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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur man arbetar med musik på olika förskolor 

utifrån en kvalitetsaspekt, där förskollärarna själva uttrycker vad som är ett meningsfullt 

musikarbete med de äldre barnen i förskolan (3-6 år). Studien genomfördes under vårterminen 

2015 med hjälp av litteraturstudier och semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Sex 

förskollärare vid sex olika förskolor deltog. Resultatet visade att samtliga arbetade 

kontinuerligt med musik. Det pedagogerna ansåg uppvisa allra mest kvalitet i 

musikverksamheten i förskolan var glädjen den ger, gemenskapen den skapar, hur den kan 

användas för att utveckla barns språk, samt att ett spontant musicerande är värdefullt i sig. 

Studien visade även att musiken skapar möten mellan förskolans verksamhet och barnens 

föräldrar, och att vad pedagogerna tycker är kvalitativt även i hög utsträckning påverkar hur 

de arbetar. Pedagogerna själva uttryckte att de vuxnas egna intresse för musik samt deras 

självförtroende när det gäller musikaliskt kunnande är det som allra mest påverkar hur 

musikverksamheten i förskolan ser ut. Samtliga ansåg dessutom att medvetenheten om att 

barn kan lära sig så mycket språkligt genom att musicera också påverkar verksamheten i hög 

grad.  
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Inledning 
Musik är viktigt enligt mig. Vi kommer i kontakt med och upplever musik överallt. Jag 

funderar på hur man arbetar med musik på ett kvalitativt sätt i förskolan. Jag har arbetat i 

förskolan i några år och jag har egna barn som har tagit del av förskolans verksamhet. Min 

egen erfarenhet av musik i förskolan är att man sjunger varje dag. Man sjunger så gott som 

alltid vid samlingen eller vid särskilda sångstunder, och då sjunger man ofta sånger där syftet 

är att barnen ska lära sig faktakunskaper, såsom färger eller kroppsdelar. Emellanåt vill man 

öva barnens motoriska förmågor genom att sjunga sånger med rörelser till. Ibland sjunger 

man sånger som vill förmedla ett kulturarv, såsom luciasångerna eller vissa danslekar. Man 

sjunger ofta för att skapa gemenskap i gruppen, exempelvis då man sjunger namnsånger. 

Många gånger sjunger man också bara för att det är roligt! Detta är mycket bra. Dock tänker 

jag att det finns mycket som har att göra med musikaliskt kunnande som inte förekommer lika 

ofta i förskolan. Hur är det exempelvis med musiklyssnandet? Lyssnar vi medvetet på olika 

musikstycken tillsammans med barnen? Lyssnar vi då efter olika slags ljud (instrument), 

tempon, stämningar eller rytmer? Får barnen hjälp att känna pulsen i musiken? Får barnen 

utrymme att skapa musik själva, eller att reflektera över musik de hört? När vi sjunger med 

barnen, är det då på barnens villkor? Sjunger vi sånger som intresserar dem, och sjunger vi i 

en tonart som passar dem?  

Claes Ericsson och Monica Lindgren (i Riddersporre & Söderman, 2012) redogör för ett 

forskningsprojekt de har bedrivit där det framkommer att många lärarstudenter vittnar om att 

de har fått lära sig att det inte finns något rätt eller fel när det gäller musik och att alla kan, 

och att det egentligen inte finns några krav på vad barnen ska kunna. Många verkar ha den 

inställningen att det är bra om pedagogerna inte är så duktiga i musik, utan att det snarare är 

en fördel om man som pedagog kan lite så att barnen känner sig trygga och vågar mer. 

Författarna själva menar dock att det är angeläget att vi tänker kritiskt och funderar över 

musikaliskt meningsskapande, och över hur vi egentligen gör för att öka möjligheten för barn 

att utvecklas musikaliskt. Diskussioner kring kvalitet och meningsfullhet måste förekomma. 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur man arbetar med musik på olika förskolor 

utifrån en kvalitetsaspekt, där förskollärarna själva uttrycker vad som är ett meningsfullt 

musikarbete med de äldre barnen i förskolan (3-6 år). De frågeställningar jag är intresserad av 

att få svar på är följande:  

1) Vad anser förskollärare är kvalitet när det gäller musicerande i förskolan? 

