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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om hur pedagoger använder musik i förskolan. Det kommer 

ta upp vad pedagoger har för medvetet syfte med olika musikaliska tillfällen samt vad 

pedagoger anser att musik bidrar till utöver de övriga ämnena som praktiseras i förskolan. 

Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om arbetet med musik i förskolans 

verksamhet. För att uppnå syftet kommer examensarbetet utgå ifrån tre forskningsfrågor 

som är: Hur beskriver pedagoger sitt arbete med musik i förskolan? Hur beskriver 

pedagoger syftet med arbetet med musik? Vad kan arbetet med musik bidra till i barnens 

lärande och utveckling, enligt pedagogerna i förskolan? Metoden som används för att 

svara på dessa frågor är intervju och har utförts både via personliga möten och via telefon. 

Svaren som framkommit under intervjuerna beskriver hur pedagogerna arbetar med musik 

i förskolan och aktiviteter de utför med barnen. Det framgår också vad pedagogerna har 

för olika medvetna syften med dessa olika aktiviteter som utförs, spontana som planerade. 

Något annat som framgår i resultatet är vad pedagogerna tycker att arbetet med musiken 

kan bidra med utöver de andra ämnena i förskolans verksamhet såsom matematik, 

naturvetenskap och språkutveckling. Utifrån resultatet har det framkommit att 

pedagogerna använder musik i deras arbete väldigt aktivt och är något som pedagogerna 

tycker är viktigt att arbeta med. 
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Inledning  

Enligt förskolans läroplan ska barn få använda olika uttrycksformer som t.ex. dans, 

rörelse, sång och musik för att uppleva, gestalta och kommunicera (Skolverket, 2018). 

Detta innebär att ett skapande ses både som ett innehåll likväl som en metod som bidrar 

till barns utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Att arbeta med musik är ett uppdrag 

för förskolan som beskrivs i läroplanen men hur musik kan påverka barns utveckling och 

lärande är inte något som berörs.  

Musiken kan bidra till mycket i barns utveckling och lärande för att arbeta med musik 

involvera inte bara sång och instrument utan även känslor, upplevelse, matematik, språk 

och motorik är också områden som berörs. Musiken utvecklar inte heller bara språk och 

matematik utan också en förmåga att lyssna, tala, väcker känslor och stämning och kan ses 

som ett förmedlande om att barnet är en skapande människa (Cervin, 2010). 

Min erfarenhet från förskolan är att musik i förskolan ofta kan vara en metod som 

pedagogerna använder för att fördriva tiden exempelvis medan de väntar på att maten ska 

komma eller då barnen behöver röra på sig och de inte kan gå ut. Även om musik kan vara 

en bra metod för att fördriva tiden tänker jag, likväl som (Cervin, 2010) beskriver, att det 

också är viktigt att se att musik som ett lärandetillfälle som bidrar till barnens utveckling i 

olika områden. Därför tänker jag att det är ett område som borde diskuteras mer bland 

pedagoger för att medvetandegöra möjligheterna med att arbeta med musik.   

Detta arbete kommer således att handla om hur pedagoger använder musik i förskolan. Jag 

är intresserad att få veta mer om vilket syfte pedagoger har med musiken och hur de 

arbetar med detsamma samt hur de tänker att detta arbete kan bidra till barns lärande och 

utveckling. 

Syfte:   

Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om arbetet med musik i förskolans 

verksamhet. 

Frågeställningar 

Hur beskriver pedagoger sitt arbete med musik i förskolan? 

Hur beskriver pedagoger syftet med arbetet med musik? 

Vad kan arbetet med musik bidra till i barnens lärande och utveckling, enligt pedagogerna 

i förskolan? 

Bakgrund 

Som beskrivits tidigare har förskolan ett uppdrag att arbeta med musik (Skolverket, 2018). 

Men hur de ska göra detta praktiskt finns inte beskrivet. I denna bakgrund beskrivs hur 

olika författare och forskare beskriver hur musik kan påverka barns utveckling. 
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Musikens funktion och bidrag 

Musik fyller en viktig funktion i ett pedagogiskt syfte genom att vara ett redskap för att 

skapa delaktighet i gemenskap och språkliga sammanhang. Genom utövandet av 

musikupplevelser gör att dessa tillfällen får mening och betydelse och därför ett estetiskt 

värde (Ehrlin, 2012). En annan funktion musiken har är den gemenskap vi får när vi 

skapar musik. Den är värdefull och inte bara ur ett livsperspektiv utan också utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. Det är naturligt att mötas genom musiken oavsett ålder, kön eller 

språk (Eriksson, 2013).  

Musiken påverkar oss både kroppsligt och känslomässigt och kan ses vara bortom det 

verbala språket. Människor som har upplevt musik på ett speciellt sätt vet också hur svårt 

det kan vara att förklara det för andra som inte delar samma upplevelse. Det blir ett försök 

att förklara musiken med ord som: lugn, rörd, upplyft, skakad eller oroad. Ett sätt att 

försöka förklara en viss kroppsspänning då många av svaren till frågorna om musikens 

mening finns i vår kropp och känsloberedskap (Sundin, 1995). 

Musik bidrar också till olika områden till exempel utvecklas tal, lyssnande, känslor och 

stämningar och barn lär sig att vad de gör och berättar är viktigt (Cervin, 2010). Genom att 

använda musik bidrar det till att förmedla kunskap till exempel att framhäva spänning och 

glädje genom musikens språk exempelvis i filmer för att öka stämningen eller när man 

använder musiken under en aktivitet för att bli inspirerad (Wiklund, 2015).  

Vad musiken kan bidra till i barns utveckling 

I en intervju berättar Wiklund (Cervin 2010) att hon anser musik som ett naturligt språk 

som barn har och något vuxna inte får ta bort. Musiken blir något mer än bara 

musicerande och sång utan främst vad barnen gör. Barnen har också en spontan sång inom 

sig dem och det är något vuxna bör uppmuntra (Cervin, 2010). 

Jederlund beskriver en aspekt att när barnen får möjlighet att använda alla sina olika 

uttrycksformer i en trygg miljö kan det bidra till att barnet hittar en större lust till att 

uttrycka sig, vilket också leder till att barnet tar sig an andra utmaningar i andra 

uttrycksformer såsom rörelse, tal, skrift och bildspråk (Jederlund, 2002)  

Ehrlin anser att barns utveckling i musik sker i språkliga sammanhang, vilket leder till att 

barnen får meningsbyggnad, språkrytm och språkljud som i sin del blir erfarenheter av 

språkmönster. Sångernas ord och meningar visas oftast med bilder eller rörelser för att 

hjälpa till med begreppsförståelse och fästa begreppen till en kontext. Ord som barnen 

endast använder i sången till en början blir något de använder i talet med tiden (Ehrlin, 

2012). 

En annan aspekt är att utvecklingen av barns sångförmåga ofta studeras utifrån en 

regelram som visar på prestation och kompetens. Men då barnen får sjunga i den fria leken 

kan man se att de improviserar och själva tar initiativ till det. Den fria leken följer en helt 

annan logik och blir därför en annan typ av kunskap som barn kan utveckla i musiken 

(Riddersporre, 2012). 

Jerderlund (2002) anser att när barnen i sin fria lek sammansätter tal, bild, kropp och 

musikspråk bildas en musisk helhet som synliggörs i barnens upplevelser. Leken kan 

liksom talspråket beskrivas med hjälp av musikaliska termer som tempo, rytm, dynamik, 

frasering, intoning, sång, rim, gehör och ljud mm.  
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Riddersporre (2012) anser att musik också kan användas som ett syfte till självreglering 

innebär att en viss låt eller sång kan hjälpa barnen att utveckla en förmåga att reglera sina 

affekter och sin vakenhet. En lugnande röst från en vårdnadshavare eller vuxen kan hjälpa 

barnen att lugna ner sig i upphetsade, överväldigande och skrämmande situationer vilket 

gör världen hanterbar. När barnen blir äldre kan de själv ta till en lämplig sång för att 

reglera och handskas med de känslomässiga utmaningar som skapas.  

Musik i förskolan 

Syftet med musik i förskolan 

Kärnan och grunden till alla relationer är kommunikation och språk. Barns liv är därmed 

fulla med möten och relationsbyggande situationer och därför har pedagogen i förskolan 

en viktig roll i barnens språkliga grund (Eriksson, 2013). Genom att låta barn i förskolan 

ta del av gemenskap i sång, rörelse och ljud får de möjlighet att stödja varandra och 

aktivitetens struktur. Dessa aktiviteter får en viktig kommunikativ och social funktion. 

Genom att få sjunga, dansa, rimma, klappa och röra sig tillsammans till musik får barnen 

en social gemenskap både verbalt och kroppsligt (Ehrlin, 2012). 

Då förskolans verksamhet ska vara didaktisk bör pedagogerna ha ett medvetet syfte och 

intention med olika aktiviteter. För att kunna definiera relationen mellan musik och 

lärande för att få en fungerande musikdidaktik är det viktigt att ställa sig frågor som när, 

hur ofta, i vilket sammanhang som det musikaliska lärandet ska ske. Andra frågor som 

också är relevanta är vem är det som ska lära sig samt vilka ramar och resurser finns på 

den enskilda förskolan (Ferm Thorgersen, 2012). 

Arbetet med musik i förskolan 

När det gäller det konkreta arbetet med musik i förskolan fokuserar forskare och författare 

mest på hur man arbetar med musik och musikinstrument och de beskriver mindre om i 

vilka aktiviteter man utför detta. 

