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Sammanfattning (Abstract) 

Studien syftade till att ge kunskap om musikanvändandet i förskoleklass och hur 

pedagoger förbereder barnen att nå målen i lågstadiets kursplan i musik då 

förskoleklassen ska vara skolförberedande. Vi ville förstå vilka förutsättningar 

pedagogerna menar att de skapar för barnen inför lågstadiet och hur det fungerar 

rent praktiskt ute i verksamheterna. Frågorna vi ställde var: Vilka musikaliska 

verksamheter genomförs i praktiken? Vilka inställningar har pedagogerna till 

musikverksamhet i förskoleklass? Hur relaterar pedagoger verksamheten i 

förskoleklass till innehållet i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11, 2011) med avseende på kursplanen i musik för årskurs 1-

3? Metoden vi använde är kvalitativ och semi-strukturerad intervju. Vi intervjuade 

sex pedagoger samt två rektorer. De vanligaste musikaktiviteterna gällde sång. 

Instrumentspel förekom i mindre utsträckning. Främsta syfte med 

musikaktiviteterna är att de är lustfyllda för barnen. Musik används också som 

medel för att lära inom andra områden.  Den enskilde pedagogen var den som 

främst påverkade utformningen av musikinnehållet. Informanterna uttryckte en 

positiv inställning till musik trots bristande tilltro till sina kunskaper i sång och 

instrumentalspel. De musikaliska aktiviteterna baseras inte explicit på 

skrivningarna i grundskolans kursplan. Slutsatser som dragits efter studien är att 

musik borde ingå i utbildningen för alla som arbetar i förskoleklass.  

Förskoleklassen bör även få tydligare styrning. 

 

 

Nyckelord: Skolformer, Skolifiering, Sång. 
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Inledning 

 

Vi studerar till fritidspedagog respektive förskollärare och är båda 

musikintresserade och valde därför att skriva vår uppsats inom musikämnet.  Vi 

gjorde vår studie i förskoleklass då vi båda kan komma att arbeta i denna 

skolform, trots att vi har olika inriktningar på utbildningen. Innan lärar-

utbildningen gjordes om hösten 2011 har behörigheten för att arbeta i 

förskoleklass ingått i förskollärarutbildningen. På Lärarförbundets hemsida (2013) 

framgår att denna inriktning mot förskoleklass numera ingår i utbildningen 

förgrundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och skolår 1-3, 4-6 eller 

fritidshem. 

Vårt studieområde är musik i förskoleklass med fokus på hur förberedelserna sker 

inför grundskolan och utifrån innehållet i kursplanen för musik i årskurserna 1-3. 

Vi utgår från kursplanen för årskurs 1-3 för att det inte finns några ramar för hur 

musik ska användas i förskoleklass. Förskoleklassen ska dock vara förberedande 

för årskurs 1och därför menar vi att det är intressant att undersöka vilka 

uppfattningar pedagoger i förskoleklass har om sin verksamhet i relation till 

grundskolans undervisning. För årskurs 1-3 finns inga uppnåendemål eller 

kunskapskrav i läroplanen men dock är det tydligt utskrivet vad som ska vara det 

centrala innehållet inom alla ämnen, inkluderat musikämnet. 

Syftet med förskoleklassen är enligt skollagen § 2 att den ska "stimulera elevers 

utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen 

ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov" (Skolverket, 2013). 

Helena Ackesjö (2011) fil.lic. i pedagogik beskriver att förskoleklassen är 

kritiserad för att vara allt för skolinriktad och att den inte fungerar som den bro 

mellan förskolan och skolan som den är tänkt att vara. Hon konstaterar att 

forskning har visat att förskoleklassen i mångt och mycket tagit över skolans 

arbetssätt och då skolifierats. Hon menar att detta till viss del beror på att 

förskoleklasserna ofta finns i eller i nära anknytning till skolan. 

På grund av detta anser vi att det är intressant att göra denna undersökning i just 

förskoleklass. Då förskoleklassen är en relativt ny skolform så finns det heller inte 

så mycket litteratur som berör just förskoleklass men eftersom förskolans och 

skolans pedagogik ska kombineras i förskoleklassen så utgår vi till stor del från 

läroplaner och litteratur som handlar om skolan och förskolan. De svenska 

läroplanerna utgår från ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Enligt Olga Dysthe, 

professor i praktisk pedagogik, (2003) är den sociokulturella teorin ett synsätt där 

man ser lärande som deltagande i en social kontext och praktik. Kommunikation 

är avgörande för lärandet och kunskap skapas genom gemensamma aktiviteter. 

Författaren skriver att lärande har med relationer att göra och sker i detta samspel. 
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Hon menar att lärande är mycket mer än individuella inre processer och att 

omgivningens betydelse är väsentlig. 

Musik upplevs genom våra sinnen. Vi menar att när man lyssnar på musik eller 

skapar musik på egen hand uppstår känslor, känslor som bland annat glädje, 

vemod eller ett inre lugn. Vi anser att musik är viktigt för allas identitetsskapande 

och då inte minst för barn i förskoleklass. Om vi inte ger barnen musik i 

förskolan, förskoleklassen och grundskolan undanhåller vi en viktig grund där 

barnen kan få möjlighet att lära, utvecklas och uppleva känslor genom 

musikskapande och lyssnande. Även under perioderna då vi genomfört vår VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning) under lärarutbildningen har vi kunnat se att 

musik påverkar barnen. Vår uppfattning är att barnens sinnestillstånd förändras i 

samband med att de deltar i olika musiksituationer. Detta går hand i hand med vad 

läroplanen för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 

säger:  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva 

och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 

text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. (s.7) 

En central fråga för oss blir att undersöka hur musiken används i förskoleklass-

verksamheten både när det gäller innehållet och hur pedagogerna menar att deras 

verksamheter relaterar till läroplanens centrala innehåll när det gäller musik. 

 

Syfte 

Uppsatsen syftade till att ge kunskap om hur musik används i förskoleklass och 

hur pedagoger i förskoleklass förbereder barnen att nå målen i lågstadiets kursplan 

i musik. Vi ville ta reda på vilka förutsättningar pedagogerna menar att de skapar 

för barnen inför övergången till lågstadiet och hur de menar att musikaktiviteterna 

fungerar rent praktiskt ute i deras verksamhet. 

 

Frågeställningar 

De frågeställningar vi valde är: 

1. Vilka musikaliska verksamheter genomförs i praktiken? 

2. Vilka inställningar har pedagogerna till musikverksamhet i förskoleklass? 

3. Hur relaterar pedagoger verksamheten i förskoleklass till innehållet i Lgr 

11 (2011) med avseende på kursplanen i musik för årskurs 1-3? 
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Metod 

För att besvara våra forskningsfrågor och nå vårt syfte valde vi intervju som 

metod. Fördelen med intervju är enligt forskningsmetodikprofessorn Judith Bell 

(2006)  att metoden är flexibel och intervjuaren kan följa upp med följdfrågor och 

idéer, utforska svar, motiv och känslor vilket kan vara väldigt svårt i exempelvis 

en enkätundersökning. Vidare förklarar Bell att man i intervjuer också kan få 

information genom informantens tonfall, kroppsrörelser och hur informanten gör 

pauser under intervjun. Nackdelen som författaren nämner med denna metod är att 

intervjuer tar ganska lång tid att genomföra. 

Bo Johansson & Per Olov Svedner (2010) beskriver två olika sätt att lägga upp 

intervjuer. Den ena är strukturerad intervju som bygger på fasta frågor och 

frågeområden som ställs till alla som deltar. Den andra är kvalitativ intervju som 

är friare i sin form och frågorna kan variera beroende på vad informanten svarar. 

Författarna menar att syftet med den kvalitativa intervjun är att få så uttömmande 

svar som möjligt och därför måste frågorna anpassas efter varje informant och vad 

denne tar upp. Man spelar ofta in den kvalitativa intervjun för att få med, inte bara 

vad som sägs, utan även tonfall, avbrutna meningar och pauser i samtalet för att 

ge exempel (Johansson & Svedner, 2010). Kvalitativa metoder kännetecknas 

enligt professor emeritus Jarl Backman (2008) av att siffror eller tal inte används 

utan att metoden innefattar eller leder till verbala formuleringar, skrivna eller 

talade. Ett tredje sätt att lägga upp en intervju menar Bell (2006) är ett så kallad 

semi-strukturerad intervju. Det är en intervju som är en blandning av en kvalitativ, 

med andra ord ostrukturerad intervju, och en strukturerad intervju. Detta betyder 

att frågor som ställs kan vara strukturerade men samtidigt kan man också ställa 

följdfrågor beroende på vilka svar man får för att få en djupare förståelse. 

I detta examensarbete använde vi oss således av kvalitativ och semi-strukturerad 

intervju. Inför våra intervjuer utformade vi ett frågeunderlag till deltagarna så att 

de kunde förbereda sig. Till detta underlag förhöll vi oss relativt fritt. Vi gick 

igenom alla frågorna med våra informanter för att få med allt vi ville veta. Dock 

formulerades frågorna på lite olika sätt. Följdfrågor tillkom under intervjuerna 

beroende på vad informanterna tog upp.  

Vi beräknade 30-40 minuter till varje intervju och ville använda oss av 

ljudinspelning i de fall det var okej för informanterna. Detta för att kunna 

koncentrera oss på att lyssna och ställa följdfrågor istället för att anteckna, och 

således få ett större underlag till analysen. Bell (2006) menar att ljudinspelning 

kan vara ett bra alternativ då man vill kontrollera specifika meningar eller ord.  

Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009), professorer i pedagogisk psykologi 

respektive allmän psykologi menar också i enlighet med Bell (2006) att 

ljudinspelning gör att den som intervjuar kan koncentrera sig på att anteckna och 

lägga fokus på det som sägs. Alla informanter godkände att vi spelade in 

intervjun. En av oss fokuserade på att sköta inspelning och ställa följdfrågor 
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medan den andre ledde de förberedda intervjufrågorna. Vi använde oss av en 

digitalkamera till inspelningen då vi använt den vid tidigare inspelningar och vet 

att det fungerar. Dock vände vi kameran mot en vägg. Vi valde att inte filma 

informanterna dels på grund av att filminspelning gör många obekväma, dels för 

att bilder, med det syfte vi hade, inte skulle kunna tillföra någon ytterligare 

information. 

Även intervjuplatsen är viktig att tänka på. Vi besökte de aktuella skolorna för 

intervjuerna och informanterna fick själva välja, ett för dem, lämpligt rum för 

intervjuerna. Intervjuerna skedde i personalrum, grupprum, kontor och liknande. I 

de flesta intervjufall fick vi sitta ostört. Ett fåtal gånger blev vi avbrutna av att 

någon kom in i rummet för att hämta något. Vid ett tillfälle kom en förälder in 

med sitt barn som hade en fråga om barnets läxa. Pedagogen vi intervjuade blev 

tvungen att avbryta intervjun för en stund på grund av detta. Vi såg dock inte detta 

som ett problem men kanske missade vi något eftersom vi blev avbrutna. 

Inför intervjun tog vi kontakt med informanterna via telefon samt skickade ut ett 

mail till dem om syftet med uppsatsen, intervjufrågorna samt utdrag ur kursplanen 

gällande musik för årskurs 1-3. Mailet finns med som bilaga 1. Detta går hand i 

hand med vad Bell (2006) beskriver, att vi som är intervjuare har ett ansvar 

gentemot respondenterna att förklara undersökningens syfte och varför man vill 

intervjua just dem samt vilka frågor som ska ställas och vad som ska göras av den 

informationen som kommer fram. Hon menar vidare att det inte räcker med att 

endast beskriva detta muntligt genom att exempelvis ringa till informanterna utan 

de bör även formuleras skriftligt genom exempelvis E-mail till informanterna. 

Detta ger dem tid och möjlighet att fundera över om de vill medverka eller inte. 

Samtliga deltagare fick samma grundfrågor men följdfrågorna såg olika ut 

beroende på informanternas svar.  

I en av skolorna intervjuade vi två pedagoger samtidigt. På denna skola fanns två 

förskoleklassavdelningar där pedagogerna arbetar väldigt nära varandra och 

grunden och strukturen är väldigt lika. På grund av detta nära samarbete och 

informanternas tidsbrist kom vi överens med informanterna om att dessa två 

intervjuer skulle göras samtidigt. Victoria Wibeck (2010), docent och lektor vid 

Linköpings universitet skriver att alla i en fokusgrupp bör få utrymmet att tala. 

Detta menar hon är inget problem i normala fall i ett tvåpartssamtal, däremot i ett 

gruppsamtal kan den som talar rikta sin fråga till någon av deltagarna eller så kan 

frågan vara oadresserad, det vill säga att vem som helst kan svara. Författaren 

menar att denna så kallade turtagning kan ske på tre olika sätt. Det första sättet är 

att man pratar när man fått frågan. Det andra sättet är att prata fastän ingen 

speciell person fått ordet och till sist att ta ordet fastän frågan är ställd till någon 

annan. I denna intervju valde vi att inte rikta våra frågor till någon speciell person 

utan informanterna fick svara som de ville. 

Efter intervjuerna transkriberade vi dem ordagrant från inspelningen till skrift för 

att kunna ge en bild av intervjun samt kunna analysera resultatet, se samband, 
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likheter och skillnader. Bell (2006) berättar att transkribering tar väldigt lång tid 

men hävdar att de inspelade intervjuerna ska transkriberas eftersom man annars 

kan förlora viktig information. 

För att få en bättre helhet i vår studie valde vi att arbeta tillsammans genom hela 

arbetet. Vi har båda läst litteratur och bearbetat litteraturgenomgången. Vi har 

tillsammans skrivit abstract, inledning, metod, resultatsammanfattning, diskussion 

och slutsatser. Vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans. Endast två av 

delarna är skrivna enskilt. Jenny skrev resultatredovisningen utifrån de 

gemensamt transkriberade intervjuerna medan Anil skrev etiska överväganden 

samt bearbetade vidare med delar av litteraturgenomgången.  

 

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna genomfördes blev alla informanter medvetandegjorda om 

studiens syfte. Vi berättade om hur vi ska använda den information som vi får 

under intervjun, och att informanterna inte behöver känna sig tvungna att svara 

om de inte vill. Vidare informerade vi om att vi ville göra en ljudupptagning med 

hjälp av en digitalkamera och att vi kommer att radera allt innehåll efter studien är 

klar. Kvale & Brinkmann(2009) skriver att intervjuer kan innehålla känsligt 

material och att vi måste tänka på informanternas säkerhet. Detta gör att det är 

viktigt att tänka på konfidentialitet men också att intervjumaterialet förvaras 

säkert och att det raderas när de inte längre behövs. Informanterna har även gjorts 

medvetna om att allt de säger och gör kommer att behandlas konfidentiellt och att 

deras identiteter kommer att avidentifieras. 

 

Metoddiskussion 

I brevet som vi skickade till informanterna skrev vi, när det handlar om 

konfidentialitet och anonymitet, att uppsatsen kommer att behandlas konfidentiellt 

och att de som deltagare kommer få vara anonyma. Efter att vi läst Bell (2006) har 

vi fått ny kunskap om betydelsen av dessa två begrepp, konfidentialitet och 

anonymitet. I Bell (2006)framgår det att med konfidentialitet så menas att man 

lovar informanterna att de inte ska kunna identifieras eller att de beskrivs så att de 

inte kan identifieras. Däremot betyder anonymitet enligt författaren att inte ens 

forskaren själv vet vem som svarat på frågorna. Anonymitet gäller alltså inte i vårt 

fall, dock behandlas all empiri konfidentiellt. Wibeck (2010) anser att det är 

viktigt att försäkra sig om att ingen deltagares privatliv kränks. Hon menar att 

fullständig anonymitet är svårt att uppnå men att konfidentialitet kan uppnås. 

Utifrån denna nya kunskap har vi kanske omedvetet misslett informanterna. 

Informationen som borde ha gått ut skulle enbart varit att informanterna och det 

som informanterna säger kommer att behandlas konfidentiellt och inte anonymt. 
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Varken skola, namn eller stad kommer att nämnas i uppsatsen och de namn som 

finns med är fingerade.  

På grund av tidsramen för denna uppsats så valde vi att enbart intervjua personal. 

Att intervjua barn och skaffa deras föräldrars tillstånd kände vi skulle ta allt för 

lång tid. Hade vi haft mer tid hade vi även valt att observeraförskoleklassernas 

musikaktiviteter för att få ännu mer klarhet i vår undersökning. 

