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Sammanfattning 
 

Avsikten med vår uppsats var att ta reda på om det fanns ett pedagogiskt syfte med musiken i 

förskolan. För att ta reda på det valde vi att göra en kvalitativ undersökning där vi intervjuade 

sex förskollärare med olika profileringar. Dessa var musik, språk, verkstad, natur och 

oprofilerad. I undersökningen tittade vi på likheter och skillnader mellan dessa förskollärares 

förhållningssätt till och användning av musiken. Detta gjordes utifrån fyra områden; 

musiksammanhang, syften med musikaktiviteter, faktorer som styr musik, sånger och 

sångtexter samt faktorer som krävs för arbetet med musik. Vår undersökning jämfördes med 

inhämtad litteratur. 

 

Resultatet visade att det mer eller mindre fanns ett pedagogiskt syfte med musiken i förskolan 

och att det inom samtliga fyra områden fanns både likheter och skillnader mellan 

förskollärarna. Vidare framkom det i resultatet att musiken användes i många olika 

sammanhang. Förskollärarnas syften med musiken var kognitiva, socioemotionella och 

kulturella. Deras val av musik, sånger och sångtexter utgick ifrån de tre didaktiska 

frågeställningarna vad, hur och varför. Enligt våra informanter var de faktorer som krävdes 

för arbetet med musik i förskolan ett gott självförtroende, vilja, mod, initiativförmåga, 

intresse och glädje. De ansåg även att ingen speciell utbildning behövdes men enligt vissa var 

det dock en fördel.   

 

Sökord: pedagogiskt syfte, musicerande, barn 
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Inledning 
Jederlund1 refererar till läroplanen för förskolan (Lpfö-98) där han menar att det går att se en 

förändring vad gäller synen på kunskap och undervisning. Att inhämta traditionella 

faktakunskaper är fortfarande av stor betydelse, men andra synsätt på kunskap har blivit 

livsviktiga. En av dessa är vår förmåga att kommunicera, vilken kan sägas utgöra en 

basfärdighet. Till vår kommunikationsförmåga räknas bland annat den talspråkliga förmågan 

likväl som den musikaliska förmågan. Denna nya syn på kunskap och lärande har vidare i 

statushänseende likställt de olika språkliga uttrycksformerna musik, drama, lek, rörelse, 

bildgestaltande och muntligt och skriftligt språk.  

 

Sedan långt tillbaka har man i svenska barnträdgårdar och daghem arbetat utifrån ett 

ämnesintegrerat synsätt där bl.a. musik, drama och de övriga språkliga 

uttrycksformerna som vi nämnt ovan fått ett utrymme. Avsikten med detta arbetssätt 

är att underlätta för barnen att se helheter och sammanhang och att förstå varför saker 

och ting händer och vilka konsekvenser detta får. Denna arbetsform som numera 

kallas tema är ett kännetecken som lever kvar i dagens förskola.2  

 

Musik som är en av uttrycksformerna är enligt oss ett sätt att variera lärandet och 

dessutom skapar musiken känslostämningar och gemenskap som är minst lika viktig. 

Vi anser även att man kan använda musiken som hjälpmedel i lärandeprocessen 

eftersom barn lär sig på olika sätt. Ann Granberg framhåller att musikens betydelse 

och påverkan på människor går långt tillbaka i tiden:  

 

Genom tiderna har musik haft en stor betydelse i fostran av barn. Redan i det antika Grekland 

framhölls att musik påverkar människors karaktär, att barns andliga livskänsla stärks med musik 

och poesi. Filosofen Platon skrev att musik förstärker poetiska ord med melodi och harmoni, 

levandegör dem och etsar in innehållet i själen. Moderna forskare visar att musik har stor 

betydelse för barns utveckling både vad gäller inlärning och sociala kontakter, att känslomässiga 

ord förstås lättare genom sånglekar och musiklyssnande.3 

 

                                                
1 Jederlund, Ulf. (2002). Musik och Språk –ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling, Runa Förlag 
Stockholm s.23f 
2 Johansson, Gunnel & Åstedt, Inga-Britta. (1993). Förskolans utveckling – fakta och funderingar. Stockholm: 
HLS Förlag s. 83 
3 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber. s. 73 
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I Lpfö-984 framgår att musik är en av uttrycksformerna som ska vara ett medel men också 

utgöra ett innehåll i förskolan. Med hjälp av musiken ska barnen få skapa och kommunicera, 

vilket gynnar deras utveckling och lärande. Att musiken ska utgöra en del i förskolans 

verksamhet framkommer således i läroplanen, men hur ser det ut i olika förskolor i dag?  

 

För att ta reda på detta har vi har valt att studera musikens vikt i förskolan eftersom vi anser 

att den är betydelsefull. Dessutom brinner vi båda för musik och det blev därför naturligt att 

skriva om det ämnet. Vi ville veta hur förskollärare ser på och använder musiken i 

verksamheten. Hur och varför pedagogerna använder musiken, tanken bakom eller om allt 

bara är tradition? Våra erfarenheter från utbildningens VFU är att musiken används på ett 

oreflekterat och traditionellt sätt, att den inte utnyttjas maximalt. Är det verkligen så?  

 

                                                
4 Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för förskolan.  Skolverket. Stockholm: Liber. 
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Syfte och frågeställningar 
Vår avsikt med detta arbete är att ta reda på om det finns ett pedagogiskt syfte med musiken i 

förskolan. För att ta reda på det vill vi undersöka vilka likheter och skillnader som finns 

mellan olika förskollärare med olika profileringar vad gäller deras förhållningssätt till och 

användning av musiken. De likheter och skillnader som finns mellan två förskollärare som 

arbetar på samma förskola är också någonting som vi ämnar utforska. Med utgångspunkt från 

detta har vi formulerat följande frågeställningar: 

• I vilka sammanhang och hur ofta används musiken?  

• Vilket är syftet med olika musikaktiviteter?  

• Vad är det som styr valet av musik, sånger och sångtexter?  

• Vad krävs för att arbeta med musik i förskolan?  
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Bakgrund 
”Sentio, ergo canto – canto, ergo sum!” 

“Jag känner, alltså sjunger jag – jag sjunger, alltså är jag till!” 

Den musiska människans existensbevis.5 

 

Jon-Roar Björkvold6 framhåller i sin bok att redan i mammas mage formas människans 

musiska grundelement som är ljud, rörelse och rytm. Barnet i magen hör musiken i mammans 

röst, tonfall, rytmer, tempo och dynamik som blir grunden till ett musikaliskt modersmål och 

därför startas språkinlärningen redan då. Björkvold skriver även om att leken utgör ett stimuli 

som sätter i gång inre bilder hos människan. Detta gör också böcker och musik. Musik 

påverkar både kroppen och våra sinnen och kan göra att fantasibilder skapas med gränslös 

kraft.  

 

I afrikanska samhällen är Ngoma namnet på musik. Ngoma ses som en helhet där betydelsen 

av ordet innebär att lyssna, se och reagera kroppsligt men att även att människan lever efter 

musiken, känner respekt och via musiken förstår. Björkvold menar att barnen har samma 

totalupplevelse och ser musiken som en helhet.7 

 

Granberg8 framhåller att sång, musik och rörelse hör ihop för småbarn eftersom sång och 

musik stimulerar deras rörelsebehov. När de rör sig uppstår en lust att skapa egna ljud. Vidare 

pekar Granberg på att kroppen i många traditionella barnvisor får en undanskymd plats och 

att det enbart är rösten som nyttjas. Sånger med rörelser fungerar bättre för energifulla barn 

som använder hela kroppen i sitt lärande. Förutom att barnens rörelsebehov bör bli 

tillfredsställt så är det viktigt att sånger eller visor upprepas och sjungs åtskilliga gånger. Att 

barn får önska sånger är också något som förskolläraren bör ta hänsyn till, ”vilket kan 

innebära att samma sång upprepas dagligen i flera månader”.9  

 

Jederlund10 framhåller att barn genom att sjunga egna sånger eller spontana sånger som blir 

till i nuet uttrycker en känsla. Sången blir i lek med andra barn ett kommunikationsmedel 

eller en förstärkning av barnets närvaro i leken. Barnsång är för Jederlund en synonym till 

                                                
5 Björkvold, Jon-Roar. (1991). Den musiska människan. Stockholm: Runa Förlag. s. 52. 
6 Ibid. s.15ff 
7 Ibid. 
8 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber 
9 Ibid. s.75 
10  Jederlund, Ulf (2002) Musik och språk – ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling, Runa Förlag 
Stockholm s.65 
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alla former av barnets egna spontana sång. Barnvisa däremot menar han är en visa för barn 

men skriven av vuxna.  

  

I Jederlunds bok11 tar Reid, en brittisk filosof, upp tre faktorer som samverkar med varandra 

och som utgör en förutsättning för att verklig kunskap ska uppnås. Dessa tre är vilja – känsla 

– tanke. För att kunna bearbeta sina känslor språkligt och tankemässigt krävs det att 

människan i alla upplevelser är närvarande i sina känslor och mottaglig för världen. Reid 

menar att det således inte är möjligt att uppnå kunskap endast på ett tankemässigt plan. De 

övriga två faktorerna, vilja och känsla, kan inte uteslutas eftersom kunskapen då blir 

otillräcklig.  

 

Jederlund12 menar att vi kan få verklig kunskap genom musikupplevelser eftersom de 

frambringar känslor av gemenskap och lust som motiverar och inspirerar oss att erhålla nya 

upplevelser som utvidgar vår förståelse. Upplevelser och de erfarenheter som upplevelserna 

slår an inom oss ger således en beständig kunskap. I Reggio Emilia och Bifrostskolan arbetar 

lärarna efter detta förhållningssätt då de inleder ett nytt tema. Barn ges kulturupplevelser 

likväl som upplevelser som stimulerar de olika sinnena. Dessutom får de vara gestaltande 

konstnärer och skapa själva. Genom de skilda upplevelser som barnen erfar samlar de sina 

tankar och utvecklar sitt språk samtidigt som de formulerar frågor och bildar begrepp. 

 

I Att läsa och skriva13, en kunskapsöversikt som utgivits av Myndigheten för skolutveckling 

beskrivs det vidgade text- och det vidgade språkbegreppet. Med det vidgade textbegreppet 

menas att vi människor skapar mening på olika sätt. Detta kan ske genom samtal och 

litteratur men också genom andra uttrycksformer såsom film, bild, musik, drama, dans och 

rörelse där vi använder oss av olika sinnen. Det vidgade språkbegreppet handlar om att det 

förutom tal- och skriftspråk även finns bildspråk, musikens språk samt dansens och rörelsens 

språk. 

 

                                                
11 Jederlund, Ulf (2002) Musik och språk – ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling, Runa Förlag 
Stockholm s.65 
12 Ibid. 
13Myndigheten för skolutveckling (2003), Att läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterad erfarenhet, http://www.multimedia.skolutveckling.se/data/object/5318/531824.pdf. 2006-02-08. 
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Två musikpedagogiska synsätt 
I en rapport från forsknings- och utvecklingsarbete i förskolan14 beskrivs två olika 

musikpedagogiska synsätt som präglat verksamheten i förskolan. Det ena som utgår från en 

äldre musikpedagogik, med rötter i 1800-talet, handlar om att vuxna gör musik för barn och i 

viss mån med barn. Barn ses som vuxna fast mindre och barnen ska få ta del av samma musik 

som vuxna fast enklare, som t.ex. Alice Tegnérs klassiska barnvisor eller Gullan Bornemarks 

barnvisor. Musiken i undervisningen är till för att barnet ska lära sig värdera och utöva god 

musik för att prestera något som de kan visa upp. Musicerandet är till för ljudens skull eller 

för andras skull och sker på en ledares villkor. Viktiga aspekter i musiken är att försöka göra 

rätt och att få en bred repertoar. Känslan som förmedlas är att de kan men du kan inte. 

 

Det andra och nyare musikpedagogiska synsättet, som tillkom på 1970-talet, har sin 

utgångspunkt i musikens funktion för barnets utveckling i allmänhet och på musik med och 

av barn. Musiken är ett sätt att kommunicera med varandra, leva och mötas. Det handlar om 

att känna glädje tillsammans och att fungera med andra. Lärandet sker på egna villkor och för 

individens egen skull och utövandet sker i samspel med andra i gruppen. Betydelsefulla 

perspektiv i musiken är användningen av många situationer och förmågan att lyssna och 

svara. Dessutom tränas fantasin och barnen får pröva ljud och leka. Känslan som förmedlas 

är att alla kan.15 

 

Styrdokument om musikens roll i förskolan 
 
Malm och Heyden16 skriver i sin rapport om barnstugeutredningen som kom 1972 med sitt 

betänkande om förskolan. I detta förslag till utformning av förskolan har Bertil Sundin i en 

bilaga skrivit om musiken i förskolan. Han framhåller då att barnstugeutredningen i sin 

målsättning för förskolans verksamhet betonar två aspekter, den socioemotionella och den 

kognitiva. Den socioemotionella aspekten innebär att barnet utvecklar en grundläggande tillit, 

självkänsla och initiativförmåga och den kognitiva aspekten handlar om utveckling av barnets 

motoriska, perceptuella och andra intellektuella förmågor.  