Wiklund beskriver enligt Cervin att den pedagogiska musikverksamheten finns i förskolan 

utöver barnens naturliga ljud och skval, och att den borde omfatta grovmotorik och 

rörelser. Hon menar att pedagogerna då kan arbeta med musiken genom att låta barnen gå 

runt på golvet, försöka att inte krocka medan de går runt i lokalerna, gå snabbt eller gå till 

musikens puls. Det är i detta viktigt att pedagogerna är deltagande och inte blir avvaktande 

utan att tänka på att röra sig, samt att tänka på att samlingarna inte blir för stillasittande 

och fulla med väntan för barnen. Något annat pedagogerna kan göra i arbetet med musik 

är att observera hur barnen rör sig och vad de redan kan och att använda det tillsammans 

med musik, till exempel att hoppa, krypa, sitta, klappa händerna och så vidare. Sedan kan 

pedagogerna låta barnen prova trummor, maracas, skallror samt att klappa eller stampa. 

(Cervin, 2010) 

I förskolans traditionella arbetssätt anser Holmberg att det varit fokus på barnens intresse 

och frågor och skulle därför kunna vara något som öppnar upp för utforskande av till 

exempel musikidoler, instrument eller sångtexter som väcker nya frågor och ett 

problematiserande av olika saker inom musiken. När pedagogerna har planerat vad barnen 

ska lära sig blir det ofta fokus på matematik, språk eller socialisation snarare än själva 

musiken. Genom att då arbete med musiken utifrån ett utforskande sätt blir det främst 

fokus på lärandet. (Holmberg, 2014). 
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Genom att arbeta med musik på olika sätt till exempel genom att få barn får prova på olika 

musikgenrer kan detta bidra till att de hitta musikgenrer de själva föredrar. Att hitta en 

musikgenre som man föredrar är något barn kan göra i väldigt tidig ålder samt att urskilja 

toner, melodier och rytmer är något grundläggande i upplevelsen av musik (Pramling 

Samuelsson, 2011). 

Att arbeta med upplevelser av musik genom att låta barnen knyta samman sina känslor, 

kunskaper, erfarenheter, upplevelser och analysera blir ett sätt att arbeta med estetiska 

lärprocesser. Det blir ett sätt att formulera och gestalta lärandet genom att alla olika språk 

får användas som talspråket, skriftspråket och de estetiska språken (Wiklund, 2015). Att 

låta barnen prova att skilja på olika taktarter genom att få lyssna på musik och klappa, röra 

sig i takt till musiken samt att reflektera tillsamman efteråt kan göra att barnen 

uppmärksammar dessa olika mönster i musiken (Wallerstedt, 2010).  

Något som kan vara ett hinder med att arbeta med musik i förskolan är att pedagogerna 

inte har tilltro till sin egen förmåga. Musiklärare eller musikpedagog är därför inget måste 

utan att pedagogerna har en tilltro till den egna förmågan, att våga, bjuda på sig själva och 

släppa loss bidrar till att få barnen att sjunga, leka eller röra på sig. Detta med att bjuda på 

sig själv blir också något som skapar ett positivt lärandeklimat och gemenskap, samt 

sprider glädje, värme och stärker barnen (Eriksson, 2013). Det handlar därför om att våga 

göra bort sig och dela den glädje som är det viktigaste i dessa stunder med musik. Att man 

inte bara får en upplevelse utan också för att processen av språkinlärning tar fart och att 

det är roligt att lära (Vesterlund, 2011). 

Som pedagog kanske man ofta fastnar i att man inte kan, vågar eller besitter en förmåga 

att spela ett instrument utan att använda sin röst, kropp och ett öppet sinne (Vesterlund, 

2011). Det blir ofta att musiken i förskolan överlåts till experter som inte ägnar sig åt just 

mindre barn. Detta innebär att det blir en majoritet av pedagoger som försummar sin 

musikalitet. För att hjälpa pedagoger som känner sig osäkra inom musiken kan det vara 

bra att få fortbildning (Sundin, 1995). Därför har pedagogerna en avgörande roll med 

barns lärande i musik för de är inte bara en som tar fram ett instrument och leder eller en 

som bara följer barnen efter den gett barnen instrument. Utan en som för en dialog med 

barnen i skapandet och samtalar om musikens innehåll (Wallerstedt, 2014). 

Användandet av musik som redskap i förskolan 

Under planeringen för användandet av musik borde pedagogerna göra vissa antaganden, 

såsom vilka eller vilken dimension barnen ska få möta och träna på, är det den emotionella 

och strukturella, eller är det den existentiella och kroppsliga dimensionen de ska få möta 

och träna på? (Ferm Thorgersen, 2012). Hon beskriver att när pedagogerna ska ge barnen 

möjlighet att får använda sina egna begrepp, rörelser, bilder och musiken som finns inom 

dem till att få berätta om sina erfarenheter. Då bör pedagogerna ta vara på att planerade 

tillfällen där barnen ges möjligthet att göra detta. Hon anser att pedagogerna behöver då ha 

bra koll på hur barnen kommunicerar och uttrycker sig, samt vilken musikalisk bakgrund 

de har utan att barnen tappar nyfikenheten för det okända.  

När man använder en aktivitet med musik och barn är det mycket saker som kan hända 

och det gäller då att inte vara helt låst vid sin planering, utan att kunna låta processen ha 

sitt eget liv utifrån vad som händer i barngruppen. Det gäller då som pedagog att vara 

öppen för nya idéer och tankar i musicerandet samt att låta barnens fantasi leda och 

utveckla musiken med deras nya idéer. Men även att låta barnen delta utifrån deras 
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förutsättningar eftersom de befinner sig på olika nivåer i deras utveckling (Vesterlund, 

2011). 

Ehrlin (2012) skriver att använda musik som inte traditionellt räknas in i förskolans 

musikrepertoar är inte ovanligt längre. Musikens mångfald hör till den enskilda förskolans 

kultur och är något självklart. Det är något som vidgar barnens musikaliska preferenser 

vilket gör att olikheterna inte blir osynlighets gjorda utan en resurs. Genom detta får 

barnen ta del av musikstilar, sånger och lekar som ligger bortom den svenska 

musikförskolekulturen (Ehrlin, 2012). Dessa möten kring musiken kan vara till stor nytta i 

förskolan för att det är något som är språköverskridande (Eriksson, 2013). 

Metod 

I denna del presenteras hur jag för den här studien har gått tillväga med insamlandet av 

material som ligger till grund för studiens resultat.  

Undersökningsmetod  

För att samla in material till detta examensarbete har valet varit att utföra kvalitativa 

intervjuer med pedagoger som är aktiva i förskolan. Kvalitativ intervju är en flexibel 

metod som ger möjlighet att få detaljerade och fylliga beskrivningar av informanterna 

(Christoffersen & Johannessen, 2017). Denna metod passar därför detta arbete eftersom 

syftet är att öka kunskapen om musik i förskolan utifrån pedagogernas perspektiv. Genom 

att använda intervju som metod blir det möjligt att få ta del av pedagoger erfarenheter och 

metoder vilket leder till att kunskapen om musik i förskolan kan ökas. 

Urval 

I valet av informanter har kriteriebaserat urval används (Christoffersen & Johannessen, 

2017). Kriterierna var att informanterna var verksamma i förskolan och på något sätt 

arbetade aktivt med musik i förskolan. Utifrån tidsramen för detta arbete kontaktades 

informanter som jag fått tips om genom bekanta och som överensstämmer med kriterierna 

för urvalet. 

Till detta arbete har fem informanter intervjuats för att få en mer varierad information om 

arbetet med musik i förskolan.  

Datainsamling 

För insamlandet av materialet har semistrukturerade intervjuer utförts utifrån en 

intervjuguide (se bilaga 1) vilken är konstruerad utifrån forskningsfrågorna och syftet i 

detta arbete. Att genomföra semistrukturerade intervjuer medför att informanten får 

möjlighet att prata mer fritt och utveckla sina idéer och mer utförligt tala om de områden 

som tas upp (Denscombe. 2016). Denna metod användes för att kunna följa olika ämnen 

och samtidigt få svar på forskningsfrågorna och syftet i arbetet, samt att informanterna ska 

få prata fritt om de olika områdena för att kunna ge en mer detaljerad bild och fylliga svar 

om hur de arbetar med musik i förskolan. Alla informanter fick samma frågor att besvara 

men följdfrågorna kunde variera utifrån vad informanterna svarade. 

Informanterna blev kontaktade via telefon och sms samt att ett missivbrev som förklarar 

arbetets syfte bifogades (se bilaga 2). När informanterna blivit kontaktade och ett 
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intervjutillfälle hade bestämts så utfördes intervjuerna i ett personligt möte eller via 

telefonsamtal. Valet om när och var detta skulle in inträffa beslutade utifrån vad som 

passade informanten bäst.  

Tre av intervjuerna utfördes i personligt möte på den enskilda förskolan eller i pedagogens 

hemmiljö. De resterande två utfördes via telefonsamtal. Alla intervjuerna spelades in via 

en ljudinspelare för att det skulle vara lättare för författaren att få med allt material till 

resultatdelen och inte behöva fokusera på att både intervjua och dokumentera samtidigt. 

