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Sammanfattning

Mitt syfte med arbetet har varit att få en inblick i hur musik ser ut i förskolans verksamhet  i
Umeå kommun. Detta arbete tar även upp om barnens motoriska utveckling stimuleras genom
musik. Arbetet bygger på litteraturstudier och intervjuer. Jag har intervjuat sex förskollärare i
en spridd radie i staden för att inte hamna inom samma samhällsklass och typ av förskolor.
Förskollärarna arbetar i olika åldersblandade grupper med spännvidd av barn i åldrarna 1-5 år.
Jag har genom intervjuerna påvisat förskollärarnas egen syn på musik. Undersökningen ger
även en överblick om  hur det ser ut med mål, ambitioner och arbetet med läroplanen kring
musik ute på de intervjuades förskolor. Resultatet visade att fyra av sex förskolor har musik
dagligen i sin verksamhet. Vid intervjuerna framkom att musik används som medel eller
metod för att utveckla språket, samt att samtliga förskollärare menar att musik stimulerar
barnens motoriska utveckling. De intervjuade förskollärarnas ambitioner med musik handlar
bland annat om att skapa trygghet, glädje och att träna språket.

Nyckelord: Ambitioner, Läroplanen för förskolan (Lpfö98), Motorisk utveckling, Musik

Jag ger mitt samtycke till att uppsatsen får användas för citering och referat i samband med
uppsatsskrivande, samt att den får användas i undervisningssyfte.

Handledare: Anna Lindqvist
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Inledning

När jag var yngre var musiken alltid något som fanns till hands för att göra mig glad om jag var
ledsen, samt ett sätt att sprida glädje. Jag anser att det är viktigt att komma ihåg att under de
första åren så kan grunden läggas för människans framtida musikliv. Jag anser även att man
undanhåller barnen mycket glädje och tröst om man inte ger dem  musik tidigt i livet.

Under mina verksamhetsförlagda delar under lärarutbildningen med inriktning mot förskola har
jag lagt märke till hur glada barnen blir direkt de hör musik. De flesta barn blir glada av musik,
deras ansikten lyser upp och de börjar röra sig till musiken. Jag har inte märkt många barn som
kan hålla sig stilla då de hör musik. Därför har mitt intresse väckts om att undersöka hur
förskollärare arbetar med musik i dagens förskola samt om musik påverkar barns motoriska
utveckling.

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98), står följande om musikens roll i verksamheten:

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. (Lärarförbundet, 2001,. s.28)

I Lpfö98 står det också att förskolan skall arbeta så att barnen får en möjlighet att utveckla sin
förmåga att förmedla tankar och upplevelser samt sin skapande förmåga i många olika
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Jag tycker det är väldigt
viktigt för förskollärare att ge barnen en chans att uttrycka sina tankar och åsikter och få ta del av
musik och rytm på förskolan.

Neuman och Lindh (1987) menar att musik till stor del består av rytmik. Vi människor lever i
ständig rytm, våra hjärtan är bidragande till detta. Redan det ofödda barnet i mammans mage
upplever musiken och rytmen. Barnet lever i ständig rytm eftersom det känner av mammans
hjärtslag. Musik är även något som kan upplevas över alla gränser. Det behövs inget speciellt
språk för att alla på jorden ska förstå musik.

Bojner (1998) tar upp några punkter om varför musik är positivt för välbefinnandet. Hon menar
att musik är hälsa, distraktion och glädje. Dessutom menar hon att sjunga tillsammans ger
mångdubbel glädje. Dessutom är musik i nästan varje form lustbetonad och lätt för barn att ta till
sig. Bojner anser också att musik, dans och lek är stimulerande för både friska och sjuka barn.
Musik hjälper även om man har svårt för vissa rörelser. Jag ska i mitt arbete bland annat
undersöka om barns motoriska utveckling verkligen stimuleras av musiken som Bojner hävdar.
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Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva hur några förskolor i Umeå kommun använder sig av
musik i den vardagliga verksamheten. Jag vill även få en inblick i vad förskollärares syn på
musik i förskolan är, samt undersöka om musik har någon inverkan på barnens motoriska
utveckling. Mitt syfte är även att se vilka mål och ambitioner kring musik som finns på de
intervjuade förskollärarnas förskolor.

Frågeställningar

På vilket sätt kan barnens motoriska utveckling stimuleras av musiken på förskolan?
Hur arbetar förskollärare med musik i den vardagliga verksamheten?
Vilka mål och ambitioner har förskollärarna med musikarbetet i förskolan?
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Metod

Etik

Jag har valt att följa Vetrenskapsrådet rekommendationer för forskningsetiska principer i mitt
examensarbete. Förskolorna nämns inte vid namn och de förskollärare som jag har intervjuat är
anonyma. Mina bandinspelningar och anteckningar kommer vara inlåsta och sedan förstöras efter
ett år. Jag har även valt att använda mig av en kodnyckel för intervjuerna för att ej röja de som
har intervjuats (Johansson & Svedner. 2001. s.23).

Urval

Utan större metodiskt urval kontaktade jag förskolor och fick besöka sex förskollärare. Jag har
hållit mig inom stadens gränser och gjorde mitt bästa för att sprida intervjuerna för att inte hamna
inom endast en viss samhällsklass. Min önskan var att få en inblick i hur synen på musik är i
denna stad. Av mina informanter arbetar förskollärare 1 på en småbarnsavdelning, förskollärarna
2 och 4 på en storbarnsavdelning och förskollärarna 3, 5 och 6 på en åldersblandad avdelning
med barn i åldrarna 1-5 år. Jag har valt att inte lägga in ett könsperspektiv utan betraktar mina
intervjupersoner som förskollärare.

Bortfall

Under intervjun med förskollärare 1 blev fråga 5:3 inte besvarad, därav erhöll  jag inget svar på
den frågan av denna förskollärare.

Procedur

För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av litteraturstudier som jag har
kompletterat med intervjuer. Jag använde mig inte av introduktionsbrev utan berättade syftet med
intervjun över telefon. Alla intervjuer var individuella och spelades in på band och antecknades.
Jag ville få en uppfattning om musik i förskolan i Umeå kommun. Jag ringde runt till olika
förskolor och bestämde dag och tid med de som kunde ställa upp. Dagen för intervjun
kontrollerade jag att bandspelaren fungerade, att blocket och pennan var med innan jag begav
mig till förskolan. Då jag kom dit presenterade jag mig och letade upp ett personalrum, eller en
vrå där vi fick sitta i lugn och ro. Vi satte oss ner och jag frågade om förskolläraren ville läsa
frågorna innan. Fyra av sex förskollärarna valde att läsa frågorna. Jag ställde i ordning
bandspelaren mitt emellan oss, för att vara säker på att vi båda skulle höras. Jag använde mig av
bandspelare och anteckningar för att för att inte missa något. Då de läst frågorna startade jag
bandet och ställde fråga ett. Jag antecknade under tiden som de besvarade frågorna. Jag tillät dem
tänka efter och ta god tid på sig. Då jag var säker på att de svarat klart på fråga ett gick jag över
till fråga två. Intervjun fortsatte på samma sätt och varje intervju tog mellan 30 minuter till en
timme. Efter intervjun satte jag mig ner och renskrev varje intervju.
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Datainsamlingsmetoder

Jag har undersökt mina frågeställningar med hjälp av litteraturbearbetning och intervjuer. Jag har
sökt litteratur via biblioteket, valet har styrts av mina frågeställningar. Intervjuerna har berört
områdena som musiksituationer på förskolan, barnens delaktighet i planeringen, definition av
musik i förskolan samt barns motoriska utveckling. (se bilaga)

Man kan tala om två olika typer av intervjuer: en som bygger på fasta frågor som ställs till alla
deltagare i en undersökning, en annan använder sig av avsevärt friare formulerade frågor, som varieras
på olika sätt. Den förra kan man kalla strukturerad intervju, den senare kvalitativ (Johansson &
Svedner. 2001.s24)

Databearbetningsmetoder

Jag bearbetade intervjuerna genom att lyssna och skriva av dem ordagrant. Då alla intervjuer var
avklarade satte jag mig ner och letade efter gemensamma nämnare. I vissa frågor var detta väldigt
svårt varav jag valde att skriva ner intervjusvaren under olika rubriker. Dessa rubriker var: musik
i förskolans verksamhet, mål, ambitioner och läroplan och barns motoriska utveckling. Jag har
kort berättat vad varje intervjupersons syn på dessa tre delar har varit. Sedan har jag
sammanfattat dem för att ge en samlad bild av åsikterna om musik.

Källkritik

Jag har i så stor grad som möjligt försökt sprida intervjuerna över staden men vissa förskolor
tackade nej. Jag har försökt ge en korrekt bild av vad musik i förskolan är och om informanterna
tycker att barns motoriska utveckling påverkas av musik. Det är både fördelar och nackdelar med
att inte veta hur mycket förskolorna använder sig av musik innan intervjuerna. Men det ger en
bild av hur det ser ut på några av dagens förskolor.
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Litteraturgenomgång

Pedagogiskt program för förskolan kontra Lpfö98

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 står det väldigt lite om musik i förskolan. Jag har därför valt
att även studera Pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) som var
vägledande innan Lpfö 98 skrevs.

I det Pedagogiska programmet för förskolan (1987) står det att förskollärare bör sträva efter att
samarbeta med föräldrarna i förskolan för att ge barnen bästa möjliga chans att utveckla tanke-
och känslomässiga tillgångar. Det är viktigt att  komma ihåg att barn kommer till förskolan med
olika kulturella och sociala erfarenheter. Det är därför väsentligt att ta hänsyn till när
förskollärare ska stödja barn i deras utveckling, eftersom alla utvecklas utifrån olika
förutsättningar. Inlärning hos barn är inte bara tankarnas utveckling utan är även beroende av
känslomässiga, motoriska, sociala, kulturella och språkliga förhållanden.
Det pedagogiska programmet tar även upp vikten av att barn får en bra utveckling av
rörelsemönstret, kroppsfunktioner och sinnen som är en stor del av deras kompetens. I detta ingår
att barnen kan behärska att gå, att springa, att klättra, att använda hela sin kropp och att uppfatta
omvärlden med alla sinnen. Det är där viktigt för barnen att få pröva på och utveckla andra
uttryckssätt än det talade språket som till exempel bild och form, musik och kroppsspråk. Att
barnen får stor hjälp att utveckla alla uttrycksmedel som finns är också viktigt enligt  pedagogiska
programmet. Vidare understryks att barnen ska få möjlighet att bearbeta och skapa i till exempel
sång och musik, rytmik och dans. Förskolan skall stödja barnens rörelsebehov och motoriska
utveckling. I det Pedagogiska programmet står det att musik, drama, dans och sång är viktiga
inslag i alla kulturer och ett självklart sätt för barnen att uttrycka sig på. Sången är ett sätt att visa
sina tankar och känslor på samma sätt som i talet. Med ljud och rytmer att använda rösten samt
sjunga, ska barnen stimuleras till att göra i förskolan. Från de barn är riktigt små tycker de om att
få röra på sig till sång och musik. Människans  röst och rytmer är en viktig del i barnens
upplevelser av omvärlden. Musik, sång och rytmik kan skapa både gemenskap och glädje.
Barnen måste få en chans att sjunga, spela och lära varandra ramsor och sånger. På förskolan är
personal som kan spela, till exempel gitarr, en stor tillgång i musikskapandet med barn. Äldre
barn på förskolan bör få en chans att lyssna på olika musikstilar och levande musik om
möjligheten finns, samt att använda olika instrument. Det är viktigt att ge barnen en sångskatt att
bära med sig genom livet.