Utifrån de tidsramar som fanns uppsatta för denna studie valde vi använda oss av 

intervju som metod för att svara på våra frågeställningar. Vi förstår att en intervju 

inte alltid ger en verklig bild av hur verksamheten ser ut eftersom det blir en 

subjektiv bedömning. Med anledning av detta hade vi gärna också gjort en 

observation för att öka tillförlitligheten av intervjuerna men i och med den tidsram 

som gavs valde vi enbart en metod. Johansson & Svedner (2010) menar att det 

svåra med intervjuer är att veta om svaren verkligen speglar informantens 

inställning. Författarna menar att en intervju kan fallera om den som intervjuar 

inte är helt sanningsenlig, om den som intervjuas pressas hårt på sina åsikter eller 

om intervjuaren vinklar frågorna så att man missar viktiga aspekter i 

frågeställningen. Vi försökte att inte pressa fram några svar men vi är medvetna 

om att våra egna reaktioner på deras svar också kan ha påverkat deras utsagor. Vi 

försökte dock se till att viktiga aspekter på våra frågor redovisades. Den tid vi 

satte av för dessa intervjuer var ungefär den tid som gick åt till att genomföra 

intervjuerna. Båda rektorernas intervjuer gick till och med snabbare än väntat.  De 

tog bara ca 20 minuter. Detta, tror vi, är för att de inte hade samma inblick i vad 

som egentligen sker i klassrummet som pedagogerna har. 

 

Urval 

Tanken var att intervjua sju pedagoger i förskoleklass och två ansvariga rektorer 

från fem olika skolor i Västerbotten. En pedagog valde efter den inledande 

kontakten att inte delta. Detta betyder att studien är baserad på intervjuer med sex 

pedagoger och två rektorer. Dessa informanter är mellan 30 och 60 år. Några av 

dessa informanter var kända för oss sedan vår VFU. Vi valde att finna informanter 

som vi tidigare haft kontakt med och redan hade en relation till. Detta för att ge en 

mer avslappnad intervjusituation. För att få en mer heterogen och mindre likartad 

informantgrupp försökte vi få med både kvinnor och män, vilket var svårt. På de 

skolor vi kontaktade arbetade i princip bara kvinnor. Vi fick till slut tag på en 

manlig förskollärare och en manlig rektor.  

Bortfall 

Vi hade ett informantbortfall. En pedagog valde att inte delta sedan hon fick se 

frågorna och förklarade att hon inte kunde ge oss tillfredställande svar på våra 

frågor eller hade något att tillföra till vår undersökning.  
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Litteraturgenomgång/bakgrund 

Förskoleklassen som skolform 

Helena Ackesjö (2011) skriver att 1996 aviserades för första gången i 

regeringsförklaringen en tydlig önskan om integration av förskolan och skolan 

(SOU 1997:157). Ambitionen var att integrera förskola och skola. 

Skolbarnsomsorg syftade till att höja kvalitén på skolans första viktiga år. Ackesjö 

poängterar att trots att inte förskoleklassen har funnits så länge så är 

åldershomogen och skolförberedande verksamhet långt ifrån en ny pedagogisk 

tanke. Hon skriver att lika länge som det har funnits daghem, lekskolor och 

förskolor så har det funnits verksamheter och grupper speciellt utformade för 

sexåringar som syftar till att barnen ska förberedas för sin kommande skolgång 

och förenkla denna övergång. Att förskoleklassen blivit en egen skolform är dock 

en nyhet sedan ett drygt decennium enligt Ackesjö. Förskoleklassen ska vara det 

första steget i uppfyllandet av den obligatoriska skolans mål men står samtidigt 

utanför det obligatoriska skolsystemet. I förskoleklassen ska förskolans och 

skolans arbetssätt och kulturer mötas och sammansmältas. (Ackesjö, 2011) 

På Skolverkets (2013) hemsida framgår att förskoleklassen är en skolform som är 

frivillig för sexåringar och att denna ska fungera som en övergång mellan 

förskolan och grundskolan. En kombination av förskolans och grundskolans 

arbetssätt ska ge förskoleklassen sin identitet. Även om inte alla sexåringar är 

inskrivna i förskoleklass så är de flesta det. Barn kan börja i förskoleklass innan 

de fyllt 6 år men de kan också välja att inte börja i förskoleklassen alls utan börja i 

den obligatoriska skolan redan som 6-åring. Ett tredje alternativ är att vara kvar i 

förskolan eller inom den pedagogiska omsorgen som 6-åring. Det finns alltså flera 

valmöjligheter vilka ger olika förutsättningar för barnens fortsatta skolgång. 

Vidare kan man på skolverkets hemsida läsa att lek och skapande ska vara viktiga 

delar i förskoleklassen. Det aktiva lärandet och barnens lust och nyfikenhet ska 

tillvaratas. Ofta finns förskoleklassen i eller i nära anknytning till den skola som 

barnen sedan ska gå i från årskurs 1. Förskoleklassens verksamhet leds vanligen 

av förskollärare och grundskollärare. Ofta pågår förskoleklassens verksamhet i 3-

4 timmar fram till lunch då fritidshemmet tar vid. Det medför också att 

fritidspedagoger ofta är aktiva ledare även i förskoleklassverksamheten. 

(Skolverket 2013) 

Verksamheten i förskoleklass styrs av de två första delarna i läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. Förskolans läroplan 

gäller inte för förskoleklassen men som nämnt tidigare ska verksamheten präglas 

av en sammankoppling av skolan och förskolans arbetssätt och pedagogik. 

Ackesjö (2011) menar att i och med att förskoleklassen är frivillig men samtidigt 

inskriven i den obligatoriska skolans läroplan så innebär det dilemman för lärarna 

i förskoleklassen. Dilemman som att veta vad uppdraget egentligen innebär samt 
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hur man ska planera verksamheten för att ge barnen en smidig övergång mellan 

förskola och skola. Ackesjö skriver att många lärare i förskoleklass anser att 

förskoleklassen är klämd mellan förskola och skola och att det är svårt att arbeta 

sig in i skolan. Organisatoriska dilemman som exempelvis olika arbetstidsavtal 

mellan olika lärare gör det svårt för förskoleklassen att vara den bro mellan 

förskola och skola som var avsikten med reformen. Enligt Ackesjö menar lärarna 

att det är svårt att arbeta i en skolform, i detta fall grundskolan, utifrån 

organisatoriska villkor och traditioner tagna från en annan skolform, det vill säga 

förskolan. Detta menar Ackesjö kan leda till en uteslutning istället för 

samhörighet med skolan då organisatoriska och traditionella villkor för skolan och 

förskolan ser olika ut. Hon menar också att lärares olika syn på lärande och 

undervisning kan leda till dilemman i det dagliga arbetet. Ackesjö (2011) 

konstaterar att en förvirring bland lärarna tycks finnas när det gäller hur 

förskoleklassens verksamhet ska utformas. 

 

Vad är musik?  

Att någon heltäckande definition av musik inte finns framgår av exemplen här 

nedan. Musikens olika former, funktioner och användningsområden, till exempel i 

pedagogiska sammanhang, gör det svårt att finna någon entydig definition av den.  

”musi´k (latin mu´sica, av grekiska mousikē´ (te´chnē) 'musernas 

(konst)', av mousa [mu:´sa] 'musa' och te´chnē 'konst'), kulturyttring 

som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, 

heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa 

typer av organiserat ljud (Nationalencyklopedin, 2014). 

Enligt Norstedts ordbok (1999) förklaras musik som ”konstnärligt ordnad mängd 

av toner av olika höjd och klang ordnad efter rytmiska, harmoniska och melodiska 

lagar” (s. 723). Musikvetaren Gunnel Fagius (2007) beskriver att en heltäckande 

definition av musik är svår att formulera då den uppfattas olika beroende på vem 

som spelar eller lyssnar. Hon skriver dock att musik har unika akustiska 

egenskaper där tonföljden beroende på om den är hög eller låg, bildar en melodi. 

Tillsammans med rytmer och harmoni och olika klangfärger i en organiserad form 

gör att vi tolkar det som musik till skillnad från oorganiserade ljud som vi 

uppfattar som oljud eller buller. 

I intervjudiskussioner med lärare, i musikpedagogikprofessor Sture Brändströms 

(1997) Vem är musikalisk, förklaras definitionen av musik, som ljud och rytmer 

som är organiserade men att musik också kan vara oorganiserad, om den görs 

medvetet. Brändström menar alltså att när det handlar om begreppet musik att 

även om man samlar olika ljud som normalt sett inte klassas som musik kan det 

ändå vara det men att det ändå bör finnas en avsikt med musikskapandet för att 

det ska bli musik. Det måste även finnas minst en deltagare för att det ska kunna 

bli musik. Han menar att: "om musiken klingar på en plats där ingen människa är, 
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då är det klart att det är tveksamt om det är musik, när ingen människa är där och 

kollar om det är musik" (s. 88). I Brändströms intervjudiskussion förklaras det 

vidare att det bör finnas musikaliska uttryck om det ska kunna bli musik, antingen 

genom sång eller rytm eller en orkester och menar vidare att "Någonstans måste 

det finnas de traditionella uttrycken, det behöver inte vara instrument, det kan 

egentligen vara dammsugare... men var går gränsen?” (s. 90). Jon-Roar Bjørkvold 

(2005) professor i musikvetenskap, menar att alla har förmågan att skapa sin egen 

musiska uttrycksförmåga. Men för att få den förmågan att fördjupas och växa 

måste barnen ständigt överträda gränserna och vara kreativ om de ska kunna 

uppnå framgång. Bjørkvold, som omfattar den barncentrerade synen, talar om 

”det institutionaliserade barndomsbrottet” (s. 116ff) som ett trauma för barnen, i 

vilket skolan står för exempelvis uppdelning i ämnen istället för helheter, 

tidsfragmentisering, prestationskrav, bedömning som bryter mot barns förståelse 

av världen och hämmar deras lärande som hela människor. 

I Brändströms (1997) intervju kan man läsa att musik kan spegla erfarenheter och 

stämningslägen, att även om musik är provocerande och låter illa är det ändå 

musik. Han menar också att man kan kommunicera genom musiken men även 

med sig själv som en inre dialog när man spelar exempelvis ett instrument för sig 

själv. Brändström förklarar att grunden för musik är rytmer och i och med det 

också tonhöjder och puls.  

 

Varför musik i förskoleklass?  

Musikforskaren Gunilla Bojner (1998) anser att musik är väldigt betydelsefullt i 

barns utveckling. Hon menar att till och med under fosterstadiet kan en förälders 

lugnande sång ha en positiv påverkan på barnets utveckling. Enligt författaren är 

musiken oerhört viktig för människors välbefinnande då musik kan ge glädje, vara 

avstressande, inspirera och ge utlopp för många olika känslor. Bertil Sundin 

(1995) professor i musikpedagogik, menar att hemförhållandenas musikstimulans 

har stor betydelse när det gäller barns musikutveckling eftersom alla barn föds 

med samma förutsättningar men utvecklas olika beroende på samspelet med 

omgivningen. 

Eva Nivbrant Wedin (2013) lektor i rytmik, menar att musik påverkar oss 

kroppsligt och känslomässigt och vi kan bli berörda känslomässigt även om vi inte 

spelar aktivt. Författaren ger oss en bild av när man omedvetet börjar att stampa 

takten när man hör musik eller blir avspänd när man hör lugn musik. Hon menar 

att kroppen reagerar på musik medvetet eller omedvetet i den grad, att till och 

med stressnivån, andningen, hjärtfrekvensen och musklerna påverkas. Musiken 

kan också väcka lust till dans och rörelser och motion. Det finns alltså även en 

hälsoaspekt inom området menar Bojner (1998) då hon anser att musiken, då den 

är rätt vald och rätt styrd, har en läkande kraft som kan förbättra människors 

psykiska och fysiska hälsa. Musik och dans kan vara stimulerande för både sjuka 
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och friska barn. Författaren skriver också att musiken är internationell och 

mångkulturell. I alla kulturer finns musik och i och med det finns den i alla barns 

omgivning. Det främsta argumentet Bojner (1998) lägger fram är att musik i 

nästan alla former är lustbetonad och därmed lätt för barn att ta till sig. 

Även Mona Hallin, (1982) universitetsadjunkt i musikvetenskap, framhåller att 

musik är en källa till glädje. Författaren menar att genom musiken kan vi 

människor uppleva social gemenskap och få utlopp för känslor, fantasi och 

lekfullhet. Karin Håkansson (2008) musik- och sångpedagog och adjunkt i 

metodik och medieteknik, anser att den delade glädjen är det allra viktigaste i 

musikstunderna och visarman glädje och vågar som pedagog så får man också 

barnen att bli gladare och våga mer. Hon poängterar också lekens betydelse som 

står för en mötesplats där ”genom att använda dig av musik kan du initiera leken 

och få fart på fantasin” (s. 5). Till sist förklarar författaren att när man jobbar 

medvetet och långsiktigt med musikskapande tillsammans med barnen så är det en 

viktig del för barnens fortsatta utveckling bland annat när det gäller inlärningen, 

kroppskontrollen, självförtroendet och en vilja att utvecklas vidare. 

Enligt Hallin (1982)för musiken oss närmare våra känslor. Musiken väcker 

minnen och ger associationer och genom den kan vi lära oss att hantera världen. 

Hon anser att det handlar om att upptäcka sig själv och sin kropp, sina resurser 

som individ, att få träna på och öka förmågan att ta in verkligenheten runtomkring 

sig och att tillägna sig ett språk för att få ett förhållande till saker och andra 

människor i omgivningen. Hallin menar också att genom musiken kan människor 

både frigöra sig och våga närma sig varandra, genom musik kan samarbete samt 

att kunna hantera problem och konflikter övas. Författaren menar att allt detta 

innebär att vi växer som människor och att målen med musiken i arbete med barn 

kan förutom att vara musikaliska dessutom vara motoriska, pedagogiska, sociala 

och psykologiska. Hallin nämner bland annat sång som ett utmärkt hjälpmedel att 

göra barn bekanta med språket för att ge ett exempel.  

Precis som Hallin (1982) framhåller även Anna Burström (1985) att musik är 

något lustfyllt. Burström menar också att genom att sjunga, öva på instrument, 

lyssningslekar och musiklekar kan barnens fantasi och uttrycksförmågor 

stimuleras. Ett aktivt musicerande är också positivt om man vill förbättra sitt eget 

arbetsminne enligt Nivbrant Wedin (2013) som skriver att när barn exempelvis 

spelar ett instrument måste vänster och höger hand koordineras. Barnen måste 

även komma ihåg tonhöjder och rytmer samtidigt som de eventuellt läser noter. 

Till det hör också att barnen måste vara fokuserad på det de gör så att de inte 

spelar fel. Författaren menar att när barnen hör att de spelar fel får de en direkt 

feedback vilket utvecklar arbetsminnet. 

När man pratar om sambandet mellan musik och språk menar Nivbrant Wedin 

(2013) att ”musik och språk är medfödda neuronala och intuitiva förmågor. Dessa 

förmågor verkar var nära sammanflätade i de neuronala nätverken i hjärnan” (s. 

26). Med det menar hon att det inte finns några skillnader i hjärnan, när det 
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handlar om att hålla på med musik eller språk. Hon menar att hjärnans aktiviteter 

är densamma. Hon förklarar vidare i citat nedan hur hjärnan stimuleras av musik. 

Musik verkar vara hjärnans uppvärmnings- och styrketräningssystem 

innan själva matchen med språket börjar. När man tittar på bilder på 

hjärnan så ser man att musik tänder eller aktiverar fler områden i 

hjärnan än något annat stimulus vi känner till (Nivbrant Wedin 2013, 

s. 27) 

Författaren belyser att om ett barn har en bra melodiförståelse, desto lättare har 

barnet att lära sig grammatiska meningar men får också en bättre förståelse om 

meningen är ett påstående eller en fråga. 

 

Syn på musikalitet  

Enligt Brändström (1997) finns två sätt att se på musikalitet. Det ena synsättet är 

det traditionella sättet att se på musikalitet, där man har en tro på att individen har 

en unik gåva, och vikten läggs vid prestation när det handlar om instrumentspel 

och sång. Med detta synsätt gäller det att spela och sjunga rent, ha bra rytmsinne 

och vara snabblärd. Författaren hävdar att detta traditionella synsätt får 

konsekvensen att man tänker kategoriskt: antingen är man musikaliskt begåvad 

eller så är man inte musikaliskt begåvad. Brändström (1997) förklarar också detta 

synsätt som absolut musikalitet, där man ser musikalitet som något endast ett fåtal 

individer har och att dessa musikaliska förmågor är nedärvda.  

Det andra sättet är ett bredare synsätt på musikalitet som betonar bland annat 

musikupplevelsen, att den är förvärvad, inte mätbar och kreativ. Fokus i detta 

synsätt är flyttat från att prestera musik till en personlig upplevelse och 

meningsskapande.  I detta synsätt utgår man från att musik finns inom varje 

människa och att varje människa har möjligheten att utvecklas musikaliskt men 

även uttrycka sig med hjälp av musik. Denna syn finns vanligtvis vid pedagogiska 

arbeten och då oftast i arbete med barn. Här får barnens spontana musicerande 

samma värde som den utbildade musikerns framförande.  