Databearbetning och dataanalys 

Databearbetningen har skett på så sätt att först har ljudinspelningarna från intervjuerna 

lyssnats igenom och det som var relevant för syftet och forskningsfrågorna har 

transkriberades ordagrant. Sedan har materialet som transkriberats grovsorterats utifrån 

forskningsfrågorna. Därefter har författaren gjort en meningskoncentrering vilket menas 

med att materialet sammanfattas utifrån vad informanterna sagt med egna ord utan att 

tappa huvudsyftet i det de som sagts (Kvale, 2009). Därefter har materialet lästs igenom 

ännu en gång för att hitta vad informanterna har gemensamt och vad som skiljer deras svar 

åt för att få en bredare bild av hur informanterna arbetar med musiken i förskolan. De 

hittade skillnaderna och det som är gemensamt har markerats i olika färger utifrån det som 

är gemensamt och det som skiljs åt. Detta för att det skulle bli lättare att binda ihop till en 

löpande text. Dessa likheter och olikheter i informanternas svar har sedan skrivits samman 

i en berättande text. Materialet har sedan att delats in under olika underrubriker för att 

beskriva det som är centralt i informanternas svar.  

Etiska ställningstagande 

Inför utförandet av intervjuerna skickades ett missivbrev, där syftet av arbetet beskrev 

samt vilka etiska ställningstaganden som skulle eftersträvas, ut till informanterna. Dessa 

fyra etniska ställningstaganden är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att 

informanten får information om studien och att medverkan i studien är frivillig och kan 

avbrytas när som helst utan att det påverkar berörd informant på något sätt. Med 

samtyckeskravet menas att intervjuaren måste ha informantens samtycke om medverkan i 

studien. Konfidentialitetskravet handlar om att det som informanterna säger och berättar 

från sina olika arbetsplatser inte ska föras vidare till utomstående När det gäller 

nyttjandekravet så menas det med att när studien är färdig och godkänd så ska allt material 

som samlats in tas bort. (Vetenskapsrådet, 2002).   
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För att informanterna ska vara anonyma presenteras de med fingerade namn i den följande 

tabell 1. 

 

Tabell 1: Informanter, befattning, erfarenhet och barngruppen 

Fingerade namn:  Maja Thea Kajsa Lisa Emma 

 Befattning: Barnskötare Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare 

Arbetserfarenhet:  Ca 25 år 3 ½ år 30 år 37 år 6 år 

Barngruppens 

ålder och 

variation:  

3–5 år 1 år, 

mångspråkig 

1–3 år 1–2 år 3–4 år, 

mångspråkig  

 

Metoddiskussion 

Jag valde att använda intervju som metod för att få mer kunskap och insikt i hur 

pedagoger använder musiken i förskolan. Detta gjorde jag för att också kunna föra denna 

kunskap vidare till andra pedagoger i förskolan. Genom den valda metoden fick jag ett 

brett material till resultatdelen. Jag anser att metoden var relevant och fungerade bra. Om 

jag skulle utföra intervjuer en gång till skulle jag se till att göra alla intervjuer personligen 

och inte över telefon. Jag märkte att det vid några intervjuer över telefon ibland var svårt 

att höra vad informanterna sagt i den inspelade intervjun. 

De intervjuer och intervjufrågor som jag valt i det här examensarbetet bedömer jag som 

lämpliga för att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor Genom intervjuer med 

fem informanter har jag insamlat inspelade intervjuer som har analyserats och som visar 

på en bredd av erfarenheter om hur aktiva pedagoger arbetar med musik i förskolan. 

Sammantaget bidrar intervjuerna till ett relevant underlag för den här studien som 

genomförs på 10 veckors studietid Om det funnits mer tid till förfogande för 

examensarbetet hade en enkät kunnat bidra med större underlag från pedagoger på andra 

platser runt om i Sverige och därmed bredare resultat.  

Roos (2014) menar att genom att välja lämpliga frågor och lämplig metod kan den som 

genomför en studie komma fram till ett resultat som uppnår studiens syfte och 

forskningsfrågor. Därför tycker jag att jag valt lämpliga frågor och metod som ger mig 

svar på studiens syfte och forskningsfrågor. 

Genom att jag valt att använda fem olika informanter anser jag att jag har fått bra med 

material som jag sedan har analyserat och dragit slutsatser från. Detta strukturerade jag 

upp utifrån likheter och skillnader från det informanterna sagt i intervjuerna. Roos (2014) 

beskriver också detta att genom att samla tillräckligt med data på ett noggrant sätt och att 

sedan strukturera upp sitt arbete på ett bra sätt, för att inget ska komma i skym undan för 

att det är självklart för mig som skriver arbetet. I min resultat del kommer jag också att 

använda mig av direkt citat från informanterna för att få en mer varierad och strukturerad 

text. 
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Resultat 

I den här delen kommer resultatet av intervjuerna presenterar med fokus på det 

informanterna har beskrivit om hur de arbetar med musik i förskolan, vad de har för olika 

syften med olika aktiviteter samt vad de beskriver att musiken kan bidra till barns 

utveckling och lärande. I avsnittet kommer informanterna att refereras och citeras med 

fingerade namn. 

Hur beskriver pedagoger sitt arbete med musik i förskolan? 

Arbetet med musik 

Utifrån informanternas beskrivningar synliggörs att de arbetar med musiken på ungefär 

liknande sätt. De alla beskriver att de arbetar med musik under sångsamlingar1 men de 

beskriver också att de försöker få in musiken på så många ställen som möjligt för att 

kunna locka och fånga så många barn som möjligt till att vara med i olika aktiviteter.  

När det gäller sångsamlingar beskriver alla informanter att de genom musik försöker fånga 

barnens uppmärksamhet för att lära dem till exempel språk, språkmelodier, matematik, 

naturvetenskap, takter och rytmer. Något som skiljer sig mellan pedagogerna är dock hur 

de utformar dessa samlingar, såsom att planera dem utifrån ett tema, låta barnen själva 

hålla i dem eller att använda olika instrument. 

Flera av pedagogerna beskriver att arbetet med sångsamlingar är ett enkelt sätt att fånga 

barnen till en gemensam aktivitet. Det beskriver att det blir en stund då de samlas 

tillsammans. Lisa beskriver också att de kan använda sångsamlingar för att samarbeta 

mellan olika avdelningar. På hennes förskola brukar de turas om varannan vecka att bjuda 

in en avdelning och ha en gemensam sångsamling där de också turas om att hålla i 

samlingen. När det är Lisa som håller i sångsamlingen beskriver hon att hon brukar tänka 

på att nämna allas namn. Hon brukar även variera hennes samlingar så att barnen inte bara 

får sitta still utan också ha några sånger där barnen får röra på sig lite. Hon beskriver 

också att de har tillsammans bestämt att samlingarna ska börja och sluta på samma sätt för 

att göra det tydligt för barnen när den börjar och slutar.  

Alla pedagoger berättar att de i arbetet med musik försöker göra barnen delaktiga. De 

beskriver att de försöker göra barnen delaktiga både i de tillfällen då barnen själva initierar 

musiktillfället eller i de planerade sångsamlingarna genom att barnen då får möjlighet att 

välja och önska vilka låtar och sånger de ska sjunga. De beskriver också att de försöker 

göra barnen delaktiga genom att barnen själva får välja när de vill spela på olika 

instrument som finns tillgängliga och Emma berättar att de också får välja vad de vill 

lyssna på när de ska dansa eller ha rörelsegympa. På Majas förskola brukar även barnen få 

hålla i vissa samlingar själva för att de har upptäck att det är något som de gör 

tillsammans. Thea förklarar att när hon försöker få barnen delaktiga så poängterar hon att 

man lyssnar på när de initierar till dessa musiktillfällena själva och att man då snappar upp 

det och låter dem göra det. Då musiken används väldigt mycket på hennes avdelning: 

vilket gör att det blir väldigt naturligt för dem, och något de tycker är väldigt spännande. 

                                                 

1 Samlingar där man sjunget tillsammans 
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Pedagogerna beskriver också hur de arbetar med andra ämnena genom musiken. De 

beskriver hur de använder musiken för att hjälpa barnen lära sig till exempel naturkunskap 

genom att sjunga om olika kretslopp, matematik genom takter och rytmer och språk 

genom att olika melodier. Maja beskriver att hon använder ljud som ett fokus i ett projekt 

om banor. Hon frågade barnen om hur de kunde skapa en bana som kunde skapa ljud och 

med detta får hon in både matematik och fysik genom att arbeta med ljud. Lisa beskriver 

att använde musiken i ett projekt om fjärilar där barnen får lära sig om en fjärils livscykel 

samt att barnen själva får gestalta hur de tror att fjärilar flyger.  

Emma beskriver att på hennes förskola har de många barn med annat modersmål. För att 

kunna göra dessa barn delaktiga i musikaktiviteter arbetar de med 2QR-koder. Hon 

beskriver att på så vis kan alla barn oavsett modersmål ta del av sånger såsom imse vimse 

spindel, blinka lilla stjärna eller andra klassiska barnsånger på sitt eget språk. Emma 

uttrycker att:  

Vi kanske inte kan sjunga på pashto men det kanske finns sånger på Youtube på pashto 

och så vi kan göra QR-koder så att barnen med dom modersmålen kan lyssna på 

sången på deras modersmål och så kan vi sjunga på svenska. 