I Lpfö98 står det att barnen ska få en chans att tro på sin egen förmåga genom att handla, röra sig,
tänka själv, samt att de kan lära sig utifrån olika aspekter som de språkliga, etiska, praktiska,
intellektuella och estetiska. Vikten av att kommunicera framhålls även utifrån olika former som
drama, musik, sång, dans, rytmik och rörelse. Med hjälp av tal och skriftspråk utgör detta en
metod och ett innehåll för att barnens lärande och utveckling  skall främjas.
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Ett mål som finns i Lpfö98 är att verka för att barnet

/…/ 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. (Lärarförbundet, 2001,
s. 31)

I Lpfö98 står det också att arbetslaget på en förskola ska se till att arbetet med barnen genomförs
så att barnen får stimulans och hjälp i den motoriska utvecklingen.

Mål och metoder

Paulsen (1996) skriver om estetiska ämnen i förskolan och om förskolans mål. På förskolan är det
alltid samma grupp människor som blir eniga om vilka mål de ska arbeta mot genom nära
samarbete. Om personalgruppen är medveten om värdet med estetiska ämnen kan de se värdet av
det vid olika tidpunkter. Pedagogerna använder sig av estetiska ämnen på olika sätt. Man kan
sätta in pedagogerna i olika kategorier som följer nedan.

Uttryckstraditionen är en annan kategori som, enligt Paulsen, rymmer en tro på att människor kan
skapa känslor och tankar genom en förnimbar form. Inom detta tror man väldigt starkt på barnets
inneboende kreativa förmåga. Detta sätt att driva estetisk verksamhet har väldigt lång tradition
inom förskolan. En pedagog som arbetar efter denna modell på förskolan ser barnens psykiska
och fysiska utveckling och barnens kunskap samt barnens behov som väsentliga. Paulsen menar
att målet inom detta är harmonisk utveckling och växt av människans olika sidor som samspelar
med varandra, som till exempel tankar, känsloliv, sociala färdigheter och sinnena. Humor och
glädje får en stor plats, samt att kreativitet och leken betonas.

Upplevelser och tolkning av mål är också en av kategorierna som betonas enligt Paulsen. Målen
är koncentrerade kring förståelse runt det estetiska som exempelvis tolkning och upplevelse av
bilder, teater och klassiska musikstycken. Denna kategori är väldigt framträdande i bildämnet.
Barnens sinnesorgan stimuleras,  musikintryck och bildflödet är oändligt. Om de vuxna inte vill
påverka barnen genom ett urval av sinnesintryck och lära dem att vara kritiska, blir barnen
utelämnade åt starkare krafter och påverkade grundligt utan reservationer från någon. Det är
viktigt att låta barnen stanna upp och tänka, känna och reflektera kring saker annars kan en
känslokyla infalla när vi inte förmår skydda oss själva mot det vi ser på TV.

Den sista kategorin som Paulsen tar upp är estetiska ämnen som metod för att nå pedagogiska,
sociala eller psykologiska mål. Utveckling av sociala färdigheter och språkinlärning genom
konstnärliga aktiviteter är exempel på mål som att sjunga och dansa tillsammans för
gemenskapens skull. Detta är instrumentella målsättningar. Den estetiska verksamheten blir
instrument för att klara av målsättningar utanför det estetiska ämnet. På förskolan blir estetiska
ämnen ofta hjälpmedel för att nå andra mål eftersom man ofta arbetar tematiskt. Paulsen hävdar
att detta inte är fel, eftersom man på förskolan försöker arbeta utifrån ett holistiskt synsätt. Man
kan lätt glömma bort att estetiska uttrycksmedel har sina egna lagar och tekniker. En invändning
som brukar förekomma mot förskolan är att estetiska ämnen ofta används som sysselsättning utan
någon eventuell funktion. Konstnärliga aktiviteter kan utveckla vår personlighet, vi lär känna
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varandra bättre genom att dansa tillsammans, utvecklar finmotoriken och balansen. Dessa mål
blir ett komplement, ett delmål i förhållande till det egentliga målet.

Musik och ljud i våra liv

Med musik, sång och ljud menar Neuman och Lindh (1987) den levande musikvärlden. Hur
fåglar låter, vattendroppar i badkaret, hur det låter då man river itu ett papper. Musik, sång och
ljud finns i vår vardag hela tiden om vi ger oss tid att lyssna. Om man nynnar, gnolar eller sjunger
ger man uttryck för större och fler känslor än rösten som talar.

Vesterlund (2003) menar att musik är ett språk som i sig sammanför människor från olika
kulturer och grupper. Det är ett sätt för oss alla att förmedla budskap och känslor, att
kommunicera med varandra, utifrån egna toner, utan ord och med rörelse och rytmer.
Musicerande handlar om att uppleva klangen och rytmen i sin egen kropp. Sång är kanske det
man oftast tänker på då man hör ordet musik men det finns även annat som tex. att dansa, röra sig
rytmiskt och framkalla ljud med hjälp av sin egen kropp. Rytm är något som alla människor har
inom sig. Det är bara svårare för en del att hitta den. Varje kultur har sin speciella rytm och
musik.

Enligt Neuman och Lindh (1987) finns musik överallt i världen där det finns människor. Musiken
talar till oss genom sina rytmer och vi människor lever i en rytmisk vardag. Vi rör oss rytmiskt
och andas även rytmiskt. Något som vi har så länge vi lever är hjärtats slag som ”omfamnar oss” i
rytmik. Författarna säger att man kan tro att det ofödda barnet i mammans mage lever avskilt från
oss andra men det gör de inte, utan får hela tiden sinnesintryck av det rytmiska ljudet från sin
mors hjärtslag. Något som också förbinder barnet till sin mamma är hennes röst då hon pratar och
sjunger vilket ger en trygghetskänsla även efter födseln.

Neuman och Lindh (1987) menar att ett stort fel som sker i vår västerländska kultur är att man
efter barnets födsel tror att allt ska vara tyst och ”mjukt” kring barnet. Självklart behöver barnet
lugn och ro men vi glömmer och tänker inte på att barnet som har varit i ständig rytmisk rörelse
under hela graviditeten, behöver det även ute i vår värld efter födseln. Barn har även en mycket
större ljuduppfattningsregister än oss vuxna. De hör låga och höga toner som går oss vuxna
omärkt förbi. Under sina första år har barnets hjärna sin största inlärningskapacitet och är mer
mottaglig för ljud och dess nyanser. Barnen uppfattar ljud mycket bättre då de är små samt minns
det bättre än vad vuxna människor gör. Neuman och Lindh (1987) framhåller att musik kan
uppfattas av alla och behöver inte någon speciell mognad för att förstås. De menar att när vi
lägger grunden till barnets intellektuella liv ska vi låta musiken, som uttrycker så många olika
känslor, komma in tidigt i barnets liv.
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Musik sammanbinder oss

Carlsen och Samuelsen (1991) påpekar att musiken uteslutande vänder sig  till sinnesorganet örat.
Rörelsesinnet och motoriken aktiveras ofta även om alla ljud kommer in genom örat. Det blir,
enligt författarna, väldigt tydligt om man observerar småbarn, de reagerar med glädje och rörelse
direkt de hör musik. Det är viktigt att träna sinnena med barnen genom att göra dem
uppmärksamma på ljud, lyssna och skilja dem åt. Klangkvaliteter, tempo, styrkegrader och
tonhöjd lär sig barnen eftersom. Författarna menar vidare att det är viktigt att prata med barnen
och låta dem sätta ord på sina upplevelser. Det är även viktigt att få in de vanligaste uttrycken i
förbindelse med ljud som t ex höga och låga toner. Med inre bilder menas vad man ser då man
hör ett visst ljud, som t.ex. porlande vatten, eller känner en viss känsla då man hör något speciellt
ljud.

Musik finns överallt

Carlsen och Samuelsen (1991) framhåller att musik kan skapas med hjälp av alla olika föremål
runt omkring oss. De syftar då bl.a. på  rösten, kroppen och kastruller. Ljud är musikens material.
Det är viktigt att inte bara forma skapande arbete med ljud utifrån olika instrument. Ljud finns
runt omkring oss hela tiden, detta vilket förskollärarna kan visa för barnen genom att spela in
olika ljud med bandspelare.

I den mänskliga rösten finns det första mötet med ljud som musikaliskt råmaterial. Det finns även
i spädbarnets gråt och oförståeliga prat, samt även i vuxnas sång och tal till barnen. Gråt som
utbryter i ilska och rädsla och fortsätter då barnet tröstas av en vuxen, innehåller många
musikaliska element. I sin egen röst kan barnen utpröva rytmiska upprepningar, klang och styrka.
Ljudlek som en 1-åring har med en vuxen utifrån en härmning kan ha delar av element som
medveten styrka, tonhöjd, tonläge och tonlängd. Om man bortser från rösten är kroppen vår
närmste ljudkälla. Författarna ställer frågan: vilka och hur många ljud kan vi inte framkalla
genom att stampa i golvet och klappa med händerna? Det finns som sagt outtömliga ljud omkring
oss. Det handlar om att ge barnen en chans att bemästra och lära känna grundelementen i musiken
som dynamik, tempo, tonhöjd och klang.

Carlsen och Samuelsen(1991) menar att det är viktigt att små barn får växla mer mellan estetiska
områden än vad vi vuxna och äldre barn behöver. Det är inte naturligt för små barn att lyssna
intensivt och sjunga stillasittande. Via dramatiska uttryck, musik och bilder utvecklar barnen
ständigt sin förmåga att tolka. Barnen tolkar dem utifrån vad de är medvetna om sedan tidigare.
Detta brukar kallas ”kodförtrogenhet” och kan ofta visa sig då barn känner igen melodier. Man
får inte heller glömma att barnen kan saker och att man vågar variera sig i lagom hastighet.

