. Magnus beskriver musiken som en uttrycksform och 
Ola framhåller på liknande sätt att musiken är en konstnärlig uttrycksform som kan vara 
berättande. Carola sätt att beskriva musiken som en uttrycksform för både kropp och röst kan 
även liknas med det som Skolverket (2016b) beskriver om hur musiken berör både 
känslomässigt och kroppsmässigt. Även Törnquist (2013) och Uddén (2004) beskriver hur 
barn utforskar, lär sig och kommunicerar genom att använda alla olika sinnen och olika 
uttryckssätt och att musiken är ett viktigt alternativ uttrycksätt. Att få spela på instrument i 
Magnus fall och att få använda rösten för att uttrycka sig i sång samt delta i olika 
musikaktiviteter i Sannas, Carolas och Olas förskolor kan erbjuda barnen en alternativ 
uttrycksform. Sanna berättar att barn som kanske ännu inte har språket kan uttrycka sig och 
känna sig delaktiga genom musiken. Så musiken verkar också kunna motiveras utifrån dess 
förmåga att fungera som kommunikations och uttryckssätt genom både kropp och röst.  
 
Identitet 
Magnus beskriver också hur han tror att barnen genom musiken kan skapa identitet, hur de 
kan upptäcka någonting nytt hos sig själv genom att spela på ett instrument och finna glädjen i 
det. Liknande det Magnus beskriver om identitet, beskriver Carola musiken som något 
lustfyllt och engagerande som påverkar oss känslomässigt och gör att vi kan växa som 
människor, när hon beskriver barnen när de får lyssna på eller vara delaktiga i musik använder 
hon utryck som ”blev alldeles tagen” och ”barnen ryckts med”. Hennes prioritet när det gäller 
musik och sång är att det ska vara lustfyllt och inkluderande, hon beskriver hur musiken 
inkluderar hela barnet genom att kopplas samman med rörelse och hur barnen får uttrycka sig 
genom både kroppen och rösten. Ola beskriver hur han framför allt ser musiken som ett 
grundläggande uttrycksätt som alla har rätt till:    
 

Musik är något grundläggande mänskligt, som vi har använt.. alltid, för att berätta om oss själva 
och det är också nåt som särskiljer oss från andra djur och som finns där alltid. Sen finns det ju så 
klart folk som inte gillar musik eller inte får den upplevelsen som jag får men det är ändå nånting 
som den mänskliga kulturen har använt sig av så jag tänker att musik är något vi har rätt till (Ola). 

 
Detta kan liknas med hur Törnqvist (2013) beskriver att alla barn har rätt till musik och sång 
som uttryckssätt. Ola beskriver också hur musiken har ett värde i sig och hur förmågan att 
kunna sjunga själv eller tillsammans med andra är en del av att föra vidare ett kulturarv. Han 
beskriver hur skapandet av musik och sång tillsammans är ett konstnärligt skapande av både 
musik och kultur där barnen får möjlighet att berätta sin och andras historia. Att kunna 
uttrycka sig konstnärligt genom musik är något som Ola vill att barnen ska för möjlighet att 
göra. Även Magnus beskriver musiken som ett skapande och som ett uttrycksätt som barnen 
får tillgång till genom att de har fri tillgång till instrument. Ola pratar förutom att skriva låtar 
tillsammans med barnen i planerade aktiviteter även om spontansång i den fria leken. Magnus 
jämför musiken med bild och menar att musiken likt att måla eller rita också är ett skapande 
som ofta glöms bort: 
 

Musik erbjuder en glädje som är härlig att se.. och det är också ett skapande som man inte tänker 
på egentligen är ett skapande och ett sätt att utrycka sig på. (...) man kan se det på barnen att det 
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händer nånting. Det är samma sak som när det sitter och ritar och när de målar att de upptäcker 
nånting med sig själv (Magnus). 

 
Carolas sätt att beskriva hur musiken kan hjälpa barnen att växa som människor och Magnus 
sätt att prata om musik som identitetsskapande kan också liknas med det Engström (2007) 
skriver om hur musiken är en stor del av vårt samhälle och att sången är en uttrycksform som 
alla människor behöver för att utvecklas. Bjørkvold (2005) och Skolverket (2016) beskriver 
också hur musiken kan skapa identitet och gemenskap. Det kan också liknas med det som 
Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) skriver om hur musik kan bidra till att skapa 
kulturell identitet och att barnen genom musiken och skapandet kan bli eller göra sig till 
någon/något och förmedla tankar och känslor. Ola berättar att han ser musiken som 
kulturskapande och menar att barnen genom sången kan berätta om sitt eget och andras liv. 
Musiken kan alltså också ha som syfte att ge barnen möjlighet att skapa och utveckla identitet 
både i samband med att de kan uttrycka sig och att de som Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling 
beskriver kan skapa tillhörighet genom t.ex. olika musikgenrer. Både Ola, Magnus och Carola 
verkar se musiken som något viktigt och något barnen behöver för att utvecklas som 
människor. Detta kan liknas med hur Bjørkvold (2005) beskriver att människan utan musiken 
skulle förlora sitt djup samt att musiken är en naturlig uttrycksform som finns hos människan 
redan som spädbarn. 
 
Glädje 
Glädjen och lusten till musik är något som alla informanter beskriver på olika sätt. Magnus 
pratar som glädjen han ser hos barnen när de inser att de kan spela och uttrycka sig genom 
musik. Carola ser som beskrivits tidigare lusten och glädjen som ett av de viktigaste syftena 
med att använda musik och Sanna pratar också om glädjen hon ser hos barnen när de sjunger 
och lyssnar på musik. När Ola pratar om glädjen musiken kan skapa hos barnen samt hur han 
upplever att barnen tycker att musik är roligt och häftigt uttrycker han: ”Det märks att de 
gillar det och det räcker långt tycker jag!” 
 