 

                                                
14 Malm, Krister & Heyden, Ulli (1982) Alla barn är musikanter – rapport från forsknings- och 
utvecklingsarbete i förskolan 1973-80, Rikskonserter Stockholm s. 16ff 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Utifrån dessa två perspektiv menar Sundin att huvudmålet med musiken i förskolan är att ge 

barnen möjlighet att få bredd och variation i sin estetiska utveckling. Detta innebär att läraren 

i olika musikaliska aktiviteter utgår från det som är intressant eller angeläget för barnen och 

på så sätt försöker förstå barns tankar och upplevelser. Dessutom bör läraren ge barnen 

verktyg så att de själva på ett varierat sätt kan producera musik utifrån sitt tycke och sin 

smak. Utgångspunkten är då att läraren inte ska förvänta sig att alla lär sig samma saker 

eftersom barn utvecklas åt olika håll men dock på samma gång ge barnen möjlighet att 

genom musiken öva sig på att ta hänsyn och samarbeta. Vidare handlar det om att göra 

ljudmiljön stimulerande för barnen och se till att musik upplevs som ett forum för trygghet 

och gemenskap. Utöver detta ska barnen i förskolan utveckla en positiv inställning till musik 

som kännetecknas av nyfikenhet och uppskattning. Genom musiken kan barnen också lära sig 

kontraster som hög/låg och enkla begrepp utifrån frågor som; Vad hörde du? Vad hände i 

musiken? Med hjälp av olika rytm- och melodiinstrument eller genom öra, röst och kropp kan 

barnen utveckla en del basfärdigheter och den musikaliska träningen kan också hjälpa barnen 

att behärska de olika uttrycksmedel som den egna kroppen har.17 

 

I Pedagogiskt programmet för förskolan från 198718 poängteras betydelsen av att barnen 

förutom det talade språket får använda, bearbeta, skapa och utvecklas genom andra 

uttryckssätt som exempelvis sitt kroppsspråk, bild och form, sång och musik, samt rytmik 

och dans. Musik, drama, dans och sång är viktiga delar i alla kulturer och ett sätt för barn att 

uttrycka sina känslor och tankar. Om det finns barn från olika länder i förskolan bör barnen få 

sjunga sånger och lyssna på musik från deras hemländer. Musik, sång och rytmik ger också 

upphov till känslor av gemenskap och glädje och i förskolan ska barnen stimuleras till att 

sjunga, spela och använda sin röst, men också till att skapa ljud och rytmer eftersom dessa 

delar är viktiga i barnens upplevelser av sin omvärld. Att barn ska få en möjlighet att sjunga, 

spela och lära varandra olika sånger och ramsor är också aspekter som framhålls i 

Pedagogiskt program för förskolan och en förskollärare som exempelvis behärskar gitarr 

utgör ett tillskott vid skapandet av musik i olika former. Dessutom är det viktigt att barnen i 

förskolan får en sångskatt som de kan bära med sig och att de äldre förskolebarnen får lyssna 

på varierande musikstilar. 

 

                                                
17 Malm, Krister & Heyden Ulli (1982) Alla barn är musikanter – rapport från forsknings- och 
utvecklingsarbete i förskolan 1973-80, Rikskonserter Stockholm s. 22f 
18 Socialstyrelsen. (1987). Pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: Socialstyrelsen. s.34f 
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Att låta barnen skapa och kommunicera i olika uttrycksformer som exempelvis sång och 

musik, rytmik eller dans och rörelse är ett av uppdragen som förskolan har, vilket framhålls i 

Lpfö-98.19 Dessa uttrycksformer ska då, enligt läroplanen utgöra både innehåll och metod i 

förskolan och de ska också bidra till barns utveckling och lärande. Ett annat uppdrag är att ge 

barnen möjlighet att utveckla sin självständighet, sin handlingsförmåga, sin rörelseförmåga 

och sitt lärande med utgångspunkt från estetiska, sinnliga, praktiska, etiska, intellektuella 

samt språkliga aspekter. Under mål att sträva emot tas det också upp om barns skapande 

förmåga och om förmedling genom olika uttrycksformer:  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans 

och drama.20 

 

Forskning om musik och dess betydelse för inlärning 
 
I Musik och språk tar Jederlund21 upp om forskning kring musikens roll i förskolan och den 

forskning som han återger har främst en kognitiv, inlärningspsykologisk utgångspunkt. 

Forskning kring effekterna av utökad musikundervisning på barns inlärning har gjorts främst 

i USA och Schweiz. Dessa effekter berör då framför allt musikens påverkan på inlärning i 

ämnena matematik och språk. Två av forskarna som Jederlund refererar till är Frances H 

Rauscher, cellist och doktor i psykologi, och Gordon Shaw, forskare i psykiatri. En studie 

som dessa två forskare har gjort gick ut på att de lät 34 treåringar göra sig bekanta med 

pianot. Detta skedde regelbundet under en sex månaders undervisningsperiod. Forskarna 

testade, före och efter perioden, barnens spatiala förmåga och jämförde sedan dessa barns 

resultat med tre andra grupper av barn. Den första gruppen hade i stället för 

pianoundervisning haft undervisning i data. Den andra gruppen hade deltagit i sångaktiviteter 

som var uppbyggda på ett informellt sätt och den tredje gruppen hade inte haft någon riktad 

undervisning alls. Det test som gjordes med de fyra grupperna före undervisningsperioden 

hade med avseende på den tidsspatiala förmågan visat likartade resultat medan testet som 

gjordes efter undervisningsperioden visade att pianogruppen hade ett bättre resultat. Den 

tidsspatiala förmågan ”har med förståelse av abstrakta förhållanden mellan objekt att göra; 

det kan till exempel handla om förmåga att förstå proportioner, eller om att spela schack. Den 

                                                
19 Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för förskolan.  Skolverket. Stockholm: Liber. 
20 Ibid. s. 12f 
21 Jederlund, Ulf (2002) Musik och språk. Stockholm: Liber 
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tidsspatiala förmågan är viktig i exempelvis matematik och fysik”.22 Denna sortens forskning 

har dock blivit kritiserad av Winner och Cooper, två forskare vid Harvard Universitet. Deras 

slutsats är: ”Det finns inget stöd för antagandet att det förekommer ett orsakssamband mellan 

undervisning i estetiska ämnen och prestationer i andra ämnen.”23 

 

Musikens användningsområden i förskolan 
Vardagssituationer 

Ann Granberg24 skriver om att det finns många olika möjligheter där musiken kan användas i 

dagliga sammanhang. I skötrummet kan förskolläraren ge sin uppmärksamhet till det enskilda 

barnet och sjunga rörelselekar som Mormors lilla kråka och Rida ranka vilket ger ökad 

kroppsuppfattning, rörelseförmåga och glädje. Vidare framhåller Granberg att ”Skötrummet 

lämpar sig utmärkt för sång, ger ett effektfullt eko och sång ger ytterligare språkstimulans.”25 

Fler vardagstillfällen som förskollärarna kan ta till vara på och ge barnen extra 

uppmärksamhet är vid på- och avklädningssituationerna när barnen ska gå ut. Förskollärarna 

kan använda sig av sånger, rörelselekar, fingersagor, rim och ramsor när kläder tas på eller 

av. En del barn vill höra en vaggvisa när de ska sova för att komma till ro. Vilan ger tillfälle 

för den vuxne att samtala, läsa sagor, ramsor och sjunga sånger för barnen som utvecklar 

deras språk. När barnen vaknar kan lugnet behållas och en trygg stämning skapas genom 

lyssnandet på lugn klassisk musik. Mellan de olika fasta aktiviteterna under dagen 

uppkommer ibland en väntan för barnen som lätt kan leda till att det blir stökigt. För att 

förhindra detta kan förskolläraren även i denna situation använda sig av sång, ramsor och 

lekar vilket skapar stunder som stimulerar barnens språkförmåga samtidigt som barnets 

känsla av trygghet och gemenskapen i gruppen stärks. Andra situationer där sång kan få en 

plats är att sjunga om det barnen gör. Det finns färdiga sånger om till exempel att cykla, städa 

och gunga men det går lika bra att göra egna sånger. Till sagor kan man hitta sånger som 

kompletterar händelser eller figurer i berättelsen. 

 

Jernström och Lindberg26 framhåller betydelsen av att barnen får sjunga utanför 

verksamhetens väggar eftersom det då finns ytterligare en mottagare som bekräftar det 

barnen gör på förskolan. Exempel på sådana platser där barnen kan uppträda genom sång 
                                                
22 Jederlund, Ulf (2002) Musik och språk. Stockholm: Liber. s. 110 
23 Alexandersson, Mikael. De estetiska arbetsprocesserna i skolan. Film och mediepedagogik i skolan, 
seminarium inom ramen för projektet Kultur för lärande, Skolverket, Tekniska Nämndhuset i Stockholm den 6 
april 2000. 
24 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber. s. 49ff. 
25 Ibid. s. 49. 
26 Jernström, Elisabet & Siw Lindberg. (1995). Musiklust. Stockholm: Runa förlag. 
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musik eller dans är servicehus, andra förskolor, olika företag eller andra arbetsplatser och 

sjukhus. 

 

Samling 

Andra situationer som Granberg27 beskriver är olika sorters samlingar där sång och 

musik, sagor, rim och ramsor samt lek och rörelse är huvudinslag. Vidare framhåller 

Granberg att samlingar alltid har funnits i förskolans verksamhet och att ”Dess form 

av en cirkel och mycket av dess nuvarande innehåll, som sånglekar och samtal om 

naturens årstidsväxlingar kan spåras till Friedrich Fröbels barnträdgårdar”. 28 När det 

gäller innehåll och upplägg ser en samling ungefär likadan ut i alla förskolor där 

förskolläraren dagligen vid samma tid och plats håller i denna. Samlingen kan dock 

förekomma mer än en gång per dag. Barnen placeras i en cirkel alternativt en 

halvcirkel så att alla har möjlighet att se varandra. Innehållet i en samling kan variera 

men den bör inledas och avslutas på samma sätt. Ett exempel på en inledning kan vara 

att förskolläraren sjunger en sång, tänder ett ljus eller läser en ramsa. Andra fasta 

punkter är upprop, samtal om väder och datum, sånger mm. Barnens personlighet, 

ålder, förståelse samt förmåga att ta till sig innehållet måste vara utgångspunkter vid 

förskollärarens planering. Denna återkommande aktivitet kan skapa en trygghet i 

gruppen, lära barn turtagning och att ta hänsyn samtidigt som de får stå i centrum. 

Dessutom tränas barnens förmåga att lyssna och koncentrera sig. Sång och musik, 

rytmik och rörelse, samt rim och ramsor är moment som kan vävas in i en samling 

eller utgöra egna samlingar. De sånger som sjungs i dessa olika samlingar bör höra 

ihop med övrigt innehåll, årstid, väder, saga eller tema. Musik kan få en plats i en 

samling då barnen spelar tillsammans, får lyssna till färdiginspelad musik eller när 

pedagogen ackompanjerar sånger och lekar med ett instrument. Egna 

musikinstrument som tillverkats kan också användas. Förskolläraren kan dessutom ha 

olika bilder, flanobilder eller leksaksdjur som illustrerar sångerna så att barnen förstår 

vad som sjungs. 

 

Rytmik- och rörelsesamling 

Granberg hävdar att: 

 

                                                
27 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber.  
28 Ibid. s. 66. 
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Småbarn har ett stort rörelsebehov. De klättrar och klänger, smakar och känner. De lär genom 

att göra, så kallad handlingsinlärning. Småbarn har en oerhört stor rörelseglädje. För dem 

hänger musik och rörelse ihop, som ett enda begrepp. Det lilla spädbarnet som precis lärt sig stå 

med stöd, gungar i knäande dans i takt med musik. Rörelselekar, sånger, musik, rim och ramsor 

lockar alla barn. Småbarn rör sig till ljud, de ackompanjerar sina rörelser med egna ljud och de 

för långa pratsjungna monologer.29  

 

Denna rörelseglädje och det rörelsebehov som barn har menar Ann Granberg30 att 

förskolläraren kan ta tillvara på i rytmik- och rörelsesamlingar. När förskolläraren 

planerar dessa kan de delas upp i fyra olika moment – inledning, tema, avspänning 

och avslutning. I inledningen kan upprop vara en bra start eftersom varje barn blir 

sett. Sedan kan en uppvärmning följa där barnen får använda hela sin kropp och röra 

sig till musik i ett varierat tempo. I temat lägger förskolläraren in till exempel 

rörelsevisor om olika djur om nu djur är temat. Rörelsevisor gör att barnen utvecklar 

sitt språk, lär sig nya begrepp, får en ökad kroppsuppfattning och kopplingen mellan 

kropp och tanke stärks. I avspänningsmomentet passar det bra med någon rofylld 

musik där barnen får varva ner. Genom detta lär de sig hur det är att vara spänd och 

avspänd och ökar sin koncentration. Vid avslutningen kan en sång eller ramsa som 

tydligt visar att nu är det slut vara användbar.  

 

Under rytmik- och rörelsesamlingarna utvecklas hela barnet. De lär sig musik men de 

får även känna glädje, rytm och puls, öka sin rumsuppfattning, utveckla sin motorik, 

koordination och balans samt sin kreativitet och fantasi. Genom att erfara den egna 

kroppens möjligheter och begränsningar ökar tryggheten både på det individuella och 

sociala planet. Ökad självkänsla, koncentration och social träning är tre andra faktorer 

som utvecklas.31 

 

Tema 

Jernström och Lindberg32 skriver om att synliggöra barns olika hemländer genom ett 

temainriktat arbetssätt. Musik, sång och dans kan då utgöra delar genom att barnen, i 

anslutning till det pågående temat, exempelvis får lyssna på musik, sjunga sånger eller dansa 

danser från de olika kulturerna.  

 
                                                
29 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber. s. 87 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Jernström, Elisabet & Siw Lindberg. (1995). Musiklust. Stockholm: Runa förlag. 
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Johansson och Åstedt33 betonar att barn i ett temaarbete får möjlighet att använda sitt språk, 

sin kropp och sina sinnen, sin fantasi och sin kreativitet i aktiviteter där de bygger, sjunger, 

målar konstruerar, löser problem eller samarbetar.  

