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Abstract:

Denna uppsats handlar om musikaktiviterna i förskolan på två skilda orter i Sverige, den ena i en  
universitetsstad  och  den  andra  i  en  mindre  ort  på  landsbygden.  Uddén  (2001)  anser  i  sin  
undersökning att musikkunskapen och användandet ute i skolorna har blivit begränsad.
Frågor  jag  söker  svar  på  är  vilka  musikaktiviteter  det  kan  finnas  på  en  förskola  och  hur  de  
planeras och i vilket syfte. Förskollärarna får även beskriva hur de ser på barnens musikaliska  
lärande och skapande i förskolan. Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra  
olika förskollärare varav två av dem arbetar på samma förskola men på olika avdelningar.
Båda  förskolorna  hade  liknande  musikaktiviteter  såsom  sångsamlingar,  storsjung,  rörelse  till  
musik, lyssna på musik och instrumentspel. Deras planering var likartad och deras syften liknade  
varandra också, förutom att en förskollärare i universitetsstaden nämnde förskolans läroplan i sitt  
syfte. Förskolan på landsbygden hade fler instrument att använda sig av och deras gitarrkunskap  
var lite bättre. 
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1. Inledning

 Jag har valt att utforska musiken i förskolan som enligt Uddén (2001) mer och mer inte ses som 

lika viktig som den borde göra och inte tar så mycket plats och tanke i verksamheten. Musiken 

används enligt henne mera som en aktivitet utan någon planering och syfte, vilket hon anser vara ett 

problem. Kunskapen i att kunna spela instrument som exempelvis gitarr har även minskat bland 

pedagogerna. Detta är något som Uddén (2001) skriver om i sin avhandling:

Erfarenhetsmässigt  ser  jag  att  det  är  ett  allmänt  problem  att  man  idag  pedagogiskt  betraktar 

lekområdet sång och rörelselek samt instrumentspel med barn i förskola och primärskola som musik i 

vuxenmening.  Trenden har gått  mot  att  allt  fler  ”expertlärare” skall  undervisa barn i  musik (t.ex. 

kompanjonlärare från musikskolor), vilket ofta gjort att ”allmänlärare” minskat sina aktiviteter i sång  

och lek med barnen, då de känt sig ”mindre kunniga”(2001:3).

Det står i läroplanen att  förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga  

och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek,  

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Skolverket). 

Björkvold  (2005)  säger  att  vi  alla  föds  som ”gryende  musiska  människor”(2005:21).  Musiska 

människor består av rytmer i kroppen. Den musiska människans grundelement är ljud, rörelse och 

rytm  som  existerar  långt  innan  födelsen.  Han  säger  även  att  grunden  för  den  sociala  och 

kommunicerande människan läggs redan på fosterstadiet genom språkets musik och sång. Därmed 

anser Bjorkvold att barnets moder har en viktig uppgift att kommunicera med sitt ofödda barn, 

exempelvis att sjunga, dansa och prata.

Jag har  personligen upplevt  att  förskolan i  landsbygden inte  har  likadan kunskap till  att  utföra 

musik, som att använda sig av olika instrument och bara använt sig av sång. De har inte heller haft 

musikstunderna  som  något  planerat  i  verksamheten,  utan  bara  använt  sig  av  det  spontant  i 

samlingarna.
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2. Syfte

Mitt syfte är att förstå hur musik används i undervisningen på två förskolor, samt att undersöka 

likheter och olikheter mellan musikanvändandet i en större universitetsstad och ett mindre samhälle 

på landsorten.

3. Frågeställningar

• Vilka musikaktiviteter sker på en förskola och hur planeras dessa?

• Hur beskriver förskollärare barnens musikaliska lärande och skapande i förskolan?

• Vilket syfte har pedagogen med musikaktiviteterna?

• Skiljer de sig mellan universitetsorten och den mindre orten på landsbygden?

4. Litteraturgenomgång/Bakgrund

Mitt  arbete  utgår  i  från  Vygotskijs  sociokulturella  perspektiv.  Gunn  Imsen  som är  professor  i 

pedagogik  beskriver  Vygotskijs  teori  som  att  all  intellektuell  utveckling  och  tänkande  tar  sin 

utgångspunkt  i  social  aktivitet.  Det  individuella  självständiga tänkandet  är  ett  resultat  av social 

verksamhet. Inte att individuell utveckling skapar social aktivitet utan tvärtom. Det sociala kommer 

först,  därefter  det  individuella.  En  viktig  huvudpunkt  i  Vygotskijs  teori  är  den  proximala 

utvecklinszonen som innehåller gränser för vad barnet klarar av på egen hand och vad de klarar av 

med hjälp och tillsammans med andra. Den pedagogiska utmaningen är då att nå utvecklinszonen 

genom att stimulera barnet till att arbeta aktivt tillsammans med andra och ge barnet hjälp och stöd 

mot att klara uppgiften på egen hand. Hon säger vidare:

Ännu en viktig huvudpunkt av stort pedagogiskt intresse i Vygotskijs teori är att eftersom utvecklingen 

sträcker sig från det sociala till det individuella, är barnet i stånd att utföra en handling i samspel med 

andra innan det ensamt kan utföra handlingen. Först utför barnet handlingar med hjälp, därefter utan 

hjälp. När vi vill ta reda på nivån på vad barnet förmår, måste vi därför först göra klart för oss, vad vi  

anser att barnet kan klara av med hjälp och stöd och vad vi anser att barnet kan klara av på egen hand.

       (1998:188)
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4.1 Den svenska skolans historiska musikbenämningar

Berit  Uddén,  fil.dr.  i  musikpedagogik  skriver  i  sin  bok  ”Tanke,  Visa,  Språk” att  i  en  svensk 

folkskola benämndes ämnet sång fram till 1955, då det döptes om till musik, men redan under 1930-

talet fanns musik som ämnesbegrepp i den dåvarande utbildningen till förskollärare. Tidigare hade 

det kallats för sång eller sång och lekar. I den nuvarande läroplanen för förskolan talas det om sång 

och musik  medan grundskolans  läroplan endast  talar  om  musik.  När  sång blev  musik vidgades 

innehållet och instrumentspelet etablerades i skolan. Ämnet blir därmed alltmer estetiskt betonat 

(Uddén, 2004).

4.2 Pedagogernas oerfarenhet

Uddén  skriver  vidare  att  under  senare  delen  av  1900-talet  har  tiden  för  musikundervisning  i 

lärarutbildningarna för barn fått allt mindre utrymme. I dagens lärarutbildning behöver musik inte 

vara ett obligatoriskt ämne för blivande förskollärare. Man satsar istället på att den som har någon 

förutsättning kommer att välja musikkurser i sin utbildning och bli ”specialist”. Men Uddén säger 

att hennes erfarenhet är att inte tillräckligt många anser att de har förutsättningarna för att utbilda 

sig i musik. I ett vardagsperspektiv är risken stor att den personal som dagligen vistas med barnen 

allt  mer  överlåter  den  gemensamma  sången  och  musikskapandet  till  musikläraren  eller 

rytmikpedagogen enligt henne. Hon ger även råd till de pedagoger som vill bli mer musiska med 

barnen. Hon anser att det är ett problem idag att så många pedagoger saknar trygghet i sina musiska 

uttrycksförmågor. Björkvold (1991) skriver att det musiska innebär att alla konstarterna, estetiska 

uttryck hör samman i en enhet och att för barnets utveckling är det viktigt att så många uttryckssätt 

som  möjligt  görs  tillgängliga  för  dem,  som  kropp,  dans,  rörelse,  verbala  uttryck,  sång  och 

musicerande. Men med en positiv inställning och vilja går det att öva upp sin musiska lekfärdighet. 

Det kan till exempel vara att lyssna på och observera hur andra låter och rör sig till musiken. Sedan 

måste man öva upp sin slumrade förmåga att röra sig i takt och att sjunga i ton. Man måste lita på 

sina öron och sitt gehör och koncentrera sig på att lyssna och lära på ett muntligt sätt. Detta är den 

grundläggande vägen. I en pedagogisk situation måste man även kunna visorna och rörelserna till 

utantill, eftersom man hela tiden måste hålla ögonkontakt med alla barnen. Gitarrspel är ett bra sätt 

anser Uddén då det gäller att stödja sången tillsammans, men det är dock krävande att både spela 

gitarr och hålla ihop barngruppen på samma gång. Ett tips hon ger då är att ta hjälp av en kollega 

där en bara ackompanjerar och den andra leder sången och håller koll på barnen.
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 Henny Hammershöj som bl.a undervisar i musik på Fröbelseminariet i Köpenhamn skriver att det 

är svårt att få oss vuxna människor förstå att om de vill använda musiken med barn, kräver det 

övning av vissa färdigheter.