Ett annat sätt att arbeta med musik som två av pedagogerna beskriver är att arbeta med 
3värdegrunden med hjälp av musik. De beskriver att de använder sånger som till exempel 

visar hur man ska vara mot varandra eller hur man berör varandra. Maja beskriver att hon 

hennes kollegor brukar göra till exempel göra om kristna låtar som speglar hur man är 

mot varandra genom att ta bort det kristna budskapet men ha kvar budskapet som gäller 

värdegrund. Det kan då till exempel handla om att man är olika men att man är bra som 

man är. Maja sjunger en bit Någon är fin, lika rund som en apelsin… sångerna säger så 

mycket och behöver inte vara i kyrkliga sammanhang utan blir mer kring värdegrunden. 

Thea berättar att hon brukar arbeta med musik som övergångar mellan olika aktiviteter 

och situationen för att få ett tydligt sätt för barnen att veta vart de är på väg under dagen. 

Hon tycker att det blir en lättsam övergång som smälter samman olika aktiviteter. För att 

tydliggöra för barnen när de ska till exempel städa så använder hon sig av en städ-sång 

eller när de ska äta använder hon en mat-sång. Hon beskriver att när barnen hör dessa 

olika sångerna så vet de vad som ska hända och vad som kommer näst. När hon spelar 

städ-sången vet barnen att det är dags att städa och då hon spelar mat sången så vandrar 

barnen in till deras platser till matsalen. 

Maja berättar att när hon arbetar med musik har hon använt ett redskap som heter 

Känsloresan. Detta redskap är en bok med olika sagor som också har en medföljande skiva 

där det är olika klassiska låtar som sagorna ska läsas till. Barnen får då möjlighet att 

fantisera fram olika bilder om vad som händer i sagan till musiken. Maja beskriver också 

att de brukar sätta på en annan skiva med klassiska stycken under mellanmålet och barnen 

får lyssna och skapa bilder av vad som händer med fantasin. Genom användandet av detta 

redskap får barnen träna fantasin och uttrycka sina känslor utifrån musikupplevelserna de 

får från musiken.  

                                                 

2 En typ av streckkod man skannar för att ta del av en viss information 
3 Gemensamma värderingar att stäva efter i förskolans verksamhet 
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Användandet av musiken 

Pedagogerna använder instrument för att barnen ska lära sig olika takter och rytmer genom 

att få känna med kroppen. Thea till exempel beskriver att hon använder slaginstrument 

med korta klingande ljud för att pulsen ska bli tydlig när barnen slår.  

Lisa berättar att på hennes förskola brukar de använda musiken för att barnen ska få 

förståelse på svagt och strakt genom att de får spela svagt och starkt på instrument. Hon 

beskriver att detta är också något som är de sedan kan ta med sig det i den övriga 

verksamheten. Hon berättar att till exempel kan säga att nu är det alldeles för starka röster 

eller, men nu måste du ha en svag röst. 

Flera av informanterna beskriver också att barnen i arbetet med musik får möjlighet att 

prova på olika rytminstrument till exempel trummor, maracas, ägg med mera. Thea 

beskriver att hon ser också att barnen genom att få använda instrument också lär sig att 

vara försiktiga. Hon säger: Och instrument är också ett väldigt bra sätt att hantera saker 

varsamt, att vara försiktigt med vårt material. 

Några av pedagogerna berättar också att musiken kan användas för att barnen som inte har 

svenska som modersmål för att till exempel ska lära sig benämna olika begrepp eller ljuda 

eller för att lära sig olika språkmelodier. Till exempel Emma beskriver att barnen som inte 

har svenska som modersmål ändå kan hänga med i sångernas rytmer och då snappa upp 

vissa ord. Thea beskriver på ett liknande sätt och la även till  

Att alla språk utgår i grunden från något musikaliskt ljud och blir därför lättare att ta 

till sig om det får förmedlas genom sång för då blir musikaliteten mycket tydligare. 

Som Thea menar blir musiken till ett väldigt bra arbetsverktyg för att utveckla 

språkfärdigheten i svenska och betydelsen av olika ord. 

Pedagogerna beskriver också att musiken kan användas för att förhöja olika stämningar, 

dramatisera och fantisera med barnen. Pedagogerna använder klassisk musik som 

Bergakungens sal bland annat. Detta medför, enligt pedagogerna, att barnen får träna sin 

uppmärksamhet samt fantisera och skapa bilder om vad som händer i låtarna. Lisa 

beskriver att hon brukar använda sig av detta och hon säger att barnen lär sig väldigt 

snabbt att uppmärksamma olika delar i musiken. Till exempel beskriver Lisa  

Att sätta på musiken och lyssna i musiken ‘oj nu börjar det regna, nu kommer det 

massa stora regnmoln, nu måste vi söka skydd’. Att de hör ‘nu kommer det där igen, 

nu vet jag att jag måste söka skydd.   

Musiken används också, enligt pedagogerna, för att öka barnens motoriska förutsättningar. 

Kajsa till exempel beskriver:  

Vi använder ju även dans, alltså de älskar ju att dansa, vi har ju ofta musik på gång 

och de får dansa och vi tjoar och tjimmar, och då börjar de ju nästan röra sig 

automatiskt liksom. 

Kajsa och Lisa beskriver att de har ofta musik i gång i bakgrunden för att musiken göra att 

barnen tycker olika saker är roliga och då gör musiken att barnen lär sig något samtidigt 

som de inte tänker på det.  

Emma beskriver att på hennes förskola använder de dans i form av rörelsegympa och 

projicerar upp olika musikvideor som barnen får dansa till. De har även ett speciellt rum 
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där barnen får dansa och lyssna på musik dagligen. Thea använder musiken till att öka 

farten på avdelningen och uttrycker sig så här:  

Tycker vi att det går lite för långsamt på avdelningen så går det väldigt bra att sätta 

på babblarna så kommer det både dans till lite fartigare lekar och motorik klättringar 

på olika sätt. 

Hur pedagogernas beskriver användandet av musik i arbetslagen 

Något som har varit gemensamt för alla pedagoger är att deras arbetslag har haft ungefär 

samma beskrivningar av hur de arbeta med musik i förskolan. De har alla beskrivit att 

arbetslaget har kan tycka att det är viktigt att arbeta med musik men att de kanske har 

olika intresse för det. Pedagogerna berättar att några av deras kollegor är mer intresserade 

av dramatisering och dansa än vad andra är. Thea till exempel beskriver att i hennes 

arbetslag så är det en pedagog som är väldigt duktig på att dramatisera musiken med 

barngruppen. Hon berättar att:  

I julas till exempel när vi sjöng midnatt råder, då gjorde barnen all de sjöng om, så 

när vi kom till ‘se dom krypa tomtar upp bland vrårna.’ Ja då kröp barnen runt i 

verksamheten Jag tänker att det är ett tecken på att de inte bara kopplat att det är en 

sång vi sjunger utan att de faktiskt har förstått innebörden av texten som sjungs. 

Pedagogerna menar också att om deras pedagoger kanske inte är intresserad och arbetar 

aktivt med musik så är det för att kollegorna känner att de inte kan sjunga, att de blir 

hämmade av det. Maja berättar att hon tror att det har med självförtroendet hos 

pedagogerna att göra varför de inte arbetar aktivt med musik. Man önskade att det skulle 

vara så på varje avdelning, att det skulle finnas en som får dem att inse att det inte är 

något farligt, det är inte farligt, poängterar Thea. 

Hur beskriver pedagoger syftet med arbetet med musik i förskolan? 

Pedagogernas syfte med arbetet med musik 

När pedagogerna får frågan om de har något syfte med musiktillfällena svarar alla att det 

brukar ha något slags syfte. Det beskriver att det kan vara ett medvetet syfte i de planerade 

tillfällena eller något de har i bakhuvudet vid de spontana tillfällena. 

Ett syfte som pedagogerna beskriver är att de genom musiken vill utveckla barnens 

språkinlärning genom att välja specifika sånger under musiksamlingarna. Andra syften 

som pedagogerna beskriver är att de låter barnen träna på taktkänsla samt att de får en 

gemenskap och glädje under samlingarna. 

Thea beskriver att ett av hennes syften att använda musiken handlar om att föra barnen 

mellan olika aktiviteter och situationen under dagen, till exempel från samling till lunchen 

eller från städning till samling, där musiken får ett övergångs syfte. Det blir ett sätt för 

dem att föras in i nästa för att skapa ett lugn efter det som varit tidigare till exempel leken 

som varit och vi har kommit in och ätit frukt, bytt blöjor, och så samlar vi oss för att 

förbereda oss för lunchen och det som kommer uttrycker hon sig. Hon beskriver också vad 

musiken får för syfte i samlingarna, att det blir ett sätt att samla sig och skapa en vi känsla 

med barnen. 

När Lisa brukar hålla i deras sångsamlingar brukar hennes syfte vara att ha en röd tråd 

genom samlingen och att hon knyter an till det barnen möter i vardagen. Det kan vara att 
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till exempel knyta an till att det snöar ute och att hon förberett med sånger om snö, för att 

underlätta för barnen att bli medveten om det som finns runtomkring dem. Under hennes 

samlingar brukar hon också använda olika figurer eller gosedjur som återkommer under 

samlingen. Hon brukar även variera samlingen med sånger som gör att barnen får röra på 

sig för att de inte ska blir allt för stilla sittande under samlingen. Ett annat syfte hon lyfter 

är att använda sånger eller rytmer som gör att barnen får träna på sin lyhördhet och 

uppmärksamhet när hon märkt under en period att barnen inte lyssnar. Lisa berättar: 

Sen att medvetandegöra barnen om att ‘nu är det viktigt att ni lyssna’ och sen ‘men 

vad bra ni kunde lyssnade, ni visste precis när ni skulle börja klappa händerna. 