 

Paulsen34 pekar på att förskolan vid ett tematiskt arbetssätt ofta använder de estetiska ämnena 

som ett hjälpmedel för att nå andra mål. Hon menar då att detta inte är felaktigt eftersom 

förskolan har ett helhetstänkande. Däremot anser Paulsen att de konstnärliga aktiviteter har 

sina egna mål och ambitioner, vilket inte får förbises. Vidare tar Paulsen upp det faktum att 

förskolan ofta kritiserats för att använda de estetiska ämnena utan att ha någon pedagogisk 

tanke bakom. Enligt Paulsen kan dessa aktiviteter ha mål i sig, som t.ex. utveckling av 

barnets personlighet och förbättring av språket. De estetiska aktiviteterna bör då utgöra ett 

komplement till huvudmålet som kan vara att barnen ska öka sin kunskap och förståelse om 

världen runt omkring sig och få en insikt i det som de själva känner och tänker. 

 

Positiva effekter med användandet av musik i förskolan 
Svend Rossen redogör i Barnets utveckling – en helhet35 för den socioemotionella och den 

kognitiva aspekten som han menar att man kan dela in barns utveckling i och som kan sägas 

utgöra en målsättning för arbetet med musik. Socialstyrelsen och Ann Granberg framhåller 

att musik kan ses utifrån en kulturell aspekt. 

 

Den socioemotionella (socialtkänslomässiga) aspekten  

Den socioemotionella aspekten behandlar människan på två plan; på det individuella och det 

sociala. När det gäller det individuella menar Rossen att initiativtagande är en faktor som 

uppnås genom att barnet eller människan bygger upp sin identitet.  När barnet genom musik 

skapar, åstadkommer något, ger uttryck åt sig själv och använder sin egen kropp som verktyg 

bygger de upp sin egen identitet. Vid detta identitetsbyggande lär barnen känna sina styrkor 

och svagheter, skapar självtillit samt lär sig om sina behov och känslor. Förutom att musiken 

bygger upp identiteten framhåller Rossen att musiken också ger individen ett egenvärde och 

självförverkligande.  

 

                                                
33 Johansson, Gunnel & Åstedt, Inga-Britt. (1993). Förskolans utveckling – fakta och funderingar. Stockholm: 
HLS Förlag. s. 83. 
34 Paulsen, Britt. (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur.  
35 Rossen, Svend. ”Barns musikaliska utveckling” red. Jerlang, Espen (1994), Barnets utveckling – en helhet. 
Stockholm: Runa förlag.  
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När det gäller det sociala planet framhåller Rossen att sång och musik ger upphov till 

gemenskap. Att spela, leka en sånglek och sjunga tillsammans sprider dessutom glädje i 

gruppen. Musiken utvecklar också olika sociala spelregler som hänsynstagande, turtagning, 

initiativförmåga, givande och tagande samt förmågan att anpassa sig efter andra och att stå i 

centrum. Genom musiken kan de sociala roller som byggs upp inom en grupp brytas eftersom 

barnen t.ex. i en sånglek får en ny roll som de inte är vana vid. 

 

Den kognitiva (kunskapsmässiga) aspekten 

Musik stimulerar hörsel-, syn-, känsel- och rörelsesinnet och musikaktiviteter utvecklar 

därför en förståelse för omvärlden. Musiken bidrar också till den motoriska utvecklingen, 

gynnar koncentrationen och utvecklar talapparaten. Talapparaten övas i sång och då handlar 

det om träning av röst, andning och artikulation. En annan sak som utvecklas är språket, 

vilket handlar om att tillgodogöra sig begrepp. Barnen använder sin kropp för att bekanta sig 

med sin omgivning och desto fler erfarenheter av experimenterande och sensomotorisk 

(samarbete mellan sinnesutryck och kroppsrörelser) karaktär ju bättre begreppsbildning. De 

musikaliska aktiviteter som innebär att barnen får röra på sig, experimentera och improvisera 

främjar fantasin och kreativitet men även språkutvecklingen. Denna kan också stärkas genom 

sångtexterna om barnen får koppla samman rörelser och gester med orden.36  

 

Kulturella aspekten 
Med barnkultur menas kultur för barn som skapats av vuxna t.ex. barnböcker, serietidningar, musik- och 

teaterföreställningar, gymnastikuppvisningar och TV-program för barn. Men barnkultur är också den 

kultur som startas av vuxna och växer fram tillsammans med barn, när barn och vuxna gemensamt skapar 

i lera, färg, trä, musik eller berättelser. Även den kultur som skapas av barn utan direkt vuxeninblandning 

ingår i barnkulturen. Det är lekar, rim, historier och sånger som utvecklas och överförs från barn till barn, 

generation efter generation. Barnkulturen är inget som är skilt från den övriga kulturen utan präglas av 

vuxenkulturen och den omgivande verkligheten.37  

 

Att både barn och vuxna ska kunna delta i det kulturutbud som finns är en viktig demokratisk 

grundsats. Detta innebär att barn i förskolan ska få erfara, delta och vidga sina erfarenheter 

med avseende på det lokala kulturutbudet. Genom detta ges de möjlighet att använda de 

resurser som samhället erbjuder vilket ger dem tillfälle att få nya intressen. Vid kulturbesök i 

form av teater eller annat är det viktigt med förberedelser och uppföljning för att dessa ska 
                                                
36 Rossen, Svend. ”Barns musikaliska utveckling” red. Jerlang, Espen (1994), Barnets utveckling – en helhet. 
Stockholm: Runa förlag. 
37 Socialstyrelsen. (1990:4). Lära i förskolan. Allmänna råd från socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen. 
s.89 
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kännas meningsfulla och bli till glädje för barnen. De barn som ofta besöker bibliotek, teatrar 

och går på konserter gör det gärna i vuxenlivet också.38  

 

Utöver det lokala kulturutbudet så kan förskolläraren inom förskolans väggar bevara 

kulturarvet genom att lära barnen olika sång- och danslekar. Dessa binder samman unga som 

gamla och sång- och danslekarna förekommer också över hela världen. I de barngrupper där 

barn från olika kulturer möts är dessa lekar användbara eftersom de utgör ett igenkännande 

element för barnen. Dessutom är det likheter som återfinns mellan olika länder med avseende 

på olika sång- och danslekar större än de skillnader som kan förekomma. Den mångkulturella 

barngruppen utgör på så sätt en möjlighet för barnen att dra lärdom av varandra och känna en 

gemenskap utöver de hinder som skilda språk ofta skapar.39 

 

Granberg40 menar att sångstunder i förskolan med sånger och barnvisor förmedlar kultur och 

tradition eftersom de utgör en del av kulturarvet. Små grodorna och Räven raskar över isen 

är exempel som Granberg ger på traditionella dans- och ringlekar som tillhör vårt kulturarv. 

Dessa lekar passar enligt henne utmärkt för småbarn. 

 

De didaktiska frågeställningarna  
Lindström och Pennlert41 framhåller att undervisningen har olika dimensioner och de skriver 

om hur man som lärare ska göra och vad man bör tänka på vid planerandet av en aktivitet. De 

delar på så sätt in undervisningen eller planerandet av en aktivitet i tre områden eller 

didaktiska frågor. Dessa är vad, varför och hur. Dessa tre frågor går ibland in i varandra. 

Samtliga frågor kan ställas både före och efter aktiviteten.  

 

Vad? (innehåll) 

Denna didaktiska fråga handlar om hur innehållet ska se ut. I förskolan eller andra 

pedagogiska verksamheter ska barnen fokusera och bearbeta ett speciellt innehåll och på så 

sätt få nya kunskaper och tankar kring ämnet. Lärarna måste välja ut vad, av allt i vår tillvaro, 

som barnen ska lära sig. Detta kan styras av hur barnens förkunskaper, förutsättningar så som 

ålder, intressen och önskemål ser ut, vilket gör att barnen får ett direkt eller indirekt 

                                                
38 Socialstyrelsen. (1990:4). Lära i förskolan. Allmänna råd från socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen. 
s.91f 
39 Allmänna råd från socialstyrelsen. (1990:4). Lära i förskolan. Stockholm: Socialstyrelsen. 
40 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber. 
41 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. (2003) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 
Umeå universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen.  
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inflytande på hur innehållet utformas. De olika uppfattningar som barnen har om det innehåll 

som ska behandlas kan också jämföras eftersom pedagogisk verksamhet oftast sker i grupp. 

Även vilka förkunskaper, erfarenheter, värderingar och vilken kunskapssyn läraren har styr 

hur innehållet kommer att se ut. Vilka mål läraren har med aktiviteten styr också innehållet.42 

 

 

Varför? (syfte) 

Här ska läraren fundera på vilka syften och mål han/hon har med aktiviteten, vilket bl.a. 

handlar om att välja metoder och innehåll. Det handlar vidare om vilka kunskaper, vilken 

kompetens och vilka tankar man vill att barnen ska utveckla. Hur målen ska utarbetas måste 

utgå ifrån barnens förkunskaper och behov. En anledning till att läraren väljer ett 

undervisningsinnehåll kan vara att barnen ska öka sin handlingsberedskap, handlingsförmåga 

och sin förståelse. Förutom lärarens egna mål med aktiviteten eller undervisningen finns det 

gemensamma mål i de olika verksamheternas läroplaner och kursplaner.43 

 

Hur? (metoder och material) 

Denna fråga inriktas på hur läraren lägger upp sin aktivitet för att bearbeta ett visst innehåll. 

Det handlar således om att försöka hitta passande former, metoder och material. Dessa kan 

varieras på många olika sätt beroende på innehåll och mål med aktiviteten. Hur mycket 

barnen får vara med och bestämma, men även hur vana barnen är vid aktiviteten man ska ha 

styr hur läraren lägger upp sin aktivitet. Frågor som man som lärare kan ställa sig är: Hur 

lång tid finns till mitt förfogande? Hur ska aktiviteten avslutas och hur ska barnens lärande 

utvärderas?44 

 

Pedagogiskt förhållningssätt till musik 
Vesterlund45 betonar vikten av att sätta glädjen i fokus vid olika musikaktiviteter. Hon 

skriver: ”Visa att du själv tycker att det du gör är roligt! Om du är glad få du glada barn.” 46 

Andra faktorer som hon anser viktiga för det musikpedagogiska arbetet är att våga söka sig 

fram, att utforska och hitta nya lösningar, det vill säga att inte vara rädd för att improvisera. 

Det handlar således om att våga gå utanför planeringen och att vara mottaglig för barns idéer. 
                                                
42 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. (2003) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 
Umeå universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Vesterlund, Mallo. (2003) Musikspråka i förskolan. Stockholm: Runa Förlag. 
46Ibid. s. 22 
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Dessutom ska förskolläraren ta hänsyn till barnens förutsättningar, behov samt intressen vid 

planeringen och genomförandet av olika musikaktiviteter.  

 

Hammershøj47 framhåller att vid musicerande med barn bör förskolläraren samspela med 

barnet i dialogform. Fyra egenskaper är då viktiga för samspelet och de innebär att den vuxne 

inte ska vara styrande utan inta en lyssnande, understödjande, inspirerande och accepterande 

hållning. Dessutom är det viktigt att den musikmiljö som förskolläraren skapar får varje barn 

att känna tillit, trygghet och en vilja eller lust att tillsammans med andra barn laborera med 

ljud och rörelser. Vidare menar Hammershøj att det handlar om att varje förskollärare 

funderar, reflekterar och experimenterar för att finna sina sätt att undervisa på.  Detta kan 

upplevas som en nackdel, att det inte finns någon färdig mall att arbeta efter. Fördelen är att 

det skapar förutsättningar för den förskollärare som är kreativ och undersökande att variera 

sina arbetsmetoder efter olika barngrupper. Dessutom bör han/hon vara öppen för att få 

inspiration från olika håll och utveckla sitt förhållningssätt eller sina metoder på samma gång 

som kunskapen och erfarenheten utvidgas. 

 

Ann Granberg48 menar att det finns för- och nackdelar med att använda sig av färdiginspelat 

material från band eller Cd-skivor. En fördel är att förskolläraren på så sätt har en chans att 

utöka sin sångrepertoar. En nackdel däremot är det höga tempot på inspelade sånger, vilket 

ofta försvårar möjligheten för små barn när det gäller att hinna göra rörelser. Att endast 

lyssna till färdiginspelat material är en annan svårighet för småbarn. Om förskolläraren i 

stället kan spela något instrument underlättar det möjligheten att följa rytmen och hålla 

tempot samtidigt som det blir lättare att sjunga tillsammans och att röra sig till sångtexterna.49 

Vesterlund menar att ett roligt sätt att leka fram ljud är att använda sig av kroppen som 

instrument och klappa eller slå på den, s.k. bodypercussion. 

 

Förskolornas profileringar50 
De fem förskolor som ingår i vår undersökning har olika profileringar. Fyra av dem har 

uttalade profileringar och dessa är musik, språk, verkstad och natur. Den femte har ingen 

uttalad profilering och den har vi valt att kalla oprofilerad. 

 

                                                
47 Hammershöj, Henny. (1997) Musikalisk utveckling i förskoleåldern. Lund: Studentlitteratur 
48 Vesterlund, Mallo. (2003) Musikspråka i förskolan. Stockholm: Runa Förlag. 
49 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber. 
50 Informationen om varje förskola har vi fått från respektive förskolas hemsida. Dessa kan vi dock inte återge 
här eftersom vi vill bibehålla förskollärarnas anonymitet. 
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Musikprofilerad 

Denna förskola med 1-5 åringar är sedan år 2000 en musikinspirerad förskola. En av 

avdelningarna där barnen är 4-5 år har musikprofilering medan de övriga, där barnen är 

mellan 1-4 år, är musikinspirerade. På den musikprofilerade avdelningen har samtliga 

pedagoger51 gått en fortbildningskurs i musik och bestämt sig för en musikprofilering, vilket 

gör att den avdelningen kan kalla sig för musikprofilerad.  