Informanterna verkar använda glädjen och lusten som en motivation till att sjunga och på 
andra sätt använda musik i förskolan. Detta liknar det som både Engström (2007) och Fagius 
och Lagercrantz (2007) beskriver som människans och barnets övergripande lust och vilja att 
sjunga vilket också Ehrlin (2012) framhåller. Fagius och Lagercrantz beskriver hur musiken 
och sången kan bidra till välmående och glädje, och denna uppfattning verkar också 
informanterna i denna studie ha utifrån att de motiverar musik användandet genom barnens 
intresse, glädje och lust att sjunga, spela och dansa.  
 
Skapande 
Både Ola och Magnus sätt att beskriva musik som en skapandeuttrycksform liknar hur 
läroplanen framställer musik: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande 
förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket 2016, s 
10). Detta kan också liknas med hur Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) beskriver alla 
barns rätt att få utrycka sig musikaliskt och hur musiken borde ses som ett skapande. De 
använder även precis som Magnus bild som en jämförelse och menar att musiken på samma 
sätt som andra estetiska uttrycksformer är ett uttryck och ett skapande. Ola använder uttrycket 
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konstnärligt skapande vilket också tyder på att han ser det som ett uttryckssätt som likt andra 
konstnärsformer det inte finns några rätt och fel inom. Musik som skapande eller konstform är 
något som varken Sanna eller Carola pratar om i samband med musik. Sanna berättar dock att 
barnen har skapt en egen rutin kring städningen. En tamburin används för att signalera till 
barnen att det är dags att städa och när barnen hör detta så berättar Sanna att de ofta börjar 
sjunga på en städsång som hon tror kommer från ett barnprogram som går på tv. Detta kan 
likas med det Uddén (2004) tar upp om barns spontansång och hur det är ett skapade som sker 
i barnens vardagliga aktiviteter. Utifrån att både Magnus, Ola och Sanna samt ovannämnd 
litteratur framhåller musiken på detta sätt så utgör musiken som skapande uttrycksform ett 
syfte att använda musik i förskolan.  
 
Något som Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) också betonar är att alla barn borde få 
sjunga utan att bli bedömda utifrån föreställningar om vad som är bra eller mindre bra sång. 
Utifrån Socialstyrelsens sätt att definiera musik som: ”alla sätt att organisera ljud och rörelse” 
(Socialstyrelsen, 1990, s. 106) och sätt att beskriva alla barn som musikaliska ska också alla 
barn erbjudas en miljö som uppmuntrar till både musikskapande och nyfikenhet till musik och 
rörelse. Detta är något som både Olas och Magnus förskolor verkar erbjuda barnen genom 
tillgång till musikskapande, i Olas fall både skapande av låtar tillsammans med barnen men 
också av spontansång i den fria leken. Utifrån Olas beskrivande av musiken som ett skapande 
av kultur och som ett uttryckssätt för att beskriva sitt eget och andras liv verkar också barnen 
få tillgång till det musikskapande och den nyfikenhet på ljud som Engström (2007) beskriver. 
Lika så Magnus sätt att beskriva musikskapande i samband med barnens fria tillgång till 
instrumenten visar på en uppmuntrande miljö vilket också Engström betonar. Just 
tillgängligheten till instrumenten som Magnus beskriver betonar även Jonstoij och Tolgraven 
(2001) de menar att barnen behöver få tillgång till olika uttrycksformer och att miljön kan 
skapa det genom att vara inbjudande och erbjuda material som barnen själva kommer åt och 
kan utforska.  
 
Musik som medel 
Sanna beskriver musiken som ”ett väldigt viktigt pedagogiskt verktyg” och även Magnus och 
Ola nämner att musiken också kan bidra till barns lärande inom andra ämnen. Carola pratar 
också om barnens lärande inom andra ämnen så som matematik, språk och sociala samspel. 
Hon beskriver bland annat att barnen genom ett temaarbete i matematik genom sång- och 
rörelselekar fått utveckla sin rums- och kroppsuppfattning och fysiskt fått uppleva och förstå 
olika lägesord. Detta kan liknas med hur Engström (2007) beskriver hur rytmen i musiken kan 
stimulera kroppsrörelse vilket gör att vi kan minas och uppleva musiken genom hela kroppen.  
Pramling Samuelsson et al. (2015) beskriver hur musik kan vara ett medel vilket innebär att 
barnen genom musiken kan lära sig kunskaper och färdigheter inom andra ämnen. Musiken 
som medel är något som främst Sanna och Carola betonar medan Ola och Magnus mer verkar 
se lärande inom andra ämnen som en bonus utifrån att de mer nämner det i förbifarten och att 
Magnus så tydligt påpekar att det ”primära syftet” är att barnen ska få uttrycka sig genom 
musik. 
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Språk 
Flera av informanterna ser hur musiken kan bidra till språklig utveckling. Carola beskriver 
hur ramsor och sånger hjälper barn att utveckla språket och nämner också att hon lärt sig att 
sång kan underlätta för barn som stammar. Jederlunds (2002) sätt att beskriva musiken som 
verktyg för att stimulera och utveckla språket innefattar även hur sång och röstlekar kan träna 
muskler i strupe och mun för att utveckla språket och uttalet. Även Sanna beskriver hur 
språket kan stimulera och utvecklas genom musiken:   

 
Ja men att det kan stärka deras eget språk och utveckla det, framför allt kanske för de som inte har 
det svenska språket, att det kan hjälpa dom att börja förstå ord, det är mycket sånt jag tänker. Sen 
lär de sig språket genom att det blir mycket upprepning, vi sjunger ju dagligen och att det blir en 
trygghet och ett lärande i det också (Sanna). 