Ett tredje synsätt beskriver Eva Alerby & Jórunn Elídóttir (2006), docent i 

pedagogik respektive universitetslektor i specialpedagogik och förskole-

pedagogik, som ett relationellt perspektiv på musikaliteten. I de två första 

synsätten utgår man från ett individperspektiv, men i relationellt perspektiv talar 

man inte om en persons musikalitet utan man talar också om de andra. Man 

fokuserar på vad som sker mellan människor. 

Enligt Sundin (1995) så tycks det finnas en osäkerhet inför musik i svenska 

skolor, både i förskolan och på lågstadiet. Han menar att pedagogerna inte tror att 

de kan. Följden blir att man överlåter musikfostran till experter. Detta menar han 

kan innebära att barn blir försummade på musikupplevelser då musiklärarna oftast 

satsar energi på äldre barn. Sundin (1995) beskriver att vi har långt kvar innan 



 
 

16 
 

musikämnet ses som så viktigt i pedagogiska arbeten att musik blir obligatorisk i 

lärarutbildningen. Detta menar han är viktigt för att få de minimikunskaper som 

lärare bör ha inom musik. Även Burström (1985) skriver att vuxna människor inte 

vill göra bort sig. Hon menar att när vi skapar musik tillsammans med barnen 

finns det ingen anledning att känna på detta sätt, då barn inte ställer höga krav på 

oss vuxna. Hon menar att ”musik med barn är kommunikation på en annan nivå” 

(s. 6). Tankar om att man är omusikalisk eller att man inte kan sjunga är inte alls 

ovanliga tankar menar författaren som också vill poängtera att ”barnen ärver vår 

musikaliska inställning och våra musikaliska värderingar” (s. 6) Även Håkansson 

(2008) betonar att barn inte bryr sig om lärarna sjunger falskt bara de gör det med 

inlevelse och tror på det de gör. Hon menar att det viktigaste är att förmedla att du 

duger som du är.  

 

Vad säger läroplanerna om musik? 

Förskoleklassens verksamhet ska präglas av en kombination av skolans och 

förskolans pedagogik. Enligt läroplanen för förskolan Lpfö98 ska musik användas 

som både innehåll och metod: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom 

bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med 

hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans 

strävan att främja barns utveckling och lärande. (Skolverket, 2010, 

s.7) 

Förskolans läroplan innehåller strävansmål. Ett av dessa är att barnen ska få 

möjlighet att utveckla sin skapande förmåga. Barnen ska ges förutsättningar att 

utveckla och kommunicera erfarenheter, tankar och upplevelser genom olika 

uttrycksformer såsom sång, musik, dans, lek, bild, drama och rörelse. Lärandet i 

förskolan ska grundas både på interaktionen mellan pedagoger och barn och att 

barngruppen samspelar och lär av varandra. Enligt läroplanen betraktas 

barngruppen som en aktiv och betydelsefull del för lärandet och utvecklingen. 

Verksamheten ska stödja barnen att utveckla ”en positiv uppfattning om sig själva 

som lärande och skapande individer.” Vidare säger läroplanen för förskolan att 

barnen ska få stöd att utveckla sin förmåga att ”tänka själva, handla, röra sig och 

lära sig det vill säga bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, 

etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (Skolverket, 2010, s.7). 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 

(2011) så är det primära syftet med undervisningen i musik att barnen ska få 

utveckla kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att delta i musikaliska 

kontexter, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Vidare 

kan man i Lgr 11 läsa att skolan ansvarar för att alla elever, efter grundskolans 

slut, kan ”använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, 
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musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets 

kulturutbud”(Skolverket, 2011, s. 14). 

I alla kulturer finns musik och människor berörs både fysiskt och psykiskt av 

musiken. Som estetisk uttrycksform brukas musiken i många olika sammanhang 

(Skolverket, 2011). Musiken har olika funktioner och upplevs olika av olika 

individer. I Lgr 11 (2011) betonas musikens betydelse i sociala gemenskaper och 

hur den kan inverka på den enskildes identitetsskapande. Att få lära om och i 

musik ökar enligt läroplanen möjligheterna för eleverna att senare delta i 

samhällets kulturliv. Därutöver ska musikundervisningen ge barnen 

förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 

kommunikationsmedel. Skolan ska ge barnen tillfälle att utveckla kunskap att 

använda rösten, prova på olika musikinstrument och digitala verktyg samt få möta 

musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. 

Barnen ska också ges förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör 

det möjligt att tillsammans med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika 

former. De ska ges förutsättningar att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga 

och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet uttrycker vidare att barnen ska 

få möjlighet att utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Deras 

erfarenheter av musik ska fördjupas och utmanas i mötet med andras musikaliska 

erfarenheter. Därmed ska undervisningen i musik bidra till att barnen utvecklar 

sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer. Det gäller både den 

egna musikkulturen och andras musikkulturer.(Skolverket, 2011) 

Sammantaget ska barnen genom undervisningen i musik enligt Lgr 11 ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska 

genrer och former, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska 

tankar och idéer samtanalysera och samtala om musikens uttryck i olika 

kulturella, historiska och sociala sammanhang. Det framgår också i Lgr 11 (2011) 

att musik är ett medel för att lära inom andra ämnen. Musik som innehåll i 

lärandet ingår exempelvis i kursplanen för idrott årskurs 1-3 samt för modersmål 

årskurs1-3. 

 

Kursplanen i musik för årskurs 1-3 

Nedan redogörs för innehållet i kursplanen för musik i årskurs 1-3. Den innehåller 

tre områden som utgör centralt innehåll. Dessa områden är Musicerande och 

musikskapande, Musikens verktyg och Musikens sammanhang och funktioner. 

När det gäller området Musicerande och musikskapande handlar innehållet om 

sång och spel i olika former såsom unison sång, växelsång och kanon samt 

ensemblespel. Området berör också imitation och improvisation med rörelser, 

rytmer och toner samt gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och 
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rörelser. Barnen ska få prova på enkla former av musikskapande, till exempel med 

utgångspunkt i text eller bild. 

Under rubriken Musikens verktyg medräknas rösten som instrument med variation 

av rytm, klang och dynamik. Även vanliga instrument som slagverk, 

stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och 

dynamik ska vara en del av innehållet. Barnen ska också få möta olika 

musiksymboler, bilder och tecken samt rytm, klang, dynamik och tonhöjd som 

byggstenar för att musicera och komponera musik.  

Det tredje och sista området som ska belysas i årskurs 1-3 är Musikens 

sammanhang och funktioner. Med det avses bland annat att barnen ska få uppleva 

musik som anknyter till deras vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland 

nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och 

nordisk barnvisetradition. Barnen ska också få uppleva hur olika instrument från 

grupperna blås, sträng, tangent och slagverksinstrument låter och ser ut. I denna 

del ingår slutligen associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när 

man lyssnar på musik. 

Det är alltså många olika aktiviteter och angreppssätt som fordras utifrån Lgr 11 

(2011) när det gäller musik. 
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Resultatredovisning  

Nedan beskriver vi intervjuerna från de fem skolor vi besökte. Citaten är infogade 

i texten för att ge en tydligare bild och skapa närhet till empirin för läsaren. Alla 

namn är fingerade. 

 

Skola 1 

På den första skola vi besökte intervjuade vi förskolläraren Eva och rektorn Sven. 

De intervjuades var för sig. 

Eva berättar att i hennes förskoleklass så sjunger de varje dag men de har ingen 

speciell tid avsatt för musik utan att den vävs in i verksamheten. De jobbar bland 

annat med Bornholms-modellen1för att främja läsinlärningen och då ingår sång 

och musik. De fokuserar på bokstävernas ljud medan bokstävernas namn är 

mindre viktigt, och sjunger sånger som är knutna till Bornholms-modellen 

exempelvis Majas alfabetssånger. De har en bok med tillhörande skiva där dessa 

sånger finns med och de sjunger en ny bokstav varje vecka. Eva tycker att dessa 

sånger är jättefina och lätta att ta till sig och menar att även barnen uppskattar 

dem. 

De sjunger också olika kunskapssånger. Barnen lär exempelvis om årstiderna och 

månaderna genom att sjunga ’januari börjar året, februari kommer näst’ och så 

vidare och tränar matematik genom olika räkneramsor. Varje vecka är de ute i 

skogen och där sjunger de ofta bland annat samlingssånger, namnsånger och 

sånger om att exempelvis plocka upp skräp. Många av sångerna har alltså ett 

lärande innehållenligt pedagogen. Eva hävdar att musiken används mest för 

glädjen men också för att hon tror att genom att sjunga så lär man sig bättre och 

lättare. Man har någonting att hänga upp lärandet på.  

Trots att de sjunger dagligen tycker Eva att de har för lite musik i förskoleklassen. 

Hon betonar flertalet gånger att hon anser musik vara oerhört viktigt och då ofta 

för glädjens skull. Hon betonar också vikten av att kunna spela instrument, 

speciellt gitarr, och är säker på att om någon kunde spela så skulle de sjunga mer. 

Jag känner att det hänger litegrann på att ingen av oss kan spela, det är 

svårt att bara sätta sig ner och sjunga. man tappar något på något sätt, 

den här rytmen och ja, det saknas något. Och när jag var på en annan 

avdelning förra året, så var pedagogerna där superduktiga på att spela 

gitarr. Då hade vi sångstunder någon gång i månaden och sjöng olika 

sånger som de hade tagit fram. Och så fick barnen önska sånger. Jag 

                                                             
1 Bornholms-modellen är ett pedagogiskt arbetssätt som stimulerar barns språkliga medvetenhet 
och underlättar läsinlärningen. I modellen arbetar man med att lyssna på ljud, sjunga rim och 
ramsor, dela upp meningar, ord och stavelser. (www.bornholmsmodellen.nu) 
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är övertygad om att ifall någon av oss kunde spela så skulle vi sjunga 

mycket mer. (Eva) 

Eva menar att musik och sång är lite säsongsbetonad eller snarare bunden till 

olika högtider. De sjunger till exempel mera kring julen, alla jul- och luciasånger, 

och till sommaren när det är avslutning. När de har övat sånger till exempelvis 

Lucia-firande så har de övat utan musik men under själva uppträdandet har de haft 

med någon som kunnat spela. Eva menar dock att man kan ju faktiskt använda 

skivor och färdiginspelad musik att sjunga till om det inte finns någon 

instrumentkunnig pedagog att tillgå. Eva tycker att det är synd att inte barnen på 

denna skola får mer musik. Hon menar att det är lätt att skylla ifrån sig på att hon 

inte kan spela instrument. Däremot har hon inga problem med att sjunga inför och 

med barnen. Hon tror att många pedagoger kan vara lite rädda och osäkra inför 

det: 

Jag tror att många är nog rädda kanske, för att sjunga. De känner 

kanske 'nämen jag kan inte sjunga', 'jag har ingen sångröst'. Men jag 

tycker inte att det handlar om det. Sången är glädje och ger ju barnen 

väldigt mycket. Men jag tror att det ligger mycket i det. Det beror nog 

vilken syn man har på sig själv, hur självförtroendet är. Har man 

jobbat så länge som jag har gjort, jag menar, jag bryr mig inte. Jag 

behöver inte bry mig om det, det är bara att sjunga. Men jag tror att 

det är svårare när man är yngre och kommer ut och ska jobba å så. Att 

våga ta tag i sång och musik. (Eva) 

Hon understryker att hon tycker musik är väldigt viktigt och menar att: 

Barn, de vill ju liksom sjunga, så det är jättesynd att vi inte har mer 

musik. Barn vill dansa. Dom vill ha musik. De älskar när vi sätter på 

skivor eller man har på Spotify, det tycker dom är jättekul. Och så vill 

dom ju uppträda och ha musik och så. 

Det viktigaste syftet med att ha musik i förskoleklass är enligt Eva just att barnen 

ska få möta musiken och prova på. Hon menar att det viktiga är att inspirera 

barnen och väcka intresse, lust och glädje inför musikämnet. Barnen ska tycka att 

det är roligt och få en nyfikenhet inför musik. Eva anser att syftet med året i 

förskoleklass när det gäller musik är att barnen ska få bli peppade och få se vad 

som finns och ryms inom musikämnet. Enligt Evas erfarenhet så ingår musiken 

betydligt mer i förskoleklassens verksamhet än det gör i första klass. När hon 

tidigare arbetade i 1:an så sjöng de endast någon engelsk sång ibland på engelska-

lektionen och det menar hon att det gör de ju även i förskoleklassen. Eva tror dock 

detta till stor del beror på vem läraren är. 

I denna förskoleklass brukar de också måla till musik. De lyssnar varje dag efter 

mellanmål på klassisk musik och brukar då rita eller måla till denna. Eva 

rekommenderar detta och anger att barnen tycker det är skönt och avslappnande. 

Eva anser att det är ett bra sätt för barnen att få ta det lugnt en stund och gå ner i 

varv. Hon menar att musiken skapar stämning och att just den klassiska musiken 
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är en genre som inte många barn är vana vid att lyssna på. Att just låta barnen 

möta olika genrer tror Eva är viktigt. Hon menar att om barnen får möta många 

olika typer och former av musik så kan de utveckla olika sidor hos sig själva och 

lära mer djupgående och brett om musik. Barnen brukar också få vara med och 

välja vilken musik som de ska lyssna på. 

När det gäller instrument så har de enligt Eva jättemycket rytminstrument på 

skolan. Eva tror dock att det var vanligare att de användes förr om åren. Hon tror 

att detta till stor del beror på personalen. Hon anger sin ålders betydelse för detta: 

Jag tror att vi börjar bli så gamla att vi inte orkar höra. Jag kommer 

ihåg när jag jobbade med barn i förskolan, då var det jättekul när man 

hade samling med barnen, någon hade en tamburin, någon hade 

kastanjetter eller ett ägg. Jag jobbade med små barn då och det var ett 

himla liv, men åh vad roligt, nu fick dom spela! Men jag skulle inte 

stå ut idag. *skrattar* Kanske något man måste träna sig på. 

När det gäller produkt och process och var tyngdpunkten läggs svarar Eva så här: 

Sången och glädjen är ju viktigare. Så processen är absolut viktigast. 

Sen blir det ju att man ska lära sig vissa julsånger för att vi kanske ska 

gå ett luciatåg för föräldrarna. Då blir det mer att man ska lära 

sångerna och traggla dom, öva, lite så. Så när det gäller julsångerna 

handlar det nog mer om inlärandet. Men annars när vi sjunger så är det 

för glädjen. Musik är ju glädje! 

Eva har inte tittat så mycket på detaljerna i kursplanen för musik i årskurs 1-3 

men menar att musik och sång är en del av uppdraget som lärare i förskoleklass. 

Hon konstaterar att ”de borde bli bättre på att använda musik” i betydelsen att 

lärarna i förskoleklassen borde ha mer musikaktiviteter och inte i meningen att de 

är dåliga på själva musikämnet. 

Eva anser vidare att det är den enskilde pedagogen som helt och hållet påverkar 

hur det ser ut i praktiken och att det därför ser olika ut i olika skolor och klasser 

beroende på vem eller vilka som arbetar där. Hon menar att om pedagogen själv 

spelar och har ett musikintresse så kommer barnen i denna klass också få mer 

musik. Hon berättar att de i hennes skola har tre förskoleklasser som arbetar efter 

gemensamma ramar, men att i själva klassrummet så är det den enskilde 

pedagogen som styr över innehåll, mål och metoder. ”Även om vi i stort sett ofta 

gör samma saker så gör vi det ändå på olika sätt.” Hon anser att det behövs mer 

musik i deras verksamhet och att de som pedagoger behöver uppmuntras.  

Citat Eva:  

Det har gått så här lite upp och ner. Att olika saker har varit på 

tapeten. Ett tag var massage jätteviktigt, då har alla gått massagekurs. 

Sen så kan det ha varit musik och då har vi till exempel haft 

musiksagor. Då har alla gått på det och sen har det varit något annat 

liksom. Det går lite i cykler, vad man gör, vad man ska göra. Det är 
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det också, att det är så himla mycket man vill göra med barnen det här 

året. Man hinner inte riktigt med. Men musik är ju någonting som barn 

gillar så att det borde vi bli bättre på, absolut. I alla fall vi här. 