Förskollärarens roll

Carlsen och Samuelsen, (1991) hävdar att det utbud av massmedia som dagens barn erbjuds samt
med nutidens förändrade levnadsvillkor är det viktigt att de vuxna är ledande pedagoger också
inom det estetiska fältet. Förskollärare är utbildade att leda en pedagogisk miljö. Barnens
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musikaliska utveckling är till stor del beroende av den påverkan vi vuxna har i barnens
uppfostran. Bryr vi oss inte om barnen och låter de lyssna på samma band om och om igen, får de
en passiv inlärning via mediakonsumtion och då försummas deras utvecklingsmöjligheter

Något man inte får glömma enligt Vesterlund (2003) då man leder musik med barn är glädjen.
Om du visar barnen att du tycker det är roligt får du glada barn, om man vågar vara spontan och
göra bort sig så vågar barnen detsamma. Deltar flera vuxna måste de arbeta för att verka
engagerade i musiken för att fånga barnens intresse. Ett annat nyckelord är trygghet. Man måste
skapa god atmosfär, arbetsro och göra så barnen känner sig trygga genom att exempelvis använda
sig av sånger och lekar som barnen känner sig trygga med. Man ska ta in nytt material först då
barngruppen är redo för det. Du måste även vara tydlig med barnen då du introducerar nya
sånger. I många fall kan det vara kroppsspråket som förmedlar budskapet bäst. Man får inte heller
glömma den röda tråden, så planering är väldigt viktigt. Vesterlund framhåller vikten av att
anpassa materialet speciellt för sin grupp.

Jernström och Lindberg (1995) tar upp hur viktigt det är att ta in musiken i naturliga
sammanhang i förskolan. Barn som springer, sjunger, skrattandes jagar varandra, utvecklas
motoriskt, fysiskt, kognitivt, socialt och emotionellt. Författarna menar att sången är ett sätt att
uttrycka känslor på. Den väcker många minnen till liv och betyder mycket för oss människor. Vi
kan hitta oss själva i sången och musiken. Det är väldigt roligt att få sjunga med andra och
uttrycka glädje och lust. Väldigt många vuxna säger att de inte kan sjunga och påstår att de bara
sjunger i duschen. Dessa har på ett eller annat sätt enligt författarna blivit berövade sin barndoms
sångspontanitet, vilket kan innebära svårigheter att sjunga igen som vuxen. För att motverka detta
ska man sjunga ofta men små stunder. Sången är ett bra sätt att bidra till fin gemenskap i grupper.

Carlsen och Samuelsen, (1991) menar att det krävs en skapande, aktiv inställning hos vuxna och
barn för att lyssna på musik och sjunga. Den musik och de sånger vi väljer att ha i förskolans
vardag skapar normer och visar möjligheter för vad barn kan förvänta sig i musikens värld. Det är
pedagogernas ansvar att ge barnen äventyr och upplevelser med anknytning från samtiden och
det kulturella arvet av musikaliska uttryck. Uddholm (1993) hävdar att förskollärare är barnets
vägvisare. Förskolläraren måste i vissa fall våga utmana sina rädslor. Många är rädda för att
sjunga, de påstår att de inte kan. Våga utmana rädslor då bildas nya möjligheter i våra liv!
Uddholm menar att man inte heller får vara rädd för att misslyckas, utan att man bör skratta åt
sina misstag och gå vidare. Förskollärare är betydelsefulla för sina medmänniskor, de blir
förebilder för barnen de jobbar med. De kan och ska ge av sig själva och sina erfarenheter. Ett
mål som förskollärare har, är att skapa möten där kommunikation med varandra ger möjligheten
att lära genom att delta. Man måste kunna bortse från sig själv och se barnens glädje i det som
görs, även om man inte lyckas vara den perfekta förskolläraren. Uddholm menar vidare att det är
viktigt att formulera mål för gruppen men även för sig själv. Hur vill vi vara? Hur vill vi arbeta?
Det är också viktigt att skapa trygghet i gruppen. Uddholm skriver också att om förskollärare är
rädda för att arbeta med musik måste de utmana sig och sin rädsla, inte avskaffa den. Något som
förskollärare också måste kunna  är att formulera sig och observera verksamheten som de arbetar
i. Uddholm belyser att som förskollärare är man inte bara en vägvisare utan kan ofta känna sig
som en polis, idéspruta, fredsmäklare och blöjbytare. Att vara förskollärare innehåller många
olika saker under en och samma titel. Förskollärare får inte glömma bort att vara nyfikna.
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Motorik och utveckling

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver att en människas utveckling är en livslång
förändringsprocess, där ens färdigheter, egenskaper och förmåga ständigt förbättras. Bestämda
faser följer utvecklingen genom livet. Generella förändringar som vi alla genomgår är den
normativa utvecklingen. Till exempel anses utveckling av gåfunktionen och balanssinnet vara
avgörande för denna utveckling. Barn har medfödda egenskaper och dessa påverkas av
omgivningen under deras individuella utveckling. Barn utvecklar skilda färdigheter beroende på
hur de gör en aktivitet och var de utför den, som till exempel klättring. Jagtøien m.fl. tar även upp
att barn efter födseln måste klara av uppgifter på egen hand som att ta till sig föda och andas.
Barnet är utrustat med en reflexapparat för att klara detta på själva. Reflexapparaten tar över alla
vitala funktioner.

Barnets utveckling är en del av resultatet från samspelet mellan miljö och individen. Miljön runt
omkring barnet hemma och under dess vistelse på förskolan, påverkar barnets individuella
motoriska utveckling. Jagtøien m.fl. hävdar att man inte kan säga vilka kroppsrörelser ett barn
ska lära sig i en viss ålder. Utvecklingen blir olika för barn beroende på vilken miljö de växer upp
i, om det är storstad eller på landet. Något som alla barn ska behärska är att balansera sin kropp
och att automatisera sina rörelser samt att varsebli och hantera sin omgivning. Men eftersom alla
barn utvecklas olika, inträffar det i olika stadier av barnets utveckling.

Grovmotorik och finmotorik

Barn har väldigt stor kapacitet för att träna och utöva kroppsrörelser på grund av att deras hjärta
och lungor är väldigt stora i proportion till deras kroppar. Då vi vuxna blir trötta av leken har
barnen kapacitet kvar. Grundläggande basfärdigheter som kan övas är att klättra, krypa, gå,
springa, rulla, stiga upp, stiga ner , skära och att klippa. Jagtøien m.fl.(2002) menar vidare att
barn i sin motoriska utveckling får förståelse för begrepp som över och under, framför och
bakom, upp och ner mm.

Det vi brukar kalla finmotorik är händernas rörelser men det är också andra rörelser som ingår i
finmotoriken, exempel på detta är ansiktets rörelser, ögonrörelser, muskler som styr stämbanden
och tungan. Mimik och ögonrörelser är de tidigaste utvecklade finmotoriska rörelserna hos ett
barn.

Jagtøien m.fl. skriver om att den motoriska utvecklingen sker enligt huvudregeln uppifrån
huvudet och ner, men även inifrån mittlinjen och ut. Det är på grund av det som de grovmotoriska
rörelserna kommer före de finmotoriska. Barns rörelseutveckling sker stegvis enligt ärvda
mönster där varje stadium bygger på varandra, så det är viktigt att inte hoppa över något stadium.
En lucka i utvecklingsgången kan leda till problem eller svårigheter hos barnet och blir därmed
svårare att rätta till i vuxen ålder. Det finns inget barn som exakt följer de tidsangivelser som
brukar finnas för den motoriska utvecklingen. Barn kan nå stadium med en skillnad på 3-5
månader. Cirka 5% av alla barn följer inte heller denna utveckling. I en grupp på 20 barn är det
förmodligen ett barn som avviker från rörelseutvecklingen.
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Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att  styra och kontrollera våra
kroppsliga  rörelser. (Jagtøien mfl, 2002, s.60)

Miljön på förskolan

Carlsen och Samuelsen (1991)  menar att det absolut viktigaste för arbetet med musik och ljud är
stillhet. Förskolan måste vara planerad och byggd så barn och vuxna kan sitta i en grupp bakom
en stängd dörr. Möjligheten att arbeta med musik utan att störas av diskmaskin och andra barn
måste finnas. Akustiken är viktig på förskolan samt att det är ljudisolerat på rätt ställen. Om man
ska få uppleva musiken på rätt sätt bör ett av rummen ha akustik som inte dämpar ljuden helt och
som erbjuder efterklang. Det kan även vara bra med ett stort rum så man kan röra sig utan att
stöta i andra människor och möblemang. Det ger en chans att ligga ned på golvet utan att frysa
och lyssna på musik. Det är många aspekter som spelar in på hur man får ett bra rum för
gemensamma musikaktiviteter.

Samuelsson och Sheridan (1999) anser att förskolans miljö har stor inverkan på barn och om de
lär eller inte. Förskolans innemiljö sänder ett budskap till barnen om vad som förväntas ske i de
lokaler de vistats i. Miljön skall stimulera, utmana och underlätta barnens lärande, samt göra så
att barnen utvecklas på alla plan genom lek, skaparlust, kreativitet och lustfyllt lärande. Barnen
ska utveckla uttrycksmedel som sång, musik, drama, bild och form. Vikten av att det finns en
fysisk miljö som tillåter det är stor. Om chansen ska finnas att barn utvecklas inom musik bör de
dagligen ha tillgång till olika sorters instrument och musikkassetter. De ska inte vara
undangömda så barnen måste fråga om banden och instrumenten. Miljön sätter förutsättningarna
för hur barnen utvecklas inom skapande ämnen. Samuelsen och Sheridan påvisar vikten av att
miljön på förskolan är flexibel och kan ändras efter vilket intresse barnen har för tillfället.

Musik med småbarn, 1,5- ca 3år

Hammershøj (1995) hävdar att då man sjunger med små är det inte bra att sitta stilla, vara stel i
kroppen och endast använda munnen. Man bör även sjunga långsamt och framhäva meningars
samband med tydligt uttal, på detta sätt blir sången levande. Enkla, korta sånger med innehåll
som barnen kan relatera till är viktigt. Då barn är små är de mest intresserade av att imitera vad
mamma och pappa gör, tex. spela trummor. Barn vill prova att skapa ljud. Hammershøj menar att
vi inte får  korrigera eller kritisera barnet för sin musikutövning för efter ett tag känner de olust
och slutar. Nu är barnets motorik utvecklad till en viss grad, vilket gör att man kan leka olika
rytmlekar, kryplekar och instrumentlekar. En grupp med 3-6 barn kan ha väldigt roligt och stor
glädje av att spela på instrument. De kan inte sjunga och spela samtidigt. Marimbor och trummor
är bra instrument för småbarn.

Genom musikleken stimuleras andningen, stämbanden, förmågan att höra och återge bestämda ljud
och toner, rytm, motorik, fantasi och språk (Hammershøj, 1995, s.47).

Förskollärare skall inte styra helt utan vara accepterande, lyssnande, inspirerande och
understödjande. Det är viktigt att man låter barnen leda gruppen ibland. Som förskollärare skall
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man också anpassa sig till barnets rytm. Alla musiklekar där barnen kan använda sina färdigheter
är bra och utvecklande. Pedagogernas roll är att bistå och uppmuntra barnen att leka med kroppen
och rösten.