 

Hela verksamheten genomsyras av musik i olika former. Barnen får exempelvis musicera 

genom att de får lära sig spela trummor eller andra rytminstrument. Dessutom har 5-åringarna 

en ukuleleskola. Vidare används musiken som bas i olika samlingar varje dag. Grundtanken 

med att ha musik som inriktning är, enligt pedagogerna, att barnen förutom en musikalisk 

utveckling även utvecklas motoriskt, språkligt, socialt och intellektuellt.  

 

Språkprofilerad 

Denna förskola med 1-5 åringar har inriktning mot språk och kommunikation och i sin 

verksamhet betonar pedagogerna det lustfyllda lärandet. Dessutom menar de att barn med sin 

kreativitet, med hjälp av alla sinnen och den egna kroppen upptäcker sin omgivning.  

 

I sin verksamhet har de ett språkpass för 3-5 åringarna avsatt varje morgon åt engelska, 

franska, spanska och tyska. Under passen får barnen komma i kontakt med dessa språk och 

olika kulturer. Målet med språkpassen är att skapa en god grund för läs- och skrivinlärning 

och att förhindra svårigheter med detta längre fram. Pedagogerna framhåller även att om 

barnen redan i förskoleåldern får en viss medvetenhet om nya språk gör detta att de förbättrar 

sitt modersmål och får en utökad språklig kännedom vilket leder till att barnens 

självförtroende och bild av sig själva stärks.  

 

Verkstadsprofilerad 

På den verkstadsprofilerade förskolan är barnen mellan 1-5 år. Denna förskola är, förutom 

den verksamhet som sker på de olika avdelningarna, utformad utifrån olika verkstäder där 

barn från förskolans avdelningar samlas för olika aktiviteter. De barn som deltar i de tre 

verkstäderna sagolik sagolek, musik-, och målarverkstaden är mellan 3-5 år. En dag i veckan 

är avsatt för arbete i de olika verkstäderna. På de olika avdelningarna på förskolan sker sedan 

en uppföljning och bearbetning av det som gjorts i verkstäderna.  

                                                
51 Vi använder begreppet pedagog när vi syftar på både barnskötare och utbildade förskollärare. 
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I musikverkstaden52 sjunger och dansar barnen och pedagogerna och har roligt tillsammans. 

Musiken kan enligt pedagogerna ge barnen en känsla för puls, takt och rytm och de får träna 

sin koordination, motorik och sociala förmåga samt lära sig rim och ramsor. Dessutom 

framhåller pedagogerna att musik, sång, rörelse och rytmik ger barnen en möjlighet att 

utveckla sin självkänsla och sitt språk. 

 

Naturprofilerad 

På den naturprofilerade förskolan går barn i åldrarna 1-5 och de arbetar utifrån Ur och 

Skurpedagogiken. Dess grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap 

tillfredsställs genom vistelse i naturen. Genom detta hoppas pedagogerna att ge barnen 

kunskap om och en känsla för naturen, men även att förändra barnens attityder och förståelse 

för sambanden i naturen. De kunskaper som skall förmedlas till barnen ges bl.a. genom lek 

och undersökande arbetssätt. I leken kan, enligt pedagogerna, barnens kreativitet, fantasi, 

språk och sociala förmåga utvecklas. Dessutom tar de vara på naturens mångfald och utgår 

ifrån varje barns förutsättningar, vilket stimulerar det livslånga lärandet. 

 

Oprofilerad 

På denna förskola, som inte har någon speciell profilering, är barnen 1-5 år. Pedagogerna vill 

med sin verksamhet erbjuda barnen en utemiljö som kan göra den kreativa leken möjlig. De 

strävar också efter är att synliggöra barnen genom att ge dem förutsättningar för att uttrycka 

sig på många olika sätt.  

 

En annan viktig utgångspunkt som pedagogerna arbetar efter är barnens behov, nyfikenhet 

samt lust att lära och utforska. Utöver detta strävar de även efter att skapa en miljö där barnen 

känner sig trygga och stimulerade. När det gäller förskolans verksamhet och kunskapen om 

barnet anser pedagogerna att ett förtroendefullt och ömsesidigt samarbete mellan personal 

och föräldrar är viktigt. 

 

                                                
52 Här har vi valt att bara skriva om musikverkstaden eftersom musik är utgångspunkten för vår undersökning.  
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Metod 
Vi har under hela processen, som innefattar litteraturstudier, intervjuer, bearbetning och 

analys samt själva skrivandet, arbetat tillsammans och inte delat upp något mellan oss. Den 

undersökning som vi har gjort är kvalitativ eftersom vi tolkar textmaterial i form av 

intervjuer. Dessutom är vårt syfte att analysera helheten och få en djupare kunskap och 

förståelse än om vi hade gjort en kvantitativ undersökning som är mer inriktad på att mäta 

resultat.53 

 

För att få så rikligt med information från de intervjuade som möjligt och för att försöka förstå 

förskollärarens förhållningssätt så använde vi oss av kvalitativ intervju. I denna intervjuform 

kan de frågor som utformas variera från intervju till intervju beroende på vilka svar som ges, 

men det finns ändå fasta frågeområden.54 Våra frågor utarbetades efter fem bestämda 

frågeområden (se bilaga 1) men ordningen på dessa varierade något. Med utgångspunkt från 

vad förskollärarna svarade ställdes vissa följdfrågor för att förtydliga vad de intervjuade 

menade.  

 

När det gäller våra intervjufrågor valde vi att inte skicka ut dessa i förväg eftersom vi ville 

minska risken för tillrättalagda svar. Detta kan dock medföra att svaren inte blir fullständiga 

och att förskollärarnas alla tankar och åsikter inte kommer med på intervjun. Ett exempel på 

detta kan vara att vi tror att alla förskolor har någon sorts avslutning som till exempel vid 

lucia och vid jul men att vissa förskollärare glömde att nämna det.  

 

Vi använde oss utav bandspelare när vi intervjuade eftersom att vi då kunde koncentrera oss 

och lyssna uppmärksamt på den intervjuade förskolläraren. En annan anledning var att vi inte 

ville missa några viktiga detaljer, vilket vi hade gjort om vi i stället förlitat oss på 

anteckningsblock och penna. En negativ aspekt kan däremot vara att den intervjuade blir 

nervös av bandspelaren och därför blir inte svaren som de kanske hade blivit om vi skrivit ner 

svaren. 

 
Etik 
Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har vissa riktlinjer som måste följas 

vid skrivandet av examensarbetet och dessa har vi tagit hänsyn till. Vi har inte uppgett 

                                                
53 Patel, Runa & Davidson, Bo. (1991). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. s. 90 
54 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 
Kunskapsföretaget s. 24f 
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förskolornas eller förskollärarnas namn eftersom deras identitet inte ska framkomma. 

Dessutom har vi vid varje intervjutillfälle informerat om undersökningens syfte, besvarat de 

frågor som våra informanter haft om vårt arbete och upplyst om att vi tänkt använda 

bandspelare.55  

 

Urval 
Vi har i vår undersökning valt att intervjua sex förskollärare som arbetar i förskolor med 

olika profileringar. De intervjuade är i åldrarna 27-54 år och har varit verksamma inom 

förskolan olika länge, allt från 6-24 år. Barnen på förskolorna är i blandade åldrar mellan 1-5 

år. En del förskollärare arbetar på åldersblandade avdelningar, där barnen är 1-5 år och andra 

på mera åldersindelade avdelningar, där barnen är 1-3 år eller 4-5 år.  

 

Eftersom vi har valt att skriva om musikens vikt i förskolan så var det självklart att en av de 

intervjuade förskollärarna skulle arbeta på en förskola med musik som profilering. För att ha 

något att jämföra mot tog vi även andra profileringar som inte var musikinriktade. Vi valde 

då en förskola med språkinriktning eftersom vi hittade litteratur som handlade om språk och 

musik. I Musik och språk skriver nämligen Jederlund om en språkpedagog som bedriver ett 

utvecklingsprojekt där tanken är att starta speciella musikspråkförskolor, där musikens roll 

för språkutveckling anammas56. Den verkstadsprofilerade förskolan valdes för att vi ville se 

skillnaden mellan en förskola som arbetade med musik som en del i arbetet gentemot en 

förskola där musiken genomsyrar hela verksamheten. Vi ansåg att den oprofilerade förskolan 

var viktig att ha med i vår undersökning eftersom de flesta förskolor, enligt vår erfarenhet, 

inte har någon speciell profilering. Det finns ljud överallt i naturen, som porlande bäckar, 

vinande vind och vi valde därför en naturprofilerade förskola för att ta reda på hur de ser på 

och använder musiken. Vi försökte även få tag på en mångkulturell förskola, eftersom vi läst 

i Jederlunds bok om ett projekt där musik och drama användes som metod för 

andraspråksinlärning57, men vi lyckades inte. Därför blev det i slutändan så att vi valde att ta 

två stycken förskollärare från den musikprofilerade förskolan. Den ena förskolläraren (1) 

arbetade på en av de musikinspirerade avdelningarna medan den andra förskolläraren (2) 

arbetade på den musikprofilerade avdelningen. Tanken var då att jämföra den avdelning som 

                                                
55 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 
Kunskapsföretaget. s. 23f 
56 Jederlund, Ulf. (2002) Musik och språk. Stockholm: Runa förlag. s. 7f 
57 Ibid. s. 94 f 
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hade musikprofileringen med den avdelning som endast var inspirerad av musik och få reda 

på om förskollärarna hade olika synsätt.  

 

När vi ringde runt till de olika förskolorna, presenterade vi oss, förklarade arbetets syfte och 

kom fram till en tid tillsammans med pedagogerna som vi kunde träffas. Vi bestämde oss för 

att inte skicka ut ett brev innan intervjuerna, som det står om i boken Forskningsmetodikens 

grunder58, utan tog informationen muntligt via telefon eftersom vi ville ha en personlig 

kontakt direkt. Varje intervju tog cirka 30 minuter och de ägde rum ute på respektive 

förskollärares arbetsplats. 

 

Datainsamling 
Vi har i vår undersökning använt oss av både primär- och sekundärkällor. Primärkällorna 

utgörs av den information som vi erhållit genom de intervjuer vi genomfört eftersom det är 

förstahandsrapporteringar. Sekundärkällorna är artiklar, böcker, tidskrifter och rapporter, dvs. 

redan insamlad information som gjorts av någon annan.59  

 

Tolkning och bearbetning  
Efter intervjuerna var klara lyssnade vi igenom banden och skrev av dem ordagrant för att 

kunna läsa och analysera dessa noggrant. Vi jämförde sedan de olika profilerade förskolorna 

med varandra för att se om det fanns någon koppling och gemensamma nämnare mellan dem. 

Vi jämförde även vårt resultat med litteratur och vävde samman detta med egna tankar och 

åsikter. 

                                                
58 Patel, Runa & Davidson, Bo. (1991). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. s. 63 
59 Ibid. s. 54ff. 
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Resultat 
De sex förskollärarna som vi intervjuat arbetar som vi tidigare uppgett på fem förskolor, två 

av förskollärarna arbetar på den musikprofilerade förskolan men på olika avdelningar. Dessa 

har vi valt att kalla förskollärare (1) och (2). Resterande förskollärare arbetar på språk, 

verkstad, natur samt en oprofilerad förskola. 

 

Musiken i förskolans verksamhet  
Vid våra intervjuer framkom att det fanns både planerade och oplanerade aktiviteter. Vid de 

planerade aktiviteterna var det förskolläraren som bestämde aktiviteternas upplägg och vid de 

oplanerade aktiviteterna var det barnen som tog initiativet. 

 

Planerade aktiviteter 

Samling: När det gäller planerade aktiviteter svarade förskollärarna från språk- och från den 

verkstadsprofilerade förskolan samt den oprofilerade förskolan att de använde musik i 

samlingar en gång per dag.  De två förskollärarna från den musikprofilerade förskolan 

framhöll att de hade samling med musikinslag två gånger per dag. Förskolläraren från den 

naturprofilerade förskolan uppgav att de inte hade traditionella samlingar en gång varje dag 

utan att barnen 3 gånger i veckan fick möjlighet att välja mellan två olika alternativ där det 

ena var musikbetonat och det andra handlade om språk i form av rim och ramsor. 

 

Storsjung:60 Förskollärarna från språk-, och från den verkstadsprofilerade förskolan 

samt den oprofilerade förskolan svarade att de hade storsjung en gång i månaden. 

Förskolläraren från den naturprofilerade förskolan uppgav att de hade storsjung 

varannan vecka och förskollärarna från den musikprofilerade förskolan berättade att 

de hade storsjung en gång i veckan.  

 

Rörelsestund:61 Förskollärarna från musik- och från den språkprofilerade förskolan samt den 

oprofilerade förskolan nämnde att de hade någon form av rörelsestund där barnen fick röra 

sig till musik. Det handlade om att barnen och pedagogerna sjöng eller lyssnade till musik via 

en cd-spelare eller bandspelare medan de rörde sig. Förskolläraren från den språkprofilerade 

förskolan framhöll att de hade rörelsestunder en gång per vecka. Förskolläraren från den 

                                                
60 Storsjung innebär att både barn och pedagoger från alla avdelningarna på förskolan samlas och sjunger en 
stund. 
61 Med rörelsestund avses någon form av lek, dans, rörelse eller gymnastik. 
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oprofilerade förskolan uppgav att de hade rörelsestunder en gång varannan vecka. De två 

förskollärarna från den musikprofilerade förskolan berättade att de hade rörelsestunder med 

musikinslag 3 gånger i veckan.  

 

Tema: Samtliga förskollärare uppgav att musik vävdes in i de olika teman som förekom i 

deras verksamhet. 

 

Övriga sammanhang: En av förskollärarna (1) från den musikprofilerade förskolan 

berättade att de hade småsjung62 avdelningsvis en gång i veckan. Hon berättade även att de 

hade samling med trummor i fokus en gång i veckan. Samma förskollärare uppgav att barnen 

uppträdde på vissa ställen som t.ex. dagcaféer, bibliotek eller hos Pensionärernas 

Riksorganisation. Den andra förskolläraren (2) på den musikprofilerade förskolan framhöll 

att de hade ukulelespel med en åldersgrupp en gång i veckan.  