 
Musikens förmåga att utveckla och befästa språket beskrivs av både Bjørkvold (2005), Ehrlin 
(2012) och Uddén (2004). Både Bjørkvold och Ehrlin betonar att användningen av musik och 
sång hjälper småbarn att utveckla talmelodi och språkrytm, vilket Bjørkvold menar är 
grunden för språket. Ola beskriver hur musiken kan hjälpa både småbarn att utveckla språket 
och barn med andra modersmål att lära sig svenska:  

 
Både för barn som håller på att lära sig språket för att de är små och för barn som kommer hit och 
håller på att lära sig språket så är ju musik ett jättebra redskap att lära sig ljudmelodi och att få en 
känsla för språket och även att lära sig engelska tidigt, du lär dig tal melodi också så vidare (Ola). 

 
Han pratar om ljudmelodi, talmelodi och en känsla för språket vilket visar hur han likt 
Bjørkvold (2005) och Ehrlin (2012) ser hur sång kan hjälpa småbarn att utveckla talmelodi 
och språkrytm. Ola beskriver enligt ovan hur barn kan lära sig engelska genom musiken, 
utvecklingen av andra språk är något som även Carola och Sanna pratar om. Båda berättar att 
de sjunger sånger på andra språk, Carola på finska och samiska och Sanna nämner engelska, 
tyska och franska. Carola berättar också att det kan vara svårt inkludera flera olika språk och 
att det då kan vara lättare att räkna in en sång på ett annat språk. I Sannas fall beskrivs dessa 
sånger på andra språk först och främst utifrån att det finns som modersmål i barngruppen men 
hon nämner också att de sjunger på olika språk tillsammans med alla barn.  
 
Trygghet, gemenskap och kommunikation 
Carola beskriver hur musiken kan vara ett hjälpmedel för att engagera och hantera en stor 
barngrupp, hon pratar om hur samtalet som ofta används medför att det uppstår en dialog med 
ett enskilt barn och att det är svårt att göra alla barn delaktiga. Hon menar att sånger är bra på 
det sättet att det engagerar alla barn. Hon framhåller även hur sångstunderna kan skapa 
gemenskap i barngruppen vilket kan liknas med hur Sanna beskriver att deras samlingssång 
har bidragit till att skapa trygghet och gemenskap genom att de uppmärksammar alla barn.  
 
Musiken som kommunikation är något som samtliga informanter beskriver vilket redovisar 
tidigare i resultatet. Sanna menar att musiken både kan användas som kommunikation men 
också kan hjälpa barnen att förstå vad kommunikation är. Sanna använder musik för att skapa 
gemenskap, trygghet och glädje. Hon beskriver hur musiken och sången är ett viktigt och bra 
pedagogiskt verktyg att använda i förskolan bland annat för att underlätta och tydliggöra 
rutiner. Hon berättar att de använder en samlingssång som de sjunger varje dag för att 
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uppmärksamma alla barn och att de har en matsång och använder tamburinen som en 
städsignal för att skapa och tydliggöra rutiner för barnen. Även vid användningen av 
sångpåsen beskriver Sanna hur syftet är att skapa trygghet och gemenskap och att de därför 
har valt att inte ha så många låtar med och det är viktigt att barnen kan låtarna som sjungs: 
 

Vi har samma sång varje dag, väldigt mycket upprepning. Det tror jag är jätteviktigt att man 
upprepar, att de blir trygga i de rutinerna. (...) Men även när vi har sångpåsen så har vi prioriterat 
att ha ca fem till sju sånger som de då känner igen alla och då har vi den under nån termin. Men 
sen kan man ju såklart byta ut sånger, men att man inte har hur många sånger som helst utan hellre 
några som de blir trygga i (Sanna). 

 
Även Carola beskriver hur sångstunderna kan skapa trygghet i gruppen och för varje enskilt 
barn att våga sjunga och uttrycka sig. Musikens förmåga att skapa trygghet är också något 
som Uddén (2004) beskriver utifrån att det användas för barnen kända sånger och musiklekar. 
Även Ehrlin (2014) belyser detta och menar att barnen genom musikaktiviteter kan utveckla 
självkänsla och trygghet i gruppen. För Sanna har detta varit av största intresse att uppnå då 
hon arbetar främst med de yngre barnen och hon beskriver även musikens förmåga att 
tydliggöra rutiner i sammanhanget. Detta är något som kan liknas med det som Ehrlin 
beskriver om att musiken även kan ha ett disciplinerande syfte som erbjuder en fast struktur 
och övning i socialkompetens som sedan kan tillämpas i andra situationer. På Sannas förskola 
används samlingssång, matsång och städsignal på tamburin för att tydliggöra rutiner och 
skapa trygghet. Just användandet av t.ex. matsång är något som också Uddén synliggör och 
hon menar att den typen av rutinmässig sång kan skapa trygghet och igenkänning.  
 
Carola förklarar också hur musik kan skapa trygghet och lugn, och att hon därför använder det 
vid inskolning av små barn och Magnus berättar att de lyssnar på musik när barnens ska sova 
för att den är lugnande och kan få barnen att slappna av. Carolas och Magnus sätt att beskriva 
hur musiken kan verka lugnande på barnen kan visa på det som Fagius och Lagercrantz 
(2007) beskriver som att musiken kan bidra välmående och glädje genom fysisk positiv 
inverkan på människan. Angelo (2014) och Engström (2007) beskriver hur musiken kan 
hjälpa barnen att komma i kontakt med och uppleva sina känslor. 
 