2) Hur påverkar förskollärarnas åsikter om vad som är kvalitet i den musikaliska 

verksamheten vilka musikaktiviteter de arbetar med? 

3) Vad påverkar hur man arbetar med musik i förskolan enligt förskollärarna själva? 

 



 

 5 

Bakgrund 

Estetikens väg in i förskolan 

Ingrid Pramling Samuelsson (2008) sammanfattar estetikens historia och beskriver Friedrich 

Fröbels (1782-1852) idéer om ”sinnena som en källa till kunskap om världen” (s 14). Fröbel 

menade att estetiska upplevelser är grunden till de minsta barnens lärande. Hans tankar 

påverkade i hög grad det som så småningom kom att bli förskolan. Pramling Samuelsson 

fortsätter att beskriva hur Barnträdgårdsrörelsen tog fasta på Fröbels teorier och utformade 

teman där de olika sinnena utmanades och därigenom gav barn kunskap. Förutom 

vetenskapliga teorier menar Pramling Samuelsson att även 1800-talets kvinnoemancipation 

bidrog starkt till att de estetiska ämnena sedemera kom att hitta sin plats i förskolan, då unga 

kvinnor från borgerliga hem där de fått lära sig att bland annat måla och musicera började 

arbeta i barnomsorgen. 

Styrdokument 
I Läroplan för förskolan, Lpfö-98 (Skolverket, 2010), står det beskrivet att musik är ett ämne 

som främjar både utveckling och lärande, och att man i det arbetet kan använda musik både 

som innehåll och metod. I förskolan skall vi således arbeta med dels hur själva musiken är 

uppbyggd med allt vad det innebär, men även använda musiken då vi arbetar med exempelvis 

motorik, kroppsuppfattning, språk och fakta. Det står att förskolan ska sträva efter att varje 

barn ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” 

(s 10). Barnen ska alltså få tillfällen att experimentera med musik, vara delaktiga i att uttrycka 

tankar om musik och genom musik, och de ska få uppleva musik med hela kroppen. Inom 

verksamheten kan gärna multimedia och informationsteknik användas för att hjälpa barnen i 

deras skapande och som tillämpning. Vidare kan man läsa att ”I förskolans uppdrag ingår att 

såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett 

kulturarv…”(s 6). Då vi arbetar med musik i förskolan finns det stora möjligheter att göra just 

detta. I stort sett varje svensk och utländsk tradition kan kopplas till särskilda musikstycken 

eller danslekar. Det finns en stor visskatt att ta tillvara, och även musik i andra genrer att 

uppmärksamma. 

Ett sociokulturellt perspektiv 
Ett sociokulturellt perspektiv kan med fördel användas då man funderar över 

musikverksamheten i förskolan, eftersom sociala färdigheter är mycket viktiga och då man 

kan dra fördel av att barn lär av varandra. Pia Williams (2006) beskriver det sociokulturella 

perspektivet som sprunget ur exempelvis Vygotskijs idéer. Det sociokulturella perspektivet 

innebär att människor lär av varandra i ett kulturellt sammanhang. Man lär i interaktion med 

varandra, och kunskapen upprätthålls i interaktion med andra. Genom att samspela med andra 

lär man sig att tänka annorlunda, tala och utföra handlingar på ett nytt eller utvecklat sätt.  