På Emmas förskola använder de musiken i syfte med att låta barnen röra på sig och träna 

motoriken. Hon beskriver att om de till exempel har märkt att det är något barn som har 

svårt för vissa moment i motoriken såsom olika kroppsdelar eller kroppskännedom kan de 

använda specifika låtar om motorik i syfte att stödja barnen utveckling inom detta.  

Fördelar och nackdelar med planerade och/eller spontana musiktillfällen 

I intervjuerna framkommer fördelar både när det gäller planerade men även vid spontana 

musiktillfällen. Lisa och Emma exempelvis beskriver att fördelarna med de planerade 

musiktillfällena är att det är lättare att hålla fokus med barnen. De beskriver också att de 

tycker att det är lättare att kunna vara flexibel under de planerade musikstunderna 

eftersom de är själva mer förberedda. Emma beskriver också:  

Att jag är mer förberedd men ofta handlar det ju också om barn och då måste du ju 

många gånger vara spontan och vara liksom, det blir ju inte alltid som man har tänkt 

sig så det gäller ju att vara flexibel. 

När det gäller de spontana musiktillfällena beskriver Kajsa exempelvis att hon tycker det 

var mest fördelar med de spontana musiktillfällena i jämförelse med planerade 

musiktillfällen. Enligt henne handlar fördelen om att dessa tillfällen ofta är på barnens 

initiativ. Barnen är då redan intresserade av vad de ska göra och då brukar hon ta vara på 

det tillfället. Kajsa uttrycker att då är det ju lika bra att passa på för det är ju då man lär 

sig mest tycker jag om man är intresserad och motiverad. Då tar de till sig bättre. Hon 

fortsätter beskriva att ibland måste ändå pedagogen, under de spontana musiktillfällena, ta 

initiativet till valet av musik eftersom barnen kanske inte vet vad de vill välja. 

Något Emma beskriver att hon har uppmärksammat är att när barnen utför spontana 

musiktillfällena själva, till exempel dansa till musik, kan de lätt tappa fokus lusten 

snabbare jämfört med om hon själv är med barnen och dansar. Hon uttrycker sig att det 

blir en annan sammanhållning när hon är med och dansar för att hon kan hålla ihop dem 

längre. Hon beskriver också att hon som pedagog kan vara där och hjälpa barnen komma 

fram med olika rörelser och vara en inspiration för dem, men också förstärka vissa rörelser 

som till exempel i huvud, axlar, knä och tå. Jag tycker att A och O är att vara närvarande, 

det är väl egentligen det, förklarar Emma. 

Något Lisa beskriver som en fördel är att hon tycker att hon har en stor sångrepertoar som 

hon kan använda i olika situationer. Det hon menar med detta är att hon har massor av 

sånger som hon kan ta fram vid olika tillfällen där de passar, såsom vid påklädning eller 

blöjbyten till exempel. Detta är också något hon gärna använder för att få med sig barnen 

och samla ihop dem snabbt genom att använda dessa spontana sånger. Hon använder det 

också till att trösta barn som är ledsna och gör dem glada samt att de glömmer bort att vara 

ledsen. 
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Pedagogerna som intervjuas hade svårare att beskriva några direkta nackdelar med 

planerade eller spontana musiktillfällen. Något som Thea dock beskriver som en nackdel 

med planerade aktiviteter är att det är ju inte alltid det är vad barnen tycker är mest 

spännande men ändå viktiga för att förstå helheten i musiken eller det man vill förmedla. 

Hon menar ändå att musiken är ett bra redskap som komplement i de övriga ämnena och 

för att förstå olika saker på många sätt. 

Även Maja beskriver en nackdel med planerade musiktillfällen. Det handlar om 

situationer när det finns ett barn som inte är intresserade eller inte vill vara med kan det 

barnet störa de andra barnen. Då har pedagogerna på den avdelningen kommit på en 

lösning genom att komma fram med en specifik uppgift till detta barn så att den får vara 

delaktiga men inte stör de andra. Detta gör pedagogerna för att få detta barn att bli lockad 

och inspirerad till att vara mer delaktig senare. 

Svårigheter i arbetet med musik i förskolan 

Något som pedagogerna beskriver som en svårighet i arbetet med musik är att vissa 

pedagoger inte litar på sin egen förmåga när det gäller musicerandet. De uttryckte att detta 

kan bero på att pedagogerna som inte arbetar med musik kanske känner att de inte har 

tillräckligt med kunskap i musik för att känna sig bekväma i sammanhanget.  

Några pedagoger beskriver också att vissa pedagoger upplever att de inte kan sjunga eller 

inte kan spela något instrument. Detta är något som Kajsa berättar att hon har lagt märke 

till. Hon berättar att pedagogerna på hennes förskola känner att de inte kan sjunga och att 

det märks mest tydligt när de ska till exempel ska ha luciafirande. Hon menar att 

pedagogerna inte vågar sjunga för att de är andra vuxna där och att de inte törs sjunga 

inför vårdnadshavarna. 

När Maja beskriver olika svårigheter i arbetet med musik i förskolan beskriver hon att det 

på hennes förskola inte finns förutsättningar för att arbeta med musik. Hon berättar att de 

exempelvis inte har tillgång till en fungerande bandspelare som de kan spela musik på 

samt att det inte finns några fungerande högtalare till datorn så att de kan använda datorn i 

stället för bandspelaren. I samband med detta ta hon upp ett exempel där det var två tjejer 

som ville dansa med vimplar de hade skapat, men att det saknades en fungerande 

bandspelare. Detta slutade med att tjejerna inte kunde dansa med sina vimplar för att det 

inte fanns materiella förutsättningar på förskolan. Hon säger: Man styper i det materiella 

tinget, jag kan ju inte stå där och sjunga klassiskt eller stå och spela gitarr, det funkar ju 

inte. 

Emma uttryckte att ljudnivån kan också vara ett hinder i arbetet med musik. Med detta 

menar hon att man som pedagog dras sig från att arbeta med musik och framför allt 

instrument för att det blir en sån hög ljudnivå då det är många barn i barngruppen. Hon 

beskriver att när man använder instrument såsom ägg eller maracas så kan man känna att 

situationen inte går att hanterbar för det blir så hög volym med instrumenten. 

Vad kan arbetet med musik bidra till i barnens lärande och utveckling, enligt 
pedagogerna i förskolan? 

I detta avsnitt presenteras det informanterna beskriver att musiken bidrar till i barns 

lärande och utveckling utöver de övriga ämnena som förekommer i förskolan, samt varför 

informanterna tycker att det är viktigt att arbeta med musik i förskolan. 
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Musikens bidrag till barn lärande och utveckling 

Pedagogerna beskriver att musik kan bidra till barns utveckling och lärande genom att 

musik kan var ett sätt för barnen att få uttrycka sig på. Pedagogerna beskriver att musiken 

blir något som är utöver språket, matematiken och naturkunskapen. Thea beskriver till 

exempel Att där ordet och språket inte räcker till där kan musiken får vara ett uttryck för 

allt som pågår på insidan. Maja beskriver det på ett liknande sätt att man som pedagog 

ska tänka på att alla uttrycker sig på olika sätt, vissa genom musik och andra drama, och 

att man som pedagog måste ha det i åtanke. 

Genom att använda musiken som ett uttryckssätt beskriver pedagogerna att musiken kan 

bli ytterligare ett språk för barnen att kunna få kunskap genom. Lisa beskriver till exempel 

att genom musik kan det bli som ett ytterligare språk liksom vi har tittat i böcker, vi har 

tittat på Youtube, vi har målat. Det blir ett sätt för barnen att ta till sig kunskap på deras 

sätt. Thea beskriver att alla barn olika sätt att lära sig på och genom att ge det på många 

sätt så har vi lättare att ge ut och nå fram till så många barn som möjligt.  

Flera av pedagogerna beskriver också att musik kan bidra till att ge barnet ett sätt att 

uttrycka sina tankar men också känslor. Med hjälp av musiken beskriver pedagogerna att 

de kan arbeta med känslostämningar och känslorbearbetningar. Genom musiken kan de 

låta barnen få uttrycka deras känslor till exempel genom ett argt slag på trumman eller 

genom att använda fantasin för att upptäcka känslor i musiken.  

Pedagogerna i de olika arbetslagen använder också musiken för att skapa glädje och en 

gemenskap i barngruppen. Både Emma och Majas arbetslag använder musiken till att 

arbetar med värdegrund och hur man är som kompis för att skapa en bra samhörighet i 

barngruppen. De använder musiken också för att hjälpa barnen förstå hur de kan sätta sig 

in i andras situation såsom hur man är mot varandra, hur man kan göra för varandra och 

hur man berör varandra. Emma belyser också hur musiken kan bidra till att minska 

klyftor i barngruppen genom musiken för att det bildar en större förståelse för andra 

modersmål, genom att arbeta med värdegrund med hjälp av musiken. 