Ofta saknar våra vuxna studerande de basala färdigheter som de under bättre omständigheter hade 

kunnat lära sig innan skolåldern. Därtill kommer övning på ett instrument. Att tillägna sig musikaliska 

färdigheter är också svett och hårt arbete. Det hårda arbetet får man aldrig sluta med (1997:99).

4.3 Förskolebarnens musikaliska utveckling

Hammershöj (1997) skriver i sin bok om förskolebarns musikaliska utveckling. Spädbarnet lär sig 

ljud  känslomässigt  genom  sina  föräldrar  och  en  god  känslomässig  kontakt  stimulerar 

ljudutvecklingen, så att  barnet lär  sig fler  ljud.  Barnet kan snabbt skilja på mammans röst från 

andras röster och det är viktigt anser Hammershöj, att man som förälder talar och sjunger nyanserat 

för barnet, och även upprepar barnets ljud. Det handlar om samspelet, och som förälder kan man lita 

på att man är bäst på att sjunga inför sitt barn eftersom det är till exempel mammans röst barnet  

först och främst vill höra.

När barnet kommer upp i förskoleåldern (ca 1,5 år) så är barnet inte längre inaktivt som spädbarnet 

utan kan förflytta sig själv och bestämma själv vad det har lust med att göra. Barnet lär sig ord för  

att hålla kvar några bestämda situationer eller bestämd person. Efterhand kan barnet själv gå fram 

till olika saker och kalla dem vid namn. I det musikaliska så blir rytmen viktigare för barnet än 

innan, vilket troligtvis hänger ihop med de motoriska färdigheterna som har blivit bättre. De hoppar 

med benen i hop, böjer på knän, springer, kryper och försöker hoppa så högt de kan. 

Det tvååriga barnet tycker om att röra sig till musik och är nu bättre på att behärska sina rörelser. De 

böjer knäna, svingar med armarna, nickar med huvudet, hoppar och vrider sig till musiken. De kan 

dock inte hoppa i takt med musikens grundslag. I tvåårsåldern sjunger barnet enstaka stavelser och 

nynnar spontant. Det liknar ingenting man hört förut, eftersom barnet inte kan återge något korrekt 

ännu, men det barnet sjunger är ett uttryck för den musik barnet har hört i sitt korta liv. Upprepning 

av en melodi är inte intressant för barnet ännu. I gengäld kan det göra sina egna melodier och 

sjunga alla ord som de känner till. De kan kanske komma ihåg några enkla små motiv från vissa 

melodier som de har hört många gånger, men barnet återger och broderar gärna vidare på dem på 

sitt eget sätt. Deras sånger är oftast förbunden till den aktivitet som de håller på med, exempelvis att 

gunga, leka med klossar, segla med båten, att köra bil eller att rita, säger Hammershöj.
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4.4 Att musicera med småbarn

Hammershöj (1997) frågar sig hur man musicerar med småbarn. På förskolan kan man utnyttja 

barnens motorik eftersom den nu är mer utvecklad till  att leka olika instrumentlekar, rytmlekar, 

kryplekar, hopplekar osv. En mindre grupp åt gången kan få prova på olika instrument. De kan spela 

tillsammans eller  en åt  gången. Exempel på instrument till  småbarn är trummor och marimbor. 

Marimbor är trälådor med breda stavar, som man slår på med klubbor. Andra bra instrument som 

Hammershöj talar om kan vara sådana som skramlar till exempel är fyllda med sten eller ris, men 

dem kan däremot vara svåra att kontrollera för barnen eftersom de gärna skramlar när de även inte 

skall.  Skinnljud och trä ljud är de bästa eftersom de inte skramlar så mycket. Barn blir mycket 

förvirrade, högröstade och skrikiga om höga ljud dominerar.

Genom musikleken stimuleras andning, stämband, förmågan att höra och återge bestämda ljud och 

toner (gehör), rytm, motorik, fantasi och språk. Genom att spela tillsammans med andra, och genom 

den samvaro det skapar, lär sig barnet något om hur man uppför sig socialt, anser Hammershöj.  Då 

barnet är ca tre-fyra år så börjar barnet lära sig genom imitation eller reproduktion som betyder att  

man upprepar det man ser eller hör. De experimenterar även med de nyvunna färdigheterna på sitt 

eget sätt, en princip som kallas för improvisation. Principerna används framförallt i leken. De börjar 

leka  sociala  lekar  som  mamma-pappa-barn,  doktor,  kassörska  med  mera.  Språket  är  så  pass 

utvecklat  att  man  nu  kan  tala  med  barnet.  Inom det  musikaliska  området  så  börjar  nu  barnet 

intressera sig för att hoppa, dansa, spela och sjunga tillsammans, det vill säga parallellt bredvid 

varandra på samma gång. Treåringarna kan ännu inte hoppa i musikens grundrytm, men de kan 

dansa och hoppa bredvid varandra i sin egen grundrytm. De har också fortfarande svårt att hålla ett  

jämnt tempo under en längre tid. 

Fyraåringarna har enklare för rytmisk sång, ramsor eller utrop. Hammershöj tycker att det är viktigt  

att det finns improvisationsmöjligheter i de sångerna man sjunger, så att barnen verkligen förstår 

vad sångerna handlar om. Sångerna med de små ska fungera som ramar runt en aktivitet. I denna 

åldersfas anser Hammershöj att det är viktigt att pedagogen markerar grundrytmen i allt som hon 

sjunger, spelar och leker med barnen exempelvis genom att klappa, eftersom barnen då börjar kunna 

anpassa sin grundrytm till musikens, om den inte är för långsam. När pedagogen sjunger för tre- 

fyraåringarna, bör det ingå rörelser till eftersom det är ett stöd för språkinlärningen. Det kan vara 

olika gester, mimik eller ett dramatiskt förlopp. Eftersom dessa barn kontrollerar sina muskler bättre 

och bättre kan vi då leka olika rörelselekar med rytmackompanjemang och enkla sånglekar. Vi kan 

även låta barnen spela på instrument och öva musikens dynamik (kraftig-svag) och tempo (snabb-
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långsam). 

 För de äldsta förskolebarnen som är fem-sex år börjar deras intresse för att reproducera som att 

leka sångare eller sångerska. De börjar få sina favoritartister och favoritlåtar som de kan lyssna på 

om och om igen i flera veckor. Barnet har nu behov av upprepningar och inte av variation som vi 

vuxna har mer behov av. Sedan kan sådana upprepningar av samma sånger vara jobbiga för oss. 

Men då skriver Hammershöj (1997) att vi måste intressera oss för barnets upplevelser och hjälpa till 

med att uppfylla barnets behov och försöka vara lyhörda, engagerade och glada. Det duger inte att  

den vuxne ”spelar” glad och engagerad för det genomskådar barnet direkt. Istället ska man fråga sig 

själv: ”Hur utnyttjar jag som lärare barnets intresse för de här?”. Sina egna privata musikaliska 

intressen får man tillgodose vid en annan tidpunkt. Med dessa äldre förskolebarn kan man låta dem 

både  improvisera  och  reproducera.  De  kan  använda  många  olika  instrument  när  de  spelar 

tillsammans;  trummor,  marimbor,  rytminstrument  och  bleck  flöjter  (metall  flöjter  utan  hål  för 

tummen).  De kan också spela enkla saker på piano. Hammershöj  anser att  det finns massor av 

utmärkta sånger, sånglekar och instrumentlekar för denna åldersgrupp. 

4.5 Spontansångens viktiga betydelse

Björkvold (2005) skriver att musik, spontansång och skapande lek har stor betydelse när det gäller 

att skapa form och struktur i barns tillvaro. De musiska rötterna från spädbarnstiden ligger till grund 

för den fortsatta identitets- och medvetenhetsutvecklingen. Han skriver även om hur viktigt det är 

med  spontansången  i  en  förskolegrupp,  att  den  ger  varje  barn  tillgång  till  sin  identitet  och 

personlighet i denna dynamiska gruppsamverkan. Genom att sjunga kan man berätta, för sig själv 

och andra, om vem man är och hur man upplever sig i gruppen. Sången skapar den avgörande 

skillnaden  mellan  respekt  och  likgiltighet,  vänskap  och  isolering.  Bjorkvold  beskriver 

spontansången som viktig i alla möjliga vardagssituationer. Från toalettbestyr till att leka samsat i 

en sandlåda. Varför den anses viktig enligt honom är för att ”sången tillhör barnens gemensamma 

system av koder  och det  är  livsviktigt  att  behärska  den,  eftersom den banar  väg för  mänsklig 

uttrycksförmåga och tillväxt” (2005:65). Han skriver vidare:

Vad barnen sjunger bestäms av det som sker i stunden. Ett vredesutbrott utlöser naturligtvis helt andra 

toner än ett förnöjt nynnande vid ritblocket. Precis som talet används spontansången som en reaktion 

på en specifik situation och färgas av gemensamma kulturella regler för hur man talar, sjunger eller rör  

sin kropp (2005:65) .
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Björkvold talar om två olika typer av spontansång; formler och färdigsång. Färdigsång är den mest 

sammansatta både som stilart och som musikaliskt uttryck. Barnen använder fritt ett material som 

bygger på redan kända sånger och annan musik som de hör i sin omgivning. Han säger vidare:

Färdigsångerna finns där först; för spädbarnet är de en glädjestund i mammas eller pappas knä. Vilka  

föräldrar har inte sjungit ”Baka baka kaka” för sitt barn medan de bytt blöjan? Barnen inspireras och  

växer. Så småningom börjar de använda färdigsånger både i sin ensamma lek, tillsammans med andra 

barn och gärna också med vuxna. Formelsångerna används på ett helt annat sätt, framför allt för att 

kommunicera med andra i leken. Det är först i två-treårsåldern barnen sjunger till varandra, samtidigt  

som  de  börjar  leka  tillsammans  på  allvar.  Då  har  de  redan  samlat  på  sig  många  färdigsånger. 