Samspelet mellan individen och kollektivet är i fokus. ”Lärandet består i att hela människan 

befinner sig i ett sammanhang, där lärandet inte kan ses som skilt från det sammanhang där 

det utvecklas” (s 48). Lärandet är en process som gör berörda människor delaktiga i en kultur. 
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Lev Vygotskij (Smidt, 2010) myntade begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”. Han 

menade att undervisning och utveckling inte alltid sammanfaller, eftersom undervisning 

endast gynnar barnet när den föregriper utvecklingen. Barnet måste få möjlighet att gå framåt 

i sitt tänkande och problemlösande genom att det får möta nytt stoff som anknyter till 

erfarenheter eller tankar som barnet redan har gjort, och detta i ett möte med och med hjälp av 

andra människor. Enligt honom byggs kunskap upp tillsammans med jämnåriga kamrater eller 

vuxna, särskilt om de vuxna utgår från barnets intressen, aktuell situation och uppskattade 

behov (Smidt, 2010). 

Tidigare forskning 
Jag har valt att dela in litteraturdelen i fyra teman. ”Musik som eget syfte”, ”Didaktisk 

medvetenhet hos pedagogerna”, ”Musik som medel för att lära annat” och ”Möjligheter i 

musikarbetet.” 

Musik som eget syfte 

Musik för musikens egen skull 

Pramling Samuelsson (2008) konstaterar att det förekommer en hel del estetisk verksamhet i 

förskolan, men hon framhåller att verksamma inom förskolan inte tillräckligt mycket 

diskuterar vad man vill med den estetiska verksamheten och varför man arbetar med estetik. 

Hon menar att man oftast ser estetik som ett medel att utveckla andra kunskaper och att man 

inte ser de estetiska ämnena som betydelsefulla för deras eget värde i så stor utsträckning. 

Vidare skriver hon att barn utvecklas som personer genom de kunskaper de får med hjälp av 

ett estetiskt arbetssätt, och hon menar att ”Begrepp som intensitet, rytm, klang och ton 

uppfattas … av sinnena direkt och behöver inte det äldre barnets mer utvecklade språk för att 

kunna förstås” (s 39). Hon framhåller att alla sätt att arbeta med estetik behövs och är bra, det 

är viktigt med variation i arbetet. 

Morten Sæther (Angelo & Sæther, 2014) tycker att det är viktigt att förskolebarn får bekanta 

sig med de musikaliska grundelementen ljud och rörelse, som kan delas in i klang, dynamik, 

tonhöjd, rytm, tempo, textur och form. Det är betydelsefullt med variation av musikaliska 

uttrycksmedel. ”Estetisk aktivitet är själva mediet för upplevelse av världen. Förmåga till 

upplevelse måste tillägnas och utvecklas, och det är viktigt att hjälpa barn med att uppleva 

världen” (s 23). 

Det är viktigt att samtala med barnen om ljud, och att gradvis närma sig adekvat 

musikterminologi, enligt Kari Carlsen och Arne Marius Samuelsen (1991). Man bör ge 

barnen möjligheter att förknippa ljudupplevelser med inre ljudbilder, och detta kan man göra 

genom att ställa frågor till barnen om ljudupplevelserna. När man väl har skapat inre bilder i 

barnens huvuden ”får man vara öppen för det som kommer” (s 101). Då kan skapande ske. 

Musik för att det är lustfyllt 

”Musiken kan göra en lycklig, man ”förstår” den, den väcker känslor och tankar, man träffas 

av musiken. Det är en lycka, en insikt som är personlig (och därmed allmängiltig)”, menar 

Roland Cox (2009, s 19). 
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”Det är den delade glädjen som är det allra viktigaste i musikstunderna”, skriver Karin 

Håkansson (2008, s 5). Hon menar också att det är viktigt hur vi vuxna förhåller oss till 

musiken, om vi visar att vi tycker att det är roligt och om vi är spontana och aktiva och visar 

att vi vågar. Då blir det roligt och barn och vuxna kan utvecklas tillsammans. 

Även Ulf Jederlund (2002) menar att det är viktigt hur och med vilket engagemang 

pedagogerna möter barnen. Han menar att barn direkt känner av om en musikalisk aktivitet 

känns slentrianmässig eller om den leds av en vuxen som tycker att det är roligt att leda den. 