Vad de barn som inte går i förskoleklass missar inom musiken och förberedelsen 

för skolans musik är enligt Eva alldeles beroende på vilken skola barnen kommer 

till. Hon menar först att i hennes klass så missar de inte jättemycket då hon tycker 

att de har lite musik. Dock missar de barnen läs- och skrivinlärandet genom 

musiken, de missar glädjen i musiken när de sjunger och glädjen då de exempelvis 

har disco och dansar. Hon betonar sedan att barnen missar mycket om de inte går i 

förskoleklass, men det gäller främst de sociala bitarna och grundläggande läs- och 

skrivinlärning. Eva anser också att ibland kan mycket av det de gjort i 

förskoleklassen upprepas när barnen kommer till årskurs 1. Hon menar att det kan 

göra att året i förskoleklass ibland kan upplevas som lite meningslöst, både för 

barnen och pedagogerna, om barnen får göra om i princip samma saker när de 

börjar första klass. Eva anser i och med förskoleklassens intågande att lärare i 

årskurs 1 ”behöver snäppa upp lite.” Hon anser att förskoleklassen förbereder 

barnen för skolan men att det har varit svårt med samarbete med lågstadiet: 

Barnen är förberedda när de börjar ettan men sen är det väl olika på 

olika skolor hur man jobbar. Här jobbar ju inte vi så här ihop, utan vi 

jobbar här (förskoleklassen) och dom där (ettan). Vi är som två små 

öar, och vi vill ha lite mer samarbete men det är svårt, det har inte 

blivit så. (Eva) 

Intervjun med rektorn på denna skola har ett mindre omfång än pedagogens då 

denne inte är ute i klassrummen och har samma inblick i vad som egentligen sker 

i praktiken som en pedagog har. 

Rektorn som vi kallar Sven, berättar inledningsvis att förskoleklasslärarna 

använder musik i sin verksamhet men att han inte vet hur eller i vilken 

omfattning. Han säger att musiken bland annat används för att lära inom andra 

områden, exempelvis lära bokstäver genom sång. Rektorn förutsätter att musiken 

används inom andra ämnesområden men han vet inte riktigt hur det ser ut i 

praktiken. Sven anser att musik främjar barnens lärande och utveckling och menar 

att man ska använda alla sinnen när man lär: 

Det är likadant som att musik främjar lärande så främjar ju också slöjd 

lärandet. Och när man är ute, när man gör någonting aktivt och fysiskt 

så främjar det ju också lärandet. Så musiken tror jag är en stor del att 

främja lärande. Det är ett annat uttryckssätt. Man lär sig på ett annat 

sätt och det finns ju vissa barn som tar in på olika sätt. Och musiken är 

ju ett sätt att variera sin undervisning så att man ger alla barn 

möjlighet att få lära sig. (Sven) 

Hur pedagogerna tänker när de lägger upp musikundervisningen vet inte Sven 

men säger att han tror att de tänker på att musiken underlättar lärandet. Att barn 

har lätt att ta till sig musik, rytmer och texter och så vidare och att det är ett bra 
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sätt att lära sig på. Han anser att via musiken kan barnen bland annat få lära 

ordkunskap och olika fakta genom kunskapssånger och han tror vidare att 

läsinlärningen kan underlättas genom musik, när det ska läras ord, 

meningsuppbyggnad, stavelser och liknande. Sven uttrycker att ”lika väl som att 

man lär sig genom att göra något fysiskt, så lär man sig också mycket bättre om 

man kan sjunga och ha rytmer och musik till”. Han anser att det egentligen finns 

ett lärande i allt man sjunger. Leks en lek där det sjungs eller ingår rytm och 

ramsor så finns det ett lärande i det. Han ger exempel som att i en namnsång lär 

man känna kamraterna och deras namn. Sven tror att det är en hel del lärande i 

sångerna som sjungs i de lägre stadierna, kanske framförallt i förskoleklass och 

ännu mer i förskolan jämfört med de högre stadierna. I de högre stadierna tror han 

att det mer handlar om att sjunga populära låtar och att det då mer handlar om att 

sjunga för sjungandets skull. Sven nämner också glädjen i musik som 

betydelsefull i förskoleklass och poängterar att både sång och musik ska ingå i 

förskoleklassverksamheten, och gärna mycket av det. Han menar att musik är 

stimulerande och att barn tycker att det är roligt att sjunga och spela musik. Sven 

anser att det är utvecklande för barn när det är mycket musik i skolan och då 

särskilt med de yngre barnen då musik ger livslust och glädje i vardagen i skolan. 

Sven påpekar också den sociala aspekten av musik och menar att man gör 

någonting gemensamt när man sjunger, leker och musicerar, man åstadkommer 

någonting tillsammans. 

På frågan om hur mycket den enskilde pedagogen påverkar hur musik används i 

klassrummet så svarar Sven att det i stort sett är det mesta. Han lägger sig inte i 

hur pedagogerna utformat musikaktiviteter eller i vilken utsträckning. Dock 

berättar han att om elever skulle komma till honom och tycka att de hade för lite 

musik så skulle han ta en diskussion med respektive lärare om det. När vi ställer 

samma fråga gällande rektorns påverkan så uttrycker Sven att ifall det finns ett 

stort musikintresse hos rektorn så har det oerhört stor betydelse: 

Om det är en som är jättemycket intresserad som verkligen vill att 

musik ska genomströmma alltihopa, ja då har det ju en oerhörd stor 

betydelse. För då jobbar man ju med det, tar upp det på möten och så 

vidare. Man lägger in det och ber lärarna lägga in det och redovisa hur 

mycket musik de har, och kan vi kanske göra på ett annat sätt. Man 

kanske kan ordna konserter på skolan. Så det har ju oerhört stor 

betydelse. 

Sven berättar vidare att förut på skolan var det fritidspedagoger som hade hand 

om musikaktiviteterna. Han säger att lärare ofta haft musikutbildning i sin 

grundutbildning men sen arbetar de inte som musiklärare, de utövar inte musik 

praktiskt. Så då har fritidspedagoger som kunnat spela gitarr fått hålla i musiken. 

Numera har de en musiklärare på skolan och en ny fullt utrustad musiklokal. Det 

är dock först i årskurs 3 barnen får komma dit. I första klass håller klassläraren i 

musiken och i andra klass är det klassläraren med hjälp av lärare från 

musikskolan. Sven berättar att skolans musiklärare ibland brukar ge 
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lunchkonserter utanför matsalen vilket hela skolan får ta del av. Detta är något 

Sven uppskattar och tycker är roligt. 

Att det är viktigt med musik i förskoleklass anser Sven då musik är ett ämne i 

skolan. Han säger att man ska kunna rytm, olika instrument och sjunga i skolan så 

därför är förberedelsen i musik lika viktig som förberedelsen för alla andra 

ämnen. Viktigt enligt Sven är också att skapa glädje, att får barnen att tycka att det 

är ”roligt att gå till musiken”. Ifall det behövs mer eller mindre musik i 

förskoleklassen har Sven svårt att bedöma då han inte vet riktigt hur det ser ut. 

Han anser dock att det inte heller får bli för mycket: 

Man får inte tro att man kan ersätta och tro att man lär sig allt med 

musik, genom att sjunga och så vidare. Jag har erfarenhet av min son, 

vi flyttade till en annan stad när han skulle börja trean och de hade inte 

läst någon engelska men sjöng engelska låtar under engelsk-

undervisningen och han fattade ingenting. Det var väldigt mycket 

musik och engelska låtar hela tiden. De sjöng om det ena och det 

andra men han fick aldrig förklarat för sig vad det betydde. Så att man 

måste ju göra det på rätt sätt så att säga. Tänka på hur man använder 

det. 

När det gäller barn som inte går förskoleklass och vad de missar, så anser Sven att 

det beror på var barnen istället är och hur det har det kring sig det året. Han syftar 

främst på att barnen kanske inte får samma chans att träffa jämnåriga och få 

utbytet det innebär. Sven tror också att barnen missar mycket rim och ramsor och 

förberedande läs- och skrivinlärning då det är mycket sådant i förskoleklasserna 

på denna skola. 

 

Skola 2 

På den andra skolan träffade vi Petra och Lena, båda förskollärare. Dessa två 

informanter intervjuades samtidigt. 

Petra och Lena har ansvar för varsin förskoleklass och berättar att de arbetar 

väldigt tätt tillsammans (vilket var en av anledningarna till att de intervjuades 

samtidigt). De blandar ofta grupperna och har också planeringar gemensamt. I 

dessa förskoleklasser har de avsatt tid för musik på schemat, en dag varannan 

vecka. Petras grupp har ena veckan och Lenas nästa och så vidare. Under cirka en 

timme kommer då en fritidspedagog med gitarr och barnen får bland annat sjunga 

och spela rytminstrument. De väljer att inte blanda grupperna under denna 

musiklektion då de anser att det fungerar bättre med en mindre grupp då. De 

menar att i mindre grupp är det lättare för barnen att koncentrera sig och få 

utrymme, både när det gäller rörelsesånger och att lära in själva sången. 

Petra berättar att sångerna är väldigt blandade, både traditionsbundna som jul- och 

höstsånger och nyare låtar. Hon poängterar att det är ”mycket nytt”. Två gånger 
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per termin har de Storsjung då de träffas hela skolan, årskurs F-6, och innan det 

tränar de sångerna med barnen. De har också fått möjlighet att vara med i ett av 

musikskolans projekt som höll på under fem fredagar. Då kom en lärare från 

musikskolan till dem och han lät barnen få prova på mycket takt, olika instrument, 

tillverka egna instrument och göra en egen låt. Lena berättar att musiken får ta 

plats dagligen, de har exempelvis mycket rim och ramsor bland annat klappramsor 

och tränar rytm och takt. Också på denna skola arbetar man med Bornholms-

modellen som bygger på ljud, för att utveckla språket och läs- och 

skrivinlärningen. En gång per år brukar de också anordna en festival. Då får 

barnen välja låtar, vilket oftast blir populärmusik, och så mimar de och uppträder 

på scen. Ibland har de på musik i klassrummet, främst när barnen målar och ritar 

eller har en lekstund. Då får barnen vara med och önska sånger. Oftast väljer de 

dock bort bakgrundsmusik då de menar att det är ganska hög ljudnivå i 

klassrummet i alla fall. 

Lena och Petra har också hand om fritidsverksamheten och de berättar att där 

brukar de använda sig av digitala verktyg när det gäller musik. De använder sig av 

smartboard, tittar på musikvideor från webbplatser inriktade på videoklipp då 

barnen vill höra någon låt, spelar karaokeliknande tv-spel som går ut på att sjunga, 

och om man vill, tävla i att samla poäng genom att hålla tonen. De har också en så 

kalladdansmatta som är en form av spelkontroll i dansinriktade tv-spel. Man styr 

den genom att använda kroppen, genom att röra sig på den. 

Petra och Lena menar att musiken de har schemalagt är till just för musikens skull 

och för att utvecklas musikaliskt. De använder också musiken för att lära inom 

andra områden och syftar bland annat på de språkliga aktiviteterna och arbetet 

med Bornholms-modellen som handlar mycket om takt, ramsor, rytm, rim och att 

träna den fonologiska medvetenheten. De klappar ramsor och använder rytm och 

takt också när de ska lära matematik, bland annat genom att tydliggöra olika 

mönster med klappar. Informanterna anser att musiken främjar barnens utveckling 

och lärande då de menar att musiken är en slags grund för språket och för den 

fonologiska medvetenheten. De anser att musiken kan vara en start för att kunna 

gå vidare och lära språket och att det är betydelsefullt för språkinlärningen att få 

höra ords ljudmässiga uppbyggnad genom musik. 

Båda pedagogerna anser att tyngdpunkten läggs på processen under musik-

aktiviteterna och framhåller glädjen i musiken och barnens inflytande. Petra 

berättar: 

Vi sjunger för att det är kul. Men det är blandat. Det läggs in sång och 

rörelser för att lära annat också. Barnen får ofta önska val av sånger. 

Man ser på barnen… Skulle dom inte tycka det var roligt skulle det 

inte kännas bra... men man ser att dom tycker det är kul. Dom längtar 

till musiken. 
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När det gäller kursplanen i musik för årskurs 1-3 och det centrala innehållet så 

anser de att de i förskoleklassverksamheten ständigt arbetar för att förbereda 

barnen att nå dit: 

Vi har målen som ligger för årskurs 3 och vi är ständigt på väg dit. 

Alla punkterna (det centrala innehållet) finns i det vi gör. Den enda 

punkten, den näst sista punkten ’enkla former av musikskapande’, där 

var musikskolan med, där de gjorde egen sång. Vi kände att den 

utbildningen hade vi inte riktigt för att skapa egna sånger. Men annars 

så har vi både rörelse och rytmer och olika former som växelsång och 

kanon och sånt. Det är en ständig process där slutprodukten är att 

kunna nå målen i årskurs 3.(Lena) 

Informanterna anser att det mesta av det som står med i centrala innehållet ingår i 

deras verksamhet. Bland annat har de på idrotten berört associationer, tankar, 

bilder som uppkommer när man lyssnar till musik.  Exempelvis så har de gått som 

elefanter med tunga steg. De använder också musik till avslappning och massage. 

Barnen har fått möta olika instrument, hur de låter och hur de ser ut. I deras 

verksamhet ingår även musik som knyter an till musikens högtidliga 

sammanhang. Till julen och avslutningen har de ofta traditionella sånger. När det 

gäller sånger ur barnvisetradition så berättar de att fritidspedagogen som har hand 

om musiklektionerna har gått igenom Har du sett herr kantarell och Junibacken 

för att ge några exempel. Något de inte arbetat med så mycket är att låta barnen 

uppleva olika tonhöjd, musikens byggstenar och liknande då de inte känner sig 

hemma på det området. De påpekar dock att detta är något barnen får ta del av när 

fritidspedagogen håller i aktiviteterna. Han har bland annat visat barnen hur man 

kan ändra tonhöjd med en klämma på gitarrens hals, det vill säga ett capo. 

När det gäller hur mycket den enskilde pedagogen påverkar menar Lena att det är 

viktigt att det finns engagerad personal så att det blir roligt för barnen. De anser 

att den musikintresserade fritidspedagogen är en stor tillgång men ifall de inte 

hade haft den resursen så skulle de tagit tag i det själva trots att de själva inte 

spelar något instrument. Lena uttrycker att de ”absolut kunna ha mer musik utan 

instrument och den gitarrkunnige fritidspedagogen. Det duger gott till barnen i 

den här åldern”. När det gäller att lägga en grund för skolan så menar 

informanterna att genom att ha musik som de har på schemat så förbereds barnen 

inför riktiga musiklektioner i lågstadiet. De tror att musikinnehållet är ganska likt 

i förskoleklass och första klass och att mycket upprepas. Informanterna anser att 

det är viktigt med repetition i denna ålder och att barnen gärna vill sjunga det de 

känner igen. En skillnad de ser jämfört med i förskoleklassen är att i första klass 

är det mer avancerade sånger med längre texter och även mer sånger på engelska. 

Informanterna menar att denna likhet mellan första klass och förskoleklass också 

gäller för andra ämnen än musik. Att det ser väldigt lika ut men att 

svårighetsgraden höjts lite i årskurs 1. Ibland känner de att de måste hålla igen för 

att inte gå in på skolans territorium. Petra berättar: 
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Förskoleklass är svår. Förskolans har tagit över det förskoleklass 

gjorde förut. Lpfö 98 har blivit väldigt stor till skillnad från Lgr 11 där 

det står bara några rader om förskoleklass. Vi har målen i 3:an och 

förberedelsen för 1:an samtidigt som vi inte får vara för skolifierade. 

Vissa kan tycka att i 1:an kan barnen ingenting och vissa tycker att 

’klampa inte in på skolans område’. Det är svårt att parera. 

Lena framhåller att när det handlar om förberedelsen inför skolan så handlar det 

mycket om den sociala biten. Förskoleklassen ska vänja barnen vid skol-lik miljö 

och bidra till att skolan inte känns för skrämmande för dem. Petra inflikar också 

att hur beredda barnen är inför ettan är väldigt individuellt. Hon berättar att de 

skulle kunna ta material från ettan som vissa barn i hennes förskoleklass skulle 

klara galant medan för andra barn skulle det inte gå lika lätt. Informanternas svar 

på vad barn som inte går förskoleklass missar handlar om träningen i att vänta på 

sin tur, sitta i grupp och arbeta, lyssna på andra, räcka upp handen, kunna vara i 

kapprummet med äldre barn och vara ute på rast i ett område som de menar till 

och med kan vara skrämmande för vuxna. De uttrycker också, som Lena i citatet 

nedan, att de som går hem direkt efter förskoleklassens dag och inte går på fritids 

missar en del av socialiseringen.  

Om de barnen istället går hos dagbarnvårdare får de mindre möjlighet 

att stärka band och mindre möjlighet till det här med kampandet med 

jämnåriga, om de bara har yngre att ta hänsyn till. De har inte riktigt 

konflikthanteringen som de får träna på. Det är viktigt att de får träna 

på att kunna jämka med de som är lika gamla, och kompromissa. 

 

Skola 3 

På den tredje skolan intervjuade vi förskolläraren Nina samt rektorn Mona. De 

intervjuades enskilt. 