(Björkvold, 2005:66)

4.6 Småbarnsrytmik

Ann Granberg som är förskollärare, skriver i sin bok att målet med rytmik för små barn mellan ett 

och tre år inte är att  lära barnen musikaliska grunder och forma dem till tonsäkra musiker och 

sångare, utan målet är att barnen ska få uppleva rytm och puls samt glädjen i att sjunga och dansa.  

Att få uppleva sin egen kropps möjligheter och begränsningar. Detta gör i sin tur barn tryggare och 

säkrare som individer och gruppvarelser. Granberg (1994) talar om ett så kallat ”klotterstadium” i 

den musiska utvecklingen. Alla klottrar innan de lärt sig rita föreställande bilder och innan de kan 

skriva. Hon påstår att vi alla går igenom ett ”klotterstadium” när vi börjar med något nytt oavsett 

ålder. Sådant ska få ta sin tid anser Granberg. Rytm-ljud-sång-rörelse är intimt förknippade hos små 

barn, och alltför ofta tystar vuxna ner barns spontana uttryck genom att kalla det för oväsen och 

störande. Barnen manas till lugn och tystnad, men barnen njuter av att frambringa egna ljud för det 

är musik enligt dem och det ska vi inte kväva säger hon. 

Hon skriver även att  rytmik är en pedagogisk metod som använder rörelse som ett  sätt att lära  

musik. När barn i rytmiken lär musik genom rörelse, får de samtidigt andra nyttiga erfarenheter som 

gör att språket utvecklas och kropps- och rumsuppfattningen ökar. Små barn upplever musik med 

både kropp och själ, och de lär av det de upplever. Granberg skriver att rytmikens kombination av 

musik och rörelse utvecklar hela barnet: de musikaliska, sociala, känslomässiga, estetiska och de 

motoriska kvaliteterna stärks och även uttrycks- och kommunikationsförmågan utökas. Rytmik kan 

enligt  Granberg  vara  ett  arbetssätt  där  hela  barnet  engageras.  Rytmiken  förankrar  musiken 
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kroppsligt och alla ska kunna vara med på lika villkor, känna gemenskap. 

Granberg (1994) talar även om rytminstrument. Alla instrument som barnen kan slå på eller som 

skramlar är användbara som trummor i olika storlekar, maracas, skramlor, bjällror, rytm ägg, claves, 

rör trumma och träblock. För de äldre barnen så går det även bra med finger- och handcymbaler, 

kazoo, trianglar, koskälla och gurkor. Granberg anser att val av instrument för de yngsta barnen bör 

ta hänsyn till deras motorik. Den är inte så utvecklad att de klarar att göra olika saker med vänster- 

och högerhanden samtidigt. Deras rörelser är ”symmetriska” som hon kallar det.
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5. Metod

Jag har i min studie använt mig av kvalitativa intervjuer. Johansson & Svedner (2010) beskriver en 

kvalitativ intervju som en intervju med fria formulerade frågor, som varieras på olika sätt. I den 

kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera från intervju 

till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar.

Kvale  (2009)  beskriver  en  kvalitativ  intervju  som en  intervju  som ”söker  förstå  världen  från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla, mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda 

värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (2009:17) .  Han säger även att ”den har 

som mål att  erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens 

livsvärld; den arbetar med ord, inte med siffror” (2009:45 46) .

Kvale anser att syftet med en kvalitativ intervju ”är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden 

ur den intervjuades eget perspektiv” (2009:39) .

5.1Urval och avgränsning

Jag  gjorde  denna  undersökning  med  fyra  olika  förskollärare  på  två  olika  förskolor  i  två  olika 

kommuner. Jag började med att kontakta två förskollärare på den ena orten och bokade en tid med 

dem för en intervju. När jag kom dit så var en av förskollärarna sjuk så jag fick tips om en annan  

pedagog istället  som jag kunde fråga om jag fick intervjua.  Det fick jag och gjorde den andra 

intervjun senare samma dag. Efter det började jag kontakta den andra förskolan på den andra orten 

och fick  även en tid  för  intervju där  med två  andra  pedagoger.  Den ena  förskolan  ligger  i  en 

mellanstor  universitetsstad  och  den  andra  ligger  på  en  mindre  ort  ute  på  landsbygden.  Alla 

förskollärarna kommer ifrån olika avdelningar på förskolorna så de jobbar alltså inte tillsammans på 

samma avdelning. En av förskollärarna arbetar på en småbarnsavdelning, de andra arbetar med de 

äldre barnen. Det var inget jag planerade innan utan det blev så slumpmässigt. 

Eftersom mina frågor handlade om musiken i förskolan så valde jag att intervjua de som brukar 

hålla i musikaktiviteterna själva, alltså de som mest är engagerade i musikämnet. Jag ställde samma 

frågor till alla som jag hade förberett innan i samma ordningsföljd (se Bilaga). Men beroende på 

vad förskolläraren svarade så kom det även några följdfrågor mellan de frågorna.   Intervjuerna 

gjordes inne på förskolorna. I den ena förskolan var vi inne i personalrummet själva, medan i den 

andra var det inne i barnens miljö vid ett av deras arbetsbord där vi satt mittemot varandra. Barnen 

9



var ute på gården. Vi blev en gång störda av någon annan pedagog som gick mellan rummet, och 

även av oljud från tamburen så den jag intervjuade avbröt en stund för att gå och stänga dörren.

Jag använde mig av mobilinspelning.  Att  jag valde det  var för att  enligt  Johansson & Svedner 

(2010) anser att till exempel pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för att 

förstå vad som sägs. Kvale (2009) anser också att intervjuaren registrerar och tolkar det som sägs 

genom att kunna tolka tonfallet hos den som blir intervjuad, och då är det nödvändigt att använda 

sig av bandinspelning under intervjun. Dessa inspelningar transkriberades sedan ner.

5.2 Etiska överväganden

Alla  intervjuer  kommer  att  behandlas  enligt  Konfidentialitetskravet  som  det  står  om  i 

Vetenskapsrådets  etiska  principer (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  Detta  var  något  som 

intervjupersonerna blev informerade om innan de blev intervjuade. Likaså vad mitt syfte var med 

undersökningen och att de när som helst får ställa frågor om den och få ett sanningsenligt svar. Som 

Johansson & Svedner (2010) skriver så måste examensarbetet bygga på respekt för de människor 

som deltar.  De  har  rätt  att  få  veta  undersökningens  syfte  och  få  tillfälle  att  ge  ett  informerat 

samtycke till  sin medverkan och de skall  när  som helst  kunna avbryta sitt  deltagande,  utan att 

behöva oroa sig för några negativa konsekvenser.

Enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2011) ska identifierbara personers namn och arbetsplatser 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. 

Därför  har  jag  valt  att  inte  använda förskollärarnas  riktiga  namn.  Dialektala  uttryck  i  citaten  i 

resultatdelen har av samma skäl och för läsbarheten skrivits om till skriftspråk.
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6. Resultatredovisning och analys

Jag kommer härmed presentera förskollärarnas svar utifrån mina frågeställningar (se Bilaga). 

Jag kallar förskollärarna för Malin, Margareta, Karin och Kristina. Malin och Margareta jobbar i 

universitetsstaden och Karin och Kristina jobbar på landsbygden. Malin är yngst av dem och har 

arbetat kortast tid som förskollärare. Karin är äldst och Margareta och Kristina är jämnåriga, men 

alla de tre har arbetat som förskollärare ungefär i lika lång tid. Karin är även den enda av dessa 

förskollärare som arbetar med de yngsta barnen på förskolan.