Varför pedagogerna anser att det är viktigt att arbeta med musik 

Något alla pedagoger har beskrivit är att musiken är ett bra redskap för olika saker såsom 

att fånga barnen, skapa gemenskap och glädje. Det är något som pedagoger kan arbeta 

med i de olika ämnena för att barnen ska få en bredare kunskap och fler sätt att uttrycka 

sig på. Genom att pedagogerna använder musiken som ett redskap för att låta barnen 

uttrycka sig kan även de barn som inte har de verbala eller svenska språket bli delaktiga.  

Emma beskriver musiken som ett komplement som visar en mångfald på hennes förskola 

där det är barn med olika modersmål. Hon menar att medan de spelar upp låtar på olika 

språk så får även barnens vårdnadshavare känna sig viktiga för att de får höra musik från 

deras hemland. Hon beskriver:  

Vi kanske inte kan prata pashto, vi kan inte prata swahili men genom att vi lyfter deras 

musik så kan de känna sig viktiga och att deras språk är viktigt för oss. 

Något Thea tycker är betydelsefullt för arbetet med musik är att allt ska vara tillåtet. Hon 

beskriver det på det sätt att eftersom det är ett sätt för barnen att uttrycka sig på så ska allt 

vara tillåtet för att det är någonting som jag uttrycker mig. Thea menar att eftersom det är 

ett sätt för barnen att uttrycka det som de bearbetar måste det så ta uttryck på deras 
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speciella sätt. Oavsett om det är sång med fel text eller felaktig melodi eller att det låter 

högt eller lite så är det ett uttryck för mig och det är bra beskriver hon. 

Maja beskriver betydelsen av musiken i förskolan som en liknelse med att sjunga i kör. 

Med detta menar hon att genom att sjunga tillsammans så skapar kroppen massor av 

endorfiner som är bra för välmående samt att det ger mycket glädje av att sjunga 

tillsammans.  

Det är bra för själen och jag tror att det är många barn som behöver det idag. Det är 

viktigt för att man kan bearbeta känslor i det. Det är nog viktigare än vad folk tror. 

Maja beskriver vidare att hon tycker att det är viktigt att arbeta med musik för att det ofta 

glöms bort då det blir stort fokus på de andra ämnena, samt att man som pedagog ska sikta 

mot att bli Sveriges bästa skola. Hon beskriver även att de andra ämnena är jätteviktiga 

men att hon tycker att musiken borde vara lika viktig för att det har en sådan stor påverkan 

på oss människor. 

Analys, diskussion och slutsats 

I denna del presenteras analys och diskussioner resultatet i relation till bakgrunden när det 

gäller arbetet med musik i förskolan. 

Hur beskriver pedagoger sitt arbete med musik i förskolan? 

Arbetet med musik i förskolan  

I resultat beskrivs hur pedagogerna att de arbetade mycket med olika ämnen med hjälp av 

musik. Detta gör dem genom att till exempel arbeta med olika takter, rytmer, sånger och 

språkmelodier, naturvetenskap och matematik.  

När de arbetar med språk och språkmelodier så arbetar de med olika melodier för att 

kunna hjälpa barnen att hitta de melodierna som finns i språket. Ehrlin (2012) beskriver att 

när barnen får vara i språkligasammanhang får de meningsbyggnader, språkrytmer och 

språkljud som sedan blir erfarenheter av språkmönster. Ord som barnen främst använder i 

sången blir sedan något de använder i talet med tiden. Hon beskriver också hur sångernas 

ord och meningar brukar förstärkas med bilder eller rörelser, för att hjälpa barnen med att 

fästa begreppen till en kontext och begreppsförståelse (Ehrlin, 2012). Detta är något en av 

pedagogerna beskriver att hon brukar arbeta med på hennes förskola. Hon brukar använda 

olika djur när hon håller i hennes sångsamlingar för att hjälpa barnen att knyta an olika 

kunskaper och sammanhang som uppstår kring barnen, samt att hon brukar variera hennes 

samlingar för att barnen inte ska behöva sitta still utan att de får röra på sig. Hon använder 

även begrepp som starkt och svagt i musiken som hon sedan tar med vidare i 

verksamheten.   

Ehrlin (2012) beskriver att musik som traditionellt inte räknas till förskolans repertoar inte 

är ovanligt utan att den musikaliska mångfalden hör till den enskilda förskolans kultur. 

Med detta menar hon att genom mångfalden av musik vidgar det barnens musikalitet och 

blir till en resurs för dem. Det blir något som ligger bortom den svenska förskolans 

musikaliska kultur (Ehrlin, 2012). På en av pedagogernas förskolor arbetar de med detta 

för att de har en mångfald av barn med annat modersmål än svenska. De arbetar med detta 

genom att använda QR-koder med sånger på andra språk för att alla barn ska få möjlighet 
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att höra sånger på deras modersmål. Hon beskriver också hur barnen med annat 

modersmål kan hänga med i sångerna och snappa upp vissa ord. Eriksson (2013) menar att 

dessa möten kring musiken blir ett språköverskridande tillfälle som är till stor nytta för 

förskolan. 

Som beskrivits i resultatet beskriver två av pedagogerna hur de arbetar med värdegrund 

genom att använde sånger som speglar hur man är mot varandra och hur man ska behandla 

andra. En av pedagogerna beskriver hur hennes arbetslag brukar skriva om kristna låtar 

som handlar om hur man är en bra kompis, hur man ska vara mot varandra och hur vi är 

olika men att alla är lika bra ändå. Holmberg (2014) styrker detta och förklarar att om man 

använder olika sångtexter som väcker nya frågor och problematiserande inom musiken. 

Genom att arbeta med detta på ett utforskande sätt blir det främst fokus på lärandet och 

inte på något specifikt ämne. 

När pedagogerna beskriver hur de brukar arbeta med att få barnen delaktiga i 

musiktillfällena för barnen ofta vara med att välja vilka sånger de ska sjunga på 

sångsamlingarna eller vilka instrument de vill spela på. En av pedagogerna brukar också 

låta barnen välja vilken musik de vill dansa och ha rörelsegympa till. Detta kan liknas med 

det Pramling Samuelsson (2011) skriver att genom att arbeta med olika typer av 

musikgenrer så hittar barnen tidigt vilken musik de föredrar samt att de kan urskilja toner, 

melodier och rytmer. Detta tror jag är något barnen har upptäck på denna förskola genom 

att de får spela den musik de tycker om och lyssnar på hemma.  

Användandet av musik i förskolan 

Flera av pedagogerna beskriver att de brukar använda musiken till att barnen får lära sig 

olika takter och rytmer genom att prova på olika rytminstrument, till exempel trummor, 

maracas, ägg med flera, samt att känna detta med kroppen. En av pedagogerna beskriver 

att hon brukar välja instrument med korta klingande ljud för att pulsen ska bli tydlig när 

barnen slår. Hon beskriver också att genom att använda instrument får barnen träna på att 

hantera saker varsamt och värna om deras material. Wallerstedt (2010) beskriver också att 

låta barnen gå i takt till musiken, klappa, röra på sig i takt till musiken och lyssna på 

musik gör att barn kan skilja på olika taktarter och att tillsammans reflektera med dem 

bidrar till att barnen kan uppmärksamma dessa olika mönster i musiken. 

På en av förskolorna brukar barnen ibland få hålla i sina egna sångsamlingar för att barnen 

har upptäck att det är något de gör tillsammans. Jederlund (2002) beskriver att när barn får 

använda olika sätt att uttrycka sig på i en trygg miljö får barnen en större lust att även hitta 

andra sätt att uttrycka sig på såsom rörelse, tal, skrift och bildspråk. Detta tror jag är något 

som dessa pedagoger har arbetat mycket med, att skapa en trygg miljö så att barnen vågar 

att uttrycka sig på just sitt sätt.  

En annan pedagog beskriver hur hon brukar ta vara på och snappar upp de tillfällen barnen 

själva initierar till olika musiktillfällen. Hon menar att musiken är något som är väldigt 

naturligt och används mycket på hennes avdelning. Wiklund (Cervin, 2010) beskriver 

också att musik är ett naturligt språk för barn och är något vi vuxna inte får ta bort utan 

något vi bör uppmuntra. Musiken är något mer än bara musicerandet utan vad barnen gör 

och den spontan sång inom dem (Cervin, 2010).  

Musiken används också av pedagogerna för att låta barnen träna på sina motoriska 

förutsättningar genom att ge barnen möjlighet att dansa och ha rörelsegympa. De brukar 

även ha musik på i bakgrunden så att barnen får röra sig till musiken, vilket barnen tycke 
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är väldigt roligt. En av pedagogerna använder musiken till att öka farten på avdelningen 

ibland för att få barnen att röra på sig och låta dem få en motorisk utmaning. Wiklund, 

vilket intervjuas av Cervin (2010), menar att genom att pedagogerna låter barnen gå runt 

på golvet, gå snabbt och gå i takt till musiken blir det ett sätt att arbeta med musiken. Hon 

anser också att det är viktigt att man som pedagog är deltagande samt att observera vad 

barnen redan kan för att sedan kunna utmana dem ytterligare i motorik (Cervin, 2010). 

Som beskrivs i resultatet brukar pedagogerna använda klassisk musik för att låta barnen 

träna på att fantisera fram bilder och känslor i musiken. Genom detta får barnen också 

träna på deras uppmärksamhet och fantasi. En av pedagogerna brukar sätta på musiken 

och låta barnen lyssna på vad som händer i musiken och uppmärksamma olika 

händelseförlopp i musiken såsom Bergakungenssal. En annan pedagog har använt ett 

material som kallas för känsloresan där barnen får höra en saga tillsammans med ett 

klassiskt stycke. Detta anser jag är något som är väldigt användbart i förskolan för att det 

gör att det inte finns något rätt eller fel, för att det är ens egna tankar och fantasi som får ta 

utrymme i musiken. 