Musik med förskolebarn, 3-4år

Hammershøj (1995) skriver att barn får stimulans av musik både hemma och på förskolan. Då
pedagogen sjunger med barn är det viktigt att markera grundrytmen i allt hon sjunger genom att
tex. klappa händerna. Barnen börjar kunna anpassa sin grundrytm till musikens om den inte går
för sakta. När pedagoger sjunger för eller med 3-4-åringar bör en eller annan form av motorisk
aktivitet ingå, eftersom rörelserna ger ett stöd för språkutvecklingen. (exempelvis gester, rörelser,
dans eller drama.) Eftersom barnen blir äldre och kontrollerar sina muskler bättre kan man leka
olika lekar med rytmackompanjemang. Förskollärare kan spela på instrument och träna musikens
dynamik och tempo. Barnen har mest intresse av att improvisera i denna ålder och inte så stort
intresse av att reproducera sånger.

Musik med lite äldre förskolebarn, 5-6 år

Hammershøj (1995) hävdar att barn i 5-6 årsåldern tycker det  är roligt att reproducera och
improvisera genom att sjunga, dansa, hoppa och spela. Barnen klarar nu av att använda många
instrument som rytminstrument och trummor. De kan även spela enkla saker på piano. Om vuxna
och barn arbetar tillsammans med improvisation kommer de till slut att ha en outtömlig mängd av
idéer till musisk samvaro. Barnen känner nu till olika former av växelsång, ringhistorier, ekosång
samt pantomimlekar, där både melodi, rytm, rörelser, drama och texter är sammanlänkade. Det
finns många utmärkta sånglekar, instrumentlekar och sånger som inspirerar och utmanar denna
barngrupp.
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Resultat

Jag definierar ”musik vid samlingar” som nämns i resultatdelen som att man sitter ned med barn
och tex. sjunger några sånger tillsammans. Hur man gör detta varierar från förskola till förskola
men kontentan är att man sitter ned och sjunger en stund med barnen bland annat för att de ska få
en chans att varva ner.

Musik i förskolans verksamhet

Förskollärare 1:s förskola har dagligen musik och ofta flera gånger per dag. De använder sig av
musik vid samlingarna på förmiddagen och lyssnar och rör sig till musikband på eftermiddagarna
då de är inne och leker. De använder sig också av musik på vilan. De använder sig också av
musik vid rörelsestunder och vid ”storsjung” med hela huset en gång i veckan. ”Storsjung” är en
sångstund med alla vuxna och barn på förskolan. De har endast använt instrument två gånger
under hösten vilket förskolläraren tycker är synd. Barnen på förskolan är väldigt beroende av
förskollärarna för att det ska bli musiksituationer eftersom de är så små. Men självklart kan de till
viss del ha musik själva, ”Det kan ju även va att dom sitter och slår mot bordet, det är ju musik.”

Musik är enligt förskollärare 1 även att sjunga tillsammans med ett eller flera barn samt att lyssna
på musikband vilket är en stor del av musikstunderna på förskolan. Förskollärare 1 hoppas att
barnen ska ha fått med sig en sångskatt då de slutar förskolan att bära med sig genom livet.

Förskollärare 2:s förskola har musik minst en gång per dag exempelvis vid samlingen där musik
är inkluderat. ”Storsjung” är också ett stående inslag en gång i veckan.. Förskolläraren arbetar
med ett barn som är i behov av särskilt stöd, så för denna förskollärare är musiken en väldigt stor
del av vardagen. Vill de få något gjort får de använda sig av musik. Barnet älskar musik och har
då möjlighet att få göra saker som de andra barnen gör. Förskollärare 2 håller även i en samling
med tre barn en gång i veckan, varav ett barn är ovanstående barn. I den samlingen tränar de
stödtecken lite extra. Stödtecken förekommer på alla samlingar genom bland annat sångkort och
sångpåsar med stödtecken. Stödtecken är som teckenspråk men man använder bara tecken för att
förtydliga det man säger till barn i behov av särskilt stöd.

Då de har olika grupper på förskolan  påbörjar eller avslutar de gruppen med musik av något slag,
t.ex. slår de på en trumma. Händer någon gång då och då enligt förskolläraren, att barnen håller i
egna leksamlingar. Det hjälper barn från andra länder med språkutvecklingen samt att barn ofta
blir intresserade av saker om man gör det med musik. Förskollärare 2 menar att lyssna på band
eller sjunga då man t ex gungar, kan vara en hjälp att få in rytmkänslan

Förskollärare 3:s förskola har musik stående två gånger i veckan, bland annat på ”storsjung” som
innefattar hela huset och på intervjupersonens samling som är en gång i veckan. Hur ofta det blir
musik på samlingen beror på hur stort intresse av musik den som håller i samlingen har. På
storsjung använder de sig av dramalek för att barnen ska få vara delaktiga. Det har även
förekommit att barn har sjungit för de andra barnen på ”storsjung”. Spontana musikstunder har vi
ganska ofta enligt förskollärare 3. De sitter ofta ned och sjunger i smågrupper. De använder ofta
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musik i bakgrunden då de målar samt att då förskolläraren ska hålla i läsvilan händer det ibland
att hon sjunger istället.

Då förskollärare 3 tänker tillbaka på hur det var för några år sedan så spelade förskolläraren varje
dag.  Numera är det tyvärr omöjligt. Arbetssituationen är så pass krävande på alla andra delar av
verksamheten att musiken försvinner. Förskollärare 3 känner också att det måste finnas en ro på
förskolan för att kunna förmedla, kommer man ”utpumpad” till förskolan och all personal är
borta så är det svårt att vara entusiastisk. ”Jag kan läsa en bok i sådana lägen men just musik och
sång måste jag känna i hjärtat att jag är glad för att kunna förmedla” tycker förskolläraren. Men
de planerade tillfällena får inte försvinna, har förskolläraren klargjort för de andra på förskolan.
Förskollärare 3 tar även upp att det är olika från vecka till vecka hur ofta man hinner ha musik
utöver de planerade tillfällena. Det är väldigt svårt att sätta sig ner och sjunga om det är dåligt
personalmässigt och en stressig tillvaro. Annars är musik bra för att lugna barn och vyssa dem.
Förskolläraren menar vidare att musik har en effekt  på barn under blöjbyte.

Då jag byter blöjor på småbarn, vi har flera småbarn som har blöjor och inte pratar mycket. Är det så
att jag sjunger olika sånger som jag ser att dom känner igen. Ett barn som jag sjunger persisk sång för
och den andra tjejen är inne i ett imsestadium och gör rörelser. Hon gör rörelserna själv men alltid när
jag byter försöker jag sjunga en snutt i alla fall av en sång. Och försöker se vad det är för låt dom
menar nu, några kan inga ord men jag ser rörelser och förstår. Och detta gör jag regelbundet.

Förskollärare 3 säger att musik är allt från att dansa, sjunga, rörelse. Ja allt från Beatles, Stones
och framåt tycker förskolläraren. Musik är väldigt mycket känslor, glädje och tröst. Barnen vill
ofta höra Clownen Beppo och bli ledsna för att sedan bli glad igen.

Förskollärare 4:s förskola använder musik varje dag i allt från att radion står på som
bakgrundsljud till att de målar till klassisk musik. De har även samling med musik nästan varje
dag. De har också ”storsjung” tre av fyra fredagar i månaden med alla andra avdelningar på
huset. De sjunger ofta i samband med en språkpåse samt att de ”hakar på” barnen om de går
omkring och sjunger. Barnen får spela på instrument och komma med önskesånger. Däremot tror
förskollärare 4:a att det behövs en eldsjäl som tar tag i musiken för att det verkligen skall bli av.
Glada barn sjunger, nynnar och trallar lite då och då ofta om vad de gör. De vill ha musik att röra
sig till vid rörelselek och gympa samt att de tycker det är roligt att sjunga tillsammans. Barnen
vill ofta ha discodans i lekhallen. De lånar mikrofoner och är artister och tycker det är roligt att
sjunga tillsammans. Femåringarna fick en chans nu under hösten då de fick besök från
”Kulturutbudet” berättar förskolläraren. De var två stycken som pratade med barnen om musik
och sedan spelade de fiol under tiden barnen fick måla.

Förskollärare 5:s förskola har musikaktiviteter två till tre gånger i veckan men det varierar och är
ibland oftare. De har ”storsjung” en gång i veckan och musik vid vissa samlingar. Barnen vill
ofta vara i lekhallen och lyssna på musik, de större barnen håller även i leksamlingar för de
mindre barnen. Då fyra-femåringarna är på aktiviteter händer det att förskolläraren håller i
musikstunder med de små barnen. Förskolläraren brukar sätta sig på golvet och  spela gitarr, efter
ett tag samlas barnen i en ring. Varje barn får sedan välja en sång var.
Förskollärare 5 menar att det är viktigt att barn får spela instrument, prova på olika rytmövningar
och lyssna på musik, olika sorters musik, inte bara radio. Förskolläraren tar ofta med musik från
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andra länder så barnen får en bredare repertoar och inte bara lyssnar på det som just nu är på
topplistan. Förskolläraren säger vidare att musik också kan vara ljud, man härmar ljud, t ex låter
som en cykelklocka. Barnen får träna att lyssna på ljud för intervjupersonen säger ”att då vi
tycker det är tyst, om vi lyssnar noga då så är det aldrig riktigt tyst”.

Förskollärare 6:s förskola använder musik varje dag, bland annat under samlingen före lunch då
de alltid har med sånginslag. De har även ”storsjung” för barn 3-5 år och lillsjung för barn 1-3 år
en gång i veckan. Musik som förekommer är bland annat när de byter blöja så sjunger de, att
lyssna på radio, sjunga för småbarn då de sitter i deras famn, sång vid blöjbyte, då barnen ska
sova samt att lugna barnen innan mellanmål.

Femåringarna har fått åka iväg på barnopera sedan har de haft besök från ”kulturrådet”. Även här
var det 2 personer som spelade fiol under tiden barnen målade. Förskollärare 6 anser att det är bra
med levande musik på förskolan. Förskolläraren tar upp att de äldre barnen ofta roar dem med
uppträdanden efter att Melodifestivalen varit på TV, eller om något barn sett på MTV. Musik har
de ibland som bakgrund vid matsituationer, de sätter då på P1 eller P2 på radion.. Musik är också
att sjunga, dansa och rörelselekar. Det är även att använda musikinstrument men det gör vi
alldeles för sällan.

Musik är uppskattat av nästan alla barn

Det är sällan man träffar någon som inte tycker om det, det är dom muslimska barnen. Oftast går dom
ju ut, vi har ingen på min avdelning men på en annan avdelning finns det. Speciellt om det är nått
musikinstrument med. Så är dom så pass stora dom barnen att dom går ut. Jag har varit med om också
en flicka satt och höll för öronen på samlingen då vi börja sjunga. Jag tror det kommer hemifrån. Man
varnar för sång.

Sammanfattning av musik i förskolans verksamhet

Fyra av sex förskollärare berättar att deras förskolor har musik dagligen i sin verksamhet men två
förskolor har det bara två till tre gånger i veckan. En musiksituation som de har på samtliga
ställen är ”storsjung” som är en sångsamling för alla barn på alla avdelningar på hela förskolan.
Andra musiksituationer som togs upp under intervjuerna var daglig samling, musik till
gympa/rörelselek, disco, vilomusik, måla till musik och sång vid byte av blöjor.