Kultur 
Kultur är också något som flera av förskollärarna pratar om, utifrån att det är beteenden, 
kunskaper, institutioner och olika sätt att utrycka sig på eller handla som förs vidare från en 
generation till en annan utan att vara ärftligt (Jensen & Harvard, 2009). Ola och Magnus 
pratar om att musiken kan bidra till att skapa identitet och berätta en historia och att kultur på 
det sättet kan skapas vilket kan liknas med det som Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) 
skriver om att barnen genom musiken kan skapa kulturell identitet utifrån sånger från andra 
kulturer, genrer, religioner samt sånger på andra språk. Det Magnus och Ola framhåller 
handlar mer om att berätta sin egen historia och på så sätt skapa och utveckla sin kulturella 
identitet. Sanna och Carola framhåller istället musikens förmåga att synliggöra kulturer som 
redan finns i barngruppen som ursprung från andra länder genom att tex sjunga sånger på 
andra språk och från andra kulturer. Detta kan liknas med det som Ehrlin (2012) skriver om 
hur musik från olika delar av välden kan synliggöra olika kulturer och låta barnen ta del av 
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dem. Carola menar att man kan fråga föräldrar om sånger och både Sanna och Carola berättar 
att de sjunger sånger på andra språk än svenska.  
 
Kompetens och förutsättningar 
När det kommer till kompetens i musik så beskriver samtliga informanter att de har erfarenhet 
av att jobba med musik med barn i förskola och att de på något sätt har ett intresse för musik. 
Sanna och Ola berättar att de spelar gitarr och båda påpekar att de inte är några proffs men att 
de kan spela till sångerna på förskolan. Denna kompetens visar det sig också att de inte har 
fått genom utbildning utan att de lärt spela på sin fritid. Carola beskriver själv hur hon hade 
mycket musik genom sin förskollärarutbildning men att hon inte spelar något instrument själv 
men har ett stort intresse framför allt av att använda sång och danslekar. Hon tror att detta 
kommer från att hon själv tyckte det var hemskt roligt som barn. Både Carola, Sanna och Ola 
har ett intresse för att hålla på med musik och att det också är de som främst genomför 
musikrelaterade aktiviteter på förskolan. Ola säger att han ”är en sån som sjunger hela tiden” 
och Sanna beskriver att hon är den som är mest intresserad av musik och därför ofta ansvar 
över det. Även Magnus beskriver att den kunskap han har kring musik och instrument 
kommer från eget intresse. Informanternas intresse samt att de väljer att använda musik 
mycket kan jämföras med det som Jederlund (2002) beskriver om de vuxens engagemang, 
han menar att ett ärligt engagemang med fokus på uttryck och skapande skapar ett 
meningsfullt musikanvändande. 
 
Magnus berättar också att han tycker att det saknas kompetens och kunskap överlag hos 
förskollärare för att jobba med musik:  

 
Det är samma sak med instrument, vet du inte hur de ska användas eller vad man kan göra med 
det, eller har du inget intresse för musik så kommer det falla ganska snabbt. Jag tror att det ofta är 
så på förskolor, jag har pluggat 7,5 år på universitetet och fick aldrig nån musik överhuvud taget 
utan den musik som jag har lärt mig är från eget intresse och som en valbar kurs på universitetet, 
och det tycker jag är synd (Magnus). 

 
Även Ola beskriver hur känslan av att inte kunna jobba med musik är något han upplevt hos 
andra pedagoger och att många inte vågar sjunga och spela med barnen. Detta tror han bidrar 
till att de som ”kan” musik också är de som använder det med barnen. Både Magnus och Olas 
sätt att beskriva att kompetens saknas kan liknas med hur Ehrlin (2012), Socialstyrelsen 
(1990) och Uddén (2004) framhåller att förskollärare och pedagoger inte känner sig bekväma 
med och upplever att de inte har kompetens nog att kunna arbeta med musik i förskolan. Detta 
är något som bland annat Ehrlin menar är viktigt: ”Vikten av att förskolepersonal både har 
och litar till sin kompetens att bedriva musikundervisning har visat sig ha stor betydelse för 
att musikaktiviteter ska få utrymme i det dagliga arbetet” (Ehrlin, 2012, s. 164). Sanna 
däremot beskriver hur hon ser det som en tillgång att alla pedagoger har olika kompetens 
inom olika områden och att det är något som de utnyttjar. Hon är bra på musik då håller hon i 
det, någon annan är intresserad av drama då ansvarar denne för det.  
 
Magnus beskriver också att han tror också att okunskapen kan bidra till att många förskolor 
inte har ett genomtänkt syfte med att använda musik utan att de har nån form av sångsamling 
och att det räcker, men han tror att ”viktiga komponenter” då göms bort. Detta liknar det som 
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både Ehrlin (2012) och Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) framhåller kring didaktisk 
medvetenhet hos pedagogerna när det kommer till användning av musik över lag i förskolan. 
Medvetenhet kring hur och varför man väljer att använda musik för att synliggöra bland annat 
barnens delaktighet och förståelse, vart uppmärksamheten ska riktas samt vilken roll 
pedagogen har. Ehrlin menar att barnen ska erbjudas lärande och utveckling inom musik 
vilket hon menar kräver kompetens hos pedagogerna.  
 

Slutsatser 
I denna del återvänder jag till mina frågeställningar för att sammanfatta studiens resultat. 
Mina forskningsfrågor är som följer: Vilka erfarenheter har förskollärare av att använda 
musik i förskolan? Och vilka syften och mål har förskollärare med musikaktiviteter i 
förskolan? Nedan presenteras resultaten utifrån frågeställningarna.  
 