 

Förskolläraren från den språkprofilerade förskolan berättade att de använde musik dagligen i 

sina språkpass. Dessutom hade de något som kallades fredagsmys där sånglekar var ett 

inslag. Även kulturarrangemang, som teater med musik eller sånginslag, var vanligt 

förekommande i deras verksamhet. Hon berättade också att de använde sig av lugn musik vid 

massage. 

 

Förskolläraren från den naturprofilerade förskolan uppgav att de hade sångstunder en gång i 

veckan vid olika utomhusaktiviteter. Barnen var då indelade i tre olika grupper efter ålder och 

vid dessa tillfällen var naturen i centrum vilket innebar att sångerna relaterades till detta.  

 

Förskolläraren från den verkstadsprofilerade förskolan berättade att de arbetade med musiken 

i en så kallad musikverkstad en dag i veckan under en 4 veckors period. Efter detta var det 2 

veckor som bestod av planering och utvärdering av de 4 veckor som gått.  

 

De båda förskollärarna från den musikprofilerade förskolan och förskolläraren från den 

språkprofilerade förskolan uppgav att de hade jul- och vårspel med musikinslag. 

Förskolläraren från den verkstadsprofilerade förskolan berättade att de hade något som 

kallades finalfestival i början av sommaren och som var som en avslutning på läsåret. Vid 

detta tillfälle uppträdde barnen och sjöng sommarsånger.  

                                                
62 Med småsjung menas att både pedagoger och barn på de enskilda avdelningarna samlas och sjunger en stund. 
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En av förskollärarna (1) från den musikprofilerade förskolan och förskolläraren från den 

oprofilerade förskolan framhöll att de hade en cd-spelare med lugn musik i entrén. 

 

Oplanerade aktiviteter: 

Samtliga tillfrågade förskollärare hade lagt märke till att barnen vid fri lek både utomhus och 

inomhus spontant sjöng eller att de inomhus satte på cd-skivor för att dansa och sjunga. En av 

förskollärarna (2) från den musikprofilerade förskolan och förskollärarna från verkstads- och 

från den språkprofilerade förskolan berättade att barnen vid lyssnandet av cd-skivor 

inspirerades att uppträda och därav anordnades konserter eller mimfestivaler som t.ex. 

småstjärnorna. Båda förskollärarna från den musikprofilerade förskolan och förskolläraren 

från den oprofilerade förskolan uppgav att barnen också spontant använde sig av de 

instrument som fanns att tillgå.  

 

Syften med musikaktiviteter 
Alla utom den förskollärare som arbetade på den naturprofilerade förskolan betonade glädjen 

som ett syfte vid olika musikaktiviteter. Båda förskollärarna från den musikprofilerade 

förskolan utvecklade ordet glädje. De framhöll då att musiken är ett uttryckssätt för att 

förmedla känslor, men att det även handlade om att genom musiken uppleva hela sitt 

känsloregister. 

 

Samtliga förskollärare menade att språket kan utvecklas genom olika musikaktiviteter. En av 

förskollärarna (1) från den musikprofilerade förskolan påpekade att barn som har svenska 

som andraspråk kan använda musiken som uttrycksmedel om de har svårigheter med det 

svenska språket. Förskolläraren från den oprofilerade förskolan och förskolläraren från den 

verkstadsprofilerade förskolan menade att takt och rytm är viktigt för språkutvecklingen. 

Förskolläraren från den språkprofilerade förskolan hävdade att rörelsesånger kan hjälpa till 

vid inlärning av ett nytt språk. 

 

Att musik kan utveckla kroppsuppfattningen betonade förskollärarna från språk- och från 

musikprofilerade samt den oprofilerade förskolan. Förskollärarna från musik- och från den 

naturprofilerade förskolan uppgav motoriken och att kunna använda sin kropp, som ett syfte.  

 

Förskollärarna från språk- och från den verkstadsprofilerade förskolan samt den oprofilerade 

förskolan menade att musik är ett verktyg för att skapa gemenskap. Genom musik kan 
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barnens självkänsla stärkas, något som förskollärarna från musik-, verkstads och den 

oprofilerade förskolan uppgav. Att barnen genom olika musikaktiviteter lär sig de sociala 

spelreglerna som t.ex. turtagning, att lyssna på varandra och respekt framhöll de båda 

förskollärarna från den musikprofilerade förskolan samt förskolläraren från den 

språkprofilerade förskolan. En av förskollärarna (2) från den musikprofilerade förskolan och 

förskolläraren från den verkstadsprofilerade förskolan ansåg att musiken hade ett 

kontaktskapande syfte. Förskolläraren från den verkstadsprofilerade förskolan påpekade att 

det var mellan pedagog och barn och förskolläraren från den musikprofilerade förskolan 

framhöll att kontakten handlade om att lära känna varandra i gruppen. 

 

Bevarandet av den gamla sångtraditionen, att hålla de gamla sångerna levande ansåg 

förskollärarna från natur-, språk-, verkstads- och en av förskollärarna (2) från den 

musikprofilerade förskolan vara ett syfte med de olika musikaktiviteterna. Den förskollärare 

som arbetade på den oprofilerade förskolan samt båda förskollärarna från den 

musikprofilerade förskolan menade att olika kulturer möts genom musiken och att den 

dessutom kunde vara ett hjälpmedel för att betona människors lika värde. Förskolläraren från 

den oprofilerade förskolan framhöll att musik bekräftar det enskilda barnets identitet genom 

att man sjunger sånger från barnets hemland.  

 

Förskolläraren från den språkprofilerade förskolan betonade att musik var ett verktyg för 

inlärning eftersom musik får barnen att komma ihåg det som de lär sig bättre. Vidare 

påpekade hon att musiken är ett komplement till allt som görs i verksamheten genom att den 

befäster och bekräftar aktiviteterna. En av förskollärarna (2) från den musikprofilerade 

förskolan uppgav att hon använde musiken vid matematikinlärning för att befästa begrepp 

som t.ex. mindre än, större än osv.  

 

Att väcka barnens nyfikenhet för att upptäcka nya saker och att fånga deras uppmärksamhet 

ansåg förskollärarna från den språkprofilerade samt den naturprofilerade förskolan att 

musiken kunde syfta till. Att musiken kan skapa trygghet hos barnen menade en av 

förskollärarna (2) från den musikprofilerade förskolan kunde vara ett syfte medan 

förskolläraren från den språkprofilerade förskolan framhöll att de tysta barnen genom 

musiken får blomma ut.  
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Faktorer som styr valet av musik, sånger och sångtexter 
Pedagogen styr 

Samtliga förskollärare ansåg att teman som t.ex. min värld, närmiljön, naturen och språkresor 

styrde valet av musik, sånger och sångtexter. Förskollärare från den språkprofilerade 

förskolan menade att sånger alltid kan vävas in ett tema. En av förskollärarna (2) från den 

musikprofilerade förskolan berättade att de hade ett tema detta läsår om en författare:  

 

I år håller vi på lite med H C Andersen och vi ska göra en gemensam produktion, den fula ankungen, 

med alla avdelningar och kanske äldre barn i lite ledande roller medan dom andra får vara ankungar och 

kör och sånt där. Så då blir det sånger som passar in till det.63  

 

Att åldern på olika sätt spelade roll när de valde musik, sånger och sångtexter framhöll 

samtliga förskollärare. Förskolläraren från den naturorienterade förskolan berättade att 

barnen, utifrån sin ålder, var indelade i tre olika grupper som kallades Mulle, Knyttet och 

Knoppar. Förskolläraren från den språkprofilerade förskolan nämnde att de brukade gå på 

olika kulturarrangemang som bl.a. Kulturcentrum erbjöd. Dessa arrangemang var 

rekommenderade för vissa åldersgrupper och innehöll musikinslag som t.ex. Mora Träsk. 

Hon poängterade att det var viktigt att dessa följdes upp efter besöket. 

 

Förskollärarna från musik-, från språk-, och från den verkstadsprofilerade förskolan samt den 

oprofilerade förskolan svarade att även årstider styrde, är det höst så väljer man höstsånger.  

 

Om det i barngruppen fanns barn från olika länder framhöll förskollärarna från språk-, från 

musik- och från den oprofilerade förskolan att de tog vara på detta genom att använda sig av 

sånger eller musik från dessa barns hemländer.  

 

Förskolläraren från den oprofilerade förskolan menade att barnen på detta sätt kunde bli 

bekräftade och sedda: ”Det ökar deras självkänsla att deras hemland betyder någonting också 

för oss samtidigt som vi visar det för dom andra barnen också att det inte bara är Sverige som 

finns utan det finns andra länder också”.64 

 

                                                
63 Citat från bandad intervju med en av förskollärarna (2) från den musikprofilerade förskolan. 
64 Citat från bandad intervju med förskolläraren från den oprofilerade förskolan. 
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Samtliga förskollärare framhöll att pedagogens syfte med musikaktiviteterna styrde. Om 

syftet är att barnen ska lära sig kroppsdelar, färger eller former menade förskollärarna att 

sångerna valdes för att uppnå syftet. 

 

Hur upplägget vid de olika musikaktiviteterna såg ut var en annan sak som styrde vid sång- 

och musikvalet, vilket förskollärarna från musik-, från verkstads- och från den oprofilerade 

förskolan framhävde. Ett exempel som dessa förskollärare framhöll på hur upplägget kunde 

se ut, var fasta sånger i form av en inlednings- och avslutningssång som återkommer vid 

varje musikstund. En av förskollärarna från den musikprofilerade förskolan menade att detta 

ger trygghet (2) och den andra förskolläraren (1) från den förskolan talade om att detta är ett 

sätt att se alla barn. En av förskollärarna från den musikprofilerade förskolan samt 

förskollärarna från verkstads- och från den oprofilerade förskolan framhöll att en 

inledningssång kunde göra att alla barn kände sig välkomna. 

 

Vilket material som fanns tillgängligt på förskolan, t.ex. sångpärmar, sångböcker eller cd-

skivor menade samtliga förskollärare styrde vid valet av musik, sånger och sångtexter. 

Förskolläraren från den naturprofilerade förskolan och förskolläraren från den 

verkstadsprofilerade förskolan uppgav att de även hade sångkort med bilder eller med både 

bilder och text som de använde på olika samlingar. Förskollärarna från den musikprofilerade 

förskolan påpekade att även fortbildningar kan ha material som ger nya uppslag och 

förskolläraren från den språkprofilerade förskolan framhöll att hon hämtade sånger även från 

Internet. Förskolläraren från den oprofilerade förskolan berättade att hon strävade efter att 

lägga in nytt material vid t.ex. samlingar medan förskolläraren från den naturprofilerade 

förskolan uttryckte en önskan om att också få lite nytt material från t.ex. kurser eller 

fortbildningar till förskolan.  

 

Förskollärarna från verkstads-, från språk- och från den naturprofilerade förskolan samt den 

ena av förskollärarna (2) från den musikprofilerade förskolan svarade att bevarandet av den 

gamla sångtraditionen är en faktor som styr valet. Förskolläraren från den språkprofilerade 

förskolan menade att barnen i dag inte kan alla traditionella sånger och att det framgår av 

Lpfö-98 att förskollärarna ska bevara det gamla kulturarvet:  
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Vi lär ut mer som man tycker är sådana där sånger som alla kan. Men barn kan inte sådana sånger längre 

på samma sätt. Alla dom här traditionella, Bä, bä vita lamm och Blinka lilla stjärna kan de fortfarande 

men Mors lilla Olle och sånt där det kan inte barn nu.65  

 

Förskolläraren från den språkprofilerade förskolan nämnde att faktorer som styr valet av 

musik, sånger och sångtexter även kunde vara det språk som bearbetades i deras språkpass, 

de kulturbesök som de erbjöds av Kulturcentrum samt att barnen eller pedagogerna tyckte att 

sångtexten skapade glädje genom sin vitsighet.  

 

Vad pedagogen eller barnen kunde för sånger styrde enligt förskolläraren från den 

naturprofilerade förskolan valet av sånger och sångtexter. Vidare berättade hon att de 

pedagoger som var ansvariga för storsjung också styrde valet av sånger och sångtexter. 

Förskolläraren från den verkstadsprofilerade förskolan framhöll att användandet av sånger 

som barnen kan skapar trygghet i en ny situation. Hon tillade att hon även valde ut sånger vid 

instrumentspelandet som barnen behärskade för att underlätta i och med att de skulle sjunga 

och spela instrument samtidigt.  

 

Den ena förskolläraren (2) från den musikprofilerade förskolan uppgav att hon använde sig 

av namnsånger när det var nya barn i barngruppen, vilket styrde valet av sånger och 

sångtexter. En annan faktor som hon menade styrde valet av musik var att hon ville ge barnen 

ett varierat utbud som t.ex. klassisk musik, folkmusik, jazz och musik från MTV. Om det 

fanns barn i barngruppen som hade talsvårigheter framhöll förskolläraren att hon valde 

sånger där de fick träna på olika ljud. Att barnen skulle känna glädje var en faktor och det 

gjorde att hon även valde nonsenssånger där texten inte betydde någonting.  

 

Barnen styr 

Förskollärarna från språk-, från natur- och från den verkstadsprofilerade förskolan samt den 

ena förskolläraren (2) från den musikprofilerade förskolan berättade att barnen också ibland 

hade fått styra valet av sånger i form av önskesånger vid samling. Även vid fri lek hade 

barnen fått möjlighet att på eget initiativ sätta på de cd-skivor som fanns på förskolan eller 

medtagna skivor hemifrån, vilket samtliga förskollärare framhöll. Enligt förskollärarna kunde 

detta ske när barnen ville dansa eller sjunga till exempelvis schlagerlåtar eller andra sånger 

och musik. 