6.1 Musikaktiviteter i verksamheten

Det visade sig att  förskollärarna svarade ungefär likartat  på den frågan som handlade om vilka 

musikaktiviteter de hade i verksamheten. Sångsamlingarna var ett exempel, så här svarade tre av 

dem:

Ja alltså de planerade musikstunderna är ju under samlingar som vi har, å det är gemensamt hela 

gruppen kan man säga, före lunch sjunger vi mycket. (Margareta)

De stora musikaktiviteterna är våra samlingar som vi har minst en gång om dagen och det kan ju 

hända att det blir fler gånger också. Ja vi sjunger, vi spelar, jag tar ofta fram en trumma, vi sitter och 

tränar rytmer och sådär och så sjunger vi många olika sånger. (Malin)

Ja på småbarnsavdelningen som jag jobbar då där har vi på samlingarna varje dag sjunger vi och  

rörelsesånger. Och sen en dag i veckan då brukar vi ha sång med instrument, då har vi en stor trumma 

som man kan sitta på, jag vet inte vad den heter den där men ja ganska stor som man kan... ja ha på  

golvet och sitta på. Så sjunger vi oftast om alla barnen först namnen och så. Sen så har vi lite andra  

sånger då har vi rekvisita som vi sätter upp på en slags anslagstavla kan man säga. Om det är en  

stjärna så sjunger vi om det. Och sen när vi har gjort den repertoaren så får barnen en och en komma 

fram och spela på trumman. (Karin)

 De har alla sång under samlingarna varje dag, de kan även ta fram några instrument också som 

pedagogen spelar på och/eller låter barnen spela på också.  På en småbarnsavdelning så brukar de 

använda sig av olika rekvisita som passar för de sånger de sjunger om. De använder sig även av en 
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slags anslagstavla där de sätter fast olika bilder som en stjärna till exempel som de sjunger om.

De talade även om ett så kallat storsjung som de har en gång i veckan. Två av förskollärarna sade 

följande:

 Och så har vi storsjung på fredagar.  Då samlas hela förskolan i vårt stora samlingsrum där vi 

sjunger tillsammans och så varierar vi då mellan vilken avdelning som håller i den just den månaden. 

Vi tar en månad åt gången. (Malin)

 Ja vi har ju våra sångstunder, dels under samlingen, sen så har vi hela huset också. (Kristina)

 Ja, så man kan säga storsjung? (Jessica)

 Ja precis, på måndagar brukar vi ha det. (Kristina)

På de båda  förskolorna så har de ett så kallat storsjung en gång i veckan då alla barn och pedagoger 

på förskolan sjunger och spelar tillsammans i ett större samlingsrum. Den ena förskolan brukar ha 

det på fredagar medan den andra har det på måndagar.

 Rörelse var också något som alla förskollärare nämnde att de brukar ha. Då använde de en musik- 

rörelseskiva spelandes samtidigt. Upprepning är något som de alla var eniga om att ha med barnen. 

Dels att ha samma sånger om och om igen under samlingarna och dels ha samma rörelseskiva under 

rörelsestunderna. De sa alla att barn gillar upprepningar och det blir alltid samma glädje då de får  

höra samma cd eller då samma sånger sjungs upp. Om någon sång inte sjungs upp så kan barnen 

undra vart rekvisitan till den sången är. Två av förskollärarna nämnde att upprepning är viktigt för 

barnen:

Vi använde samma rörelseskiva hela förra året och det blev ju samma glädje varje gång vi satte på den. 

(Margareta)

 Och så är det lite rörelsesånger också då. Gå runt i ring och sjunga ”dansa min docka” och så har vi en  

annan sång också som vi går runt med. Sångerna hos oss är samma, samma och samma. (Karin)

 Upprepning? (Jessica)

 Ja det är så de vill ha det liksom. Nästan som att har man inte den sången med så undrar de var är Lilla  
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snigel någonstans, typ liksom. De vill ju gärna ha samma. (Karin)

Två av förskollärarna, en från universitetsstaden och en från landsbygden, nämnde att de brukar 

köra  tematiska  sångsamlingar  som  till  exempel  under  julen  och  Lucia  och  Malin  sade  även 

vårsånger under våren, som det finns mycket av enligt henne.

  Nu är det ju aktuellt med Luciasånger och sådant så då kommer det bli mer sång. (Kristina)

Framför allt på våren brukar vi sjunga mycket vårsånger för det finns väldigt stort utbud av. Och vinter  

och jul kommer ju nu och då blir det mycket julsånger då. (Malin)

När det är Lucia och jul så verkar det vara mer sång i barngruppen på grund av det. Tydligen så  

anpassar pedagogerna sig efter vilken årstid det är på året också.

Två av förskollärarna nämnde att de brukar spela cd-skivor fritt också på avdelningen under den fria 

leken. Så här sa de:

Ja och sen har vi... ja spela cd, spela musik som de kan lyssna på. (Kristina)

Vi har ofta på eftermiddagarna om vi  väljer att  vara inne så sätter  vi  på ofta igång lite musik på 

avdelningen, där barnen kan fritt få dansa och sjunga och så där. (Malin)

Det talades även om att det kan användas till andra syften också. Kristina berättade att de under en 

tid använde sig av lugn musik under måltiderna eftersom det hade varit lite rörigt vid matborden 

och det brukade bli lugnare då. Det kan vara ett bra tips att använda sig av ute i verksamheten. Hon 

berättade följande:

Jag vet att någon gång för flera år sedan då vi hade det lite rörigt vid matborden, vi har ju sju matbord 

i samma rum. Då brukar vi gå in och sätta igång cd-spelaren med lite lugnare musik. Jag vet inte om 

det var det som gjorde det men det blev lugnare i alla fall. Så jag tror att det kan bidra till att få ner 

ljudnivån också. (Kristina)
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Musikinstrument var något som alla pedagoger brukar använda sig av. Det skilde sig lite åt vilka 

instrument  de  brukar  använda  och  även  kunskapen  till  att  kunna  spela,  framförallt  gitarr.  På 

förskolan i universitetsstaden spelades det mycket ägg och de använder även claves, maracas och 

trianglar. Trummor var enligt Margareta mycket svårt att få tag på eftersom de är dyra att köpa in.  

Hon sa så här om detta:

Vi börjar med ägg och så har vi även beställt hem lite olika ja maracas, claves och... ja vad är det mer  

vi har... sådana här... ja vad det heter... (Margareta)

Triangel? Trumma? (Jessica)

Triangel har vi. Trumma är det väldigt dåligt med, det har vi försökt att kämpa med här i flera år...  

hehe(skratt). Det är ju dyrt får man höra då. (Margareta)

Gitarr kan Margareta spela men hon känner sig inte så bekväm med att använda sig av det. Hon 

tycker att man får bättre kontakt med barnen om man inte har en gitarr som man måste koncentrera 

sig på.  Då föredrar  hon hellre  att  ha en trumma eller  någon annat  rytminstrument.  Men under 

storsjung så tycker hon att det kan vara en annan sak, då det är med fler pedagoger som kan hjälpa  

till. Hon sa följande:

Jag kan spela gitarr men jag känner att... just att jobba med barnen med musik så vill jag hellre ha en  

trumma eller något annat rytminstrument. Under stor sjung och sådant där är det som en annan sak, då  

skulle man kunna använda sig mer av det men jag har inte gjort det. Man får mer kontakt med barnen 

om man inte spelar det tycker jag. (Margareta)

Hon föredrar gitarrspel under storsjunget men hon brukar inte göra det så ofta. Hon tycker att hon 

får bättre kontakt med barnen om hon inte spelar det.

På förskolan på landsbygden var det även instrumentanvändande, där spelade pedagogerna på en 

stor  trumma  som  barnen  också  får  prova  på  under  storsjunget.  Ukulele  brukar  tas  fram  på 

avdelningen också, även fast det inte är så ofta. Annars var det ägg där med och andra instrument 

som djembetrumma och lite andra slaginstrument. Kristina sade:
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Sen så har vi ukulele i huset här som vi tar fram ibland. Nu var det ett tag sen men det har vi också,  

och så sådana där små ägg och ja djembetrumma och lite sådana där slaginstrument har vi här. Gitarr  

har vi i huset här som vi brukar spela på. (Kristina)

Du spelar det? (Jessica)

Ja, jag brukar spela det. (Kristina) 

Gitarr  spelas  alltså  också  där  av  Kristina,  men  hon  tycker  att  gitarrspel  är  mer  viktigt  och 

användbart än vad Margareta tycker. Som jag uppfattade det så känner hon sig mer bekväm med 

det. Här förklarar hon vad hon anser om gitarrspel inför barngruppen:

Jag kan tycka såhär att har vi stor sjung då är det väldigt viktigt att all personal är med för jag kan ju  

inte då hålla koll på alla barnen medan jag spelar, men samtidigt så är ju gitarrspel en hjälp för att det  

är lättare att hålla samling med en storgrupp om man har någon gemensam aktivitet som engagerar.  