Erfarenheter förskollärare har av att använda musik i förskolan 
Förskollärarna i den här studien har erfarenhet av att använda musik i förskolans verksamhet 
regelbundet och på flera olika sätt. De är intresserade av att använda musik och ser många 
fördelar med att använda det i förskolan. De använder musik både i de fria aktiviteterna på 
barnens initiativ och i planerade aktiviteter. I de fria aktiviteterna ingår bland annat att barnen 
får lyssna på, dansa till och sjunga till musik som på olika sätt spelas upp. På några av 
förskolorna ges barnen utrymme att själva utforska sin musikalitet genom rösten i form av 
spontansång och genom tillgång till instrument och ljudskapande utomhus. Det som är 
gemensamt för de fria aktiviteterna är också att förskollärarnas roll är stöttande och guidande 
och att dessa musikaliska inslag sker på barnens initiativ och utifrån deras intresse. 
Förskollärarna använder också musik som de planerat för bland annat i form av ”storsjung” 
eller liknande. Detta innebär att barn och pedagoger från flera avdelningar samlas och sjunger 
sånger tillsammans. Tre av informanterna planerar även för andra musiksamlingar där barnen 
får sjunga och dansa. Två av dessa använder också instrument i samband med dessa 
musiksamlingar och en av dem belyser dessutom hur det används sång och danslekar. En av 
informanterna skapar också ny musik tillsammans med barnen vid t.ex. samlingar. 
Gemensamt för de planerade musikaktiviteterna är att de är vuxenstyrda och att 
förskollärarnas roll är att förmedla och lära ut musik eller annat innehåll. 
 
Syften och mål förskollärare har med musikaktiviteter i förskolan 
Förskollärarna har beskrivit många olika syften till att använda musik i förskolan, både syften 
med musik som mål och musik som medel. När det kommer till att använda musik som mål så 
har det visat sig att det kan innebära att låta barnen utveckla musikaliska färdigheter så som 
att kunna spela på olika instrument och använda sin röst för att sjunga men också för att 
erhålla kunskap om musik så som genrer och instrument. Musik som mål kan även innefatta 
hur informanterna beskriver musiken som ett uttrycksätt och att barnen på olika sätt erbjuds 
att utveckla sitt uttryck genom musik. Inom detta kan musiken också likt bilden ses som ett 
skapande. Det kan också innefatta att barnen genom musiken kan utvecklas i sig själva och 
skapa identitet. Ett syfte som också placerats inom musik som mål är det som informanterna 
beskriver som glädjen i musiken och att det då är syfte nog att barnen tycker det är roligt och 
visar intresse för musik. Det andra tydliga huvudsyftet som synliggöras är att använda musik 
som medel för att nå kunskaper och färdigheter inom andra områden. Musiken används för att 
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förstärka teman och låta barnen uppleva och befästa olika kunskaper överlag. Något som de 
flesta informanterna nämner specifikt är att de använder musiken för att barnen ska kunna 
utveckla och befästa sitt språk. De ser alla också hur musiken kan skapa trygghet och 
gemenskap och dessutom fungera som en ytterligare kommunikationsform när språket inte 
räcker till. Några av informanterna använder också musiken i syfte att synliggöra barnens 
olika kulturer genom t.ex. sånger på olika språk.  
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Diskussion 
Vad som är intressant att diskutera är det faktum att det enligt ovan finns många olika syften 
med att använda musik i förskolan, samt att synliggöra skillnaden i att använda musik som 
medel eller mål. Jag håller med Ehrlin (2012) om att det krävs en didaktisk medvetenhet hos 
förskollärare när det kommer till att använda musik i förskolan. Enligt läroplanen så ska 
barnen erbjudas att kunna utrycka sig genom musik utifrån att det är en estetisk uttrycksform, 
men frågan är om barnen får det om musik som mål glöms bort? Både Angelo (2014) och 
Pramling Samuelsson et al. (2015) framhåller att musiken i första hand måste ses som ett mål 
i sig och att denna del inte får glömmas bort. I denna studie beskriver också förskollärarna 
musiken som uttryckssätt och skapande som en viktiga delar. Jag håller med Ehrlin (2012) om 
att det är viktigt att se musiken som just ett uttryckssätt och något som barnen ska få tillgång 
till i förskolan. Jag tror att detta precis som Ehrlin betonar kräver medvetna pedagoger som 
uppmärksammar musikens dubbla syften och utifrån detta kan erbjuda barnen både musik 
som mål och musik som medel. Magnus betonar att han tror att musiken som skapande och 
uttryck kan glömmas bort utifrån att det saknas medvetenhet och kompetens när det kommer 
till musik. Jag tolkar det som att han menar att endast erbjuda en sångsamling där man sjunger 
förutbestämda låtar inte räcker utan att det krävs något mer för att barnen ska ha tillgång till 
musiken som uttrycksform. Jag tror precis som Magnus att det krävs mer kompetens och 
kunskap i och om musik både för att bli medveten om dess dubbla syften men också för att 
kunna erbjuda barnen tillgång till musiken, utifrån att Ehrlin menar att det krävs kunskap i 
och om musik för att kunna använda den tillsammans med barnen. För att ge barnen tillgång 
till musik tror jag att det behövs kunskap om musikinstrument, om olika musikgenrer och om 
sångrösten men även om musiken som uttrycksätt och som skapande. Jag tror också att det 
behövs mer kunskap kring hur man kan jobba med och uppmuntra musikskapande 
tillsammans med barn både i planerade aktiviteter och i den fria leken genom så kallad 
spontansång.  
 