På denna skola sköter förskolleklasslärarna musiken själva. Nina berättar att de 

har försökt få in en resurs som kan spela instrument men det har inte funnits 

utrymme för det i år. Förr om åren hade de en musiklärare som hade hand om 

musiken men nu kommer denne bara vid enstaka tillfällen. Nina menar att trots att 

varken hon eller hennes kollega spelar något instrument så kan man ändå sjunga, 

klappa och använda rytminstrument. De sjunger morgonsånger, spelar musik från 

skivor och internet och dansar ibland. Lokalen anser Nina är ett hinder för att 

kunna dansa och röra sig till musik. Det är trångt och det finns inga större ytor. 

Till språklekar har de ramsor som de brukar klappa och rappa. De använder också 

surfplattor och olika musik-applikationer. Nina berättar att det finns många 

applikationer som hon vill ta reda på mer om och lära sig bättre. Bakgrundsmusik 

brukar de ha när barnen målar och då spelar de olika musikgenrer för att låta 

barnen höra olika typer av musik. De använder också musik i temaarbeten i 

förskoleklasserna på denna skola. Nina ger exempel: 
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Vi har haft ett nalle-tema. Då kom Englands nalle och hälsade på och 

då spelade vi Englands nationalsång och kollade på engelska flaggan. 

Musiken kommer in som ett naturligt inslag när det passar. 

Nina anser att musik främjar barnens utveckling och lärande och då främst som ett 

medel att lära inom andra områden. Hon menar att man bör arbeta med alla sinnen 

för att lära och att ” det man gör med kroppen fastnar i knoppen.” Hon framhåller 

att lika viktigt som att man ska ha svenska och IT så ska man ha musik i 

förskoleklass, det är en del av uppdraget. Musik ska vara ett av många medel som 

används för att främja barnens utveckling och lärande. Vidare berättar Nina att 

musiken ofta uppkommer spontant i verksamheten och att hon inte alltid planerat 

in olika musikrelaterade aktiviteter. Hon brukar lägga in sång och musik i 

samlingar men tycker själv att det är roligast när det kommer spontant. 

När det gäller produkt och process och var tonvikten läggs så finner Nina att det 

viktigaste är görandet och utforskandet, det vill säga processen: 

Det är inte bara att ’nu ska vi göra en låt tillsammans’ eller ’nu ska vi 

göra en musikal’ utan mer åt process har det varit. Att få prova på. 

Men det kan ju mynna ut i en produkt i alla fall. Vi har haft 

gemensamma projekt tillsammans med ettorna med storsjung och då 

blir det ju lite med produkt men för mig är det är ju mest för att skapa 

gemenskap och gruppkänsla och känna att det här är vi!  (Nina) 

Angående läro- och kursplanen så uttrycker Nina att musik ingår i uppdraget som 

lärare i förskoleklass. De ska följa Lgr 11 och förbereda barnen för det som 

kommer i lågstadiet. Nina poängterar att detta ska göras på ett lekfullt sätt. Hon 

har inte direkt utgått från det som står ska vara centralt innehåll i musikaktiviteter 

men tycker att mycket av det som står stämmer överens med vad de gör i 

praktiken. Hon menar dock att det är bra att ha lågstadiets mål i åtanke i 

utformningen av verksamheten samt att ”bolla med lärarna i skolan och 

förskolan.” Nina tar upp att tidsbristen är ett problem och att förskoleklasslärarna 

inte hinner göra allt de vill under året med förskoleklassbarnen. Hon nämner 

förskollärares och lärares olika arbetsavtal: 

Vi hinner inte allt vi vill hinna. Vi har 40 timmars vecka. Vi har sex 

timmar planering i veckan och sen ska det vara någon gemensam 

praktisk planering. Jag vet inte om ni känner till det här med 

avtalsbiten. Det hör inte egentligen till det här men på ett sätt kan man 

säga att det hör ihop för man hinner inte hämta in allt som man skulle 

vilja inhämta. Grundskollärare har 35 timmar arbetsplatsbunden tid 

och så har de 10 timmar förtroendetid. Förskollärare har vanlig 

semestertjänst, en vanlig 40 timmars vecka. Då är det väldigt olika hur 

det ser ut. De flesta skolor har så att man har förskoleklass och 

ansvaret där och sen jobbar man på fritids. Man har lite planeringstid 

som inte riktigt räcker till. Jag känner att den största delen av vår 

verksamhet bygger på att skapa bra relationer och ett bra socialt 

klimat. Att bevara den här glädjen hos barnen. 
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Nina vill se förskoleklassen som en bro mellan förskolan och skolan och anser att 

en fortsättning på förskolans ”förhoppningsfullt” lekfulla musicerande borde följa 

med upp i skolan. Hon tror att förskoleklassen kommer att bli obligatorisk och 

skolifieras: 

Det har varit min övertygelse att förskoleklass kommer att bli en 

obligatorisk skolform och skolifieras. Det tycker jag är lite sorgligt. 

Inte bara för min egen del utan för barnen. Jag tycker att leken ska 

spridas vidare upp i skolan och det står också i läroplanen egentligen, 

även i Lgr 11 står det att man har rätt till alla uttrycksformerna som 

redovisningsformer och man har rätt till att leken ska finnas kvar. En 

del som går i ettan är ju inte ens sju år. 

När det gäller hur mycket det enskilde pedagogen påverkar musikundervisningen 

uppfattar Nina att det tillför oerhört mycket om pedagogen kan spela instrument 

och är utbildad inom musik. Hon menar dock att det är varje pedagogs uppdrag att 

använda musiken oavsett om man är musikalisk och musikintresserad eller inte. 

Själv anser hon sig inte vara särskilt musikalisk men uttrycker att det är roligt med 

musik, att det är roligt att skoja med språk, ord och musik. Hon menar också att 

hennes ålder har betydelse för att hon inte bryr sig om ”att göra bort sig” när det 

exempelvis handlar om att sjunga inför andra eller leda en sångaktivitet. Nina 

anser att det är konstigt att musik inte får större plats i förskollärarutbildningen då 

hon tror det skulle göra att många förskollärare som ”kanske anser sig tondöva 

eller omusikaliska” mer bekväma i musikämnet. 

Rektorn som vi kallar Mona menar att i förskoleklasserna används musik 

dagligen. Det ingår i det dagliga arbetet, bland annat på idrotten men främst på 

samlingarna. Under samlingarna sjungs det och man tar med rytmik och rörelse. 

Precis som pedagogen berättade så anser även rektorn att förskoleklassens 

begränsade lokaler är ett hinder för att kunna arbeta mera med musik, rörelser och 

instrument. Mona berättar att musiken används både för sin egen skull och för att 

lära inom andra områden. Detta bland annat genom att använda musik i teman 

eller förstärka det man håller på med. Musiken väljs då utifrån det man arbetar 

med. Hon anser att musik också är ett led i att utveckla exempelvis språket och 

kroppsuppfattningen.  

Enligt Mona kan man använda musiken på många olika sätt, det menar hon görs i 

förskolepedagogiken. Hon anser att musik främjar barnens allsidiga utveckling 

och lärande. Det är betydelsefullt att bredda uttrycksformerna och lära genom alla 

sinnen. Även Mona anser att tyngdpunkten läggs på processen när det gäller 

musik, det vill säga att själva resan (lärandeprocessen) är viktigare än 

destinationen (slutprodukten/målet). Hon konstaterar att det är mer produkt när de 

exempelvis har framträdanden på skolavslutningar men att annars läggs fokus 

huvudsakligen på processen, upplevelserna och utforskandet. Som rektor anser 

hon utifrån kursplanen att musik är ett viktigt arbete i de lägre åldrarna och att 
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musiken bör läggas in i det dagliga arbetet. Hon nämner vikten av 

förskolepedagogiken igen och menar att man ska jobba med helheten och på ett 

lekfullt sätt. Att det är viktigt att stärka barns språk, takt, rytm, kroppskänsla och 

att utveckla barns olika hjärnhalvor. 

Hur mycket den enskilde pedagogen påverkar musikinnehållet i förskoleklass 

menar denna rektor beror på pedagogens intresse och kompetens och att det är till 

stor del är den enskilde pedagogen som styr hur det ser ut i klassrummen. I 

skolan, högre upp i åldrarna, har de en musiklärare som är väldigt efterfrågad och 

Mona menar att om man har en duktig musiklärare så påverkar det hela skolan. 

Finns kompetenserna hos personalen så blir det mera musik överhuvudtaget. 

Rektorn har lite svårt att svara på om det behövs mer eller mindre musik i 

förskoleklassen då hon inte riktigt har koll på hur mycket det egentligen är. Hon 

anser att det beror på hur barngruppen ser ut och menar att vissa barn kan må 

väldigt gott av mycket musik. Hon anser att: 

I förskoleklassen handlar det mycket om att utveckla språk och 

kommunikation, att det är ett led i att stödja den biten att utveckla 

förmågorna för fortsatt musicerande, att man upptäcker det här roliga, 

tonlägen att lyssna, att utveckla alla de här sinnena. 5-6 års-åldern är 

de viktigaste åren för att utveckla många olika förmågor så därför är 

det viktigt att förskoleklassens verksamhet är bred och att barnen får 

testa många olika saker, att det inte blir så snävt. Musik ska finnas 

med i allt så att säga. Den ska ingå i det dagliga arbetet.  (Mona) 

Mona berättar att hon inte har resonerat tillsammans med pedagogerna i 

förskoleklassen om hur de ska tänka inför att lägga en grund för skolan. Hon 

menar att de barn som inte går förskoleklass främst missar socialiseringen in i 

skolan, att vara i en klass med jämnåriga kompisar. Hon tror också att dessa barn 

kanske inte blir lika breda i sin kunskap. Hon anser att barn ska förberedas för 

livet och där är förskolan en viktig bit och förskoleklassen ett nästa steg. Mona: 

Hjärnan utvecklas väldigt mycket under dom här åren. Det är vissa 

synapser som man vet stängs. Det är viktigt att de får prova på många 

olika saker. Få uppleva ljud, uppleva lyssnandet för att känna igen och 

att skapa ljud. Det ska vara så brett som möjligt. 

Denna rektor anser att förskoleklassen är ”lite bortglömd”. Hon menar att om man 

läser läroplanen så nämns inte förskoleklass särskilt mycket i del 1 och 2, som är 

de delar som styr förskoleklassens verksamhet. Mona uttrycker också att: 

Vi ska inte titta så mycket på kursplanen, vad som står där så mycket, 

utan vi ska tänka att vi ska utveckla så mycket hos barnen och ge dem 

en bra grund som möjligt. Vi ska inte börja tänka så snävt. Jag är rädd 

att när man tittar närmare på kursplanerna så blir det för mycket fokus 

på att mäta, som att mäta matte, mäta svenska. Vi ska ha helheten 
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med. Vi ska se styrkor och svagheter. Om det finns svagheter ska vi 

fundera på hur vi ska arbeta för att stärka de bitarna. Jag tycker att 

man inte ska var inne och titta för mycket men man bör känna till vad 

som står där men man ska inte föra över det till förskoleklassen. Man 

ska veta att det är det här som man behöver utveckla när de kommer 

till skolan. 

Mona pratar om att det är viktigt att konkretisera målen för förskoleklassen. Hon 

menar att både förskolan och skolan har en tydligare styrning, och att 

förskoleklassens verksamhet behöver synliggöras och styras upp:  

Hösten -94 flyttade sexåringarna in i skolans värld här i kommunen. 

Det ser lite olika ut i olika kommuner. Detta var ett politiskt beslut 

som togs här. Då blev det lite för mycket skola. Man hade 

förväntningar på att förskoleklassen skulle påverka skolan genom att 

förskolepedagogiken skulle influera arbetet i skolan men det blev 

många gånger tvärtom. Det blev lite mera skolifierat i förskoleklassen 

istället för att få in ett annat synsätt att jobba på i skolan. Det gjordes 

en del projekt i samband med den här övergången som finns att läsa. 

Sen har man inte tittat så mycket på detta med samverkan efter 2000-

2004. Sen kom den nya läroplanen då försvann ganska mycket så det 

behöver man som lyfta fram igen. 

 

Skola 4 

På den fjärde skolan intervjuade vi förskolläraren Birgitta. 

Birgitta menar att musik är en stor del i förskoleklass, dels på grund av gammal 

tradition men också för att få olika infallsvinklar i olika teman. Hon använder 

musik bland annat som avkoppling, avbrott eller för att förstärka det de jobbar 

med. Birgitta nämner att musik kan underlätta för barn som har svårigheter med 

pratet och språket, att exempelvis stamning kan försvinna i en sång. Hon säger att 

de använder musik ”lite hela tiden” i verksamheten. De sjunger under samlingar. 

Birgitta berättar att just nu pratar de mycket om energi och då försöker de hitta 

passande sånger och ramsor till det temat. När det gäller idrott använder de ibland 

musiken för att få utlopp för olika känslor, lugn musik ger lugnt tempo och vild 

musik ger vildare tempo osv. Birgitta berättar att läraren i årskurs 1 på denna 

skola brukar sätta på lugn klassisk musik innan barnen kommer in klassrummet 

och att hon tycker att det är en jättebra grej. Birgitta har inte själv gjort på detta 

sätt, hon känner att det beror på vilken barngrupp man har ifall det passar eller 

inte. Att den klassiska musiken får finnas med anser Birgitta är bra. I denna 

förskoleklass brukar de måla till klassisk musik. Barnen får lyssna till vad som 

händer i musiken och måla det. De brukar då även prata om musiken innan 

målandet, ”vad kan den här musiken handla om, vad kan man få för bilder i 

huvudet, hur kan man få ner det på pappret och så vidare”. 
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De sjunger mycket i denna klass enligt Birgitta. Sången förekommer dagligen i 

samlingarna med återkommande sånger som barnen känner igen. Barnen får både 

prova på att sjunga unisont, kanon och växelsång. De har också Storsjung 

tillsammans med lågstadiet en gång per månad. Detta brukar Birgitta leda 

eftersom hon tycker det är roligt. Då kommer också en musiklärare som spelar. 

Att ha någon som spelar till sången menar Birgitta ”ger extra skjuts”. På denna 

skola har barnen musik med musiklärare först i årskurs 3 vilket Birgitta tycker är 

synd då hon gärna skulle vilja ha det i sin grupp också. 

Hon berättar vidare att denna skola ”någonstans i botten har en musikprofil” vilket 

gör att hon tror att de har mer musik än andra F-6-skolor. Nu till våren ska skolan 

ha ett musikuppträdande utomhus där alla klasser får uppträda. Då har de en riktig 

orkester som spelar till. Birgitta menar att när de är tillsammans med andra klasser 

eller träffas i stora grupper så är det ofta någonting med musik som de gör. ”Om 

vi är ute och har FN-dagen till exempel… Ja alltid är det någonting man sjunger 

innan man gör andra saker också, men sång förenar ju. Den är alltid med”.  

Birgitta säger att hon inte är så duktig på gitarr och menar att hon har lättare att 

använda sin egen röst som bärare då hon känner sig ”hyffsat bra på att sjunga.” 

Hon brukar också nyttja skivor med instrumentala sånger och skolan har 

prenumeration på en hemsida som erbjuder bland annat musikhjälpmedel och 

singback-versioner av sånger. Birgitta berättar närmare: ”om vi tar 'Bä bä vita 

lamm' som exempel så rullar texten medan låten spelas och så använder vi kanon 

eller smartboard för att visa den. Det är jättebra och många barn har uppskattat 

det”. De har under terminen gått med klassen på en musikföreställning vilket 

ledde till att de senare tillverkade egna maracas och spelade med dem. De har 

också en låda med trianglar och rytminstrument som de tar fram vid vissa 

tillfällen.  

När det gäller det centrala innehållet för musik i kursplanen så tycker Birgitta att 

det ligger väldigt nära det de gör i verksamheten. Det enda hon tycker är svårt att 

få till är ensemblespel och få möjlighet att uppleva olika instrument. 

Citat Birgitta: 

Det är ju i så fall om man blir inbjuden till Norrlandsoperan, eller som 

6-åringar blir nu varje höst inbjudna till kyrkan på Orgel-kul. Då får 

barnen höra kyrkorgeln och kanske få intresset att börja spela. Så det 

är väl där som jag tycker att det är svårt. För rytm och klang och 

lyssna på låga och höga tonarter det tycker jag man håller på med 

egentligen alltjämt, om man själv har ett musikintresse. Vi kanske inte 

har så mycket det här med noter, helnoter och halvnoter eller liknande 

eller ren teori det har vi inte. Utan det hoppas man kommer sen, 

speciellt när vi har en musiklärare som kommer så småningom. Vi vill 

främst väcka musikintresset och att barnen ska få känna glädje i musik 

och upptäcka att man kan använda musik till så mycket. Det handlar 
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också om att våga uppträda med musik, det här med drama och teater, 

uppträdanden av olika slag. 