Didaktisk medvetenhet hos pedagogerna 

Medvetenhet och kunnande hos pedagogerna 

Liksom Pramling Samuelsson tar Anna Ehrlin (2012) upp detta med att man använder musik 

mer som ett medel för att lära annat än för att lära om själva musiken. Hon menar dessutom 

att pedagoger inte ens är medvetna om att de faktiskt även lär ut om musik när de använder 

musiken som ett medel. Pedagogerna i hennes studie är väl medvetna om att de utvecklar 

barnens språkförståelse då de musicerar, samt att de ger barnen gemensamma upplevelser. Att 

de samtidigt lär barn om musik reflekterar de inte över. Det råder dessutom en uppfattning om 

att det finns bättre och sämre sätt att bedriva musikundervisning på, och att man måste vara 

duktig för att kunna lära barn om musik, skriver Ehrlin. Hon menar därför att det är mycket 

viktigt att lärarstudenter faktiskt utvecklar sin musikaliska kompetens under studietiden, 

genom att kontinuerligt få undervisning i musik och möjlighet att reflektera för att utveckla 

större didaktisk medvetenhet. 

Anna Lindqvist (2010), som forskat om dans och genus, menar att det krävs att pedagogerna 

arbetar medvetet med sina egna värderingar och med innehåll och arbetssätt och att man 

tänker noggrant på vilka teman, vilka danser och vilken musik som väljs för att undvika 

genusfällor. Då underlättar man också för barnens eget skapande. 

”Musik kan ha god eller dålig kvalitet i förhållande till hur den fungerar i arbetet med 

barnen,” menar Carlsen och Samuelsen (1991, s 112). De beskriver musik som brobyggare 

mellan svunnen tid och nutid, och mellan förskolan och dess omvärld. Enligt dem beror 

kvalitet i arbetet med musik på de vuxnas val, vad de väljer att erbjuda barnen. De skriver 

vidare att en anledning till att kvaliteten inte blir så hög kan vara att förskollärarna har 

begränsat med tid att fundera medvetet på sådana frågor i den dagliga verksamheten.  

Lena Björk Franzén och Madeleine Uggla (2013) förklarar varför man bör sjunga i en högre 

tonart då man sjunger med barn. ”Små barn som ju har kortare stämband än vuxna, har svårt 

för att sjunga låga, mörka toner” (s 15). Björk Franzén och Uggla menar att pedagoger som 

har svårt att sjunga i ett högre register kan undkomma detta genom att sjunga sången de vill 

lära barnen i en tonart som passar de vuxna, för att senare när barnen har hört sången några 

gånger ge barnen en högre startton som är lämpligare för dem. Författarna förespråkar också 

träning för vuxna röster, eftersom stämbanden är muskler som går att träna upp. 

Musikpedagogen Gunnel Fagius vid Uppsala Universitet menar till och med att barnens 

sångröster kan skadas om de sjunger i alltför låga tonarter, enligt en artikel skriven för 

Sveriges radio av Bengt Hansell (2004).  
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Variation i arbetet med musik 

Carlsen och Samuelsen (1991) refererar till Even Ruud1, som förespråkar variation. 

”Variation är viktigt, eftersom det är det vi låter barn lyssna på och bli bekanta med som utgör 

mönster för deras kommande förtrogenhetskoder”, menar Ruud (s 114). Enligt Carlsen och 

Samuelsen menar Ruud att det är viktigt att få barnen att förstå eller uppleva något nytt 

genom variation av melodier, rytmiska mönster och arrangemang.  

Även Margaretha Grahn och Christel Öfverström (2007) tar upp betydelsen av variation i 

arbetet med musik. Att arbeta musiskt löser inte alla problem, men att variera arbetssätt ökar 

chanserna för att fler barn lär sig mer, menar de. Grahn (2005) framhåller att det gäller att 

hitta en balans ”mellan det bokliga och det sinnliga”, mellan teori och praktik (s 163). Hon 

hänvisar till flera forskare som är eniga om att vi alla lär på olika sätt och att det är något vi 

måste ta hänsyn till. Belägg för detta synsätt kan vi även hitta i alla våra läroplaner sedan 

1962, hävdar hon vidare. Enligt henne innehåller alla ämnen teoretiska, praktiska och 

estetiska dimensioner, och det är onaturligt att skilja de olika aspekterna åt. De studenter hon 

har tillfrågat i sin studie framhåller att det är viktigt att inte bara arbeta med det sinnliga och 

det estetiska utan att ta upp teoridelen i de ämnen man fördjupar sig i. ”Att göra utan att förstå 

vad man gör ger ingen ny kunskap” (s 164). 