Att barnen håller i egna musikaktiviteter var ovanligt  på två av förskolorna eftersom barnen är så
små. Men på de fyra andra håller de i önskesånger, små delar av samlingar, egna discon och
uppträder efter de sett Melodifestivalen eller MTV.

Musik innebär för samtliga förskollärare är att man sjunger, lyssnar på musikband, cd-skivor eller
på radion. Musik är även känslor, tycker intervjuperson 3 som även tar upp känslan inför musik,
man måste ha  ro i kroppen för att kunna förmedla. Vikten av att få in rytm, glädje och känslor i
musiken framkommer. Det tas även upp av förskollärare 4 att musik ger glada barn, för glada
barn nynnar och trallar. Nästan alla barn tycker om musik. Två av sex förskollärare tar upp vikten
av språket, att barnen tränar språket väldigt bra då de sjunger. De tränar språket utan att ens vara
medvetna om det.
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Mål, ambitioner och läroplanen

Förskollärare 1 tycker att barnen ska få prova på olika sorters sång och att spela på instrument.
Detta ger språkstimulans, motorik och rytmikkänsla. Förskollärarens förskola har inget direkt
musikmål men förskolan har skrivit om musik som metod vilket ingår i språkmålen. Barnen ska
bli språkligt stimulerade och uttrycka sina tankar och känslor. Språkmålen har kommit fram
genom diskussion på planerings- och avdelningsmöten. Språkmålen som musik ingår i, har
omarbetats lite genom åren. Deras ambitioner på förskolan är att barnen ska lära sig sånger och
via sångerna stimulera sitt språk. De använder sig av rörelsesånger för att träna barnen motoriskt.
Barnen har inte så stor del i planeringen men om de vill ha musik i lekhallen får de det.
Förskollärare 1 önskar att barnen ” Förhoppningsvis få med sig en liten sångskatt, som de kan
bära med sig genom förskolan.”

Förskollärare 2 tycker att:

/…/ läroplanen ska genomsyra allt och eftersom man har då skapande ämnen som ska vara med i
läroplanen så blir det ju också att ämnena används för att eller arbetssätt att föra fram det man vill,
eller få barnen intresserade.

Förskollärare 2 menar att man kan få in allt i musiken som till exempel utvecklingen av motorik,
språklek för läsinlärning och matematik eftersom man ofta räknar  innan man börjar sjunga.
Förskolläraren säger vidare att man får in naturkunskap genom vissa sånger.

Förskolläraren kan inte direkt komma på om de har något musikmål. De har skapande ämnen
som hjälpmedel för att nå sina mål. Musik är ett hjälpmedel för att få barnen i behov av särskilt
stöd att kunna göra saker. Förskolläraren berättar att barnet älskar musik och det blir då lättare att
göra saker för barnet som de andra barnen gör. En ambition är att få barnet att tycka det är roligt
att röra sig till musik.

Förskollärare 2:s ambitioner är att barnen får uppleva olika sorters musik, snabb musik, lugn
musik samt klassisk musik. De har ibland vila efter maten för att barnen ska få ligga ned och
lyssna på lugn musik. Barnen är ofta delaktiga när det gäller att ta med gemensamma sånger till
”storsjung”. Förskolläraren tycker det är ett bra sätt att få gemenskap genom musik speciellt om
det finns barn från olika kulturer. Målen har sett ganska lika ut genom tiderna. ”Det är väldigt
viktigt att stärka barnens självförtroende så att de vågar sjunga för oss andra.” Musiken ger också
väldigt mycket då det gäller språkets utveckling.

Alltså jag vet att jag kan ge det här med känslor, jag gör det hellre än att jag ger fakta om färg eller
matte. Jag tänker inte så att det ingår i läroplan att vi ska ha de olika begreppen, musik står mer för
mig, ja jag vill ge ännu mer det här jag var inne på med känslor och grundlägga glädje. Så jag sjunger
sällan för ett pedagogiskt bara för att vara ett pedagogiskt instrument det är att säga matte eller vad ska
vi ta med eller begreppsbildning jag sjunger för drivkraft till känslor och glädje

Förskollärare 3 ser på läroplanen utifrån det sätt förskolläraren är ålagd att göra och utgår sedan
från det sättet hon gör det bäst på. Förskolläraren försöker lära sig en sång från varje land det
finns ett barn ifrån på förskolan. Förskolläraren säger att det är jätteviktigt och ger exempel på att
barnen ska kunna olika hälsningsfraser. Enligt förskollärare 3 får man inte glömma att vara
mångkulturell. De har haft barn från Kina, Japan, Finland och så har förskolläraren även lärt sig
en sång på persiska. Enligt förskolläraren kan barn lära sig en afrikansk sång lika fort som en
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svensk sång. Förskolläraren framhåller vikten av att få in dans, rytmer och toner och det kan man
få in i det mångkulturella.

Förskollärare 3 tycker det är jätteviktigt att sprida glädje och på så vis lägga grunden för att
barnen skall lära. Förskolläraren vill ha musik ofta inte bara en gång per vecka och även arbeta
mot den kommersiella musiken. Förskollärare 3 vill ge barnen en bredare bild av musik. Och
låter barnen lyssna på rock, pop, blues, folkmusik med mera. Förskollärarens ambitioner är att så
ett frö så att något barn kanske går vidare,  på sina vilkor, med musiken efter de lämnat förskolan.

Förskollärare 3 har inte några direkta musikmål. Förskolläraren väver personligen in det sociala,
emotionella och mångkulturella i vardagen och musiken. En Ambition är att ha en glädje
tillsammans då man sjunger. Förskollärare  anser att skapande ämnen är ett viktigt moment att ta
in i verksamheten, att exempelvis  sjunga ute och måla i naturen.

Förskollärare 4 ser på läroplanen och funderar över vad som står i den angående musik. Musik är
ett av alla de språk som barnen har men det är olika för barnen hur de tar till sig musik anser
förskolläraren. De finns barn som inte vill sjunga utan bara lyssna. Musik är också roligt och ger
glädje att sjunga tillsammans med andra, då kommer mycket rörelse in. ”Många vill dansa och
röra sig, dom gör ju det spontant om dom hör någonting, radion står på så har du många som går
och svänger lite på sig.”

Förskollärare 4 tar upp om att då man har små barn är musik och sång ett bra sätt att lugna trötta
och ledsna barn, de rycks med. Musik är mera ett medel i kommunikation med språk, att använda
vid språkinlärning och kroppsuppfattning. Musik är ett måste, något man inte skulle kunna vara
utan menar förskollärare 4. Trygghet är även viktigt för barnen och att de känner sig trygga med
verksamheten, personal och andra barn och de regler som finns. Det blir basen, det
grundläggande tills barnen känner sig hemma på förskolan. Sedan kan man ta in andra mål som
språk, natur och matematik. Förskollärare 4 tycker att det är viktigt att jobba efter de intressen
barnen har. Barnen är också delaktig i sin omgivning för personalen anpassar omgivningen på
förskolan efter barnens intresse.

Förskollärare 5 tycker det är viktigt att alla barn får ta del av musiken, att man får med musiken
ur läroplanen, för musik är ett glädjeämne. Många barn tycker om att sjunga och har svårt att stå
stilla då de hör musik. Musik är även ett bra hjälpmedel för att träna språk, barn kommer ihåg
sångtexter väldigt lätt anser förskollärare 5. Menar att barn inte märker att man tränar språket då
man sjunger. En ambition som förskollärare 5 lyfter fram är att sjunga och ha roligt. De använder
musik i språkmålet för att utveckla språket genom tex. rim och ramsor.

Musik är mera en metod i deras språkmål än ett eget mål. De planerar och utvärderar målen varje
år. Förskollärare 5 tycker det är viktigt att ha roligt, trevligt och att barnen får vara glada.
Traditionellt är skolämnesliknande ämnen som språk och matematik viktigt. Förskolläraren
framhåller vikten av att barnen känner sig glada och trygga för att de ska kunna ta till sig allt
annat som finns på förskolan.

Barnen är med och lämnar önskesånger och förskolläraren berättar att de från nästa termin ska ha
barnrepresentanter med vid storsjungmötena.



18

Från nästa termin så ska göra så att de inte lämnar in en lapp med önskesånger utan skickar några
barnrepresetanter från varje avdelning så att vi säger att nu ska vi ha ett möte för storsjung och så får
kanske två eller tre barn från varje avdelning vara med på det mötet. Det här har vi även börjat göra
med en del grejer som att när det ska vara höstfest då kan de vara att rektorn och en från varje
avdelning och några barnrepresentanter sitter i personalrummet på möte och det tyckte dom barnen
som var med då vi hade nu att det var jättespännande. Få vara på möte med rektorn och fröknarna. Så
att jag tror vi jobbar ganska mycket över huvud taget med barns medbestämmande Dom ska känna att
dom är med och påverkar sånt som dom kan va med och påverka för det är ju naturligtvis så att vi
vuxna vet bättre, för sånt som dom kan vara med och påverka vill vi försöka få in så att barnen
bestämmer och då har jag gjort tex. val av sånger är ju ett utmärkt sätt att barn får vara med mer än
dom varit tidigare.

Förskollärare 6 följer menar att de följer läroplanen ”för vi har många danslekar och mycket sång
samt rörelsesånger och drama”. Säger sedan under intervjun att många barn tycker om musik och
det blir då en del av vardagen.

De har inget musikmål och deras ambitioner är att använda sig mycket av sång och
sånglekar. Det är alltid musik på förskolan, det går inte en dag utan att de har musik och
sjunger. Förskollärare 6 framhåller vikten av skapande ämnen. De har börjat tänka på att
skaffa ett musikmål. Barnen är delaktiga i att välja önskesånger lite nu och då. De får även
ha disco om de känner för det. ”Men det är ju nästan det förskolan handlar om, bild och
form och musik och sång”.

Sammanfattning av mål, ambitioner och läroplanen

Alla förskollärare anser att musik är ett sätt att träna saker på och man kan få in precis vad man
vill i musiken, tex. naturkunskap, matematik språk, motorik. Två av sex förskollärare påpekar
extra mycket hur viktigt det är att barnen får ta del av musik enligt läroplanen. Även två av sex
förskollärare anser och tar upp om att musik är en drivkraft till känslor och glädje i intervjuerna.
De ser även på musik med utgångspunkt från  läroplanen som ett sätt att träna barns språk, att den
har en lugn och samlande verkan och är ganska viktigt att kunna en sång från varje land man har
ett barn ifrån eftersom vi bor i ett mångkulturellt land.

Ingen av förskollärarnas förskolor har något mål nedskrivet kring musik men två förskolor har
det som medel eller metod i språkmål. En av förskolorna har skapande ämnen som hjälpmedel för
att uppnå andra mål. Två av förskollärarna tar upp skapande som ett av de viktigaste målen på
förskolan. Annars framhåller förskollärarna att musiken ger mycket för språkets utveckling. De
anser även att det är viktigt att barnen är trygga, har roligt, trevligt och får vara glada på
förskolan. Om barnen känner det kan de lättare ta till sig av de andra delarna i förskolan som
utveckla språket, utvecklas socialt och motoriskt med mera.