Utifrån medvetenhet är det även intressant att diskutera det som Sundin (1988) beskriver om 
lärarnas medvetenhet kring vilken musik som förmedlas till barnen och svårigheten vad gäller 
urval av musik. Även om både Ola, Sanna och Carola berättar att barnen initierar till och 
väljer musik som de vill lyssna på och sjunga så tror jag att barnen påverkas av den musik 
som förskollärarna väljer att spela upp och använda i olika musikaktiviteter. Sanna betonar att 
det är viktigt att barnen får sjunga sånger som de kan och både Sanna och Carola använder sig 
av sånger på andra språk. Magnus beskriver att han spelar upp musik av olika genrer men i 
övrigt så beskrivs inte specifikt vilka typer av musik som barnen får sjunga och lyssna på. 
Presenteras olika typer av musik för barnen och väljs sånger ut med ett syfte eller är det 
tradition? Jag tycker att detta är något som borde uppmärksammas mer och diskuteras i 
arbetslagen utifrån min uppfattning om att urvalet ofta görs utan eftertanke. Jag tror att barnen 
i förskolan ofta möts av klassiska barn sånger så som Bä bä vita lamm och Imse vimse spindel 
och att utbudet av olika slags musikgenrer och annan kulturell musik inte erbjuds barnen 
annat än vid specifik efterfrågan från barnen. Jag tycker att det är synd utifrån min egen 
uppfattning om att de flesta människor gillar olika slags musik, vilket då även borde gälla för 
barn och att de därför borde erbjudas en större repertoar av olika slags musik. Här ser jag den 
största begränsningen när det kommer till pedagogerna, utifrån att det kräver mer av dem rent 
musikaliskt av att sjunga musik från olika slags genrer. Men å andra sidan så går det alltid att 
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erbjuda barnen olika musik genom att lyssna på den från någon slags ljudanläggning. Utifrån 
min egen erfarenhet av att sjunga tillsammans med barn är det inga problem att sjunga sånger 
av olika genre och med t.ex. mycket text eller snabbt tempo.  
 
Sundin (1988) beskriver också musiken som ämne som tolkningsbart och menar att kunskaper 
och färdigheter i och om musik som eftersträvas är väldigt varierat. Bland annat Magnus 
betonar hur kunskaper och färdigheter i musik också är viktigt vilket bland annat Holmberg 
(2014) också uppmärksammar när hon beskriver lärande i och om musik. Att barn behöver 
kunskap om och i musik menar också Skolverket (2016b) och de framhåller att det behövs för 
att kunna delta i vårt kulturliv. Även om Skolverket syftat till barn i skolålder så tror jag att 
det är viktigt att barnen redan i förskolan erbjuds att utveckla kunskap om och färdigheter i 
musik. När det kommer till kunskaper om och i musik som t.ex. kunskap om instrument eller 
olika genrer så är det enligt Sundin också en fråga om vilka kunskaper och färdigheter som 
förskollärare värderar och anser är eftersträvansvärda som väljs ut och förmedlas till barnen. I 
Magnus fall verkar dessa kunskaper och färdigheter främst handla om instrumenten medan 
t.ex. Ola framhåller rösten och sången som det viktigaste uttryckssättet. Angelo (2014) menar 
att de estetiska till skillnad från andra ämnesområden inte utgör någon mätbar kunskap eller 
utveckling vilket hon menar kan vara en svårighet för att motivera och synliggöra t.ex. 
musiken. Detta tror jag också bidrar till att musiken i förskolan blir svårare att hantera och 
motivera, utifrån att det inte finns några tydliga kunskaper att uppnå och att de kunskaper eller 
färdigheter som uppnås inte går att mäta eller synliggöra.  
 
Kompetens hos förskollärarna är också något som är intressant att diskutera utifrån att Ola 
och Magnus framhåller att det saknas kompetens och att detta medför att endast vissa 
pedagoger använder det medan Sanna framhåller att de är en fördel att ha olika kompetenser 
inom ett arbetslag. Ehrlin (2012) och Uddén (2004) beskriver likt Magnus och Ola att många 
förskollärare upplever att de saknar kompetens för att jobba med musik med barnen i 
förskolan. Ehrlin menar att kompetens är en förutsättning för att kunna jobba med musik i 
förskolans vardag. Jag tror likt Ehrlin att många förskollärare upplever att de saknar 
kompetens och jag hade önskat att det ingick mer musik i förskollärarutbildningen. Men jag 
tycker också att Sanna har en viktig poäng när hon beskriver hur de använder varandras 
kompetens och att de är bra på olika saker och utnyttjar det. Jag tror att det likt musiken finns 
många andra ämnesområden i förskolan som det krävs mer kompetens inom än vad som ges i 
utbildningen, så kanske vore det en bra idé att sprida ut kompetensen mellan olika pedagoger. 
En nackdel med detta skulle vara att alla musikaktiviteter hänger på den enda som har 
kompetens inom musik och alla t.ex. IT – relaterade aktiviteter blir en annan pedagogs ansvar, 
vilket skulle innebära att mycket skulle falla om någon blev långtidssjukskriven eller byter 
jobb. Vallberg Roth (2013) beskriver hur musiken och andra estetiska uttrycksformer fått 
mindre utrymme i läroplanen i förhållande till andra ämnen som språk och matematik. Jag 
tror att utifrån att läroplanen och dess strävansmål blir allt mer fokuserade på t.ex. språk och 
matematik så krymper också utrymmet för musik och andra estetiska uttrycksformer både i 
förskollärarutbildningen och i och med det även i förskolepraktiken. Jag tycker att det är synd 
utifrån dess förmåga att både fungera som alternativ uttrycksform och dess förmåga att 
användas som medel att lära annat. Enligt min åsikt så är det viktigt att 
förskollärarutbildningarna innehåller musik som ämne och även synliggör dess dubbla syfte 
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samt ger förutsättningar för blivande förskollärare att kunna jobba med musik som uttryck 
och skapande tillsammans med barnen.  
 