Jederlund (2002) menar att man inte skall rädas att upprepa sånger, danser och lekar. 

Upprepningen ger en trygghet som är nödvändig att ha att bygga på då nytt stoff lärs in. Detta 

står inte i kontrast till att man gärna kan variera sångerna. Det går utmärkt att byta ut ord, 

lägga till en vers, göra en ny rörelse, använda ett annat tempo eller en annan rytm eller 

dynamik. 

Lars Lindström (2008) har utarbetat en modell där han beskriver fyra kategorier vilka man 

kan utgå ifrån då man arbetar med estetiska läroprocesser. De fyra kategorierna är ”about”, 

”in”, ”with” och ”through”, det vill säga ”om”, ”i”, ”med” och ”genom”. ”About” innebär att 

man lär sig om hur man gör och vad materialet förmedlar, om genrer eller stilar, det vill säga 

att man tillägnar sig grundläggande kunskaper. ”In” handlar mer om budskap och uttryck. 

”With” kan innebära att vi lär oss om matematik med hjälp av musiken, och ”through” är en 

slags kommunikation eller samarbete som ger oss sätt att tänka. Lindström menar att de fyra 

kategorierna bör ses som kompletterande aspekter av estetiskt lärande. 

Musik som medel för barnens eget skapande 

Det är viktigt att ge barnen stor frihet, men att för att få det att fungera måste man ha vissa 

grundregler så att exempelvis musikinstrument inte skadas, menar Marie Eriksson (2013). 

Vidare skriver hon att det gäller för pedagogen att anpassa det man gör till gruppen och 

enskilda individer. Det är viktigt att ta tillvara barns egna initiativ, och att inte bli frustrerad 

då det inte blir som man har tänkt. Det gäller att försöka följa barnen då de tänker nytt. Hon 

framhåller att barn utstrålar stolthet när deras idéer lyfts fram. 

                                                           
1 Ruud, E. (1983) Musikken, vårt nye rusmiddel. Oslo  
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Genom att använda dans menar Lindqvist (2010) att barnen får möjlighet att ”träda in i nya 

världar, överskrida gränser, utforska, skapa och inta nya områden” (s 120). 

Sæther (Angelo & Sæther, 2014) betonar vikten av att ta tillvara barns spontana sång. Han 

menar att de vuxna är förebilder som genom att själva föregå med gott exempel och 

improvisera med sång kan få barnen att bli aktiva genom att skapa egna sånger om sådant de 

håller på med. 

Ett spontant musicerande ger möjlighet till eget skapande. ”Musik skapar hela människor. 

Allt skapande är bra för barnets utveckling”, menar Håkansson (2008, s 5), och fortsätter att 

skriva att ”Det förbättrar barnets inlärning, ger bättre kroppskontroll, stärker självförtroendet 

och bidrar till att barnet vill utvecklas vidare”. 

Musik som metod för att lära annat 

Musik för att träna upp hjärnan 

En grupp svenska forskare med Torkel Klingberg i spetsen har kunnat påvisa att barn som får 

möjlighet att utöva musik tidigt får ett bättre arbetsminne. Forskarna har följt 300 barn över 

flera år, och de kunde tydligt se att ju mer tid barnen musicerade, desto bättre arbetsminne 

utvecklade de. Troligtvis beror det på att det krävs stor aktivitet i hjärnan när vi ska lära oss 

något som har med musik att göra, och att hjärnan därför får mycket träning. Detta får stor 

betydelse för hur barnen klarar olika sorters inlärning, och leder till att de klarar skolan bättre 

så småningom (Gunnar Bjursell & Henrik Brändén, red. 2014). 