Birgitta anser att stärka barnens självförtroende är viktigt och att man genom 

musik kan göra detta. Hon menar att det är viktigt att barnen får möta musiken 

och få en grund för att sedan våga när de kommer upp i åldrarna och har mer 

utpräglad musikundervisning. Hon berättar att på fritids har de några gånger per 

termin något de kallar Scenen är din, då de barn som vill får uppträda med sång, 

musik, dans och rörelser eller någonting helt annat. Det är upp till barnen själva 

vad de vill visa upp. Birgitta anser också att musiken främjar utveckling och 

lärande då hon menar att om man nyttjar många olika saker när man ska lära sig 

någonting, inte bara musik, utan även exempelvis skapande och målande eller 

bilder av olika slag så lär man lättare. Hon poängterar att det som passar för den 

ena individen kanske inte passar för den andre, att barn lär på olika sätt. 

Angående om tyngdpunkten läggs på produkt eller process anser Birgitta att det är 

processen då de inte har några kunskapskrav eller uppnåendemål i förskoleklass. 

Det viktiga är att det ska vara roligt och lekfullt.  

Birgitta uppfattar att den enskilde pedagogen påverkar mycket hur 

musikanvändandet ser ut. Hon menar att om man anser att musik är roligt och 

intressant så används det mer. Själv uttrycker hon att det är roligt och att det aldrig 

kan bli för mycket musik. Birgitta vill också gärna bli inspirerad utifrån och 

uppskattar verkligen ”Norrlandsoperans storsatsningar för barn” och önskade att 

de kunde få komma dit varje år och vara med, lyssna och uppleva olika typer av 

musik. Hon skulle även gärna se att en instrumentkunnig pedagog kunde bidra 

med sitt spel oftare. Hon berättar vidare att deras rektor är väldigt 

musikintresserad. Han spelar gitarr i ett band och brukar också ibland spela gitarr 

på skolan till exempel när de haft något uppträdande. Birgitta menar att alla som 

kan får ta till sitt instrument. De hyr ibland också in ljudtekniker till uppträdanden 

vilket de finansierat med att ta ett valfritt inträde av publiken. Att ta in kunnigt 

folk utifrån tycker Birgitta har varit väldigt roligt och känts proffsigt. 

De barn som inte går i förskoleklass säger Birgitta missar en hel del. Det gäller 

främst samspel i olika former. När det gäller musiken så anser hon att det beror på 

var barnen är istället under året och vem som haft ansvaret för dem och om denne 

är musikintresserad eller inte. Hon tror dock att barnen kan missa väldigt mycket 

när det gäller ”att få till sig musik, att få prova på och våga”. Birgitta menar att det 

är bra att få börja som liten då hon menar att ju äldre man blir desto mer osäker 

och nervös kan man bli inför att testa. Hon vill att förskoleklassen ska fungera 

som en bro till skolan men anser att förskoleklasslärarna får kämpa mycket för 

det: 

Jag kan ge ett exempel som handlar om när vi har musikuppträdande 

varje månad då alla klasser får stå på scen. Första året när vi kom in på 

denna skola då hette det så här: ’nämen 6-åringarna, nämen inte kan 

de vara med på det här, nä det är alldeles för svårt för dom’, och så 
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fick vi sitta och lyssna istället. Andra året då fick vi ställa oss upp, och 

vända oss där vi satt i bänkarna, för det ’skulle ta för lång tid’ för 6-

åringarna att ta sig upp på scenen. Tredje året då fick vi komma upp 

på scenen och då tyckte alla ’Men! Kan dom!? Kan dom uppträda!?’. 

Alltså, det var väldigt typiskt. De här var alltså -95 -96 -97, och det är 

ju ändå inte så fruktansvärt länge sen, men man hade en sån 

annorlunda bild, man tyckte att dom här var ju bara småbarn som kom 

in i skolan och dom kan väl ingenting. Ganska bra exempel. Sedan 

dess har vi fått vara med och det har varit självklart. Men alltså, man 

får kämpa, man har fått kämpa under alla år för att verkligen ta för sig 

och visa att dom här barnen kan. Fått strida som förskollärare. Det är 

väldigt lätt att man glider in och så får man sin plats och så är det 

andra som styr. Men man får stå på sig, det är jätteviktigt och det är ju 

synd för det är ju en ledningsfråga. Någonstans har det väl blivit bättre 

nu men det här var precis när vi kom in i skolans värld, som är en 

ganska stelbent apparat. (Birgitta) 

Birgitta tycker att det är viktigt att ta med leken in i skolan och anser också att 

förskoleklassen ska vara en bro neråt, till förskolan. Hon känner att det är väldigt 

viktigt att förskolans personal överlämnar information så att de kan ta vid där 

förskolan avslutade. Det har varit svårigheter med detta enligt Birgitta då de 

förskolor hon varit i kontakt med anser att de har en annan och striktare sekretess i 

förskolan än i förskoleklass. Birgitta anser inte att det ska hindra utbytet av 

information utan menar att man faktiskt kan bestämma att man har samma 

sekretess och tystnadsplikt. Birgitta uttrycker att: 

Sen måste man också använda sitt förnuft, för vi tycker det är 

livsviktigt att få den här informationen. Det kan vara så att vi inte får 

veta någonting och så sen kan det gå ett par år också kommer dom 

från förskolan och säger: ’Men hur har det gått, hur gick det med de 

där barnen som det var så mycket strul med?’ Och då kan det bli 

liksom, varför sa ni ingenting? Det är klart att vi har märkt det. Och 

det tycker jag är jättesynd, tilliten till varandra är svår att få till. Och 

har vi en rektor som kanske inte har varit förskollärare eller 

fritidspedagog utan är en grundskollärare på högstadiet eller militärer 

finns det ju också så, jag menar, hur ska man veta vad vår verksamhet 

är? Och vi finns ju inte heller med när det gäller studiedagar på 

samma sätt som lärarna är. Att få till den där diskussionsmöjligheten 

är svårt, för vi jobbar på fritids också och då kan man inte plocka bort 

oss och låta oss vara med på lärarmöten och sådana saker. 

Kommunikationen brister ofta. Därför får vi kämpa för vår existens. 

Birgitta hoppas att förskoleklassen blir obligatorisk. Hon menar att då kan det 

ställas helt andra krav, ges riktlinjer och legitimera hela verksamheten. Birgitta 

uttrycker att förskoleklassverksamheten är viktig, att de gör ett hästjobb med att 

skola in barnen i skolan och hela den miljön, och så lagom när barnen är klara så 

lämnar de vidare. 
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Skola 5 

På den femte och sista skolan vi besökte träffade vi förskolläraren Henrik för en 

intervju. 

Inledningsvis så svarar Henrik att de inte har så mycket musik i hans 

förskoleklass. De har en låda med rytminstrument men de har inte blivit använda. 

Han berättar att de sjunger med barnen på samlingen på morgonen nästan varje 

dag. De lär barnen en ny sång per vecka och upprepar den. De är två förskollärare 

som jobbar heltid och två som arbetar som assistenter. Henrik menar att det är de 

som arbetar som bestämmer hur ofta de ska ha musik och i snitt tror han det är ca 

tre gånger i veckan. De har musik för att sprida glädje och för att barnen tycker 

om att sjunga men ser inte direkt något lärandesyfte med det utan det handlar mer 

om att utveckla självförtroende och för att barnen ska våga.  

Henrik berättar vidare att tre dagar i veckan har de något som heter språklek. De 

arbetar även på denna skola efter Bornholms-modellen och använder sig då av 

mycket rim och ramsor. Då läser de en ramsa och upprepar den ofta i två veckor 

och så får barnen klappa i takt. Det kan till exempel vara Ole dole doff eller 

Gubben gran for till stan. Barnen brukar också få hitta på egna ramsor. Syftet med 

detta säger Henrik är att barnen ska lära sig rytmen och stavelser, och att det då är 

mer lärande som eftersträvas. De har också något de kallar skrivdans tre gånger 

per termin då barnen får röra till musik. Henrik förklarar att det inte är så mycket 

dans som det låter utan att det handlar om att lyssna till musik och sen skriva eller 

rita till musiken. Barnen ritar med båda händerna som rör sig till musiken och får 

då träna koordinationen. De utgår från en så kalladskivdansbok där det finns 

övningar och förslag till rörelser. Pedagogen visar då först på tavlan och sedan får 

barnen göra rörelser efter det. ”Det är som en berättelse... nu kanske vulkanen 

börjar mullra... då gör man rörelser efter det.” Musiken de har valt till detta är 

instrumental musik. Henrik berättar att den musiken kan väcka många 

associationer och att de har vid några tillfällen haft barn som blivit lite rädda av 

musiken. I dessa fall ser Henrik ett lärandesyfte medan han menar att i övrigt så 

använder de musik för glädjen och för att barnen tycker om det. 

Även på denna skola har man Storsjung tillsammans med lågstadiet vilket sker ca 

1-2 gånger per termin. Inför dessa tillfällen övar de tillsammans i de två 

förskoleklasserna på denna skola. Det blir alltså mer sång i verksamheten inför 

dessa tillfällen än det är annars. Under storsjunget visas sånger på smartboard och 

det är musikläraren på skolan som ansvarar för detta. Henrik berättar att sånger de 

sjunger i förskoleklassen ofta är knutna till något annat de håller på med. Till 

exempel på FN-dagen sjöng de sånger som Sång till friheten och I natt jag 

drömde. 
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De har en surfplatta i klassen men har inte använt den inom musikområdet ännu. 

Henrik berättar att de har fått tips om musikapplikationer men att dessa kändes för 

inriktade på högstadiet och för avancerade för förskoleklassen. Musiken är också 

med i idrotten bland annat i uppvärmningslekar eller som bakgrundsmusik. 

Henrik menar att om man sätter på musik så leder det ofta till rörelse. Detta är 

också anledningen till att de inte väljer att ha på musik under arbetsstunder i 

klassrummet då de vill att barnen ska få lugn och ro. 

Varken Henrik eller hans kollega spelar något instrument, vilket Henrik tycker är 

synd och menar att det skulle vara lättare att styra upp musikaktiviteter då. Han 

tror att om han eller hans kollega hade kunnat spela gitarr så hade de även haft 

mer musik. En av vikarierna de har hjälp av på skolan spelar gitarr och hon brukar 

ibland vara med på samlingarna eller träningstillfällena innan Storsjung. Henrik 

tycker att ”det låter hundra gånger bättre när man spelar gitarr till”. Han anser sig 

själv ha ”världens sämsta sångröst” och menar att det då inte är så roligt att sjunga 

trots att han uttalar att barnen inte bryr sig om det. Henrik berättar att ifall han 

skulle ha älskat att sjunga så skulle han nog också sjungit mera med barnen i 

förskoleklassen. Han menar att det har att göra med hur självförtroendet ser ut hos 

den enskilde pedagogen. Henrik säger också att det är ”lätt att bli hemmablind och 

snöa in på det man gör” och tror att i och med att vi har kommit för denna intervju 

så väcks det tankar hos honom om att utveckla musikaktiviteterna i hans klass. 

”Ni har fått upp mina ögon för detta och det kommer nog att bli mer musik efter 

det här, på riktigt alltså. Ni får göra en uppföljning!” 

Henrik anser vidare att då förskoleklassen är frivillig så finns det heller inga krav 

på att de ska ha med musik i verksamheten. De får inga direktiv från något håll 

och därför bestämmer de själva hur det ska se ut. Henrik menade att hade inte han 

eller barnen tyckt att musik var roligt skulle han skippat det i förskoleklassen. 

Spontant menar Henrik att musik inte främjar barns utveckling och lärande. Han 

var dock lite kluven i frågan och funderade kring vad som egentligen är musik. 

”Om man tänker att språklekarna är musik så blir det annorlunda. Och så är det ju 

glädje i musik och man lär lättare om det känns roligt”. Henrik ber oss ställa om 

frågan och då får vi svaret att musik främjar lärandet: 

Jo nog främjar det, på något sätt utvecklas de ju… Kan inte riktigt 

säga hur men jag tror att musik bidrar till någonting, eftersom jag själv 

fungerar så. Blir du glad kan du ju utvecklas som person och individ. 

Det är svårt att svara på men det är klart att det är lärande på så sätt 

också för att du lär dig ju... alltså lär du dig sjunga. Det är inte bara 

självförtroendet, du får ju också... du lär dig ju ord till exempel i 

sången. Du kan lära dig att komma ihåg sången. En ramsa kan ju göra 

att du kommer ihåg lättare... hur var det nu man skulle göra... så visst 

kan det vara lärande på så sätt också.  (Henrik) 

På detaljerna i kursplanen för årskurs 1-3 har Henrik inte tittat så mycket utan han 

betonar igen att de främst har musik för att det helt enkelt är roligt. Ett annat syfte 
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med musiken är att den skapar en gemenskap och gruppkänsla. Henrik nämner 

också att genom att sjunga så lär barnen sig sjungandets konst och kan stärka 

självförtroendet och minnet. På denna skola anser Henrik att tyngdpunkten läggs 

på processen och att barnen ska ha roligt och inte på produkten mer än när de ska 

lära sig vissa sånger inför exempelvis Storsjung. 

När det gäller förberedelsen inför skolan så anser Henrik att den grund de lägger 

för barnen i förskoleklass handlar väldigt lite om musik. Det gäller främst att 

förbereda barnen i enklare matematik och läs- och skrivinlärning och vänja dem 

vid skolmiljön. Henrik uttrycker att barn i förskoleklassålder tycker att allting är 

så spännande, nytt och roligt och att många gärna vill lära och ha läxa. Henrik 

anser att förskoleklassen är en perfekt övergång mellan förskola och skola. Han 

menar att de inte har så höga krav på barnen. De måste inte lära sig läsa eller 

skriva men de arbetar sakta men säkert för att nå dit, bland annat genom att gå 

igenom alfabetet. Henrik berättar: 

Vi har pratat om att vissa tycker att det har blivit väldigt skollikt. Att 

den här leken har försvunnit men jag som har jobbat här i ett år tycker 

att det är jättebra. Arbetsstunderna är en gång om dagen förutom på 

tisdagar för då är det utedag. Då är det lite svenska, lite matte. Idag var 

det dataskrivning. Vi ska ha en klasskonferens nu om några veckor då 

ska vi diskutera med ettans lärare om vad de tycker att vi ska fokusera 

på i förskoleklass. Dom tycker att dessa möten är bra och vi tycker det 

är jättebra, exempelvis när vi har datorskrivning så kan de vara bra att 

barnen kan logga in själva och då började vi med det förra veckan. Så 

länge kommunikationen fungerar bra med de övriga lärarna då är det 

ju... så man inte håller på att jobba med något som är... inte onödigt 

ska man säga men… Tycker ettans lärare att de ska kunna det så är det 

ju bra om vi kan förbereda dem på sånt sätt. Men om vi pratar om 

musik så har vi ingenting med... vi har ingen kontakt med 

musikläraren faktiskt. Men jag skulle gissa att ettans lärare har nog 

inga krav direkt när barnen kommer dit. 

När det gäller direktiv från rektorn har de inte fått några när det gäller musik. 

Däremot har rektorn uttryckt att de två förskoleklasserna på denna skola ska 

samarbeta mera, de behöver inte göra allt likadant men de ska följa någon 

gemensam röd tråd och i stort sett göra samma saker. Avslutningsvis så anser inte 

Henrik att barnen som inte går förskoleklass missar särskilt mycket när det gäller 

musik, förutom glädjen. 

 

Resultatsammanfattning 

Musikaktiviteterna på de skolor vi besökte handlar främst om sång. I alla 

förskoleklasser sjungs det. Dock olika mycket och i olika former. Två av de fem 

skolor vi besökte har mer musikaktiviteter än de andra. Den ena av dessa skolor 
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har en musikprofil i botten och musikintresserad rektor och pedagog, den andra 

skolan har en gitarrspelande fritidspedagog. Endast den sistnämnda av skolorna 

hade schemalagda musikaktiviteter. I övrigt så vävs musiken in i verksamheten. 

Sången förekommer dagligen i majoriteten av förskoleklasserna, främst i 

samlingar. I alla klasser ingår någon form av sång, ramsor och musik varje vecka. 

På alla skolor utom en har de så kallat Storsjung då förskoleklasserna träffas för 

att sjunga tillsammans med lågstadiet och i vissa fall också tillsammans med 

mellanstadiet. Alla fem skolor har tillgång till rytminstrument men det är enbart i 

tre av dessa skolor de brukar användas. I ett fall har det ”inte blivit av”.  I det 

andra fallet gjorde vi tolkningen av svaret att pedagogen anser att åldern påverkar 

hennes upplevelse av att ljudnivån kunde bli besvärande hög och därför är hon 

återhållsam med att använda exempelvis rytminstrument.  