 

                                                
65 Citat från bandad intervju med förskolläraren från den språkprofilerade förskolan. 
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Förskolläraren från den oprofilerade förskolan och den ena förskolläraren (2) från den 

musikprofilerade förskolan uppgav att barnens intresse styrde valet av musik, sånger och 

sångtexter. Dessa förskollärare hävdade att de vid fri lek eller vid andra tillfällen lagt märke 

till vad som intresserar barnen och låtit detta inspirera sångvalet. 

 

Den ena förskolläraren (2) från den musikprofilerade förskolan framhöll att barnen ibland i 

samråd med förskollärarna hade fått vara med och planera sångsamlingen och välja ett antal 

låtar. Hon berättade också att barnen vid några enstaka tillfällen tillsammans med 

förskollärarna hade fått vara med och skriva egna sånger, både text och melodi.  

 

Faktorer som behövs för att arbeta med musik i förskolan 
Samtliga förskollärare ansåg att någon speciell utbildning inte behövdes. Förskolläraren från 

den verkstadsprofilerade förskolan menade att man lär sig och får erfarenhet under tiden man 

arbetar. Den ena förskolläraren (2) från musik framhöll dock att tips, idéer och inspiration 

från fortbildning och studiedagar kunde hjälpa vid arbetet med musik. Förskolläraren från 

den verkstadsprofilerade förskolan och förskolläraren från den naturprofilerade förskolan 

påstod att det dock är en fördel om man är utbildad och kan sjunga en del sånger och 

dessutom kan spela något instrument. Att trumma på stolar, väggar och golv eller att använda 

den egna kroppen framhöll förskolläraren från den språkprofilerade förskolan som alternativ 

till att använda instrument vid arbetet med musik på förskolan.  

 

 

En av förskollärarna (1) från den musikprofilerade förskolan påpekade att det inte behövs 

någon musikalitet vid musikarbete utan det går lika bra att använda sig av bandspelaren. 

Dessutom framhöll hon att varje pedagog måste hitta sitt eget sätt att vara:  

 

Man hämtar från olika inspirationskällor. (…) Man plockar det goda som blir jag för då levererar du det 

på ett annat sätt. Jag kan ju inte kopiera dig och inte dig och ni kan inte kopiera mig, men ni kan ta alltså 

flash från det jag gör och bygga vidare på och göra om till ditt eget.66 

 

 

 

                                                
66 Citat från bandad intervju med en av förskollärarna (1) från den musikprofilerade förskolan. 
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Förskolläraren från den naturprofilerade förskolan och förskolläraren från den oprofilerade 

förskolan uppgav att ytterligare en faktor som krävs för att kunna arbeta med musik är viljan. 

Förskolläraren från den naturprofilerade förskolan sa:  

 

Alla kan sjunga om man vill, jag tror inte att barnen kritiserar hur det låter om en vuxen skulle sjunga 

falskt eller så där och likadant är det ju med barnen. De sjunger ju inte heller klockrent, men att vill man 

sjunga så kan man”.67 

 

För att arbeta med musik i förskolan krävs även, enligt förskollärarna från den 

musikprofilerade förskolan, lusten och glädjen. Den ena förskolläraren (2) menade att: 

 

Glädje, att man tycker att det är roligt, det är det viktigaste. För att om dom skulle tvinga oss att vara på 

en matematikförskola eller ännu värre om dom skulle säga att jag skulle vara på en textil- och 

hantverkshögskola, jag är jätteopraktisk och hatar och sy och sådär. Då skulle det bli ett dåligt resultat.68  

 

Förskolläraren från språk- och förskolläraren från den verkstadsprofilerade förskolan ansåg 

att initiativ och mod var två andra faktorer som också hade betydelse. Enligt förskolläraren 

från den oprofilerade förskolan hade intresset och att själv söka och prova sig fram också 

betydelse för arbetet med musik i förskolan. Förskolläraren från den språkprofilerade 

förskolan framhöll att alla kan sjunga:  

 

Alla människor kan sjunga, man brukar säga så, och det är ju faktiskt så. Och är det något stadium inom 

skolan där verkligen alla kan och tillåts och verkligen får sjunga, det är ju i förskolan. Aldrig hört ett barn 

kritiserar någon framför allt vuxen för att inte kunna sjunga. Alla kan sjunga.69  

 

Vidare framhävde hon att ett bra självförtroende är viktigt eftersom hon ansåg att ett dåligt 

självförtroende när det gäller det musikaliska lätt kunde överföras på barnen.  

 

                                                
67 Citat från bandad intervju med förskolläraren från den naturprofilerade förskolan. 
68 Citat från bandad intervju med en av förskollärarna (2) från den musikprofilerade förskolan. I detta citat 
menar förskolläraren naturligtvis hantverksförskola och inte hantverkshögskola. 
69 Citat från bandad intervju med förskolläraren från den språkprofilerade förskolan. 
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Resultatanalys 
 

När används musiken i förskolan? 
Planerade aktiviteter 

De likheter som vi har lagt märke till när det gäller användningen av musiken i förskolan är 

att samtliga förskollärare väver in sånger då de arbetar med olika teman. När det gäller 

temaarbete hävdar Johansson och Åstedt70 att musik utgör en del i detta och därigenom får 

barnen möjlighet att använda sitt språk, sin kropp och sina sinnen, sin fantasi och sin 

kreativitet. Paulsen71 skriver också om temaarbete och hon menar att förskolan ofta använder 

de estetiska ämnena som ett hjälpmedel för att uppnå andra syften som temat har.  

 

En annan likhet som binder samman samtliga förskollärare är att de alla har något som kallas 

storsjung. Det som dock skiljer dem åt är hur ofta de olika förskollärarna uppgav att de hade 

storsjung. De båda förskollärarna från den musikprofilerade förskolan var exempelvis de som 

hade storsjung flest gånger i månaden.  

 

Andra likheter som vi har uppmärksammat är att de flesta förskollärarna hade samling där 

musiken utgjorde ett naturligt inslag. Det var bara den förskollärare som arbetade på den 

naturprofilerade förskolan som inte hade det. Övriga likheter som vi funnit är att språk-, 

natur-, och den verkstadsprofilerade förskolläraren hade en musikrelaterad aktivitet en gång i 

veckan. Formen av musikaktiviteterna skiljde sig dock åt beroende på vilken profilering 

förskolorna hade om man bortser från samling och storsjung. Den språkprofilerade hade 

fredagsmys, den naturprofilerade uteverksamhet som t.ex. Mulle och den 

verkstadsprofilerade hade musikverkstad. Vi upptäckte även att båda förskollärarna från 

musik, förskolläraren från språk och att förskolläraren från den verkstadsprofilerade 

förskolan hade någon sorts avslutningsarrangemang med musikinslag. Dessutom spelade 

både den oprofilerade och den ena förskolläraren (1) från den musikprofilerade förskolan 

lugn musik på morgonen.  

 
De skillnader som vi uppmärksammat är att det bara var den ena av förskollärarna (1) från 

den musikprofilerade förskolan som berättade om att de hade småsjung, samling med 

trummor och att barnen uppträdde utåt till allmänheten. Den andre förskolläraren (2) från den 

                                                
70 Johansson, Gunnel & Åstedt, Inga-Britt. (1993). Förskolans utveckling – fakta och funderingar. Stockholm: 
HLS Förlag. s. 83. 
71 Paulsen, Britt. (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur.  
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musikprofilerade förskolan uppgav att de hade ukulelespel. Den språkprofilerade 

förskolläraren berättade att de gick på kulturarrangemang då tillfälle gavs, använde musik vid 

massage och att de hade musik dagligen i språkpassen. Natur-, och den verkstadsprofilerade 

förskolläraren hade inte någon sort av rörelsestund. De förskolor som har rörelsestunder hade 

det olika ofta. De båda musikprofilerade förskollärarna hade det oftast.  

 

När det gäller övriga planerade aktiviteter har vi uppmärksammat att det finns likheter mellan 

de båda förskollärarna från den musikprofilerade förskolan. De hade musik i störst 

utsträckning med sina tre gånger per dag. Förskolläraren från den språkprofilerade förskolan 

hade med sina språkpass och samling musikinslag minst två gånger per dag. Den oprofilerade 

förskolan hade fler musikstunder i månaden än den verkstadsprofilerade. Minst antal 

musikstunder hade förskolläraren från den naturprofilerade förskolan.  

 

Oplanerade aktiviteter 

De likheter som vi lagt märke till är att samtliga förskollärare hade uppmärksammat att 

barnen vid fri lek, utomhus och inomhus, spontant sjöng och satte på musik för att dansa och 

sjunga. Andra likheter som vi sett är att förskollärarna från den musikprofilerade förskolan 

och förskolläraren från den oprofilerade förskolan uppgav att barnen också spontant använde 

sig av de instrument som fanns att tillgå vid fri lek. 

 

En av de musikprofilerade förskollärarna (2) och de verkstads-, och språkprofilerade 

anordnade konserter eller mimfestivaler som t.ex. småstjärnorna. 

 
Enligt Granberg72 finns det många olika sammanhang i förskolan där musiken kan användas. 

De sammanhang som tas upp av författaren är vardagssituationer men också planerade 

aktiviteter. De vardagliga situationer som Granberg nämner, där musiken kan få plats, är i 

skötrummet, vid av- och påklädning, vid vilan, mellan olika fasta aktiviteter samt vid 

tillfällen då barnen aktiverar sig med något. Samlingar samt rytmik- och rörelsesamling är de 

planerade aktiviteter som författaren redogör för.  

 

Vårt resultat visar att de intervjuade förskollärarna använder musiken i de planerade 

situationer som Granberg skriver om. De använder dock musiken i några planerade aktiviteter 

som Granberg inte tar upp. Dessa är storsjung, uppträdanden inom och utanför förskolan, 

kulturbesök samt enstaka musikrelaterade aktiviteter som t.ex. småsjung, vår- och julspel, 
                                                
72 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber. 
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språkpass och musikverkstad. När det gäller de vardagliga situationerna så nämner ingen av 

de intervjuade förskollärarna de tillfällen som Granberg tar upp. De uppger i stället andra 

tillfällen där musiken kan användas och dessa är vid fri lek.  

 

Vilka syften har pedagogerna med de olika musikaktiviteterna? 
Vi har kommit fram till att de syften med olika musikaktiviteter som de intervjuade 

förskollärarna betonar går att föra in under de aspekter eller perspektiv som Rossen nämner 

men också under en kulturell aspekt som Granberg och Socialstyrelsen pekar på.  

 
Den kognitiva aspekten 

När Rossen beskriver den kognitiva aspekten skriver han att bland annat språket och 

motoriken utvecklas genom musiken och dessa är sammankopplade:  

 

Språket vilar på de begrepp barnet tillägnar sig. Barnet lär sig gradvis känna omvärlden genom sin kropp. 

Man brukar ibland påstå att barn börjar tänka med händerna. Ju fler senso-motoriska och 

experimenterande aktiviteter, ju fler erfarenheter, desto bättre begreppsbildning. De musikaliska 

aktiviteterna som bygger på rörelse, experimenterande och improvisation stärker denna utveckling.73 

 

I intervjuerna framkom att samtliga förskollärare nämnde syften som vi kopplar till den 

kognitiva aspekten. Ett av dessa syften som samtliga framhåller är språket som utvecklas 

genom olika musikaktiviteter. Skillnaden som vi har kunnat se är på vilket sätt de olika 

förskollärarna menade att språket kan utvecklas. Förskollärarna från den verkstadsprofilerade 

förskolan och från den oprofilerade förskolan fann vi en likhet emellan eftersom de båda 

ansåg att musiken var viktig för språket för dess takt och rytm. Förskolläraren från den 

språkprofilerade förskolan menade att rörelsesånger kunde stimulera inlärningen av ett nytt 

språk och detta skiljer denna förskollärare från de övriga. Vi kopplar detta till Rossen74 som 

också menar att språket kan stärkas genom sångtexterna om barnen får koppla samman 

rörelser och gester med orden.  

 

Vi har uppmärksammat att ett mål som alla utom den verkstadsprofilerade förskolläraren 

framhöll och som även Rossen nämner i citatet ovan, är att träna uppfattningen av det 

kroppsliga. Skillnaden som vi kunnat se är att förskollärarna från språk och från den 

musikprofilerade förskolan samt den oprofilerade förskolan betonade kroppsuppfattningen 

                                                
73 Rossen, Svend. ”Barns musikaliska utveckling” red. Jerlang, Espen (1994). Barnets utveckling – en helhet. 
Stockholm: Runa förlag s. 207 
74 Ibid. 
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medan de bägge musikprofilerade förskollärarna och den naturprofilerade framhävde 

motoriken och att använda sin kropp. 

I sin beskrivning av den kognitiva aspekten hävdar Rossen också att musiken bland annat 

gynnar koncentrationen.75 Detta kopplar vi till natur- samt den språkprofilerade 

förskolläraren som menade att musiken fångar barnens uppmärksamhet, men också deras 

nyfikenhet. Enligt oss hör dessa två ihop eftersom vi anser att barn som fångas av musik och 

blir nyfikna också har lättare att koncentrera sig. 

 

Förskolläraren från den språkprofilerade förskolan och den ena av förskollärarna (2) från den 

musikprofilerade förskolan skiljde enligt oss ut sig från de övriga genom att de tydligare 

framhöll musikens betydelse för inlärning. Den språkprofilerade menade att musiken är ett 

stöd för minnet, ett komplement till alla de aktiviteter som förekommer i verksamheten. Den 

musikprofilerade påpekade att musiken användes vid inlärning av olika matematiska begrepp.  

 

De två syften med musiken som dessa två förskollärare betonar anser vi att Rossen indirekt 

men inte direkt tar upp då han redogör för den kognitiva aspekten. Rossen76 nämner nämligen 

musikens betydelse för den språkliga utvecklingen och för begreppsuppfattningen. Enligt oss 

bör dock också inlärning av matematiska begrepp föras in under den språkliga 

begreppsbildningen som Rossen skriver om. Att musiken stödjer minnet och hjälper till vid 

inlärningen anser vi att Rossen tar upp genom att skriva om musikens betydelse och dess 

stimulering av våra sinnen. Vi menar då att ju fler sinnen som används vid inlärning ju bättre 

minns vi. 