Förskollärarnas förskolor har inte några direkta mål kring musik men de har ambitioner vad
gäller att stimulera språket, lära sig sånger, att musik ska sprida glädje och att man kanske så ett
frö så något barn går vidare med musik efter förskolan. Alla förskollärarna anser att man ska
använda sig mycket av musik, att man ska ha roligt och förstärka känslor då man sjunger.
Barnens delaktighet i planeringen var ganska lik på alla sex förskolor, de är delaktiga i
önskesånger på samlingar och så får de ha musik i lekhallen då de känner för det. På förskollärare
5:s förskola är barnen mest delaktig i planeringen.
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Barns motoriska utveckling

Förskollärare 1 tycker att barnens motoriska utveckling stimuleras av musik. Barnen känner
rytmen då de rör sig till musiken. Om barnen tex. inte börjat snurra, får de en chans att
stimuleras av musiken till att börja snurra. Förskolläraren menar att musiken kan vara ett
hjälpmedel om de använder en ”snurrlåt”. Musiken uppmuntrar barn till att röra sig och på så vis
utvecklar barnen sin motorik. Barnen tränar också finmotoriken när de gör fingersånger som tex.
Imse vimse spindel.

Förskollärare 2 tycker musik stimulerar barn motoriskt. Om man har gymnastik är det naturligt
att röra sig till musik och de flesta barnen tycker om att detta. Tar även upp att man kan smyga in
rörelser naturligt i musiken och barnen får väldigt bra koordinationsträning. Förskollärare 2 anser
att musiken är jättebra att använda sig av i rörelseträning. Musiken är ”jätteviktig” tycker
intervjupersonen.

Man kan sjunga när man är ute och går, mycket lättare att gå när det är någon som inte vill promenera.

Helt klart tycker förskollärare 3 att hjälper barnen motoriskt.. Både fin och grovmotorik utvecklas
hos barnen med hjälp av musik. Barnen främjar grovmotoriken när det dansar i ring och håller i
varandra. Förskollärare 3 säger att all motorisk utveckling blir positivare av musik. Barn får det
lättare om de tycker om en låt. Det blir enklare att träna vissa rörelser utan att de tänker på det.
Förskolläraren menar att man kan locka barnen förbi sina svårigheter, de som tex. inte kan hoppa
på ett ben eller snurra. Intervjupersonen tycker det är ”jätteviktigt”, väldigt viktigt med musik och
säger: ”All motorisk utveckling blir positivare av musik”

Förskollärare 4 anser att med hjälp av musik kan man ge barnen en chans att stimuleras
motoriskt. Barnen får till slut en rytmkänsla, de rör sig i takt. Rörelsesånger och spontandans gör
att de får använda kroppens alla delar. Musik är även ett bra sätt att mötas på då man har barn
med två språk. Intervjupersonen tar upp att det hjälper inte bara den motoriska utvecklingen utan
också språket. ”Man kan ju behöva båda känna, smaka och röra på sig på alla sätt för att få
tillgång till språket”

Förskollärare 5 tycker att man lätt kan träna barnen på motoriska övningar i tex. rörelselek utan
att barnen är medvetna om det, musik är då ett stort hjälpmedel. När man sjunger och har roligt är
det ingen som märker om rörelserna blir helt korrekta tycker förskolläraren. ”Har ett barn
problem att lyfta upp tex. ett finger så kan barnet träna det utan att alla andra barn är medveta om
det”.

Det är ju som stimulerande och sen även när man ser ju då dom har gymnastik och spelar musik till det
är ju som mycket att röra sig och göra rörelser till musik. Känns så onaturligt att hoppa omkring, skutta
på nått visst sätt om det är helt tyst runtomkring. Bara någon som står och skriker att nu ska vi göra nå
rörelser.

Förskollärare 6 tycker absolut att barns motoriska utveckling stimuleras av musik. Menar att
barnen får väldigt bra rytmik, koordinationsträning i sång och danslek men även
smidighetsträning och balans då de tränar motoriken. Det ger en väldigt allsidig träning. Många
barn dansar fritt men med de lite äldre kan man använda sig av att träna steg nämner
förskolläraren. Vidare säger förskolläraren att barnen kan träna på att klappa och stampa på rätt
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ställe, träna hänsyn och att vara försiktiga. ”Det är ju väldigt bra motorikträning sång och
danslekar”.

Sammanfattning av barnens motoriska utveckling

Alla förskollärare hävdar att musiken påverkar barns motoriska utveckling.
Tre av de sex förskollärarna tar upp om vikten av rytmik. Fem av förskollärarna framhåller hur
lätt man kan få in motorisk träning i musiken utan att barnen blir medvetna om det. Musik
uppmuntrar barn till att röra på sig. Har barn problem med en viss rörelse som tex. att snurra kan
de träna det utan att vara medveten om att ”nu tränar jag snurra”. Musik hjälper till att utveckla
motoriken utan att barn är medvetna om det och får prestationsångest. Förskollärarna nämner
också att barn får väldigt bra koordinationsträning och smidighetsträning i rörelselek samt träning
av finmotoriken i ramsor och sånger och då de målar till musik. Alla förskollärare har samma
åsikt om att musiken underlättar och får barnen att träna rörelser utan att de är medvetna om det.
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Diskussion och Analys

I inledningen framkom bl a att jag skulle undersöka om barns motoriska utveckling stimuleras av
musik som Bojner (1998) påpekar. Där tar hon upp några punkter om varför musik är positivt för
välbefinnandet. Hon menar att musiken är hälsa, distraktion och glädje samt att sjunga
tillsammans ger mångdubbel glädje. Dessutom är musik i nästan varje form lustbetonad och lätt
för barn att ta till sig. Bojner menar också att musik, dans och lek är stimulerande för både friska
och sjuka barn. Musik hjälper även om man har svårt för vissa rörelser.

Intervjuerna visade att många av de punkter som Bojner (1998) tagit upp i sin bok. Musik gör
människor glada, det skapar gemenskap och stimulerar den motoriska utvecklingen. Musik är en
stor del av vardagen på förskolan och hjälper både barnen och vuxna i livet. Jag ville undersöka
om Bojners påstående stämde och efter intervjuerna har jag förstått att hennes åsikter tycks vara
ganska allmänna på förskolor.

Hur kan barnens motoriska utveckling stimuleras i förskolan?

Jag har under detta arbete kommit fram till att den allmänna synen på om musik kan främja barns
motoriska utveckling är ett absolut ja. Alla jag har pratat med tycker att barnen utvecklas då man
använder sig av rörelsestund, danslekar och låter barnen dansa till musik. I detta fall
överensstämmer förskollärarnas åsikter med Bojners. Att musik är bra för välbefinnandet, att
barnens motoriska utveckling stimuleras av musik, håller alla förskollärarna jag har intervjuat
med om. Men barnen blir inte automatiskt  motoriskt utvecklade av att man låter dem röra sig till
musik. Det är ett hjälpmedel på vägen i deras motoriska utveckling, det får man inte glömma bort
och det är enligt min mening bara vår fantasi som sätter stopp för de olika sätt man kan utveckla
barnens motorik med hjälp av musik på.

Carlsen och Samuelsen (1991) framhåller att musiken uteslutande vänder sig till människans
sinnesorgan örat. Motoriken och rörelsesinnet aktiveras ofta även om alla ljud kommer in genom
örat. Jernström och Lindberg (1995) nämner också vikten av barnens motorik och att barn som
springer, sjunger och skrattandes jagar varandra, utvecklas motoriskt, fysiskt, kognitivt, socialt
och emotionellt. I Lpfö98 står det att arbetslaget på förskolan ska arbeta för att se till att barnen
får stimulans och hjälp i den motoriska utvecklingen. Under intervjuerna kom det fram att alla
förskollärare tycker att motoriken främjas av musik, att musiken är ett bra hjälpmedel när man
ska träna barnens motoriskt. Något jag fann väldigt intressant var när förskollärarna tog upp att
med hjälp av musik tränar man barnen motoriskt utan att barnen är medvetna om det. Jag har inte
riktigt tänkt på det sättet. Jag förstår nu vikten av musik vid motorisk träning, för barnen leker
och har roligt de tränar inte till exempel om de har problem att hoppa på ett ben. Det underlättar
exempelvis om de har problem att hoppa på ett ben.

Jag anser att det är viktigt att komma ihåg i arbetet på förskolan att alla barn inte följer ett
mönster utan utvecklas olika. Man måste se på barnen med öppna ögon och komma ihåg att det
kan skilja 3-5 månader mellan två olika barn i deras utveckling. Alla människor utvecklas
individuellt och personalen på förskolan finns till för att hjälpa barnen i rätt riktning. Men man
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får inte heller tänka att det ordnar sig senare, för en lucka hos ett barn i utvecklingen kan leda till
svårigheter då man är äldre och blir desto svårare att rätta till i vuxen ålder.

Mål och innehåll i förskolan

Uddholm (2003) påvisar vikten av att formulera mål för barngruppen. Det är även viktigt för oss
förskollärare. Hur vill vi vara? Hur vill vi arbeta? Jag tror det kan vara ganska lätt att samsas och
skriva målen för barngruppen och vad som är viktigt för dem. Förskollärare får däremot inte
glömma bort att även skriva mål för sig själva. Ska det vara olika mål för alla förskollärare eller
ska man samsas där också? Vad är bäst för gruppen? Det beror helt på vilka åsikter man har i
arbetslaget och hur man utvecklas bäst. Jag tror man kan få många olika åsikter inom arbetslaget,
vissa områden kan man nog inte enas om men med de flesta är det nog inte så svårt. Om man inte
kan enas får man ta på sig olika arbetsroller, kanske olika grupper med barnen. På något sätt
måste man komma överens för att trivas på förskolan tillsammans, både barn och vuxna.

Ett mål som alla förskollärare i stort tog upp gällde språket, att hjälpa barnen utveckla sitt språk.
Vesterlund (2003) nämner att musik är ett språk i sig som sammanför människor från olika
kulturer. Förskollärarna berättade att de saknade musikmål men använde sig av musik som metod
för att utveckla barnens språk. Förskollärare 3 ansåg att det var viktigt att kunna sånger från de
länder som barnen kommer ifrån i dagens mångkulturella förskola. Att lära sig en sång från varje
land man har barn ifrån tycker jag är en bra ide och något jag vill försöka arbeta efter. Jag tror det
ger barnen mycket att man sjunger en sång på deras hemland också. Om jag hade flyttat till ett
annat land skulle jag ha varit väldigt stolt om man sjungit sånger från Sverige.