Hur beskriver pedagoger syftet med arbetet med musik i förskolan? 

Syftet med musik i förskolan 

Ett av syftena som pedagogerna beskriver under intervjun är att träna språkinlärning med 

barnen genom att använda specifika sånger i de planerade sångsamlingarna. De beskrev 

också att de brukar ha ett medvetet syfte i de planerade tillfällena och i de spontana 

tillfällena brukar de använda något de har i bakhuvudet. Detta gör så att barnen får en 

gemenskap och glädje under samlingarna med hjälp av musiken. Ehrlin (2012) beskriver 

också detta med att aktiviteter med musik skapar en viktigt kommunikativ och social 

funktion för barnen. Genom att då låta barnen sjunga, dansa, rimma, klappa och röra sig 

tillsammans till musiken blir det en möjlighet för barnen att få en social gemenskap 

(Ehrlin, 2012).  

Något Ferm Thorgensen (2012) anser är ett syfte med att arbeta med musik är att det ska 

ha ett medvetet syfte och intention för de olika aktiviteterna samt att pedagogerna 

skatänka på vem det är som ska lära sig vad. Pedagogerna ska även tänka på hur ofta, när 

och vilket sammanhang som lärandet ska ske. Hon menar att genom detta kan man då 

definiera relationen mellan musik och lärandet för att kunna få en fungerande 

musikdidaktik (Ferm Thorgensen, 2012). Enligt pedagogernas beskrivningar, vilket 

beskrivs i resultatet, arbetat de medvetet med musik tillfällen genom att tänka på vem, när, 

i vilket sammanhang och hur ofta dessa ska inträffa. Något jag kan se är att Ferm 

Thorgersen och pedagogerna tänker likadant på dessa frågor men att frågorna blir utförda 

på olika sätt.  

I resultatet beskrivs även att pedagogerna använder frågorna vem, när, i vilket 

sammanhang och hur ofta till att bilda en struktur i deras verksamhet. I frågan hur ofta 

tänker pedagogerna att de ska försöka få in musiken så ofta de kan i verksamheten för att 

de har upplevt att det är ett bra verktyg som fångar många barn. Detta gäller även i frågan 

vilket sammanhang. När det kommer till frågan för vem och vem som ska lära sig så 

försöker pedagogerna tänka på vart barnen är i deras musikaliska utveckling för at kunna 

utmana dem. Till exempel så använde en av pedagogerna musiken till att låta barnen träna 

på motoriken genom att välja sådana låtar som ger barnen en motoriks utmaning.  
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I resultatet framkommer även att pedagogerna har olika syften med att arbeta med musik 

En av pedagogerna beskriver i resultatet att hon använder musiken i ett övergångs syfte 

mellan olika aktiviteter. Detta gör hon för att hjälpa barnen att föras in i nästa aktivitet 

såsom städning efter en aktivitet eller som överföring till lunchen. En annan pedagog har 

som syfte att följa en röd tråd i hennes sångsamlingar genom att välja låtar efter ett tema 

till exempel djur och låta det knyta ihop samlingen samt att det hjälper barnen att följa 

med i samlingen lättare. Jag tänker att detta är något som jag kommer att ta med mig till 

arbetslivet för att det är något som är väldigt tänkvärt och hjälpsamt i arbetet med barn, 

något som förenklar vardagen och gör det tydligt för barnen vad som kommer näst.  

Jag tycker också att musiken är något som är ett bra redskap till att skapa relationer och 

gemenskap i en barngrupp, samt att det är ett bra hjälpmedel till spårutveckling och 

kommunikation. Detta är något som Eriksson (2013) anser att vi pedagoger har en viktig 

roll för barnens språkliga grund, eftersom språk och kommunikation är grunden för alla 

relationen och för att barnens liv är fulla av möten och situationer där språk och 

kommunikation behövs. Jag vill därför ta fasta på detta till när jag ska planera aktiviteter 

så att mitt syfte blir att hjälpa barnen skapa bra relationer, språk och 

kommunikationsmöjligheter genom att använda musiken som redskap. 

Planerade och spontana musiktillfällen 

I resultatet beskrivs hur pedagogerna uttrycker att de tycker att det i planerade 

musiktillfällena är det lättare att behålla fokus med barnen samt att de beskriver att det är 

lättare att vara flexibel eftersom de är själv mer förberedda och kan anpassa aktiviteten 

efter barnens intressen. Detta är också något Vesterlund (2011) beskriver att när man 

arbetar med barn så kan många saker hända och att man då måste kunna vara öppen för 

nya idéer och inte vara helt låst i sin planering, samt att låta barnens fantasi leda och 

utveckla musik. Hon beskriver även att man måste låta barnen vara med utifrån deras egna 

förutsättningar. Ferm Thorgersen (2012) beskriver att pedagogerna bör ta vara på de 

planerade musiktillfällena för att låta barnen uttrycka sina egna begrepp, rörelse, bilder 

och musik som finns inom dem för att berätta om deras erfarenheter. För att utföra detta 

anser hon att pedagogerna bör ha koll på hur barnen uttrycker sig och kommunicerar utan 

att barnen tappat intresset för det okända (Ferm Thorgersen, 2012).  

Som beskrivs i resultatet ser några av pedagogerna ser mest fördelar med spontana 

musiktillfällena för att det är ofta på barnens initiativ och att de redan är intresserade och 

har lättare att ta till sig vad de lär sig. En av pedagogerna har uppmärksammat att barnen 

har lättare att behålla fokus när hon är närvarande än när hon inte är det. Detta är något 

hon anser är något nyckelfullt att när man är närvarande tillsammans med barnen för att 

inspirera och stärka dem. 

En annan pedagog anser också se fördelar med de spontana musiktillfällena genom att hon 

har en stor ”sångbank” som hon använder för att samla ihop barnen eller för att ta till i 

tillfällen där hon känner att det behövs. Hon använder dessa sånger vid till exempel 

blöjbyten, på klädning när någon är ledsen eller för att göra någon glad. Detta är något jag 

kommer att ta vara på och ta med mig till arbetet för att det kan göra väldigt mycket för 

något barn samt att det kan tillföra något nytt och speciellt till barnen som de kan ta hjälp 

av. Riddersporre (2012) skriver att musik kan användas som självreglering genom att en 

lugn röst kan hjälpa barn att lugna sig i upphetsade och överväldigande situationer. Barnet 

kan sedan när det blir äldre själv använda en lämplig sång för att hantera en utmanande 

känslomässig situation. 
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Några nackdelar med de planerade musiktillfällena har några av pedagogerna beskrivit är 

att det inte är något barnen är intresserade av i stunden med att det ändå är något viktigt 

för att förstå helheten av musiken eller det man som pedagog vill förmedla. Det kan också 

vara att det finns ett barn som inte är intresserad och förstör och stör de andra barnen. Då 

beskriver en av pedagogerna att de brukar hitta på en specifik uppgift till de barn som stöd 

för att den ska bli mer intresserade och inspirerad till att vara med i aktiviteten. 

pedagogerna tycker ändå att det är ett bra redskap för att arbeta med de olika ämnena och 

för att kunna förstå olika saker på många sätt.  

Svårigheter med arbetet med musik 

Vesterlund (2011) tar upp att man som pedagog kan fastna i att man inte kan, vågar eller 

inte har tillräcklig kunskap till att kunna spela något instrument utan att de måste använda 

sin röst. Detta är även något pedagogerna beskriver att de har upplevt på deras förskolor 

att det finns vissa pedagoger som inte känner att de har tillräcklig tillit på sin egen 

förmåga och kunskap. Detta är något en av pedagogerna har märkt speciellt vid 

luciafirandet där man ska sjunga inför vårdnadshavare och att man därför inte vågar för att 

det är andra vuxna där.  

I arbetet med musik handlar det om att våga bjuda på sig själv och dela glädjen med 

barnen i dessa stunder med musiken som blir viktigt. Genom detta får man inte bara en 

upplevelse utan även processen av språkinlärning och att det är roligt att lära (Vesterlund, 

2011). Eriksson (2013) håller också med om detta att det handlar om att bjuda på sig själv 

för att få barnen att sjunga, röra på sig och leka. Det bidrar även till ett positivt 

lärandeklimat, gemenskap, värme och det stärker barnen. Wallerstedt (2014) beskriver att 

pedagogerna har därför en avgörande roll i barnens lärande i musik för att pedagogerna 

inte ska bli någon som bara plockar fram till exempel instrument utan för en dialog med 

barnen om skapandet och musikens innehåll. 

En av pedagogerna anser att en svårighet är att de på hennes förskola inte har de 

förutsättningar som behövs för att utföra en bra musicerande verksamhet. De faller i det 

materiella förutsättningarna där det inte finn någon bandspelare eller högtalare de kan 

använda sig av för att spela och lyssna på musik. Hon uttrycker sig att de faller i det 

materiella och att hon inte kan stå och sjunga för det skulle inte barnen uppskatta. En 

annan pedagog beskriver ljudnivån som en annan svårighet. Hon ger ett exempel med att 

spela instrument med tjugo barn samtidigt och att det kan bidra till att det blir en hög 

ljudnivå som gör att det uppstår en situation som blir svår hanterad.  