Något som också är intressant är hur förskollärarnas roll ser olika ut i förhållande till om 
musiken sker i fria aktiviteter eller i planerade musikstudier. I de fria aktiviteterna är det 
barnen som initierar till musiken och förskollärarnas roll liknar det som Sundin (1988) 
beskriver som förmedlande guide. Medan de planerade musikaktiviteterna helt styrs av den 
förmedlande läraren som Sundin beskriver där förskollärarna planerar för och styr sången och 
musiken. Sundin beskriver utifrån sin studie att lärare använder sig av dessa olika 
undervisningsformer utifrån när de genomfört sin utbildning och att de då genomgående intar 
en av dessa roller. I denna studie stämmer inte detta utan förskollärarna verka växla mellan 
dessa olika ledarroller genom att både vara förmedlande och styrande men även stötta och 
uppmuntra barnen utifrån deras intressen utifrån vilken slags aktivitet som sker. Wallerstedt, 
Lagerlöf och Pramling (2014) skriver om hur lärarens roll som medskapare är viktig för att 
skapa meningsfulla musikaktiviteter genom att rikta uppmärksamheten mot något specifikt 
och agera som förebild. Jag tror att denna ledarroll som också liknar den roll förskollärarna i 
studien intar vid de fria aktiviteterna är en förutsättning för att barnen ska erbjudas att 
utveckla sin musikaliska identitet, sitt uttrycksätt och sitt skapande genom musiken. Jag tror 
likt Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) att samtalet om och kring musiken har en 
viktig roll för att hjälpa barnet att upptäcka nya kunskaper och sätt att använda musiken. Att 
prata om musik och om vad musik är och betyder tror jag är viktigt för att hjälpa barnen att 
rika sin uppmärksamhet mot musiken som en uttrycksform.  
 
Jag vill även koppla samman mina forskningsfrågor för att synliggöra vilka syften 
förskollärarna har utifrån vilka aktiviteter som erbjuds. I de fria aktiviteterna där barnen 
erbjuds att lyssna, dansa och sjunga till musik men även i Magnus och Olas fall erbjuds att 
skapa musik både genom instrument och sång så är syftet att utgå från barnens intresse och att 
erbjuda dem ett skapande uttrycksätt, alltså att främst använda musiken som mål och innehåll. 
De planerade sång- och musiksamlingarna och andra planerade musikinslag i t.ex. 
temaarbeten verkar mer ha som syfte att skapa gemenskap och trygghet men också erbjuda 
barnen musiken som medel för att utvecklas och lära inom andra ämnen som språk och 
matematik. Det ser också olika ut gällande vilka av dessa aktiviteter som det läggs störst 
fokus på, Magnus och Ola som främst ser musiken som mål använder också främst musiken i 
de fria aktiviteterna även om Ola också använder sig av musik vid planerade sångsamlingar. 
Carola och Sanna beskriver musikens syfte främst som medel att skapa trygghet och 
gemenskap och använder också ofta musik och sång i planerade aktiviteter. Man skulle utifrån 
detta kunna dra en parallell till att musik i planerade aktiviteter främst syftar till att erbjuda 
barnen musik som medel och att musik i de fria aktiviteterna syftar till att erbjuda dem musik 
som mål men jag tror inte att det är så lätt. Jag tror att de planerade aktiviteterna också är av 
vikt för att barnen ska kunna erbjudas att skapa och uttrycka sig genom musik i vardagen 
eftersom jag tror att musiken som barnen erbjuds och som förmedlas till dem i de planerade 
aktiviteterna ger dem inspiration till hur de kan skapa och uttrycka sig genom musik och sång 
i de fria aktiviteterna. Jag tror också i många fall att det inte går att skilja på musik som mål 
och musik som medel utifrån att barnen genom att sjunga alltid får en upplevelse av musik 
och att utifrån att sånger oftast innehåller text får barnen utveckla språk och befästa innehåll. 
Jag tycker att det är viktigt att vara medveten om hur musiken kan användas både som mål 
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och medel och synliggöra för sig själv var fokuset ska ligga inför olika musikaktiviteter för att 
kunna både befästa och utveckla andra kunskaper och färdigheter men också ge barnen 
verktyg, kunskap och upplevelser av själva musiken.  
 

Metoddiskussion 
De informanter som jag kom i kontakt med genom att mejla till förskolecheferna valde att 
ställa upp utifrån eget intresse vilket medförde att de två informanter jag fick kontakt med via 
denna metod valde att ställa upp för att de var intresserade av musik. De var också de 
förskollärare som tydligt visat ett intresse för att jobba med musik på deras respektive 
förskolor. Eftersom jag inte fick fler svar så valde jag att ringa direkt till förskolor och fråga 
efter förskollärare att intervjua kring musik, även denna metod medförde att jag blev 
vidarekopplad till de förskollärare som var intresserade av musik på respektive förskola. 
Utifrån de intervjuerna jag gjort blir det tydligt att det varit just informanterna som valt att 
ställa upp på respektive förskola som stått för de mesta av musikaktiviteterna. Vilket på ett 
sätt varit bra, utifrån mitt syfte att synliggöra vilka musikaktiviteter som erbjuds samt vilka 
syften och mål förskollärare har med dem, att jag fått intervjua de som använder musik mest. 
Resultatet i denna studie kan på grund av detta inte generaliseras till att gälla för alla förskolor 
eller alla förskollärare. Men däremot visar resultatet på hur musikanvändandet kan se ut på 
förskolor och synliggöra varför förskollärare kan välja att använda musik i förskolan 
 
Även det faktum att jag själv har ett stort intresse för musik och musikanvändningen med 
barn kan ha påverkat studien. Johansson och Svedner skriver om intervjuarens roll och att 
dennes förväntningar och undertexter i frågorna kan påverka informanten att säga det denne 
tror att intervjuaren vill att hen ska säga. Jag kan ha visat med t.ex. kroppsspråk eller 
ansiktsuttryck när jag tyckt att något låter intressant eller viktigt, vilket kan ha fått dem att 
välja att fokusera mer på dessa delar. Mina förväntningar kan också ha speglats i de frågor jag 
ställt vilket kan ha medfört en viss typ av svar.  
 