Alla skolor har också någon form av rörelse och dans i verksamheten. Det gäller 

främst rörelse-sånger men också spontan dans och för att få igång barnen på 

idrotten. En pedagog menade att ”musik leder till rörelse”. På en annan skola 

anser informanterna att deras lokaler och begränsade utrymme hindrar 

möjligheten till mer rörelse. På de flesta av skolorna vi besökte får musiken och 

sången ta större plats vid högtider som exempelvis jul, lucia eller 

skolavslutningar. Att barnen ska få ta del av musik som anknyter till vardagliga 

och högtidliga sammanhang är en del av det centrala innehållet i kursplanen i 

musik för årskurs 1-3. Det är oftast vid dessa tillfällen som produkten ges mer 

utrymme än processen dit. Det handlar då mer om att lära ett visst sångmaterial 

till ett framträdande medan det i övrigt mer handlar om glädjen i sången. Samtliga 

informanter anser att tyngdpunkten ska läggas på processen, det viktiga är 

görandet och utforskandet och inte att framställa en viss produkt. 

Då musiken är ett så brett ämne och har svårdefinierade gränser har pedagogerna 

olika uppfattningar om vad som egentligen är musik. En pedagog ansåg först inte 

att de hade så mycket musik men resonerade sig fram till att också rim och ramsor 

är en del av musiken vilket gör att de har mer musik än han inledningsvis angav. 

Alla informanter i vår studie anser att musik främjar barns utveckling och lärande. 

Informanterna tror på överspridningseffekten, att genom musik kan man lära inom 

andra områden. Alla skolor vi besökte använder musik för att lära inom andra 

ämnesområden. Det gäller främst språkinlärningen. Tre av fem skolor arbetar med 

Bornholms-modellen där det ingår sånger och ramsor. Musiken används också 

som stämningsskapare inom andra ämnen som idrott och bild. Flera informanter 

anser att det är viktigt att barnen får uppleva olika typer av musik. En informant 

menar att då kan barnen utveckla olika sidor hos sig själva. Musiken finns också 

med i tema-arbeten och används för att utveckla kroppsuppfattningen och stärka 

självförtroendet. På alla skolor vi genomförde intervjuer används digitala verktyg. 

Dock i mer eller mindre utsträckning.  Pedagogerna tar hjälp av smartboards, 

surfplattor, projektor och använder internet för att lyssna på musik och titta på 

videor. Detta är förenligt med vad Lgr 11 säger. Enligt Lgr 11 ska skolan ansvara 
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för att eleverna efter avklarad grundskola kan använda sig av modern teknik som 

ett verktyg för att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära. 

Glädjen i musik är främsta anledningen att ha musik i de förskoleklasser som vi 

besökte. En pedagog menar att förskoleklassens verksamhet ska ”väcka intresse, 

lust och glädje inför musikämnet”. På de skolor vi besökte uttryckte pedagogerna 

att ibland finns ett pedagogiskt syfte med musikaktiviteterna men oftast handlar 

det just om glädjen i musik, att det är roligt att sjunga och musicera. Majoriteten 

av informanterna menar att när barn har roligt är de mer motiverade och lär 

lättare. Informanterna menar därför att varför de har musik beror till stor del på att 

barnen tycker att det är roligt. På skolan där de har schemalagda musikaktiviteter 

är dessa till för just musikens skull och för att utvecklas musikaliskt. En pedagog 

på en annan skola nämner att man genom att sjunga faktiskt lär sig just konsten att 

sjunga. På flera skolor berättar informanterna att barnen får vara med och välja 

och önska musik och sånger. Att barnen ska få ha inflytande finns det stöd för i 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) där det står att förskollärare ska ansvara för barnen 

ska få inflytande på verksamhetens innehåll och arbetssätt. Även i Lgr 11 

(Skolverket, 2011) betonas att elever har rätt till inflytande över undervisningens 

innehåll och arbetsformer, och att inflytandet ska öka ju äldre och mognare 

eleverna blir. Flera informanter nämner den sociala aspekten i musikämnet som 

betydelsefull. Man skapar någonting tillsammans, har roligt tillsammans och 

skapar en god gruppkänsla. En informant menar också att musiken används som 

”ett avbrott i det övriga”.  

På skolorna vi genomförde intervjuerna används musik i förskoleklass ofta som 

ett medel för att lära inom andra områden. Det vanligaste svaret i denna studie 

gällde språkutveckling och läs- och skrivinlärning. Tre av fem skolor där vi 

genomförde intervjuerna använder Bornholms-modellen som metod vid läs- och 

skrivinlärning. I modellen ingår språkljud, sång och ramsor. 

Den enskilde pedagogen är den som främst styr över musikinnehållet i 

förskoleklassverksamhet. Detta beror enligt informanterna till stor del på att det 

inte finns några direktiv i läroplanen vad som ska ingå i förskoleklassen. Finns det 

ett musikintresse och musikkunskap hos pedagogen så används musik i mycket 

större utsträckning än om pedagogen är ointresserad eller anser sig sakna kunskap. 

Därför ser det väldigt olika ut i förskoleklasserna när det gäller musik. De flesta 

av våra informanter menar att om man kan spela gitarr eller något annat 

instrument så är det lättare att styra upp musikaktiviteter. De skulle då också 

sjunga mer tillsammans med barnen. Två av pedagogerna menar att de med 

stigande ålder slutat bry sig om att ’måsta ha bra sångröst/talang’ eller att göra 

bort sig.  

Båda rektorerna anser att musik är viktigt i förskoleklassen. Alla pedagoger utom 

en anseratt det var viktigt att ha musik i verksamheten. Denna pedagog visade en 
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ambivalens. På frågan om hur viktig musik är så tyckte han inledningsvis inte att 

det var viktigt. Dock resonerade pedagogen sig fram till att det kanske ändå är av 

betydelse. En av rektorerna menar att musik är viktigt för att barn lär genom alla 

sinnen. En pedagog nämner att förskoleklasslärare ska använda musik, att det 

ingår i uppdraget som lärare i förskoleklass. 

Informanterna diskuterade skolifiering av förskoleklassen och flera av dem 

uttrycker en rädsla att verksamheten ska bli alltför lik skolan. En pedagog anser 

att förskoleklassen i dennes verksamhet är en perfekt övergång till skolan och att 

det inte blir för skollikt. En informant är övertygad om att förskoleklassen 

kommer att bli en obligatorisk skolform och då skolifieras, vilket hon anser är 

sorgligt då hon menar att leken istället borde få större plats även i skolan. En 

annan pedagog uttrycker att då de bara har direktiv för vad som ska läras inom 

musik i lågstadiet gör att de får brottas med att inte bli för skolifierade.  

Vissa av informanterna anser att de barn som inte går i förskoleklass inte missar 

något, medan andra menar att de missar väldigt mycket. Det barnen missar är 

främst det sociala. Att få socialiseras in i skolan och skolans värld. En av 

rektorerna påpekar att det beror mycket på var dessa barn då är istället. Han menar 

att om de är hos en dagmamma som är musikintresserad så kanske de inte missar 

så mycket inom just musiken. Det beror helt på hur barnet har det kring sig under 

detta år. Flera av informanterna anser att förskoleklassen behöver synliggöras och 

styras upp och uttrycker att de ville ha ett mer nära samarbete med lärarna i 

skolan. En pedagog känner att hon måste hålla igen för att inte gå in på skolans 

territorium. Det är svårt att veta vad som ska göras i förskoleklassen enligt 

informanterna då det inte finns några tydliga direktiv. Informanterna uttrycker att 

det finns olika syn på vad förskoleklassen ska vara, innehålla och hur den ska 

organiseras. 

Allainformanterna uppfattar att deras förskoleklassverksamhet lägger en grund 

inför årskurs 1-3. Dock skiljer det sig lite när det handlar om hur viktig musik är 

för pedagogerna och därför skiljer det sig i hur förberedda barnen är inför 

musikämnet i skolan. Flera av dem uttrycker att de inte tittar så mycket på 

kursplanen i musik eller arbetar mot den. I ett fall anser pedagogen att det, när det 

handlar om förberedelsen inför skolan och grunden som pedagogen lägger inför 

klass ett, handlar väldigt lite om musik. Tre av informanterna finner efter 

genomgång av det centrala innehållet att det som står i kursplanen ligger väldigt 

nära det de gör i verksamheten. Flera pedagoger och rektorer som vi intervjuat 

finner att kursplanen är viktig att känna till för att veta vad barnen kommer att 

möta i de kommande årskurserna. En av rektorerna menar att det finns en risk att 

tyngdpunkten läggs på att mäta kunskap ifall man tittar på kursplanen för mycket. 

”Jag är rädd att när man tittar närmare på kursplanen så blir det för mycket fokus 

på att mäta”. Hon anser att förskolans pedagogik inte får den plats som från början 

var tänkt i förskoleklassens verksamhet. Samma rektor menar också att 
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förskoleklassen är lite bortglömd eftersom förskoleklassen knappt nämns i 

läroplanen. 

När det gäller innehållet under rubriken Musicerande och musikskapandenämnsatt 

barnen ska få ta del av olika sångformer. Enbart på två av skolorna vi besökte 

uttryckte pedagogerna att de växlar mellan sångformer som växelsång och kanon. 

Enligt det centrala innehållet ska barnen också få ta del av ensemblespel vilket 

verkar vara svårt att få till ute i förskoleklassverksamheterna. Ingen av 

informanterna berättade något om att barnen fick prova ensemblespel. Detta till 

stor del beroende på ramfaktorer. Det finns helt enkelt inte ensembleinstrument 

eller lämpliga lokaler för ändamålet. När det handlar om rubriken Musikens 

verktyg i det centrala innehållet nämns att i verksamheten ska det finnas med 

slagverk, stränginstrument och tangentinstrument och även musiksymboler ska 

ingå. Dessa instrument används vanligen inte på de skolor vi besökte av barnen 

och musikteori är också ovanligt att man genomför i dessa förskoleklasser. Den 

tredje punkten Musikens sammanhang och funktioner i de centrala innehållet 

syftar till att barnen ska få en förståelse för hur instrumenten låter och ser ut och 

vilka tankar som uppkommer med musik och att barnen ska få kännedom om 

vilken musik som används i vardagliga och högtidliga sammanhang. Då det inte 

finns så många instrument ute i förskoleklasserna vi besökte blir det svårt att 

införliva denna punkt i verksamheten. 
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Diskussion och slutsatser 

Musikaliska verksamheter i förskoleklass 

Resultatet visar att alla pedagoger i vår studie, oavsett om de kan eller inte kan 

spela ett instrument, använder musik i förskoleklasserna. Dock i olika former och 

i olika utsträckning. Musik förekommer både spontant och i planerad form och det 

handlar oftast om sång eller rim och ramsor. Ramfaktorer tycks spela roll för hur 

musikverksamheten ser ut i förskoleklasserna vi besökte. En av dessa ramfaktorer 

är utformningen av lokalerna. Under intervjuerna nämnde två informanter sina 

begränsade utrymmen som hinder för musik, dans och rörelse. Det står i det 

centrala innehållet för musik årskurs 1-3 att ensemblespel ska finnas med men det 

är svårt att få till i verksamheterna. Ingen av förskoleklasserna vi besökte har 

ensemblespel. En del av informanterna har nämnt att de skulle vilja ha detta men 

att det inte är möjligt då det inte finns lämpliga lokaler eller musikinstrument. Vi 

håller med informanterna om att lokalerna kan ha betydelse och menar att på 

grund av för små lokaler eller lokalens utformning finns sämre förutsättningar för 

att kunna genomföra vissa musikaliska aktiviteter. Bojner (1998) kastar ett annat 

ljus över ämnet och menar att förutsättningar för att lyckas med musikstunder 

ligger mer på det mentala planet än på det rumsliga planet. Hon menar att små 

barn kan sitta var som helst, exempelvis på en filt eller direkt på golvet.  

Det känns glädjande att alla de skolor där vi genomförde intervjuerna har 

aktiviteter inom musik, åtminstone några gånger i veckan. Dock var det relativt 

stora skillnader mellan de skolor som hade mycket musik i sin verksamhet och de 

skolor som hade mindre. Detta beror till stor del på vilka som arbetar i 

verksamheten, både enligt oss och informanterna, och hur musikintresset och 

kunskapsnivån i musik ser ut för de som arbetar i förskoleklass. Vi anser precis 

som Bojner (1998), Hallin (1982) och Burström (1985) att musik är lustfullt och 

stimulerande för barn. Denna uppfattning delades av alla informanter som menar 

att glädjen är främsta anledningen till att ha musik i förskoleklass. Enligt Nivbrant 

Wedin (2013) är musiken nyttig för bland annat språkinlärningen och om man vill 

förbättra sitt minne, vilket flera av våra informanter också uttrycker. Några av 

informanterna betonar även det sociala i musiken. De menar att musiken skapar 

gruppkänsla och gemenskap och att det är värdefullt att man åstadkommer 

någonting tillsammans vilket vi finner stöd för i Hallin (1982). Detta går även 

hand i hand med läroplanerna och det sociokulturella lärandesynsätt som de utgår 

ifrån. Lgr 11 uttrycker att skolan ska eftersträva en social gemenskap som ger 

barnen lust och trygghet att lära: 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som 

skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett 

ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, 
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skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. 

(Skolverket, 2011, s. 10) 

En av rektorerna vi intervjuade betonade att man ska använda alla sinnen när man 

lär. Vi anser att det är viktigt att barnen får prova på olika uttrycksformer och få 

varierande upplevelser inom musik då barn lär på olika sätt. Detta är också vad 

läroplanen Lgr 11 formulerar i det centrala innehållet, att barnen ska få använda 

sig av olika uttrycksformer och få uppleva känslor och stämningar. Musik upplevs 

genom våra sinnen vilket gör att vi upplever olika känslor i musiken. Detta anser 

vi i enlighet med läroplanen är viktigt för barnens identitetsskapande. Musik kan 

enligt oss och Bojner (1998) ge utlopp för olika känslor och även vara 

avstressande och avkopplande. Vi anser att musik kan vara ett medium för att 

uppnå lärande på olika plan och nivåer.  

På de skolor vi besökte fick vi veta under intervjuerna att alla använde sig av 

digitala verktyg och IT på något sätt. Vi tror att digitala verktyg kommer få allt 

större plats i skolans verksamhet och vi tror att detta kan vara ett stöd för 

pedagogerna i förskoleklass. Ett av syftena med musikundervisningen är enligt 

kursplanen i musik i Lgr 11att barnen ska få utveckla kunskaper i att använda 

digitala verktyg. Digitala verktyg är dock inte inskrivet i det centrala innehållet i 

musik förrän i musikkursplanen för årskurs 4-6. Vi anser att det är positivt att 

barnen får ta del av denna teknik som blir allt viktigare att kunna hantera. Vi 

uppfattaratt det är bra att barnen får prova på detta redan i förskoleklassen i och 

med samhällets digitaliserade utveckling. Att barnen ska få prova på teknik står 

också i läroplanen för förskolan (2010). Där framgår att barnen ska få utveckla sin 

förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska enklare teknik. Läroplanerna 

framhåller alltså att teknik ska användas i förskolan och i mellanstadiet medan 

inget nämns för förskoleklassen. Vi känner att förskoleklassen ofta är bortglömd i 

styrdokumenten. 

 

Pedagogernas inställningar till musikverksamhet i förskoleklass 

Vi har synen att alla kan lära sig och utvecklas inom musik. Man behöver inte 

'födas med talang'. Det går att träna kunnande inom musik, likaväl som det går att 

öva upp kunnandet inom exempelvis matematik. Alla kanske inte kan bli stora 

musiker men alla kan utvecklas. Vi anser att man heller inte behöver ha talang 

inom musikämnet för att ha givande musikaktiviteter tillsammans med barn i 

denna låga ålder. Det handlar främst om att barnen ska få prova på och möta 

musiken. Kan man inte själv spela instrument kan man tillsammans med barnen 

exempelvis utforska instrumenten och på så sätt skapa en lärandesituation. Man 

kan också använda bakgrundsmusik från skivor som några av informanterna 

faktiskt gör. Vi upplever att pedagoger som inte kan spela ett instrument lättare 
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blir obekväma, än de som kan, inför musikaktiviteter. Det kan leda till att de 

lägger musikaktiviteter som de skulle haft tillsammans med barnen åt sidan eller 

låter andra som har kunskapen ta över. Detta gäller dock inte i alla fall. Två 

informanter i vår studie uttrycker att ifall inte de skulle ha haft hjälp utifrån av 

musikkunnig resurs så skulle de ändå tagit tag i musikundervisningen själva och 

lägga nivån på undervisningen utifrån deras egen kunskap. Sundin (1995) menar 

precis som vi, att en konsekvens kan tyvärr också bli att om flera pedagoger 

känner på detta vis kanske musikämnet helt och hållet utesluts ur verksamheten, 

vilket gör att barnen kan blir försummade på viktiga musikupplevelser.  