Vad kan arbetet med musik bidra till i barnens lärande och utveckling 

Musikens bidrag till barns lärande och utveckling 

Som beskrivs i resultatet beskriver pedagogerna att musiken kan bidrar till barns lärande 

och utveckling genom att det blir ett sätt för barnen att uttrycka sig när inte orden räcker 

till. De uttrycker sig också att det blir något som är utöver språket, matematiken och 

naturkunskapen. Detta är också något Cervin (2010) och Wiklund (2015) beskriver att 

musiken blir något som inte bara är musicerande och sång utan det barnen gör. Att då 

använda musiken till att förmedla olika typer av kunskaper genom att använda musiken 

till att framhäva glädje eller spänning i olika aktiviteter för att barnen (Wiklund, 2015). 

Några av pedagogerna ser jag håller med om detta genom att uttrycka sig att alla barn lär 
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sig på olika sätt och att man bör ge barnen möjlighet att få många olika sätt att ta till sig 

kunskap på. 

Wiklund (2015) skriver om att låta barnen knyta an till sina känslor och kunskaper genom 

musiken blir ett sätt att låta barnen lära sig genom att få använda de olika språka som finns 

såsom talspråk, skriftspråk och estetiska språket. I resultatet beskriver pedagogerna att de 

använder musiken för att låta barnen med hjälp av musiken bearbeta sina känslor och 

känslostämningar. Genom att använda olika typer av instrument och musik kan barnen få 

uttrycka sina känslor eller att få använda fantasin för att upptäcka olika känslor i musiken. 

Något vissa pedagoger tar upp i resultatet är att de använder musiken för skapa en 

gemenskap och glädje i barngruppen, samt hur musiken kan bidra till en bra värdegrund 

såsom att visa hur man är mot varandra. Till exempel genom att använda sig av sånger 

som belyser hur man berör varandra och hur man kan göra för varandra. Detta med 

gemenskap genom musik är något Eriksson (2013) håller med om. Hon menar på att det är 

något naturligt att mötas i musiken oavsett ålder, kön eller språk. 

Varför bör man arbeta med musik i förskolan 

Som beskrivs i resultatet uttrycker pedagogerna att man bör arbeta med musik för att det 

är ett bra redskap som fångar upp barnen, skapar gemenskap och glädje. Det är också 

något som bidrar till en bredare kunskap i de övriga ämnena och det blir ett ytterligare sätt 

för baren att uttrycka sig på. Pedagogerna menar att det blir ett sätt at uttrycka sig vilket 

också ger barnen med ett annat modersmål att bli delaktiga på även om de inte har det 

verbala eller svenska språket. Detta är även något jag håller med om att det är något som 

är utöver de andra ämnena och verksamheten, för att det tillför mycket mer än bara 

ämneskunskaper. 

En av pedagogerna beskriver att musiken visar på en mångfald och en möjlighet för både 

barn och vårdnadshavare att känna sig viktig på förskolan genom att få sin musik från sitt 

hemland och på sitt språk spelat. Hon menar att även om man inte kan ett visst språk så 

finns det andra hjälpmedel och redskap som kan göra det. 

En annan pedagog anser att när man arbetar med musik bör allt vara tillåtet. För att det är 

ett sätt för barnen att uttrycka sig på ska allt vara tillåtet för att det är sätt för barnet att 

uttrycka det som finns på insidan. Hon menar att oavsett om det är fel text eller fel melodi 

så ska allt vara det vara tillåtet för att det är barnets sätt att uttrycka sig och det är något 

bra. Jag anser att detta är något man borde tänka mer på för att ofta får man lära sig att 

något är rätt eller fel men då det är mina egna tankar och mitt sätt att uttrycka mig på är 

allt tillåtet, för att det är bara jag som vet hur jag tänker eller känner.  

Sundin (1995) beskriver att musiken bidrar till att påverka oss både kroppsligt och 

känslomässigt samt att det är något som är bortom det verbala språket. Detta är också 

något som en pedagog tar upp i resultatet. Hon menar att genom att sjunga tillsamman 

bidrar det till att skapa endorfiner och glädje i gruppen. Hon anser därför att det är viktigt 

att arbeta med musik för att det bidrar till ett välmående och ett sätt att bearbeta känslor, 

samt att musiken har en sådan stor påverkan på oss människor.  

Slutsatser  

I detta examensarbete har det kommit fram att pedagogerna som deltog i den här studien 

använder musiken väldigt aktivt i förskolan. Musiken används som språkinlärning, 
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motorikträning, matematik och naturvetenskap. Det används också till att barnen ska få 

bearbeta känslor och få använda fantasin till att skapa olika bilder och uppmärksamma 

olika saker och mönster i musiken. Något annat som framkommit är att pedagogerna sade 

sig ha ett medvetet syfte med musiktillfällen i förskolan, spontana som planerade. Detta 

var något jag inte hade upplevt innan utan är något jag fått reda på under arbetes gång och 

är något jag kommer att ta fasta på och ta med mig i yrkeslivet.  

Som redovisats har pedagogerna tagit upp olika svårigheter som kan uppstå i arbetet med 

musik. Det kan vara att det inte finns tillräckligt med förutsättningar på förskolan eller att 

man som pedagog inte har tillräckligt kunskap eller tilltro till sig själv. Brister i 

förutsättningar vare sig det gäller material eller pedagogens kunskaper är något som 

förskolans personal och ledning inte bara bör prata om utan också se till att få åtgärdat i 

praktiken för att kunna utföra en musisk verksamhet i förskolan. 

Att alla barn har sitt sätt att uttrycka sig på är något man som pedagog bör ha i åtanke för 

att låta barnen komma fram och få tillit till sin egen förmåga. Genom att använda musiken 

på olika sätt får barnen en möjlighet att utvecklas på olika sätt och lär sig utan att de 

tänker på det, för att det är något lustfyllt och roligt. Det blir ett annat sätt att ta in ny 

kunskap genom att använda musiken i olika aktivitet. Musik kan också bidra till en 

gemenskap och glädje på förskolan, exempelvis genom att sjunga sånger med sådant 

fokus. Allt detta är något som förskollärare generellt bör vara medvetna om för att inte 

utesluta olika uttryckssätt bland barn, kanske för att pedagogen själv inte är bekväm med 

musik, rörelse, rytm och dans.  

 

Musiken är något som påverkar oss på många olika sätt och bör därför användas på många 

olika sätt. Det kan vara för att lära oss något specifikt ämne, någon specifik kunskap eller 

bara för att det är roligt och för att vi mår bra av att få sjunga och musicera tillsammans.  

 

Sammantaget dras slutsatsen utifrån den här studien att musik bör användas mer i 

förskolan för att det är ett bra redskap för att lära sig nya saker och för att musik påverkar 

alla oss människor såväl barn som vuxna, både kroppsligt och känslomässigt. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

  

Jag heter Stina Sandström och går kuren Examensarbete för förskollärarexamen på 15ht 

vid Umeå universitet. Mitt examensarbete kommer att handla om hur pedagoger använder 

musik i förskolan.  

För att öka kunskapen om musik i förskolan behöver jag komma kontakt med 

förskolepersonal som kan delta i en intervju och delge sina tankar och funderingar om 

arbetet med musik i förskolan. 

Vid denna intervju kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer. Detta innebär att du kommer att vara anonym och materialet kommer bara 

användas i mitt examensarbete. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta intervjun 

och ditt deltagande när du vill utan orsak. 

Jag beräknar att intervjun kommer att ta ca 45–60 min.  

Med vänliga hälsningar 

Stina Sandström 

Mail: xxxxxx@xxxxx Telefon: 070-xxxxxxx 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

1. Bakgrund 

- berätta lite om dig själv? utbildning, hur länge du arbetat, 

- hur ser er förskola ut? verksamheten, pedagoger, barn, avdelningar, 

åldersgrupper, mm. 

 

2. Kan du berätta lite om musik i förskolan? 
- Skulle du kunna ge något exempel? 

- Kan du beskriva ytterligare? 

- Skulle du kunna jämföra med något? 

 

3. Hur använder ni pedagoger musik i förskolan? 

- Skulle du ge något exempel? 

- Kan du utveckla? 

- Kan du beskriv ytterligare? 

- Har dina kollegor något annan uppfattning om användningen av musik i 

förskolan? exempel, utveckla…  

 

4. Finns det något medvetet syfte eller planering bakom 

musiktillfällena/aktiviteter? 
- Exempel på tillfällen/aktiviteter?  

- Finns det något medvetet syfte med dessa tillfällen? 

- Utveckla? 

- Finns det några för- eller nackdelar med mer spontana vs. planerade aktiviteter i 

musik?  

- Finns det några svårigheter/hinder när det gäller musik i förskolan? 

- Hur får barnen vara delaktiga i tillfällena? 

 

5. Vad bidrar musiken med utöver de övriga ämnena som finns i förskolan? 
- “Varför tycker du så?” 

- Kan du ge något exempel på hur man arbeta med det? 

- Skulle du kunna utveckla vidare?  

- Kan du jämföra med något? 

- Hur skulle du anse vara det optimala sättet att arbeta med musik se ut? 

- Vad tycker du är viktigt med att arbeta med musik i förskolan? 

 

Är det något du skulle vilja tillägga? något du tycker att vi inte fått med som är av 

betydelse för arbetet med musik i förskolan? 