 

Den socio-emotionella aspekten 

Vi har lagt märke till att alla förskollärare förutom den naturprofilerade nämnde något 

som har med den socio-emotionella aspekten att göra. De likheter som vi då upptäckt 

är att samtliga förskollärare framhävde glädjen som ett syfte. Skillnaden som vi fann 

var att endast de två förskollärarna från den musikprofilerade förskolan 

vidareutvecklade ordet glädje. I sin redogörelse för den socio-emotionella aspekten 

framhåller Rossen77 denna faktor då han skriver att instrumentspelande, leka 

sånglekar och att sjunga tillsammans sprider glädje i gruppen. 

 
                                                
75 Rossen, Svend. ”Barns musikaliska utveckling” red. Jerlang, Espen (1994) Barnets utveckling – en helhet. 
Stockholm: Runa förlag s. 190ff 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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Rossen skriver även att musiken utvecklar de olika sociala spelreglerna som 

hänsynstagande, turtagning, initiativförmåga, givande och tagande samt förmågan att 

anpassa sig efter andra och att stå i centrum. Detta betonades av förskollärarna från 

den musikprofilerade förskolan och den språkprofilerade förskolan då de påpekade att 

barn genom musik kan lära sig de sociala spelreglerna. En olikhet mellan dessa tre 

förskollärare är att den ena av förskollärarna (2) från den musikprofilerade förskolan 

ansåg att musik skapar trygghet. Detta nämnde inte de andra två. Däremot menade 

förskolläraren från den språkprofilerade förskolan att de tysta barnen får en annan roll 

och växer genom musiken. Detta sammanför vi med det Rossen säger då han hävdar 

att sociala roller som byggs upp inom en grupp kan brytas eftersom barnen t.ex. i en 

sånglek får en ny roll som de inte är vana vid.  

  

Att musik kan skapa gemenskap och stärka självkänslan är två faktorer som för 

samman förskolläraren från den oprofilerade förskolan med förskolläraren från den 

verkstadsprofilerade förskolan. De två förskollärarna från den musikprofilerade 

förskolan tog också upp stärkandet av självkänslan som ett syfte, men de nämnde inte 

gemenskap.  

 

Här menar vi att man kan dra en parallell till det Rossen78 skriver då han hävdar att 

sång och musik ger upphov till gemenskap. Dessutom anser vi att självkänslan hör 

ihop med det Rossen säger om identitetsbyggandet. När Rossen beskriver detta 

framhåller han att barnen lär känna sina styrkor och svagheter, skapar självtillit samt 

lär sig om sina behov och känslor. Vi anser att självkänslan är en del av identiteten 

och att den byggs upp på samma sätt.  

 

En likhet som vi funnit mellan den ena förskolläraren (2) från den musikprofilerade 

förskolan och förskolläraren från den verkstadsprofilerade förskolan är att de båda 

nämnde kontaktskapande som ett syfte. Skillnaden dem emellan är att den 

verkstadsprofilerade menar att kontaktskapandet sker mellan pedagog och barn medan 

den musikprofilerade anser att det handlar om att barnen med hjälp av musiken kan 

lära känna varandra. Att lära känna varandra i en grupp handlar enligt oss om det 

                                                
78 Rossen, Svend. ”Barns musikaliska utveckling” red. Jerlang, Espen (1994) Barnets utveckling – en helhet. 
Stockholm: Runa förlag s. 190ff 
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Rossen syftar på då han skriver att musiken ger upphov till gemenskap i och med att 

denna skapar en kontakt mellan människor. 

 

Den kulturella aspekten 

Alla utom förskolläraren från oprofilerade förskolan och en av förskollärarna (2) från 

den musikprofilerade förskolan menade att det var viktigt att bevara den gamla 

sångtraditionen. Här har vi dragit en parallell till det Socialstyrelsen skriver då de 

framhåller att pedagogerna kan bevara kulturarvet genom att lära barnen olika sång- 

och danslekar.79 Även Granberg menar att sångstunder i förskolan med sånger och 

barnvisor förmedlar kultur och tradition eftersom de utgör en del av kulturarvet.80 Den 

oprofilerade och båda förskollärarna från den musikprofilerade ansåg att olika 

kulturer möts genom musiken och den oprofilerade tyckte även att musik från barnets 

hemland bekräftar dess identitet. Jernström och Lindberg skriver att i verksamheten 

där invandrarbarn finns ska man ta del av deras musikkulturer genom att lyssna på 

musik, sjunga sånger och dansa danser från deras hemländer. Att arbeta temainriktat 

för att lära känna barnens olika kulturer är då att föredra eftersom det ger en djupare 

kunskap än vad enskilda aktiviteter gör.81  

 

Vilka faktorer styr valet av musik, sånger och sångtexter? 
I analysen av resultatet har vi kommit fram till att det som de intervjuade 

förskollärarna menade styrde valet kan delas in i de tre didaktiska frågorna vad 

(innehåll) varför (syfte) och hur (metod och material). Dessa tre frågor som Lindström 

och Pennlert82 skriver om är beroende av varandra i och med att när pedagogen väljer 

ett innehåll (vad) så måste han/hon tänka på vad syftet är (varför), men också fundera 

på hur detta syfte ska nås (hur). Det är dock inte alltid som utgångspunkten är 

innehållet, utan det kan även vara syftet eller metoder och material som läraren utgår 

ifrån.  

 

                                                
79 Socialstyrelsen. (1990:4). Lära i förskolan. Allmänna råd från socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen. 
80 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber. 
81 Jernström, Elisabeth & Lindberg, Siw. (1995) Musiklust. Stockholm: Runa förlag. s.30 
82 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. (2003) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 
Umeå universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen.  
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Vad (innehåll)? 

En likhet som vi har uppmärksammat mellan de sex intervjuade förskollärarna är att 

samtliga nämnde teman och åldern som faktorer som styrde valet av musik, sånger 

och sångtexter. Här menar vi att förskollärarna har tagit hänsyn till barnens 

förutsättningar i och med att samtliga lät valet styras av åldern. De uppgav i 

intervjuerna att de vid sångstunder delar in barnen i olika grupper. Till exempel 

berättade förskolläraren från den naturprofilerade förskolan:  

 

Vi har mulleverksamhet för 5-åringarna där finns det mullesånger och mulleramsor. Knytte har 

vi för 4-åringarna, det är också sånger och det är också ute i skogen. Och Knoppar för de allra 

minsta och då sjunger vi också olika sånger.83 

 

Åldern är en faktor som Lindström och Pennlert84 skriver om då de uppger det som 

läraren bör ta hänsyn till då han/hon väljer innehåll i en aktivitet. När det gäller temats 

ämne så utgör det innehållet i de olika aktiviteterna som läraren planerat och som 

Lindström och Pennlert framhåller så ska barnen fokusera och bearbeta ett speciellt 

innehåll och på så sätt få nya kunskaper och tankar kring ämnet.  

 

En likhet mellan förskollärarna från språk-, från musik- och från den oprofilerade 

förskolan är att de tog tillvara på om det fanns barn från olika kulturer genom att 

lyssna på och sjunga sånger från deras hemländer. Vi anser att detta har att göra med 

innehållet, men att det även hör till varför-frågan om syftet med att lyssna på och 

sjunga sånger från andra länder var att barnen skulle lära sig om andra länders kultur. 

Vilka kulturbesök som barnen på förskolan genomförde styrde enligt förskolläraren 

från den språkprofilerade förskolan valet och det var viktigt att dessa följdes upp efter 

besöket. (Att följa upp kulturbesöket kan även passa under rubriken: hur) 

Förskolläraren från den naturprofilerade förskolan ansåg att vilka sånger som barn 

och pedagoger kunde styrde valet av sånger och sångtexter. Men även förskolläraren 

från den verkstadsprofilerade förskolan menade att sånger som barnen kan skapade 

trygghet i nya situationer. Förskollärarna från natur-, språk- och den 

verkstadsprofilerade förskolan och den ena förskolläraren (1) från den 

musikprofilerade förskolan nämnde att barnen fick vara med och bestämma sånger i 

form av önskesånger. Samtliga förskollärare berättade att barnen, vid fri lek, tog 

                                                
83 Citat från bandad intervju med förskolläraren från den naturprofilerade förskolan. 
84 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. (2003) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 
Umeå universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen.  
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initiativet och satte på förskolans eller eget medtagna CD-skivor när de ville dansa 

eller sjunga. Barnens intresse styrde valet av musik, sånger och sångtexter, något som 

förskolläraren från den oprofilerade förskolan samt den ena förskolläraren (2) från 

den musikprofilerade förskolan framhöll. 

 

När de intervjuade förskollärarna nämner att barns och pedagogers kunskaper, olika 

kulturbesök samt barnens kultur, intressen och önskesånger styr planeringen av 

innehållet utgår de från pedagogens förkunskaper och förutsättningar men även från 

barnens. Detta menar även Lindström och Pennlert.85 

 

Hur? (metoder och material) 

Förskollärarna från musik-, från verkstads-, och från den oprofilerade förskolan ansåg 

att hur upplägget såg ut vid de olika musikaktiviteterna styrde valet. Samtliga 

förskollärare ansåg att materialet spelade roll vid valet av musik, sånger och 

sångtexter. Förskolläraren från den verkstadsprofilerade förskolan menade att hon 

valde sånger som barnen behärskade när de skulle sjunga och spela samtidigt. Detta 

handlar således om att försöka hitta passande former, metoder och material, något 

som Lindström och Pennlert skriver om.86 

 

Varför? (syfte) 

Här har vi lagt märke till att samtliga förskollärare nämnde att pedagogens syfte 

styrde valet av musik, sånger och sångtexter. Vilken årstid det är var en utgångspunkt, 

men också ett syfte som alla utom förskolläraren från den naturprofilerade förskolan 

framhöll. Förskollärarna uppgav att om de vill att barnen ska lära sig om olika årstider 

så väljs sånger och sångtexter utifrån detta.  

 

Alla utom den ena förskolläraren (1) från den musikprofilerade förskolan ansåg att 

bevarandet av den gamla sångtraditionen var viktig och utifrån det syftet valde dessa 

förskollärare sånger och sångtexter. Förskolläraren från den språkprofilerade 

förskolan ansåg att det språk som ska bearbetas i språkpassen var en faktor som styrde 

men även att skapa glädje genom sångernas vitsighet. Även den ena förskolläraren (2) 

från den musikprofilerade förskolan valde nonsensånger där texten inte betydde något 

                                                
85 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. (2003) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 
Umeå universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen.  
86 Ibid. 
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för att skapa glädje. När det var nya barn i barngruppen valde den ena förskolläraren 

(2) från den musikprofilerade förskolan att sjunga namnsånger i socialt syfte. 

Förskolläraren menade även att hon ville ge barnen ett varierat utbud på musik. 

Vidare berättade hon att om det fanns barn med talsvårigheter valdes sånger utifrån att 

hjälpa dessa barn och tränade på ljud samtidigt som det sjöngs. Hon berättade även att 

barnen fick vara delaktiga när de får vara med och planera samlingarna och välja ett 

antal sånger men även när de är med och skriver egna sånger. Alla de nämnda 

faktorer som styr valet av musik, sånger och sångtexter handlar om vad pedagogen 

har för syfte vilket även Lindström och Pennlert skriver om.87 

 

I vår undersökning har vi uppmärksammat att samtliga förskollärare utgår ifrån det tre 

didaktiska frågeställningarna; Vad, Hur och Varför när de väljer sånger, sångtexter 

och musik. När det gäller innehållet skiljer den språk-, och den naturprofilerade 

förskolan sig åt från de övriga förskolorna. Den språkprofilerade väljer innehåll efter 

de språk och länder de för tillfället talar om och den naturprofilerade väljer sånger och 

sångtexter som har naturinnehåll. 

 

Vi har lagt märke till att det är pedagogen som huvudsakligen styr valet av musik, 

sånger och sångtexter, men att även barnen får vara med och bestämma innehållet i 

aktiviteterna. Både när det gäller att de tydligt får bestämma genom önskesånger, men 

också då pedagogen utgår från barnens intresse när de planerar. Den ena 

förskolläraren (2) från den musikprofilerade förskolan skiljer sig däremot ifrån 

mängden, eftersom hon nämner att barnen får vara med och planera och välja sånger 

som ska vara med i samlingarna. Vi anser att hennes tillvägagångssätt ger barnen ett 

direkt inflytande och inte ett indirekt eftersom barnen faktiskt deltar vid 

planeringstillfällena och inte bara är en utgångspunkt.  

 

Vi har uppmärksammat att samtliga pedagoger vid valet av musik, sånger och 

sångtexter använde det material som fanns tillgängligt på förskolan. Några av dem 

hämtade material från annat håll eller uttryckte en önskan om att använda nytt 

material.  

 

                                                
87 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. (2003) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 
Umeå universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen.  
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De flesta förskollärarna hade att lära barnen om de olika årstiderna och att bevara den 

gamla sångtraditionen som syfte när det gäller valet av musik, sånger och sångtexter. I 

övrigt kunde vi se att den ena förskolläraren (2) från den musikprofilerade förskolan 

och den språkprofilerade förskolan stack ut. De båda ansåg att glädjen var ett syfte 

som nonsenssånger eller vitsiga sångtexter kunde skapa. I övrigt hade den 

språkprofilerade som syfte att ge barnen kunskap och förståelse i nya språk. Den 

musikprofilerade hade barngruppens behov och att barnen skulle få ta dela av olika 

sorters musik som utgångspunkt i valet av sånger och sångtexter. Detta visar ännu en 

gång på att deras medvetenhet om musikens betydelse var djupare än de övriga 

förskollärarnas. 