Gitarr är ju en väldig hjälp med att dels hålla takten och sen att det blir någon annan koncentration på  

något vis om någon kan spela någonting. Musikinstrument överhuvudtaget tror jag också är lättare att 

ha med för då koncentrerar sig barnen dels mer på vad man gör och sen så är det jätte viktigt att det är 

tempo i samlingen. Man kan inte sitta och harva och att det går för långsamt, utan det är viktigt att det  

är tempo hela tiden och att man väljer sånger som så många som möjligt klarar av och som de tycker  

är roligt. (Kristina)

Det är mer variation på instrument på förskolan i  landsbygden än på den andra förskolan.  Det 

visades också att Margareta inte var lika positiv till att använda sig av gitarrspel i barngruppen som 

vad Kristina var. Vad det beror på kan vara intresset av det, eller självförtroende att kunna spela.  

Kristina nämnde att hon tycker att gitarr är en bra hjälp till att få barnen mer koncentrerade. Även 

då barnen själva får prova på att spela något instrument för då får de framför allt koncentrera sig på 

vad de gör. Att hålla tempo är viktigt anser även hon, och att välja sånger som barnen klarar av och 

som de tycker om.

På en småbarnsavdelning på förskolan i landsbygden brukar de använda sig av olika rekvisita till  

sångsamlingarna som ett litet lamm till ”Bä bä vita lamm” och en stjärna för ”Blinka lilla stjärna”  

och även liten katt och liten gris till sångerna ”Lille katt” och ”Lille gris”. De har olika påsar med 

olika djur och saker i som de använder sig av i sången. De använder sig även av en anslagstavla där 
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de  sätter  upp  olika  bilder  som  de  även  sjunger  om  tillsammans.  Karin  som  arbetar  på  en 

småbarnsavdelning säger så här: 

Vi har rekvisita till våra sångsamlingar. Vi har påsar med olika djur och sådant i som vi sjunger om och 

sen stoppar tillbaka in i påsen igen. Vi brukar även använda oss av en anslagstavla där vi sätter upp 

olika saker som en stjärna som vi sedan sjunger om och så en liten katt  och liten gris med mera.  

(Karin)

6.2 Hur musikaktiviteterna planeras

Det visade sig att sångstunderna under samlingarna planeras beroende på vem i personalen som har 

den, de brukar turas om veckovis. Men utifrån de intervjuade så planeras den främst efter barnens 

språkutveckling. Malin sade detta:

Ut i från mig själv så planerar jag utifrån språkutvecklingen. Att ha lite rytmik och ramsor som ska 

bidra till det då. Så likadant med stor sjung så tycker jag att man försöker ha en röd tråd helt enkelt.  

Ibland kan det  handla  om djur  eller  det  kan handla  om rytmik,  språk,  färger  och matematik t.ex.  

(Malin)

Hon talar här om att det är viktigt med en röd tråd i sin planering av en musikaktivitet. Att det under 

en period bara handlar om rytmiksånger, sånger om färger eller om matematik. Kristina hade också 

barnens språkutveckling i åtanke i sin planering. Hon säger följande:

Dels försöker jag tänka lite grann om det är något speciellt man vill ha in som att något barn kanske  

har svårt med vissa språkljud, då brukar jag välja sånger som tränar på det. På det viset så pekar man 

inte ut någon utan då gör ju alla samma sak. Så de som då har svårt med kanske att säga ”s” då är de 

inte så utpekade utan då får de träna i alla fall utan att det hörs, för deras röster försvinner i mängden  

av alla de andra. (Kristina)

Malin och Kristina var här inne på lite samma linje om språkutvecklingen, att de planerar ut efter  

den om det till exempel skulle finnas något eller några barn i gruppen som har svårt med vissa 

språkljud. Ett bra sätt tycker Kristina eftersom man då inte pekar ut någon i barngruppen, men 
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frågan då kan vara om man verkligen inte gör det? Kan inte barnen märka ändå om något barn 

skulle ha svårt med talet och påpeka det högt sedan för sina kamrater? Om så vore fallet så blir ju 

det barnet utpekad ändå. Men som Kristina sa så försvinner allas röster in i mängden och då märks 

det inte, och utifrån hennes erfarenhet så fungerar det tydligen.

Margareta talar här om att hon använder sig av gamla meriter i sina planeringar:

Det är ju mera att vi kör på gamla meriter. Ser vi ett program som har fungerat så använder vi det igen  

men bara utvecklar den då bara genom att barnen blir äldre och så. Vi har tre grundstenar som vi  

planerar ut efter som rörelse och avslappning och i rörelse så har vi sagt att där ska det även ingå 

rytmik, alltså det ska falla som en röd tråd för dem. Från ettåringen till femåringen så det håller vi på 

att utveckla just nu. (Margareta)

Margareta talar om att använda sig av gamla meriter. Man kan fråga sig om det är positivt eller 

negativt över att göra det egentligen. Det kan vara en trygghet och/eller enklast att gå efter gamla 

erfarenheter och meriter istället för att pröva något nytt. Men samtidigt kan det även vara bra att 

prova något nytt också istället för att gå efter samma hela tiden år efter år. Hon talar också här om 

att ha en röd tråd som Malin också sade. Även att de har så kallade tre grundstenar som de planerar 

efter.

6.3 Förskollärarnas syfte med musikaktiviteterna

De som pedagogerna på de båda förskolorna var överens om var att syftet med musikaktiviteterna 

var  för  språkutvecklingens  skull.  Även  för  glädjen  och  gemenskapen  och  gruppstärkandet. 

Matematik var en annan gemensam nämnare med tanke på upprepningar och takter, liten och stor. 

Även att barnen får räkna antal djur eller vad det må vara.

Syftet med musiken är ju dels för läroplanen, att vi ska lära dem olika sinnen och musiken är ju ett  

estetiskt uttryck och det är ju också för språkutvecklingen att många barn lär ju genom musik, att få  

upp barnens intresse för språket och genom rytmiken för språket har ju en rytmisk gång. Jag tror att du 

kan få in så mycket, dels har du ju språket och sen så har vi ju ... (nämner ett kommunalt skolprojekt),  

matematik, vi räknar jätte mycket. Eh, du kan bara ta en sådan sak som Bockarna Bruse så får du ju in  

storlek, få in olika nivåer som stor och kanske tung också och liten(pratar med liten röst). (Malin)
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Dels för språket naturligtvis och så kommer det även in matematik i det. Till exempel Lilla katt, Lilla  

ko och Lilla gris som vi brukar sjunga om och även då räknar vi hur många de är. (Karin)

Malin nämner att ett av syftena är läroplanen och även att de har ett matematiskt skolprojekt i deras 

kommun som de även får in i musikaktiviteterna.

Margareta och Kristina nämner båda att syftet är gemenskapen och för att ha roligt:

Ja musiken innehåller mycket. Rörelse, gemenskap, gruppstärkande, ha roligt tillsammans. Det är inte 

att de ska lära sig så många sånger som möjligt utan mera känna glädjen och gemenskapen. Ja även att 

träna självkänslan och att kunna våga. (Margareta)

´

Jag tycker att musik är så mycket mera än sång och musik. Det berör känslor också på ett vis som man  

inte kan förklara alltid. Sen är det ju roligt också och att det är en gemenskap. (Kristina)

 Margareta påpekar att det viktigaste inte är att lära barnen så många sånger som möjligt, utan det är 

mera glädjen och gemenskapen som de får med musiken. Även att de får träna självkänslan och att 

våga mer.

Kristina tycker att musik är så mycket mera än sång och musik. Det berör känslor på ett vis som inte 

går att förklara.

Skillnaden här med de olika förskolornas svar var att Malin nämner läroplanen i sitt syfte och även 

deras läroprojekt som deras kommun har just nu i skolorna. De andra nämnde aldrig läroplanen eller 

något läroprojekt alls i sina intervjuer. 

6.4 Hur barnens lärande och skapande i förskolan beskrivs

På frågan hur de skulle vilja beskriva barns lärande och skapande i förskolan tyckte tre av fyra att 

det var en svår fråga att kunna svara på. Men de flesta var överens om att alla barn utvecklas olika 

och att man alltid måste se över individen var de befinner sig. Så här säger Malin: 

Hur ska jag beskriva deras lärande... Ja men... det är olika såklart, alla barn utvecklas olika och man 
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måste ju alltid se individen och följa deras behov och var de befinner sig. Eh., alltså alla lär vi på olika  

sätt... och det är klart att det är ju inte säkert att alla... nu tycker jag att vår barngrupp är intresserad av 

musik och tycker det är jätte roligt och... jag har sett på barn att de fångar musiken. Många som har då  

lite svårare att prata att de försöker ändå sjunga med. För det är något som lockar. (Malin)

Musik är något som lockar. Hon tycker att deras barn är intresserade av musik och tycker det är 

roligt.  Även de barn som har  svårare att  prata  försöker  ändå hänga med i  sångerna.  Alla  barn 

utvecklas olika och man måste se individen.