En svårighet med kvalitativa intervjuer som Johansson och Svedner (2010) beskriver och som 
jag upplevt vid både utformningen av intervjuguiden och vid genomförande av intervjuerna är 
att hålla intervjuerna öppna och undvika att göra dem för strukturerade genom att endast ställa 
de frågor man tänkt ut i och samtidigt hålla kvar fokus på ämnesområdet. Jag tycker ändå att 
jag lyckats med detta, utifrån att det mesta av det material som transkriberats varit relevant för 
studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden var till stor hjälp för att underlätta detta och 
sedan kunde jag fylla på med följdfrågor eftersom intervjuerna fortgick. En annan svårighet 
med kvalitativa intervjuer är att de enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär en tolkning av 
den information som samlats in, i denna studie innebar det att jag som uppsatsskrivare tolkade 
det som informanterna sagt för att kunna sammanställa och presentera det i resultatdelen.  
Kvalitativ forskning innebär också en begränsning i omfattning då den är mer tidskrävande 
och mer omfattande än en kvantitativ metod, vilket i mitt fall inneburit att behöva begränsa 
studien till endast intervjuer som metod samt begränsa intervjuernas antal till fyra stycken. 
Detta resultat kan därför inte generaliseras till att gälla för alla förskolor eller alla 
förskollärare särskilt inte utifrån att de informanter som medverkat i studien särskilt visat ett 
intresse av att delta i studien samt för att jobba med musik i förskolan. Men däremot visar 
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resultatet på hur musik användandet kan se ut på olika förskolor och varför förskollärare kan 
välja att använda musik i förskolans praktik. 
 

Slutord 
Sammanfattningsvis har studien synliggjort hur musik kan användas på många olika sätt i 
förskolan och även användas utifrån olika syften. De främsta syftena som synliggjorts genom 
studien är att använda musik som medel att nå kunskaper och färdigheter inom ändra ämnen 
och att använda musiken som mål i sig. Här visar det dock sig viktigt att musiken som 
uttrycksätt och skapande inom musik inte glöms bort för att barnen ska få möjlighet att 
uttrycka sig, kommunicera och skapa genom musik. Kompetens och medvetenhet hos 
förskollärare när det kommer till att använda musik verkar också vara en förutsättning för att 
kunna erbjuda barnen musik som både medel och mål. Något som vore intressant att 
undersöka vidare är vilken kompetens förskollärare har i musik och hur detta kan påverka 
musikanvändningen i förskolan. 
 
Jag tror att denna uppsats kan bidra till att öka medvetenheten hos förskollärare när det 
kommer till musikanvändningen i förskolan. Genom att synliggöra musikens dubbla syften 
och vikten av att använda musik i förskolan på ett medvetet sätt för att sträva efter att erbjuda 
barnen både musik som mål och musik som medel, uppmärksammas förskollärarnas roll och 
musikens möjligheter. 	    
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Bilaga 1.  
 
Intervjuguide 
	  
Syfte:  
Syftet med studien är att erhålla fördjupad kunskap om hur förskollärare använder musik i 
förskolan samt varför verksamma förskollärare väljer att använda musik i förskolan. 
 
Frågeställningar:  

• Vilka erfarenheter har förskollärare av att använda musik i förskolan? 
• Vilka syften och mål har förskollärare med att använda musikaktiviteter i förskolan?  

 
Uppvärmnings/ Bakgrunds frågor: 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

• När gick du förskollärarutbildningen? 

Frågeställning 1:  
Vilka erfarenheter har förskollärare av att använda musik i förskolan? 

• Vilken erfarenhet har du av att använda musik i förskolan? 

• Berätta hur du brukar använda musik i förskolan?   

• Vilka musikaktiviteter erbjuds i förskolan? Planerade? Musik tillgängligt i fri lek? 

• Vilka förutsättningar finns för att använda musik? Material? Tid? Kompetens?  

• Hur ofta och i vilka sammanhang används det? 

• Vad upplever du som positivt med att använda musik i förskolan? 

• Vilka nackdelar/ svårigheter ser du med att använda musik i förskolan?  

Frågeställning 2:  
Vilka syften och mål har förskollärare med musikaktiviteter i förskolan?  
 

• Vilka syften och mål ser/har du med att använda musik i förskolan? Kan du utveckla? 

Finns det fler/ andra syften?  

• Varför väljer ni att använda musik i förskolan? Finns det fler orsaker?  

• Ser du några andra syften/fördelar med att använda musik? Vilka?  

• Tror du att musik kan bidra till barns lärande och utveckling? I så fall hur? Vilket 

lärande?  

• Finns det något som rör musik i förskolan som du vill tillägga? 



	  
 

Bilaga 2.  
 
Följebrev  
 
Hej _____! 
 
Tack för att du valt att delta i intervjun till mitt examensarbete! 
 
Syftet med studien är att erhålla fördjupad kunskap om hur förskollärare använder musik i 
förskolan samt i vilka syften och mål de har med musikaktiviteter i förskolan.   
 
Alltså med andra ord hur använder du/ni musik i förskolan och varför väljer du/ni i så fall att 
göra det?  
 
Information: 
Intervjun kommer att ta ca 30 minuter 
Jag kommer att använda ljudinspelning för att minnas vad som sas 
Deltagande i intervjun är frivilligt 
Du har rätt att avbryta intervjun 
Du kommer att vara anonym i studien 
Tystnadsplikt gäller 
Informationen kommer endast användas i forskningssyfte 
 
Vi ses på _____ kl ____! 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Elin Melander  
Förskollärarstudent vid Umeå Universitet  
Mobil: 073-XXXXXXXX 
Mail: xxxxxxxxxxxxx@hotmail.com 
 
 
 
 