Jernström och Lindberg (1995) menar att sången är ett sätt för barnen att uttrycka känslor på.
Musik väcker många minnen till liv och betyder mycket för oss. I det Pedagogiska programmet
skriver de att sången är ett sätt att visa sina tankar och känslor på samma  vis som i talet. Många
av förskollärarna under intervjuerna nämnde vikten av att uttrycka känslor och tankar. Resultatet
visar att känslor var det innehåll i förskolan som poängterades mest trots att ordet inte nämns i
Lpfö 98. Min tolkning är att förskollärare tycker det är viktigt att barnen får lära sig att uttrycka
sina känslor också, inte bara tankar och åsikter som tas upp i Lpfö 98. Jag tycker det är viktigt att
barnen får lära sig att visa sina känslor. Det är inget fel att vara glad eller ledsen ibland, alla
känslor är tillåtna. Ytterligare innehåll som lyftes fram vid intervjuerna var att man ska uttrycka
glädje i musikstunderna. Detta framhäver Vesterlund (2003) som skriver om vikten av att
förskollärare leder musikstunder med barnen med stor glädje. Detta överensstämmer med Carlsen
och Samuelsen (1991) som menar att det blir väldigt tydligt hur musik påverkar barn om man
observerar småbarn. Barn reagerar med glädje och rörelse direkt när de hör musik, de har svårt att
sitta stilla. Andra författare som tar upp vikten av glädje är Jernström och Lindberg (1995). Detta
håller exempelvis förskollärare 3, 4 och 5 med om som i sina intervjuer berättade att musik är ett
glädjeämne och att barn har svårt att sitta still då de hör musik. Enligt min erfarenhet från tidigare
verksamhetsförlagda delar har jag fått en uppfattning om att detta är korrekt. Barn kan inte sitta
stilla när de hör musik, alla barn tycker om musik. Men min uppfattning om detta ändrades då jag
intervjuade förskollärare 6 som berättade om att hon har varit med om muslimska barn som inte
tycker om musik. Jag har aldrig varit med om att  barn inte tycker om musik eller håller för
öronen. Jag kan inte heller förstå varför föräldrar skulle varna sina barn för musik. Men samtidigt
så kan jag inte allt om hur deras kultur är och hur de ser på olika saker. Nu har jag en annan syn
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på hur barn kan reagera på musik och kommer förhoppningsvis förstå barn bättre om de inte
verkar tycka om musiksamlingarna. Jag får då ta mig en tankeställare om hur man löser det
problemet.

Något  som också lyftes fram är trygghet för barnen. Detta framhåller Vesterlund (2003) som ett
nyckelord. Förskollärare måste bygga upp en atmosfär så att barnen känner sig trygga på
förskolan. Trygghet kan barnen känna genom att man använder sig av sånger och lekar som är
bekanta för barnen. Detta tar även Uddholm (1993) upp, dvs. vikten av trygghet i gruppen.
Förskollärare 4 belyser detta och menar att man ska ge barnen trygghet på förskolan innan man
lyfter in andra delar som till exempel naturkunskap. Enligt min uppfattning så bygger hela
förskolan på att barnen känner trygghet och litar på förskolläraren och på de andra barnen. Då all
barn känner trygghet hos varandra kan man plocka in delar som förskolan bygger på och bygga
vidare tillsammans.

Paulsen (1996) tar upp lika kategorier inom estetiska ämnen som förekommer inom förskolan och
skolan. En kategori är upplevelse och tolkning av konst som handlar om att man ska kunna tolka
bilder. Denna kategori kan man helt utesluta eftersom detta ämne berör det estetiska ämnet
musik. Detta förekommer nog mera troligt i högre åldrar hos barnen.

Paulsen tog även upp uttryckstraditionen som ser vikten av barnets inneboende kreativa förmåga
och att barnens kunskap och behov är väsentliga. Humor och glädje är också något man betonar
inom denna kategori. Paulsen tar även upp estetiska ämnen som metod för att nå psykologiska,
pedagogiska eller sociala mål. Exempelvis att man sjunger och dansar tillsammans för
gemenskap. Detta är även ett hjälpmedel för att nå andra mål inom förskolan som till exempel
naturmål. Dessa två sista, är de kategorier som man kan sätta in förskollärarna jag har intervjuat i.
Överensstämmer med de intervjuade förskollärarnas svar. Jag tycker det är en blandning av båda
två.. Man använder ofta estetiska ämnen som metod för att nå andra mål. Man dansar och sjunger
för att få en gemenskap. Barnens behov och kunskap är också väsentliga. Jag kan inte direkt
härleda mina intervjuförskollärare i ett fack. Något som jag tycker är synd är att estetiska ämnen
används som metod för att nå andra mål. Jag skulle vilja att estetiska ämnen i sig är ett mål på
förskolan och inte bara fungerar som metod. Men varför det oftast är en metod vet jag tyvärr inte.

Jag tycker musiken ska få ta sin fulla rätt och finnas med som ett mål för att främja barnens
motorik och hjälpa till vid språkinlärning som musik också gör. Musik finns vågar jag påstå på
alla förskolor i olika stort omfång. I min studie framkom att en del har musik ofta och andra
förskolor en till två gånger i veckan. Jag håller med det en av förskollärarna sa under
intervjuerna, att man ger barnen en liten sångskatt att bära med sig. Men om man tänker efter,
vad är det som säger att det man sjunger på förskolan blir en sångskatt för just ett visst barn?
Mycket beror ju på hur barnet utvecklas senare och vilken musikstil barnet får. Men jag tycker
man ska göra sitt bästa att ge dem en liten sångskatt att bära med sig om de vill. Man ska berika
barnen med olika sånger och musik som de får ta med sig genom sin uppväxt och
förhoppningsvis genom livet som ett minne från förskolan.

I mitt arbete undersökte jag även förskollärarnas ambitioner med musikarbetet. Många av
förskollärarna såg det som ett hjälpmedel vid inlärning, men även som ett glädjeämne och något
som skapar gemenskap i gruppen. Men hur gör man om det finns några barn på förskolan som
absolut inte tycker om musik när man har det i den vardagliga verksamheten.. Enligt min
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uppfattning är det viktigt att inte fastna i ett mönster. Man måste våga prova på olika andra
möjligheter att skapa gemenskap och glädje i gruppen samt att skapa den ideala miljön för
utveckling och lärande hos barnen.

Musik i den vardagliga verksamheten

Vesterlund (2003) påpekar att då man tänker på ordet musik associerar man till sång men även att
röra sig rytmiskt, dansa och framkalla ljud med hjälp av sin egen kropp. Hammerhøj (1995)
framhåller att de flesta barn vill prova på att skapa ljud med instrument och sin egen kropp. Detta
instämmer Carlsen och Samuelsen (1991) i eftersom de nämner vikten av att barnen får
uppmärksamma ljud och lära sig att skilja dem åt. De framhåller även att musik kan skapas med
hjälp av olika föremål som finns i vardagen och runt omkring oss som kastruller, rösten och vår
egen kropp. Förskollärare 1 och 5 tar upp att musik är ljud även om det bara är ett barn som slår
ett finger mot bordet. Det lyfts även fram att det aldrig är riktigt tyst även om vi tycker det. Ljud
finns som sagt runt omkring oss hela tiden och det kan förskollärare göra barnen medvetna om
genom att spela in ljud på bandspelare och spela upp för barnen.  Jag instämmer i att när det är
tyst är det aldrig tyst. Jag har gjort en övning en gång genom att spela in ljud när man tycker det
har varit tyst. Man blir medveten om att man har fel, det är aldrig riktigt tyst, alltid något som
låter. Jag tycker det är viktigt att låta barnen få lyssna på ljud som finns även när det är tyst. De
får en överblick av alla ljud som finns omkring oss dagligen.

Carlsen och Samuelsen (1991) skriver om det som massmedia erbjuder dagens barn. Om
förskollärare inte bryr sig om dagens massmediautbud och låter barnen lyssna på samma band om
och om igen. Ger detta barnen en passiv inlärning via mediakonsumtion. Då försummas barnens
utvecklingsmöjligheter. Förskollärare tre tycker det är viktigt att barnen får en bredare bild av
musiken är den kommersiella musiken som finns idag. Jag håller med om att det är viktigt att
barnen får en chans att lyssna på olika sorters musik, som tex. folkmusik, rock, klassiskt med
mera. Inte bara ta in den senaste topp tiolistan. Självklart ska de få ta del av den också men inte
bara den. Barnen ska få skaffa sig en egen bild av vad de tycker om för musik och då måste de ju
få den breda repertoar som finns presenterade för dem.

De förskollärare som jag intervjuat arbetade ungefär som jag trodde de skulle göra. Jag var inte
medveten om att det förekom att man sjunger vid blöjbyte men det har gett mig inspiration att
prova på det nästa gång jag ska byta blöjor på barn. Jag finner det särskilt intressant att detta
förekommer på förskolor. Jag har aldrig tidigare hört talas om att förskollärare står och sjunger
för barnen vid blöjbyte. Vid alla tillfällen jag har varit ute vid en förskola så har blöjbyte varit
något man gjort snabbt för det ska gå undan, oftast har man flera barn efter varandra som det ska
bytas på. Men jag fastnade för detta arbetssätt. Det ger barnen ro då man byter på dem. De har
ofta ganska svårt att ligga stilla men med sång så fångar man deras intresse vilket även utvecklar
deras språk. Det är inte enbart roligt, det är också lärorikt för barnet. Om man ser det i ett annat
perspektiv är det inte lätt att lära sig sånger på tex. persiska ti och veta att man uttalar orden och
sjunger det korrekt. Det är därför väldigt viktigt att man lär sig sångerna ordentligt innan man
sjunger för barnen. En hjälp skulle vara om man hade någon vuxen som kunde till exempel
persiska och sedan lärde hela arbetslaget någon sång. Men tyvärr så finns ju inte denna möjlighet
överallt. Men man får göra det bästa av det, vill man lära sig något finns det inget hinder.
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Hjälper eller stjälper läroplanen musik i förskolan?

Följande kan man läsa i Lpfö98:

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. (Lärarförbundet, 2001, s.28)

/…/ 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. (Lärarförbundet,
2001s. 31)

I många fall kan man undra om läroplanen hjälper eller stjälper musiken i förskolan. Dessa två
citat ovan är de enda ställen som musik nämns i Lpfö98, inräknat med alla andra skapande
ämnen. Jag tycker förskolan bygger mycket på skapande ämnen men det har ingen stor del i
Lpfö98. Hur kommer det sig sig? Beroende på hur man granskar Lpfö98 kanske musik och
skapande ämnen inte är så liten del av Lpfö98. Men jag, som älskar musik och skapande ämnen
tycker inte att det nämns tillräckligt i Lpfö98. Man måste tolka och bestämma själv utifrån
läroplanen. Men om man ser det från en positiv synvinkel,  kan man tolka in precis vad man vill i
Lpfö98 då det gäller musik. Det är bara förskollärarnas fantasi på en förskola som kan sätta
gränser för musiken.. Enligt min uppfattning går det inte att direkt svara på om musiken hjälps
eller stjälps av läroplanen.

Förskollärare 6 pratade om att förskolan  i stort innefattas av  musik och sång, bild och form.
Jag håller verkligen med om det att förskolan bygger mycket på skapande ämnen, musik och sång
och bild och form. Detta är några av alla de uttryckssätt som finns på förskolan som man har
tillhands för att hjälpa barnen att utvecklas och lära sig saker. Men det är viktigt att hålla ögonen
öppna, det är inte säkert att alla barn lär bäst genom skapande ämnen. Om man använder sig av
mycket skapande ämnen på förskolan får man inte glömma bort de barn som inte tycker om det
och kanske lär bäst på något annat sätt. Man får inte bli blind utan måste se varje barns utveckling
för sig.