Kristina beskrev barns lärande och skapande så här:

Hur jag skulle beskriva deras skapande och lärande... Att de tycker att det är något som attraherar. De  

tycker att det är roligt, de flesta tycker det och att de blir smittade av varandra. Det är lätt att inspirera  

varandra med sång och musik och skapande överhuvudtaget. Det blir en gemenskap för många. Man 

kan vara många i den gemenskapen. I allt skapande så får man ju träna på begrepp och för att kunna  

någonting så måste man ju förstå och då måste man få träna på olika vis. Det är en annan dimension på  

något vis. Alltså när man lär sig saker så är det ju så bra att ha så många ingångar som möjligt. Då kan  

musik och skapande vara väldigt bra och en väldigt bra ingång. (Kristina)

Här beskrivs barnens skapande och lärande som något som attraherar och att de flesta tycker att det 

är roligt och att de blir smittade av varandra. Det blir en gemenskap. Hon säger att musik kan vara  

en väldigt bra ingång för lärande. När man lär sig saker så är det så bra att ha så många ingångar 

som möjligt och då kan musik vara en bra ingång. Hon säger även att i allt skapande så får man 

träna på begrepp, och för att kunna någonting så måste man förstå och då måste man få träna på 

olika vis.

Margareta hade ett mer kortfattat svar, hon sa följande:

Det är mycket som utvecklas och det har med alla de här skapande uttrycken att kunna uttrycka sig i  

olika sätt. Musik är ett verktyg. (Margareta)

Musik är ett verktyg till att kunna uttrycka sig på olika sätt säger hon. Det är mycket som utvecklas.
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En del tycker att det är roligare än andra naturligtvis. De kanske är med ett tag och sen kommer de  

tillbaka och är med. De är ju så liten de här så att… de är bara 1 ½ år kan man ju säga så de är ju jätte  

duktiga ändå, är med och försöker göra sina rörelser. Man ser ju att efter ett tag då har de ju lärt sig  

mera efter... ja... något nytt efter den där musiken kanske. Så har vi ju ram sånger liksom... och det blir  

ju som en ramsa för dem de vet ju inte... vi har ju den här veckovisa också. De vet ju inte att det är  

onsdag. När den kommer efter tisdag så det kommer ju som en ramsa den. De lär ju sig den som en  

ramsa så sjunger vi om veckan då, veckans dagar. Så det ser man att de går och sjunger själv ibland.  

Det hör man ju att. Fast de inte är med i själva leken eller sången så fastnar det ändå. Och hemma 

sjunger de ju, vad är det här för sång brukar föräldrarna fråga, så säger de något ord då från den sång  

de menar. Ja, det är fascinerande när de är så pass liten som de är. (Karin)

Musik är något som alltså attraherar barn och som de tillsammans tar efter varandra. Musik är också 

en väg till lärdom. En bra ingång för barnen att lära sig över sådant de kan ha svårt för. Det är  

mycket som kan utvecklas med sången och de flesta barn tycker att det är så roligt. Barnen tar även 

med sig sångerna hem till sig vilket föräldrarna också märker och får undra vad det är för sång som 

de sjunger egentligen. Svaren här var rätt så lika varandra, men det verkar bero på vad barns lärande 

och skapande är genom deras ålder. Karin tycker det är fascinerande att trots att de är så små så kan 

de lära sig så mycket och ta efter. För de små barnen så säger hon att ramsånger som till exempel  

deras veckovisa gör att de lär sig veckans dagar som en ramsa.

6.5 Förskollärarnas fria ord om deras syn på musiken i förskolan

Deras gemensamma syn på musiken i förskolan var att de tycker att den är viktig och prioriterar den 

i verksamheten. Annars var deras fria ord om den lite varierande. Malin börjar med att säga:

Jag brinner verkligen för det här och tycker att det är kul att jobba med och jag känner att det märks att  

barnen fångas upp av det också. Man kan ju få in så otroligt mycket i musiken. (Malin)

Hon brinner alltså för det är väldigt mycket och tycker att det är roligt att jobba med musik med 

barnen, och att det märks att barnen fångas upp av det också. I musiken så kan man få in så mycket.

Margareta nämner något helt annat. Hon skulle vilja utveckla den mer:
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Jag skulle gärna vilja utveckla arbetet med musik. Jag skulle vilja få in mer musiken i miljön, alltså  

ljudupplevelser, likväl som att jobba med ljus, så kan man också jobba med ljud. Jag skulle vilja få in 

en ljudmiljö där barnen får upptäcka och utforska olika ljud, som att de får klämma och känna på  

saker. Det ska finnas mera fritt i vardagen och mera fritt skapande med musik. Det blir ju mycket  

planerat annars och i grupper, så det är något som jag skulle vilja utveckla mera. (Margareta)

Denna förskollärare var den enda som ville se musiken i förskolan utvecklas. Att den ska finnas lite 

mera fritt tillgänglig i vardagen och inte så mycket planerad och i hela gruppen som det är just nu. 

Hon talar framför allt om att hon tycker att barnen ska få ljudupplevelser i sin miljö, likväl som att 

de får klämma och känna på olika material annars. 

Karin talar om vad hon tycker om musiken för de yngsta barnen:

Det är som lättare att sjunga för de små barnen än att t.ex. läsa en bok för dem om man ska tänka på 

språkutvecklingen. Oftast så har de ju inte tid till att sitta och lyssna och att det ska bläddras så fort  

vidare. Då är det lättare att använda sig av musiken till de små tycker jag. (Karin)

Hon tycker alltså att musiken är lättare att använda sig av med de yngsta på förskolan om man ska 

tänka på språkutvecklingen, eftersom bokläsning inte alltid fungerar då de inte har tid till att lyssna 

och att sitta still och gärna vill bläddra vidare snabbt i boken.

Kristina förklarar här hur viktig musiken är, inte bara för barn utan under hela en människas liv:

Jag tycker att musiken prioriteras, men det beror lite på vad man är intresserad av men jag tror att det  

är att man inte ska behöva bli intutad från att man är liten att man inte kan sjunga för det kan man. Det  

kan alla på sitt vis. Tycker man att det är roligt så det är klart att man ska sjunga. Det är absolut en grej  

som inspirerar andra och man blir ju glad av det. Och det märker man ju på barnen man hör ju ofta  

efter att vi har haft sångstunder att de går runt och sjunger och trallar på det vi har sjungit. Det är ju så 

lätt att ta till! Det kan man ju göra fastän man inte har en gitarr och har stor sjung utan man kan sitta  

med någon bara. Och sen är det ju bra för språket, dels för rim och ramsor och återupprepning och sen  

nonsens prat. Det är ju en viktig del när de upptäcker språket att språket har en form. Ja hela livet 

tycker jag musiken är en viktig del inte bara då man är liten. Är det något man ska ge bort så är det 

glädjen till musiken, absolut. Det är ju även något som förenar ung som gammal. Men sen tror jag att  

man är sämre med att ge olika musikstilar till barnen. Det är väldigt lätt att man bara håller sig till  
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barnmusik, men jag tror att det är lika viktigt att man spelar annan sorts musik också som klassiskt  

t.ex., sådant som de kanske inte får lyssna på så mycket annars. (Kristina)

Kristina  tycker  att  musiken  i  förskolan  prioriteras  men  det  beror  lite  på  vad  pedagogerna  är 

intresserade av. Man ska inte intuta de små om att de inte kan sjunga för det kan alla på sitt vis.  

Musiken är så lätt att ta till och att det märks på barnen att efter sångstunderna så fortsätter de att gå  

runt och sjunga på sångerna. Sjunga och spela för barnen behöver man inte bara göra då det är 

storsjung och sådant utan det går att göra precis när som helst egentligen, och att bara sitta med 

någon enstaka. Hon tycker att är det något man ska ge bort så är det glädjen till musiken. Det är 

något som förenar ung som gammal. Hon nämner även här att hon tycker att man är dålig med att 

ge barnen olika musikstilar, att det är lätt att man endast håller sig till barnmusik, men att hon tror  

att det är lika viktigt att man spelar annan sorts musik också som klassiskt exempelvis.

6.6 Slutsatser

Mina slutsatser efter dessa fyra intervjuer är att musiken i förskolan prioriteras och att den ses som 

mycket  viktig  i  verksamheten.  Musikinstrumenten  verkade  även  vara  mer  varierande  på  den 

förskolan som ligger ute på landsbygden än den i universitetsstaden. En förskollärare i min studie 

som arbetar där nämnde något om att trummor till exempel är för dyra för att få köpas in. 