Brändström (1997) beskriver synsättet absolut musikalitet, där man ser musikalitet 

som något endast ett fåtal individer besitter och att dessa musikaliska förmågor är 

nedärvda. Ingen av våra informanter uttrycker denna syn vilket vi anser är 

positivt. Vi menar att om man har denna syn så blir det svårt att undervisa alla 

barn och ge dem en jämlik utbildning. I likhet med Lgr 11 (2001) som uttrycker 

att en likvärdig utbildning tar hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och 

behov så anser vi att den absoluta musikaliteten som ett synsätt är förkastligt och 

inte önskvärd i barnverksamhet.  

Det tycks också finnas en viss rädsla hos några av de förskoleklasslärare vi 

intervjuat inför att göra bort sig eller inte vara duktig nog precis som Burström 

(1985) och Sundin (1995) beskriver när det gäller sång och musik. Det tycker 

författarna och vi är synd eftersom barn inte ställer några särskilda krav på 

pedagogen. Kanske handlar det mest om att vi som vuxna pedagoger är rädda att 

andra vuxna ska se det vi gör och tycka att det inte duger. Vi upplever tyvärr att 

dessa tankar inte är ovanliga. I intervjuer som vi genomförde berättades det av två 

informanter att deras ålder och långa erfarenhet i yrket påverkar att de slutat bry 

sig om vad andra tycker och tänker. Detta känns lite tragiskt att det inte är förrän 

man blir äldre som man får dessa insikter. En lösning som vi ser kan vara att 

pedagoger får fortbildning inom musikområdet så att deras självkänsla byggs upp 

och att de efter fortbildningen vågar sjunga och spela tillsammans med barnen. Vi 

anser att en ytterligare lösning på problemet kan vara att lägga in musik som ett 

obligatoriskt ämne i universitetets lärarutbildningar. Detta också för att få en 

jämnare kunskapsnivå i hela landet när det gäller musik. Vi tror att pedagogens 

ålder har en viss betydelse för hur musikaktiviteterna ser ut, på både gott och ont. 

Vi menar att en äldre person kanske inte har samma ork att lyssna på barns 

musikutövande, speciellt om barnen har tillgång till exempelvis slaginstrument. 

Vi tror att risken finns att pedagogen avbryter eller startar en annan stillsammare 

aktivitet. Samtidigt kan en äldre person ha mer erfarenhet och trygghetskänsla i 

arbetslivet, att de med åren lärt sig att inte bry sig om vad andra tycker och tänker 

och fått en mer avslappnad inställning till musikaktiviteter. Detta anser vi är 

positivt med tanke på att, som en informant nämner, många yngre kanske inte 

känner sig bekväma med musikämnet när de är nya i yrket, ifall de inte redan har 

de kunskaperna som de anser krävs.  Detta bekräftas av denna studie där två 
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informanter har varit tydliga med att nämna att ålder har betydelse. En pedagog i 

60-årsåldern nämner exempelvis att hon tror att hon börjar bli så gammal att hon 

inte har samma tolerans för höga ljudnivåer längre och ett annat exempel är när en 

äldre person säger att ålderns påverkan gjort henne tryggare att sjunga inför andra 

och också leda musikaktiviteter. 

Inställningar som ”jag sjunger inte bra, jag har världens sämsta sångröst” tror vi 

inte alls är ovanliga ute på skolor och att dekan smitta över på barnen. Precis som 

Håkansson (2008) skriver, anser vi att det är viktigt att förmedla till barnen att de 

duger som de är. De är ju i förskoleklassen för att lära och utvecklas. 

Förskoleklassen ska väcka intresset till fortsatt lärande i skolan. Känner barn 

redan i förskoleklass att de inte duger, är vi av uppfattningen att det påverkar den 

fortsatta skolgången negativt. Uttrycker pedagoger lust inför ett ämne anser vi de 

lättare kan engagera och entusiasmera barnen. 

Vi har fått uppfattningen att musikämnet har en lägre status i skolan än andra 

traditionella ämnen såsom matematik och svenska som är så kallade mätbara 

ämnen. Vi har genom intervjuerna fått uppfattningen att musik ofta används i 

förskoleklass som medel för att lära inom andra ämnesområden och att musikens 

egenvärde lätt hamnar i skymundan. Vi har också fått känslan av att många lärare 

har en rädsla inför musikämnet som inte är lika framträdande inför andra ämnen. 

Att det krävs talang och utbildning för att styra upp musikaktiviteter. I denna 

studie intervjuade vi 6 pedagoger och 2 stycken rektorer. Dessa personer var alla 

överens om att den enskilde pedagogens påverkan på hur musik används i 

förskoleklassen är väldigt stor. Vi menar och även informanterna att om 

pedagogen har ett musikintresse så kommer barnen också att få mer musik i 

förskoleklassen. Men samtidigt menar vi att ett genuint intresse inte behöver vara 

synonymt med mer musik i förskoleklassen. Vi känner att om pedagogerna har en 

grundkompetens inom musikämnet, så kan det leda till en ökning av pedagogernas 

självförtroende inför detta ämne, vilket i sin tur kan leda till fler blir villiga att 

leda musikaliska aktiviteter. Detta anser vi visar att vi behöver få en jämnare 

kunskapsbas inom musik i de svenska skolorna så att alla pedagoger kan känna 

trygghet i att utöva musik tillsammans med barnen. Kanske behöver vi också få en 

tydligare läroplan för att säkerställa att alla skolor och elever får likvärdig 

musikstimulans. 

 

Förskoleklassverksamheten i relation till kursplanen och som 

förberedelse inför skolan 

Efter genomförd intervjustudie har vi kommit fram till att flera av pedagogerna 

inte verkar så insatta i detaljerna i kursplanen för musik för årskurs 1-3. Varför är 

det så att många förskoleklasslärare inte känner till kursplanens innehåll inom 
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musikämnet då förskoleklassen ska fungera som en förberedande verksamhet 

inför skolan?  

Vi känner igen från intervjuerna det Ackesjö (2011) beskriver om att det finns 

dilemman som att veta vad uppdraget som lärare i förskoleklass innebär och hur 

verksamheten ska planeras för att ge barnen en smidig övergång mellan förskola 

och skola. Många av informanterna anser att styrningen för förskoleklassen är för 

diffus. Vår slutsats är att det borde tydliggöras för pedagogerna vilken lärandenivå 

de bör lägga sig på. Som det ser idag ut finns det inga direkta direktiv i läroplanen 

att följa när det gäller förskoleklassen annat än att verksamheten ska förbereda 

barnen inför kommande skolgång. Det medför att den enskilde pedagogen till stor 

del utformar hur det ser ut i förskoleklasserna. Det som finns är ett centralt 

innehåll för alla ämnen i grundskolan. Efter att vi läst igenom detta centrala 

innehåll känner vi att det kan vara svårt för en pedagog i förskoleklass att veta 

vilken nivå de bör eftersträva. Allt känns avhängigt på vilken nivå 

grundskolläraren lägger undervisningen. Därför anser vi att det är viktigt med ett 

nära samarbete och kommunikation mellan lärare i förskoleklass och lågstadiet. 

Även några av informanterna uttrycker en önskan om ett bättre samarbete mellan 

skolformerna. 

En annan fråga är om förskoleklassverksamheten borde bli obligatorisk eller 

fortsätta vara frivillig? Vi håller med Ackesjö (2011) att fördelar med ett 

obligatorium är att barnen får en mer jämlik utbildning och att förskoleklassen 

skulle få en högre status och skulle troligast uppfattas som en viktig skolform. Om 

förskoleklassen blir obligatorisk skulle det kunna innebära att den blir mer lik 

skolan och skolans arbetssätt. Då förskoleklassen idag är frivillig får vi en känsla 

av att allmänheten uppfattar att förskoleklassen inte är lika viktigt som 

grundskolan är. Om en verksamhet är frivillig så finns det inte så många krav 

samtidigt som fördelen är att leken får komma fram istället. Det informella 

lärandet som vi anser är så viktigt, som leken medför, försvinner troligast och 

följden skulle kunna bli att verksamheten blir mer skolifierad ifall förskoleklassen 

skulle bli obligatorisk. Rädslan för det informanterna benämner som 

”skolifiering” kan bottna i olika pedagogers syn på barn, kunskap och lärande. 

Informanterna förespråkar en mer holistiskt syn där barnet är i centrum, mer än en 

syn där skolämnet utgör det nav kring vilket lärandet sker. Kanske krävs en mer 

genomtänkt och gemensam syn på vad som skulle förbereda barnen för de senare 

verksamheterna i skolan och skolans ämnen. 

Vi uppfattar precis som Ackesjö (2011),att i och med den nya lärarutbildningen då 

förskoleklassen hamnat under grundlärarutbildningen, kan antyda att 

förskoleklassen är på väg att bli en obligatorisk skolform. Vi tror också att detta 

kan leda till att förskolepedagogiken och det lekfulla arbetssättet får mindre 

utrymme i förskoleklassverksamheten. Det finns både fördelar och nackdelar med 

att göra förskoleklassen obligatoriskt men vi anser precis som Ackesjö att fokus 



 
 

47 
 

bör ligga på att utforma riktlinjer och mål för förskoleklassverksamheten, som är 

anpassade för sexåringar. 

Precis som Ackesjö (2011) säger så ska förskoleklassen vara det första steget i 

uppfyllandet av den obligatoriska skolans, mål men står samtidigt utanför det 

obligatoriska skolsystemet. Hur mycket ska då barnen i förskoleklass förberedas 

inför grundskolan? Utifrån de intervjuer vi genomfört har vi kommit fram till att 

detta inte är så enkelt att svara på. För mycket förberedelse tenderar att man 

klampar in på lärarnas område, men samtidigt ska förskoleklassen vara 

förberedande inför skolan. De flesta barn i Sverige går i förskoleklass vilket är 

glädjande för att få en jämlik utbildning. Men vad missar de barn som inte går 

förskoleklass? Det är frivilligt att gå där, plus att man direkt kan hoppa fram till 

årskurs 1 enligt Skolverket (2013). Hur blir det ifall föräldrarna väljer att barnet 

inte ska gå förskoleklass utan väljer att barnet ska gå direkt till klass 1? Det skulle 

ju betyda att barnet i sådana fall skulle vara 1 år yngre än alla andra. Hur påverkar 

detta barnet? Några informanter uttrycker att det är viktigt att barnen får utbyte 

med jämnåriga kamrater. 

Vi uppfattar precis som flera av informanterna uttrycker under intervjuerna, att det 

som barnen missar, handlar främst om socialiseringen in i skolan och få 

möjligheten att vara tillsammans med jämnåriga kamrater som troligast kommer 

bli ens klasskamrater när lågstadiet börjar. När det handlar om hur mycket musik 

barnen missar ifall de inte går förskoleklass uttrycker en del av informanterna att 

det beror helt på var de är. Om de är hos en dagmamma som är musikintresserad 

eller en förskola som har musikintresserad personal, då missar barnen inte så 

mycket enligt flera av informanterna.  

Sammanfattningsvis så använder samtliga pedagoger vi intervjuade musik i sin 

förskoleklass. De vanligaste musikaktiviteterna på skolorna vi besökte är sång. 

Instrumentspel förekom i mindre utsträckning. Främsta syfte med 

musikaktiviteterna är att de är lustfyllda för barnen. Musik används också som 

medel för att lära inom andra områden i dessa förskoleklasser.  Den enskilde 

pedagogen är den som främst påverkar utformningen av musikinnehållet i 

förskoleklasserna vi genomförde våra intervjuer i. Informanterna uttryckte en 

positiv inställning till musik trots att vissa hade en bristande tilltro till sina 

kunskaper i sång och instrumentalspel. De musikaliska aktiviteterna i 

förskoleklasserna vi besökte baseras inte uttryckligt på formuleringarna i 

grundskolans kursplan i musik. Vi menar dock, som några av informanterna, att 

en stor del av det centrala innehållet i kursplanen överensstämmer med vad som 

görs i praktiken i de skolor vi genomförde våra intervjuer. Slutsatser som dragits 

efter studien är att musik borde ingå i utbildningen för alla som arbetar i 

förskoleklass. Vi anser också att förskoleklassen bör få tydligare styrning för att 

ge barnen en mer likvärdig utbildning i svenska förskoleklasser. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Brev till informanter 

Hej! 

Vi heter Anil Hjalmarsson och Jenny Jonsson och studerar till fritidspedagog 

respektive förskollärare och ska nu skriva examensarbete tillsammans. Uppsatsen 

syftar till att undersöka hur musik används i förskoleklass och hur verksamheten 

och pedagoger i förskoleklass förbereder barnen att nå målen i lågstadiets 

kursplan i musik då förskoleklassen ska vara förberedande inför skolan. 

Uppsatsen kommer att basera sig på intervjuer med rektorer och pedagoger i 

förskoleklass vilka kommer att behandlas konfidentiellt. Du som deltagare är 

anonym och dina utsagor kommer inte att kunna återkopplas till dig. Varken 

namn, skola eller stadsdel kommer att nämnas i uppsatsen. Deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och du får när som helst avbryta din medverkan om 

du så önskar. 

Vi beräknar att intervjun tar ca 30-40 min och vi vill gärna göra ljudinspelning av 

intervjun. Vid eventuella frågor kan du vända dig till oss. E-post: 

anilhjalmarsson@hotmail.com, tfn: 070-23 43 897 

Vi önskar att Du som deltagare försöker svara på frågorna så ärligt och noggrant 

som möjligt. Vi bifogar frågorna nedan så du hinner förbereda dig. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Anil Hjalmarsson och Jenny Jonsson 

 

Intervjufrågor: 

Pedagogernas uppfattning om: 

Hur används musik i lärandet på er avdelning? 

Vilken typ av musikaktiviteter? Hur ofta, när och på vilket sätt? 

Som mål och/eller medel att nå målen? 



 
 

51 
 

Anser ni att musik främjar barnens utveckling och lärande? I sådana fall hur? 

Varför musik i förskoleklass? (Vilka pedagogiska och didaktiska tankar ligger 

bakom utformningen av verksamheten när det gäller musik?) 

Produkt och process, var läggs tyngdpunkten? 

Vilken inställning har förskollärare/fritidspedagoger till musik och musik i 

förskoleklass i relation till innehållet i kursplanen i musik i Lgr 11? 

Hur mycket påverkar den enskilde pedagogen hur musikaktiviteterna utformas? 

Hur viktigt anser ni det är att använda musik i förskoleklassen med tanke på 

kursplanen för årskurs 1-3? 

Behövs det mer eller mindre musik i förskoleklassverksamheten? Hur kan man gå 

tillväga i sådana fall? 

Hur resonerar ni för att lägga en grund inför skolan utifrån kursplanen i musik 

årskurs 1-3? vad missar de barn som inte går förskoleklass? 

Utdrag ur Lgr11 (2011) s.100: 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 

• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, 

och 

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och 

historiska sammanhang 

Centralt innehåll i årskurs 1–3 

Musicerande och musikskapande 

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt 

ensemblespel. 

• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 

• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. 

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. 
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Musikens verktyg 

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. 

• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang 

och dynamik. 

• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och 

komponera musik. 

• Musiksymboler, bilder och tecken. 

Musikens sammanhang och funktioner 

• Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på 

musik. 

• Olika instrument från grupperna blås, sträng, tangent och slagverksinstrument. 

Hur instrumenten låter och ser ut. 

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, 

däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i 

svensk och nordisk barnvisetradition. 

 

Bilaga 2  

Kursplan i musik för årskurs 1-3 ur Lgr 11   

 

3.8 MUSIK  

 

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och 

känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd 

sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. 

Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka 

individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och 

epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar 

möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.  

 

Syfte  

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som 

gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva 

musicera och genom att lyssna till musik.  
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Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 

uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg 

samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och 

sammanhang. 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk 

lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och 

framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att 

utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att 

utveckla sin musikaliska kreativitet.  

 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera 

över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet 

med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att 

eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl 

den egna som andras.  

 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,  

• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, 

och  

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och 

historiska sammanhang.  

 

Centralt innehåll 

 

I årskurs 1–3  

 

Musicerande och musikskapande  

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt 

ensemblespel.  

• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 

• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.  

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.  

 

Musikens verktyg  

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.  

• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang 

och dynamik.  
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• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och 

komponera musik.  

• Musiksymboler, bilder och tecken.  

 

Musikens sammanhang och funktioner  

• Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på 

musik.  

• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument. 

Hur instrumenten låter och ser ut.  

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, 

däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i 

svensk och nordisk barnvisetradition. 

(Skolverket: 2011 s .100-101) 