Förskollärarens roll

Uddholm (1993) tar upp att förskollärare är barnets vägvisare för de barn arbetar med.
Förskolläraren måste i vissa fall våga utmana sina rädslor. Många är rädda för att sjungande
påstår att de inte kan. Genom att utmana rädslor bildas nya möjligheter i våra liv. Uddholm
menar att man inte heller får vara rädd för att misslyckas, utan att man bör skratta åt sina misstag
och gå vidare. Jag har många gånger mött förskollärare som är rädda för att sjunga. De tror att de
ska göra bort sig. Man förlorar mer i en barngrupp enligt min åsikt, om man visar att man inte
vågar sjunga än att man sjunger lite falskt. Barnen kan avläsa oss så tydligt om vi tycker det är
roligt eller inte och det färgar deras humör och inställning inför musik. Barn bryr sig inte heller
om vi sjunger precis korrekt bara vi visar att vi tycker det är roligt så har de också roligt.

Vesterlund (2003) framhåller att man måste vara tydlig med barnen då man introducerar nya
sånger. I många fall kan det vara kroppsspråket som förmedlar budskapet bäst. Man får inte heller
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glömma den röda tråden, så planering är väldigt viktigt. Vesterlund nämner vikten av att anpassa
materialet speciellt för sin grupp. Några som instämmer i detta är Jernström och Lindberg (1995)
som även belyser hur viktigt det är att ta in musiken i naturliga sammanhang i förskolan. Jag
håller med om vikten av att ta in musiken i naturliga sammanhang. Musik ska vara en del av
vardagen och något som barnen vet återkommer. Vikten av en röd tråd håller jag också med om
men man måste även våga variera sig i lagom fart. Man får inte fastna i ett spår och inte våga
prova på något nytt.

Miljön på förskolan

I mina intervjuer med förskollärarna kom inte innemiljön på tal även om det är en stor faktor som
påverkar hur bra och lätt man kan ha musik i lokalerna man finns tillgängliga. Jag tycker det är
viktigt att inte glömma bort miljön på förskolan eftersom den påverkar hur förskollärare arbetar
med musik i den vardagliga verksamheten.

Carlsen och Samuelsen framhäver att det absolut viktigaste för arbetet med musik och ljud är
stillhet. Förskolan måste vara planerad och byggd så barn och vuxna kan sitta i en grupp bakom
en stängd dörr. Akustiken är väldigt viktig på förskolan samt att det är ljudisolerat på rätt ställen.
På förskolan skall man även ha möjlighet att vara i ett stort rum och röra på sig utan att krocka
med andra människor och möbler.

Samuelsson och Sheridan (1999)  tar upp att förskolans miljö har stor inverkan på barn och om de
lär eller inte. Förskolans innemiljö sänder ett budskap till barnen om vad som förväntas ske i de
lokaler de vistats i. Miljön skall stimulera, utmana och underlätta barnens lärande, samt göra så
att barnen utvecklas på alla plan genom lek, skaparlust, kreativitet och lustfyllt lärande. Jag håller
med om vikten av förskolans innemiljö och hur den påverkar barnens kreativitet och lärande. Är
allt i vuxnas höjd inspireras barn inte till att vara kreativa och lära sig saker. Men tyvärr så har
många ställen jag varit ute på haft saker högt uppe så barnen måste fråga. Förskolor har ofta små
lokaler och bara en gemensam lite större lokal som man kan ha till exempel rörelselek i. Men
oftast måste man höra sig för så att ingen av de andra avdelningarna är i behov av den just då.
Detta gör att barnen inte kan röra på sig till musik i en stor och rymlig lokal när de vill. Stunderna
blir då mera planerade och kanske missar man guldkornen då barnen kommer med idéerna.

Barnens inverkan

I Lpfö98 står det att barnen ska få en chans att tro på sin egen förmåga genom att handla, röra sig,
tänka själv och att de kan lära sig utifrån olika aspekter som de språkliga, etiska, praktiska,
intellektuella och estetiska. Om barnen ska lära sig att tänka själv måste de ju även få vara med
och bestämma, men på förskolor i dagens samhälle är det oftast önskesånger vid ”storsjung”
barnen får vara med och välja och påverka. Annars är det i slutändan ofta de vuxna som
bestämmer. Det som förskollärare 5 tog upp under intervju tycker jag var väldigt intressant, att de
ska börja arbeta utifrån att barnen inte bara får lämna in önskesånger till de som är ansvarig för
storsjung utan att de ska få vara mer delaktiga. Två eller tre barn från varje avdelning på
förskolan ska få vara med på storsjungmöten och påverka innehållet i dem. De hade provat detta
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inför en höstfest och det blev en stor succé. Barnen älskade att vara på möte med rektorn och
några av fröknarna. De ska arbeta hårt nu framöver med barnens medbestämmande så att de
känner att de är med och påverkar sin vistelse på förskolan.

Jag tycker det är väldigt viktigt att barnen får vara med och bestämma. Barn har väldigt ofta
kloka och smarta idéer på vad man kan göra inom olika områden. Det skadar ingen att lyssna på
barnens idéer, för i slutänden är det ju ändå de vuxna på förskolan som tar det avgörande beslutet.
Men hur ska man variera  så det blir rättvisst och åldersblandat? Det kan vara en fördel att ha
barn  i olika åldrar med på mötet, variera barnen så man inte får barn som inte vill säga något
eller barn som pratar i munnen på varandra. Det kan vara svårt att hitta den bästa kombinationen
men då man gjort det skulle det vara intressant att sitta med på ett möte. Jag skulle vilja höra
barnens tankar och åsikter om det man just för tillfälle har möte om. Förskolan är ju lika mycket
barnens arbetsplats som att det är förskollärarnas arbetsplats. Det är viktigt att samarbeta så det
blir bra för alla parter på förskolor.

Vesterlund (2003) trycker på att man ska ta in nytt material i barngruppen då de är redo för det.
Det är då viktigt, enligt min mening, att man lyssnar på barnen för att få en inblick i om de är
redo för nytt material och vilket material de är intresserade av.

Hur kan man använda sig av musik med barn i olika åldrar?

Hammershøj (1995) skriver att då man använder sig av musik med barn i 1,5-3 årsåldern ska man
använda sig av korta sånger med innehåll som barnen kan relatera till. De är även väldigt
intresserade av att härma ljud som till exempel föräldrarna gör. De kan inte sjunga och spela
samtidigt men deras motorik är så pass utvecklad att man kan göra visa rytmlekar med dem. Jag
tycker något som är viktigt att komma ihåg då man arbetar med barn i denna ålder är att man
lägger grunden för deras framtida musikliv under denna period. Det är väldigt viktigt att man gör
musik intressant och roligt för barnen. Om man skapar ett intresse för musik hos barn, kan det
vara ett hjälpmedel till mycket, att utveckla barnens språk, motoriska utveckling. Många känslor
kan få ventilera i musikens värld. Här läggs grunden för musiken.

Enligt Hammershøj (1995) bör motorisk aktivitet ingå i musikarbetet med barn i 3-4 års åldern.
Musik med barn i 3-4 årsåldern tar Hammershøj upp att när man sjunger med dem bör en eller
annan motorisk aktivitet ingå. Det är även väldigt viktigt att visa på grundrytmen i sånger. Nu
börjar barnet vara så pass utvecklat att man använder sig av rörelser för att rörelser till musik är
ett väldigt bra hjälpmedel för att utveckla barnens språk. Men det är även en möjlighet att både
utveckla språket med rörelser men också barnens motoriska utveckling. Barnen är inte medvetna
om att man tränar deras rörelser om man gör det på rätt sätt, ett roligt sätt.

Reproducera och improvisera är något barnen tycker om att göra i 5-6 årsåldern enligt
Hammershøj (1995). Barnen börjar vara så pass duktig inom musik att de känner till både melodi
och rytm i sångerna. Nu är barnen så pass gamla att man kan experimentera med musik på många
olika sätt. Jag längtar efter chansen att få testa och pröva mig fram med barnen inom musik. Det
blir en utmaning att jobba med barn och musik, men en rolig utmaning
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Jag har i min undersökning intervjuat förskollärare som arbetar med olika åldersgrupper.
Förskollärare 1 har musikstunder varje dag. Det är väldigt styrt av förskollärarna på den förskolan
eftersom barnen är så små. Som Hammarshøj (1995) tar upp passar det bäst med korta
innehållsrika sånger med barnen i denna ålder. Förskollärare 2 och 4 har musikstunder flera
gånger i veckan, minst en gång per dag. Då är det mer rörelselekar och rörelser med i sångerna i
jämförelse med förskollärare 1:s förskola. Förskollärare 3 använder sig ofta av musik i
smågrupper, förskollärare 6 har musik varje dag på medan förskollärare 5 bara har musik 2-3
gånger i veckan. Jag tror mängden musik på förskolorna som förskollärarna arbetar på varierar
dels på grund av åldern på barnen men mest på grund av musikintresset hos förskollärarna. Som
en av förskollärarna nämnde i en intervju, måste det finnas en eldsjäl som älskar musik för att det
verkligen ska vara musik ofta och mycket på förskolan. Jag håller med om att det underlättar med
en eldsjäl men man måste inte ha stort intresse för att kunna använda sig av musik som är så
uppskattat av barnen i förskolan.

Begränsningar och förslag på framtida arbeten

Mitt arbete tar upp mycket om musik på förskolan men inte allt och nu i efterhand  känner jag att
intervjufrågorna gärna hade fått vara flera för att täcka upp mera kring detta område. Det hade
varit intressant med frågor om till exempel miljöns påverkan, men också frågor som mera
ingående handlar om hur de tycker barnens motoriska utveckling stimuleras.

För vidare forskning föreslår jag en undersökning som mera ingående behandlar hur musiken
påverkar barn i olika åldrar. Hur ser det ut i andra städer i jämförelse med denna. Flickor och
pojkars syn på musik i verksamheten. Tycker barnen olika om musik beroende på kön och ålder?
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Bilaga

Intervjufrågor
1. Hur ofta använder ni musik på förskolan?

2.    Vad har ni för musiksituationer på förskolan?
2.1  Hur många planerade situationer?
2.2  Hur många spontana icke planerade situationer?
2.3  Hur ofta håller barnen i egna musikstunder?

3. Vad är musik i förskolan för dig?

4. Hur tolkar du läroplanen utifrån musikaspekten?

5.  Vilka mål och ambitioner har du/ni gällande musik på förskolan?
5.1 Hur har ni arbetat fram målen kring musik?
5.2 Har ni omarbetat målen någon gång?
5.3 Anser du något mål viktigare än något annat mål?
5.4  Är barnen delaktiga i planeringen?

6.  Anser du att barnens motoriska utveckling stimuleras i ert  arbete med musik?
6.1 Varför/ varför inte?