Storsjung har de på de båda förskolorna och de turas om mellan avdelningarna vilka som ansvarar  

för den och planerar den.

 Pedagogerna på förskolan i universitetsstaden nämnde läroplanen och skolprojekt som de hade i 

matematik i sina planeringar och syften, medan förskollärarna i landsbygden inte alls nämnde om 

något sådant. 

 

En annan sak är att musikaktiviteterna och rytmiken är mest för de äldre barnen alltså från tre till 

fem år och inte så mycket för de som är yngre än det.  

Det används framförallt mer rekvisita till de yngsta barnen vad jag kunde förstå, och att de är mer  

de äldre barnen som får prova på olika instrument. För de yngsta så blir det mer ägg, bjällror och 

trumma, medan de äldre får prova på lite mer avancerade instrument som claves, triangel, och lite 

andra slaginstrument.
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Syftet  med  musiken  var  dels  för  språkutvecklingen  och  matematikinlärningen,  men  också  för 

gemenskapen och att ha en trevlig stund tillsammans.

En förskollärare var missnöjd över att musiken inte finns så fritt tillgänglig i vardagen på förskolan, 

och  att  det  skulle  hon  vilja  utveckla  mera.  En  förskollärare  sade  att  hon  tycker  att  musiken 

prioriteras i verksamheten, men det beror på vad man som pedagog är intresserad av. Hon tycker att 

är det något man ska ge barnen så är det att ge glädjen till  musiken. Barn inspireras av den så 

mycket och att den även hjälper till med språkinlärningen. Hon talade även om att det kan vara bra 

att inte bara spela barnmusik och andra upp tempo sånger, utan även låta barnen få höra lite andra 

musikstilar som de vanligtvis inte får höra så mycket på annars som klassiskt till exempel.

Alltså de är överens om att musiken i förskolan är viktig och prioriteras, men Margareta ville gärna 

utveckla den lite mera. Kristina säger att musiken beror på vad pedagogerna är intresserade av, men 

att det är framförallt viktigt att få barnen att sjunga om det vill det. Inte lära dem att de inte kan 

sjunga för det kan alla på sitt vis. Karin tycker att de små barnen lär sig språket bättre med sång än 

vad läsning av böcker gör. 
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7. Diskussion

Under mina VFU-perioder så har jag märkt att instrumentkunnande inom förskolan är sällsynt. Jag 

har inte mött på många pedagoger som har kunnat spelat något instrument såsom gitarr eller något  

annat. Jag har haft mina VFU-perioder på fem olika ställen varav en var i en förskoleklass, och jag 

har  bara mött  på två pedagoger på alla  de ställena som använde sig av gitarrspel  och den ena 

spelade även dragspel,  till  barnens  stora förtjusning. Vad jag har  känt och även nu efter  denna 

undersökning som jag nu har gjort är att många pedagoger inte verkar vara bekväma nog med att 

spela inför barnen, vilket jag kan tycka är synd eftersom jag vet av erfarenhet att barnen blir mer 

intresserade av sångstunderna om det spelas ett instrument till. Jag har själv gjort det under min 

senaste VFU och dessa små barn satt som små ljus och stora ögon då jag sjöng och spelade med 

gitarren. Även fast jag inte spelade rätt alla gånger så bryr inte små barn om det vilket är fördelen 

med att spela inför barn, så varför ska förskollärare vara så rädda för det egentligen? Uddén (2004) 

ger  bra  tips  tycker  jag  på  hur  man  som  pedagog  kan  tänka  och  göra  angående 

musikackompanjemanget, bland annat att låta en bara spela medan den andra kan hålla i sången och 

även hålla koll på barnen. Även att lära sig sånger och eventuellt rörelser helt utantill eftersom det  

underlättar hela musikstunden.

Hammershöj (1997) beskriver hur man som pedagog ska arbeta med barnens musikalitet beroende 

på deras ålder. Eftersom de yngsta barnen mellan ett och tre år är det svårast att arbeta med när det 

gäller musik, särskilt om man vill att de ska spela på olika instrument eftersom det inte finns så  

många lämpliga för dem. De kan ju inte hålla och röra på sig som de äldre barnen kan. Det är något  

som Granberg (1994) också talar om, att motoriken inte är så utvecklad att de klarar att göra olika 

saker med vänster- och högerhanden. Därför är det viktigt att anpassa sig efter barnens ålder och det 

gäller ju i allt egentligen, inte bara inom musiken.

Spontansången som Bjorkvold (2005) beskriver anser även jag som viktig eftersom den kan förena 

människor emellan. Jag tycker att man kommer barnet mycket närmare om man sitter och bara 

spontan sjunger med henne/honom, framför allt när de är små.

I förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010), så ser jag inte så mycket där som handlar om 

musik och det estetiska att göra. Jag kunde bara hitta två citat som handlade om det rent konkret,  

vilket jag tycker är synd, samtidigt så kan jag förstå på ett sätt att det ska finnas plats med så mycket 

annat också. Men personligen så tycker inte jag att musiken tar så mycket plats i läroplanen, vilket  
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den borde göra med tanke på allt det som förskollärarna sade, om hur viktig den är osv. 

Något  jag  funderar  på  är  om  universitetsstaden  ser  läroplanen  som  viktigare?  Malin  nämner 

läroplanen i sitt syfte och även deras läroprojekt som deras kommun har just nu i skolorna. De andra 

nämnde  aldrig  läroplanen  eller  något  läroprojekt  i  sina  intervjuer.  Är  inte  en  förskola  på 

landsbygden lika engagerande i läroplanen då trots att den numera är så viktig sen då den kom ut 

1998?  Eller är förskolan i universitetsstaden för engagerade? Har det att göra med åldern kanske på 

pedagogerna eftersom Malin är yngst av de andra som är äldre och har jobbat betydligt längre än 

henne, med tanke på att läroplanen inte har funnits så länge och som inte användes då de äldre 

förskollärarna utbildade sig? Läroprojekt verkar vara något som endast fanns i universitetsstaden 

också. 

Angående min metod så tyckte jag att den fungerande bra förutom att jag kanske skulle variera 

förskolorna lite. Nu intervjuade jag två förskollärare på en ort som arbetade på samma förskola. 

Resultatet kanske hade blivit mer varierat och brett om jag hade intervjuat en förskollärare på en 

varsin förskola istället. Men anledningen till att det inte blev så var främst för att tiden var så knapp  

och man var bara glad att någon ville ställa upp på en intervju överhuvudtaget. Jag fick i alla fall 

intervjua fyra förskollärare på fyra olika avdelningar så på det viset så får jag vara nöjd ändå.  

Angående deras musikaktiviteter som förskollärarna talade om så var det roligt att få höra att även 

förskolan ute på landsbygden också hade stor sjung eftersom jag trodde att det bara var något som 

just förskolan i universitetsstaden hade som sin grej, som ett litet fredagsnöje, men så visades sig 

det att det inte var utan tydligen kan det vara en vanlig aktivitet i verksamheten bland förskolor. 

Instrumentanvändandet  var  ungefär  likadant  på båda förskolorna  och även variationen på  dem. 

Däremot så sade en förskollärare att somliga instrument som trummor var för dyra för att få köpas 

in, medan i den andra förskolan på landsbygden så använde de en del trummor. Jag tror orsaken till 

denna skillnad är för att förskolan i universitetsstaden är en relativt nybyggd förskola medan den 

andra har funnits sedan ca 1970-talet. Vilket gör att den nyare förskolan inte har hunnit fått in all 

material som en äldre förskola med flera år på nacken har fått in. Det är säkert alldeles för dyrt att 

kunna köpa in all slags material på en gång. 

Angående skillnaden mellan universitetsstad och landsbygd så kan jag tro att det även beror på 

rekryteringsunderlaget. Att i en stad med universitet så finns det fler som är utbildade bland lärarna 

i  skolorna  eftersom  de  studerande  stannar  kvar  istället  för  att  flytta  tillbaka  till  den  mindre 

landsorten de bodde i från början. Men detta går inte att generalisera eftersom det inte finns något 
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vetenskapligt som säger att det skulle finnas någon skillnad. 

Kristina nämnde ett  bra sätt  om att  använda sig av lugnande musik i  bakgrunden då miljön är 

väldigt stimmig och rörig. Jag tyckte att det var ett bra tips eftersom jag själv inte har tänkt så 

mycket på det innan, och inte har sett att andra på en förskola har gjort det heller, så det är definitivt  

någonting som jag tänker använda mig av ute i verksamheten.