 

Vad behövs för att arbeta med musik i förskolan? 
Olika faktorer 

De likheter vi kan se mellan de sex förskollärarna är att samtliga ansåg att det inte 

behövdes någon speciell utbildning för att kunna arbeta med musik i förskolan. Det 

fanns däremot två förskollärare, från verkstads- och den naturprofilerade förskolan, 

som uppgav att det är en fördel om man är utbildad och har en viss sångrepertoar och 

kan spela något instrument. Två andra förskollärare framhöll dock att man kan 

använda sig av andra saker än instrument i musicerandet. Den ena var förskolläraren 

från den språkprofilerade förskolan och hon menade att man inte behövde kunna spela 

något instrument utan istället använda sig av kroppen och saker runt omkring sig. 

Detta kopplar vi till det Mallo Vesterlund skriver:  

 

Kroppen fungerar som en resonanslåda då vi klappar eller slår på den på olika ställen. Att 

använda kroppen som en trumma i rytmiskt spel och rörelse kallas ”bodypercussion” och är ett 

mycket enkelt och roligt sätt att leka fram ljud och olika komp.88 

 

Den andra som hävdade att pedagogen inte behöver vara så musikalisk och kunna 

använda instrument var en av förskollärarna (1) från den musikprofilerade förskolan 

som framhävde att bandspelare kunde användas. Ann Granberg89 menar att 

pedagogerna kan ta hjälp av band och CD-inspelningar för att utöka sin sångrepertoar. 

Däremot är det svårt för småbarn att endast lyssna till musik. Dessutom har småbarn 

                                                
88 Vesterlund, Mallo. (2003). Musikspråka i förskolan. Stockholm: Runa förlag. s. 20 
89 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber. s. 75 
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svårt att hinna med att göra rörelserna eftersom sångerna oftast är inspelade i för 

snabbt tempo.  

 

I arbetet med musik i förskolan nämnde de olika förskollärarna även andra faktorer som de 

menade krävs. Förskolläraren från den språkprofilerade förskolan tyckte att ett bra 

självförtroende är viktigt i arbetet med musik i förskolan. Förskolläraren från natur-, och 

förskolläraren från den oprofilerade förskolan menade att viljan är en faktor som behövs för 

att arbeta med musik i förskolan. Initiativ och mod var två andra faktorer och dessa framhölls 

av förskollärarna från språk-, och den verkstadsprofilerade förskolan.  

 

Vi anser att det finns en likhet mellan de fyra faktorer som dessa fyra förskollärare nämner. 

För att en pedagog ska kunna arbeta med musik behövs bra självförtroende. Detta skapar 

viljan och modet som i sin tur leder till initiativtagande. Vidare hänger detta ihop med det 

förskolläraren från den oprofilerade förskolan framhåller då hon hävdar att intresset och att 

själv söka och prova sig fram har betydelse för arbetet med musik i förskolan.  

 

I likhet med förskolläraren från den oprofilerade förskolan hävdade en av förskollärarna (1) 

från den musikprofilerade förskolan att varje pedagog måste hitta sitt eget sätt att vara. Enligt 

henne handlade det då om att hitta inspiration från olika källor, att plocka ut det bästa, bygga 

vidare på det och göra om det till sitt eget. Detta kopplar vi till Hammershöj90  som menar att 

varje pedagog ska fundera, reflektera och experimentera för att finna sina sätt att undervisa 

på.  

 

Båda förskollärarna från den musikprofilerade förskolan ansåg att lusten och glädjen i arbetet 

med musik var viktig. Detta kopplar vi till det som Vesterlund91 skriver när hon betonar 

vikten av att sätta glädjen i fokus vid olika musikaktiviteter. 

 

                                                
90 Hammershöj, Henny. (1997) Musikalisk utveckling i förskoleåldern. Lund: Studentlitteratur 
91 Vesterlund, Mallo. (2003). Musikspråka i förskolan. Stockholm: Runa förlag. 
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Diskussion 
Att den musikprofilerade förskolan hade flest musikstunder i månaden var en föreställning vi 

hade innan vi började undersökningen vilket även bekräftades. Dessutom ansåg vi att de 

sammanhang där musik i någon form användes borde vara många och finnas i varierande 

former i denna förskola just på grund av musikprofileringen. Även detta stämde. Ett exempel 

är att en av dessa förskollärare (1) lät barnen uppträda utanför förskolan, något som även 

Jernström och Lindberg92 skriver om. De framhåller betydelsen av att barnen får sjunga 

utanför verksamhetens väggar eftersom barnen då bekräftas av andra personer. Dessutom 

stärker detta, enligt Jernström och Lindberg, att det som görs på förskolan även kan existera 

utanför den. Om barnen får uppträda någon annanstans förutom på förskolan menar vi att 

detta kan stärka barnen. Barnen får känna sig stolta och uppleva att musiken kan skapa glädje 

och gemenskap även utanför förskolan.   

 

Något som däremot överraskade oss var att den språkprofilerade förskolan hade så mycket 

musik i verksamheten och att de använde musiken dagligen i sina språkpass. Det framkom 

dock i intervjun att denna förskollärare hade en utvecklad medvetenhet om musikens 

betydelse för språkinlärning. Dessutom var hennes intresse för musik stort.  

 

I Att läsa och skriva93, en kunskapsöversikt som utgivits av myndigheten för skolutveckling, 

tas det upp om musik som en del i det vidgade text- och det vidgade språkbegreppet. Vi anser 

att förskolläraren från den språkprofilerade förskolan använder musiken som ett redskap för 

att lära ut språk. Genom detta synsätt ser hon inte musiken som ett eget språk utan som en 

metod. Vi menar att barn i förskolan bör få lära sig att man kan kommunicera genom musik 

och inte bara genom tal- och skriftspråk. 

 

Att den oprofilerade förskolan hade fler musikstunder än den verkstadsprofilerade förvånade 

oss eftersom vi hade en bild av att förskolan med verkstadsprofilering skulle ha mer musik än 

den oprofilerade eftersom de hade något som kallades musikverkstad. Då en förskola har 

naturprofilering är vi medvetna om att natur tar den största platsen i verksamheten men att 

musik fick så pass litet utrymme förstod vi inte riktigt anledningen till. Vi anser att de ljud 

som finns naturligt i naturen som t.ex. porlande bäckar, vinande vind och kvittrande fåglar, 

bör kunna utnyttjas i musikaliska aktiviteter. 

                                                
92 Jernström, Elisabet & Siw Lindberg. (1995). Musiklust. Stockholm: Runa förlag. 
93 Myndigheten för skolutveckling (2003), Att läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterad erfarenhet, http://www.multimedia.skolutveckling.se/data/object/5318/531824.pdf. 2006-02-08. 
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Att ingen av de intervjuade förskollärarna nämnde vila eller skötrummet som platser lämpade 

för musik tycker vi är synd. Antingen glömde de att berätta om detta eller så använde de inte 

sig av dessa tillfällen. Vi anser, precis som Granberg94, att det är viktigt att ta vara på de 

dagliga situationerna som uppstår och genom dessa stimulera barnens musikaliska 

utveckling.  

 

Paulsen95 hävdar att förskolan ofta kritiserats för att använda de estetiska ämnena utan att ha 

någon pedagogisk tanke bakom. Det var därför intressant att vår undersökning visade att 

samtliga förskollärare, oavsett profilering, mer eller mindre hade ett syfte med 

musikaktiviteterna och att det inte var av tradition eller gammal vana som det sjöngs. 

Förskollärarna från den musikprofilerade förskolan och förskolläraren från den 

språkprofilerade förskolan hade t.ex. en utvecklad medvetenhet om betydelsen av musiken i 

inlärningssituationer. De såg syftet med musiken ur ett djupare lärandeperspektiv än de 

övriga förskollärarna. De använde musiken inte bara för att sprida glädje eller skapa 

gemenskap utan också för att lära ut matematiska begrepp och för att stimulera 

språkinlärningen vid tillägnandet av ett nytt språk. Att sprida glädje, skapa gemenskap och 

lära känna varandra inom gruppen är, enligt oss, tre viktiga faktorer som musik ger och i och 

med det får barnen en grundläggande känsla av trygghet. 

 

Precis som de ovan nämnda förskollärarna anser vi att musiken också är en utmärkt metod för 

inlärning av språkliga och matematiska begrepp. Däremot menar vi att musiken kan utnyttjas 

vid alla inlärningssituationer. Vi tror att exempelvis en förståelse om naturvett lättare skapas 

genom sång och musik än enbart genom att säga till barnen vad de får och inte får göra. Om 

barn ska lära sig att vara rädd om naturen kan en sång om detta skapa en medvetenhet. 

Pedagogen kan då i sången ge ett djur en mänsklig gestalt och det blir djuret som visar barnen 

hur de ska bete sig i skog och mark.  

 

Förutom inlärning av begrepp kan rörelsesånger göra att barnen utvecklar sin 

kroppsuppfattning men även får motorisk träning. Detta genom att orden i rörelsesångerna 

sammanfogas med rörelse på ett roligt sätt. Det skapar även en helhet, orden blir synliga och 

konkreta. Barn har lättare att lära när de får använda sin kropp eftersom orden får då en 

djupare innebörd än om de bara skulle höra orden.  

 

                                                
94 Granberg, Ann. (1999). Småbarnsmetodik. Stockholm: Liber. 
95 Paulsen, Britt. (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 
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Paulsen96 menar att estetiska ämnen kan ha ett syfte i sig som att barnen t.ex. utvecklar sin 

personlighet eller sitt språk. De bör enligt henne vara ett komplement till det huvudsakliga 

syftet som i ett temaarbete om exempelvis närmiljön kan vara att barnen ska öka sin kunskap 

om miljön runtomkring. Vi håller med Paulsen men vi anser att musiken även kan vara det 

huvudsakliga syftet och genomsyra hela verksamheten eftersom musiken i sig utvecklar 

barnen socialt, individuellt och kunskapsmässigt. I en samling kan t.ex. en sång som Gubben 

i lådan97 synliggöra varje enskilt barn genom att gubben byts ut mot namnet på det barn som 

gömts i en låda. Detta gör att varje barn får känna sig speciellt och stå i centrum, vilket 

stärker självkänslan. Dessutom tränas de sociala spelreglerna genom att barnen bl.a. får vänta 

på sin tur.  

 

Musiken är även, enligt oss, ett ypperligt tillfälle att ta del av den egna och andras kultur. 

Detta skapar förståelse för olikheter och varje människas lika värde. Dessutom stärks barnens 

identitet genom att vi som pedagoger visar att alla kulturer betyder någonting. Att bevara den 

gamla sångtraditionen är då en del av det svenska kulturarvet. 

 

När det gäller barnens delaktighet i valet av musik, sånger och sångtexter anser vi att 

det är viktigt att barnen ibland får vara med och bestämma så att de får uppleva 

demokrati. Detta kopplar vi till Hammershöj98 som menar att pedagogen i sitt 

musicerande med barn inte ska ha en styrande roll. Dessutom tycker vi att det är 

viktigt att man i sin förskollärarroll söker efter ny inspiration. Det kan man få genom 

fortbildningar, böcker eller av andra pedagoger. Annars finns det risk för att man som 

pedagog fastnar i gamla vanor. 

 

Vi håller med om det Ann Granberg99 skriver då hon hävdar att sånger på inspelade 

band och CD-skivor kan vara i för högt tempo och svårare att hänga med i för barnen. 

Vi anser att det blir lättare om pedagogen använder ett instrument. Han/Hon kan då 

själv bestämma takten och anpassa sig efter barnens nivå.  

 

Glädjen till musiken är, enligt oss, den viktigaste egenskapen som pedagogen ska ha. 

Om han/hon tycker att det är roligt med musik smittar detta ofta av sig på barnen. 
                                                
96 Paulsen, Britt. (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 
97 Denna sång handlar om en gubbe som gömmer sig i en låda. Då sången sjungs i en barngrupp får ett barn 
krypa ner i lådan som täcks över med en filt. Sedan sjunger alla utanför lådan tillsammans om vad gubben kan 
tänkas göra; Gubben i lådan, vad har du för dig, sover du? I slutet sjunger man: Gubben i lådan kom fram, hej. 
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Vidare håller vi med den ena förskolläraren från den musikprofilerade förskolan som 

berättade om att det är viktigt att skapa sina egna musikpedagogiska tankar. Det 

handlar således om att låta sig inspireras av andras sätt att arbeta med musik och att 

sammanfoga det till sitt eget. Dessutom anser vi att ett gott självförtroende, mod, 

vilja, intresse och initiativförmåga gör att man som pedagog vågar prova sig fram.  

 

Slutligen vill vi påpeka att förskollärarna från den musikprofilerade förskolan hade en 

musikalisk kunskap som skiljde sig från de övriga. Att exempelvis kunna ha ukulelespel 

kräver en viss kännedom om instrumentet i fråga men även om musikens uppbyggnad i form 

av ackord. För att musiken ska ge något måste den dock användas på ett medvetet sätt annars 

blir den ett instrument utan funktion. Vi menar att medvetenheten kommer om det finns ett 

genuint intresse och glädje för musiken men att det naturligtvis är en fördel om förskolläraren 

kan spela något instrument, dock inget måste. 
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Muntlig källa 
Bandade intervjuer med sex förskollärare 

 



 

Bilaga 
 

Vi har använt oss av följande frågeställningar i intervjuerna med olika förskollärare: 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Hur definierar du musik? 

• I vilka sammanhang använder ni musik? 

Planerade situationer 

Spontana, icke-planerade situationer 

• Hur ofta används musiken?  

• Vilket är syftet med musikaktiviteterna? 

• Vad styr valet av musik och sånger?  

• Vad har sångtexterna för betydelse? 

• Vad krävs för att kunna arbeta med musik i förskolan? 

 
 