Jag och förskollärarna pratade även lite om att spela gitarr inför en barngrupp, och att det var lite 

olika meningar om det. Eftersom jag själv har provat på det så vet jag hur svårt det kan vara. Det  

gäller att man är säker på ackorden och känner sig bekväm i det. Men samtidigt så tycker inte jag att 

man ska vara rädd för att prova och övning ger ju färdighet. Barn uppskattar verkligen då man 

spelar instrument till sångerna så det tycker jag är viktigt att tänka på, att våga mera. Barn är inte så  

noga med hur rätt man spelar alla gånger heller, så den fördelen tycker jag man ska ta vara på även 

fast jag nu inte menar att man bara ska slarva och spela fel hela tiden. Svårigheten kan även vara att  

göra flera saker samtidigt som att man även ska hålla koll på barnen, men Uddén (2004) ger ju ett  

bra tips som sagt hur man kan förenkla sångstunderna med gitarr, och det är att låta en bara spela 

gitarr och den andra leder sången och också håller koll på barnen.

Hur  musikaktiviteterna  planeras  var  de  flesta  eniga  om  att  de  planerade  efter  barnens 

språkutveckling. Det kan jag själv hålla med om eftersom även jag anser att musiken är en bra 

ingång för språket. Margareta sade att hon planerade utifrån gamla meriter, att använda sig av det 

som har fungerat tidigare. Jag ser lite negativt på det eftersom det lät som att hon inte provade 

någonting nytt, utan bara gick på tidigare erfarenheter. Visst kan det vara en trygghet också att ha 

någonting som redan fungerar, som förskollärare så har man inte så mycket planeringstid heller som 

andra lärare i äldre åldrar har. Men det är ju även nyttigt på något vis att våga prova något nytt 

också ibland.

Förskollärarna var också ganska eniga om hur de beskrev barns musikaliska lärande och skapande 

och jag kunde hålla med om det mesta som de sa. Jag vet knappt själv hur jag skulle svara om jag  

fick den frågan, så jag förstår varför de först inte riktigt visste vad det skulle svara. De nämnde 

bland annat  om att  musiken attraherar  barnen och att  de smittar  av sig på varandra.  Alla  barn 

utvecklas olika och därför är det viktigt att se individen. I allt skapande överhuvudtaget så får man 

träna olika begrepp och musik är ett bra verktyg till att få lära sig olika saker. Jag tycker att det är 

bra att musiken får ta så pass mycket plats i verksamheten ändå eftersom jag håller med om att  

musiken är en bra ingång för ett litet barn att få lära sig saker, så som språket, matematiken och 

gemenskapen till exempel.
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Deras  syfte  med  musikaktiviteterna  var  framförallt  språkutvecklingen,  matematikinlärningen, 

gemenskapen/gruppstärkande och ha roligt tillsammans. En förskollärare nämnde läroplanen och en 

annan nämnde att de får in rörelse i musiken och att det är bra för självkänslan och att kunna våga 

mer. Musiken berör känslor nämnde Kristina också. Det jag undrar varför det bara var Malin av 

dessa fyra som nämnde läroplanen när jag har fått lära mig att den ska vara så viktig under min 

utbildning? Betyder det då att läroplanen i universitetsstaden ses som viktigare?  Eller kan det ha 

och göra med förskollärarnas ålder eftersom läroplanen inte fanns i de äldres förskollärarutbildning? 

Det går såklart inte att konstatera eftersom det hade krävt flera intervjupersoner för att få ett mer 

konkret svar på det. Även fast de andra inte sa någonting om den så kanske de hade den i åtanke i  

alla fall? Vad vet jag.

Mitt syfte var bland annat att även se om det skiljer sig med musikkunnandet och aktiviteter mellan 

en universitetsstad och en mindre ort på landsbygden. Anledningen till det var att innan jag började 

studera till förskollärare så arbetade jag lite grann på den mindre landsorten, och ju mer tiden gick 

under  mina  studier  sedan  så  började  jag  ifrågasätta  hur  de  på  landsbygden  verkligen  arbetade 

eftersom jag märkte en liten större skillnad på hur de gjorde det i universitetsstaden. Till exempel 

tyckte  jag  att  förskolan  i  universitetsstaden  belyste  läroplanen  mera  i  miljön,  och  hade  mer 

schemalagda dagar på förskolan. Så här i efterhand så vet jag att det är olika på olika förskolor och 

det beror inte om det är i en universitetsstad eller inte. Men i den förskola som jag arbetade mest i 

innan mina lärarstudier tyckte jag mest bara var fri lek inomhus och utomhus om dagarna och inte 

så mycket schemalagda aktiviteter, och sångstunder hade de inte alls förutom då de skulle träna till 

sitt  Luciatåg. Men samtidigt så arbetade jag inte där som en nästan färdigutbildad förskollärare 

heller och såg allt helt med andra ögon än vad jag gör nu när jag kommer in på en ny förskola. I den 

landsortsförskola där jag gjorde två intervjuer visades vara lika bra som den andra förskolan och 

gitarrkunskapen där var till och med bättre än på den förskolan i universitetsstaden. Däremot så 

nämnde en förskollärare därifrån som jag sa tidigare att syftet med deras musikaktiviteter var bland 

annat på grund av läroplanen, vilket inte alls de tre andra pedagoger nämnde någonting om. Men då 

kan jag tro att det beror på att hon som nämnde det är i en yngre generation än vad de andra var och 

eftersom förskolans läroplan är relativt ny drygt 14 år, vilket kan vara en orsak eftersom när de 

andra pedagogerna studerade till förskollärare så fanns det ingen läroplan för de att ta hänsyn till. 

Inte för att jag tror att de inte tänker på läroplanen i deras planeringar och syften, men jag tror bara 

att de inte är lika ”inpräntade” som vi andra som har läst utbildningen på senare år. 

Jag hade en gång en LLU under en VFU som hade arbetat i många år som förskollärare, hon skulle 
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snart ta pension, och hon tyckte inte läroplanen var så viktig att gå efter, särskilt inte för de allra 

yngsta, utan hon tyckte mer att det viktigaste var att barnen skulle trivas så bra i barngruppen som 

möjligt. Under min utbildning som förskollärare så har läroplanen varit lite som en bibel för oss 

som alltid skulle användas i varenda hemtentamen och andra skrivarbeten, så jag har upplevt att den 

anses som mycket viktig numera eftersom förut så fanns det ingen läroplan alls.

Det förskollärarna verkade vara eniga om också var att de tycker att musiken i förskolan är viktig 

och de tycker att den prioriteras i verksamheten. En förskollärare sa att det beror väl på vad man 

som pedagog är intresserad av, men i musiken så får man in så otroligt mycket som är viktigt för 

barn. Är de något som man ska ge bort så är det glädjen till musiken säger hon och det kan jag inget 

annat än hålla med om. Lika med att man inte ska inpränta barnen om att de inte kan sjunga rent 

eller att de inte kan sjunga för det kan alla på sitt vis. I dagens mediesamhälle med bland annat  

talang-tv så blir det lätt att tro att om man inte sjunger ”rätt” så blir man utskrattad inför alla, och 

rädslan för att det ska bli så gör att man inte vågar sjunga ut som man kanske egentligen vill. 

Musiken är ju så mycket mer än så, så som de flesta förskollärare sa att det ger en gemenskap och 

gruppsammanhållning. Jag själv har sjungit mycket i kör i mina yngre år och jag kände en otrolig 

gemenskap över att göra det tillsammans med andra och det vill jag även sprida vidare till barnen.

Jag har upplevt att under dessa tider då jag har sjungit mycket i kör och då jag gick musikkursen på 

förskollärarutbildningen  så  mådde  jag  mycket  bättre  psykiskt  eftersom  de  var  lite  som  en 

avkoppling och ett sätt till att koppla bort ens eventuella bekymmer och från den gråa vardagen. 

Men det kan ju även bero på att jag tycker om att sjunga och har alltid gjort det, de som inte gillar 

det mår säkert inte så mycket bättre av det, men det jag menar är att man ska göra det som man  

tycker om för att få må lite bättre och då kan sång vara ett sätt om man gillar det. Därför anser jag 

att det är viktigt att få fram barnens musikaliska intresse och glädje så att de kan utveckla den 

genom livets gång och kanske få må lite bättre under livets mörkare stunder.

Vad jag har  fått  ut  av  denna uppsats  är  framför  allt  mer  om hur  jag  kan arbeta  med musik  i  

förskolan. Även att musik kan användas till andra syften också som exempelvis att få en lugnare 

miljö och att även låta barnen få lyssna på varierande musikstilar och inte bara barnsånger.

Jag har även fått lära mig att skillnaden mellan universitetsstad och landsbygd inte skiljer sig något 

märkbart utan att de arbetar med musik på ett liknande sätt. 
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Bilaga 

Intervjufrågor:

• Vilka musikaktiviteter har ni just nu på er förskola?
• Hur planeras dessa aktiviteter?
• Vad är ert syfte med musikaktiviteterna?
• Hur skulle du beskriva barns lärande och skapande inom musiken i förskolan?
•    Finns det något du vill säga om musiken i förskolan som avslutning?