Grahn och Öfverström (2007) skriver om hjärnhalvornas betydelse och framhåller att barn 

behöver öva båda hjärnhalvorna för bästa resultat inom all inlärning. De refererar till 

Hannaford2, som menar att gestalthjärnan (den högra hjärnhalvan) har utvecklats längre vid 

fem till sex års ålder än den logiska (vänstra) hjärnhalvan, och att det estetiska sättet att lära 

därför passar dessa åldersgrupper bättre. Vidare refererar Grahn och Öfverström till Jensen3, 

som hävdar att musik aktiverar olika delar av hjärnan med inflytande på långtidsminnet. Det 

gör kunskaper man får genom att arbeta musikaliskt mer varaktiga. 

Thomas Armstrong (1994) beskriver Howard Gardners teori om multipla intelligenser. 

Armstrong skriver att Gardners teori handlar om att intelligens har att göra med förmågan att 

lösa problem och att skapa något i ett meningsfullt sammanhang. Gardner beskriver sju olika 

intelligenser, varav den musikaliska är en, och han menar att alla människor är intelligenta på 

alla sju sätten, mer eller mindre. Det är dessutom möjligt att utveckla varje intelligens. 

Musik som metod för att utveckla språket 

Redan som foster kan vi uppleva musik. Barnet har en fullt utvecklad hörsel de sista tre 

månaderna i livmodern (Riddersporre & Söderman, 2012). Under spädbarnets första tid i livet 

lär det sig att kommunicera genom blickar, rörelser och ljud. Barn som endast är ett par 

månader gamla tycks kunna experimentera med sina röster genom att göra olika höga ljud och 

                                                           
2 Hannaford, C (1997) Lär med hela kroppen. Jönköping: Brain Books AB 

3 Jensen, E (1997) Hjärnbaserat lärande. Jönköping, Brain Books AB 
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till och med glissandon, det vill säga glida på tonerna (Riddersporre refererar till Tafuri & 

Villa, 2002). Då barnen blir lite äldre kan de ta hjälp av musik för att bemästra svåra 

uppgifter. De kan härma andra och på så sätt erövra nya kunskaper och de kan befästa sådant 

de fått höra. De lär sig att lyssna. 

Ehrlin (2012) har i sin avhandling kunnat visa att musik stärker språkutvecklingen i hög 

utsträckning. Hon menar att språket utvecklas så mycket genom att man i sånger använder 

mer kompletta och komplicerade meningar än i vardagligt tal, och att förskollärare ofta 

konkretiserar och utvecklar ordförståelsen hos barnen då de arbetar med musik. Dessutom 

känner barnen språkets rytm och övar språkljud på ett konkret och lustfyllt sätt. 

Jederlund (2002) refererar till Anders Arnqvist4 som i en studie har kunnat påvisa vikten av 

att barn tidigt får möjlighet att uppmärksamma prosodiska drag i ord och talspråk. ”Genom att 

till exempel markera rytmen på varje stavelse i ett ord eller genom att arbeta med rim och 

ramsor ökas den språkliga medvetenheten och läsfärdigheten utvecklas, redan hos 

förskolebarn”, menar Arnqvist (s 99).  

Musik kopplad till rörelse 

Barns rörelsevanor har förändrats betydligt de senaste årtiondena och det finns risker med det, 

menar Eva Nivbrant Wedin (2011). Det påverkar bentätheten, vikt och hälsa hos barnen. 

Även den motoriska utvecklingen kan vara i fara, och koncentrationsförmågan riskerar att bli 

sämre. ”Det är särskilt viktigt med rörelseträning och motorisk utmaning innan puberteten. 

Det är då man grundlägger mycket av sin motoriska förmåga. Efter puberteten blir det 

svårare. All rörelseträning i tidig ålder är därför en motorisk investering. De basfärdigheter 

och den rörelseteknik man lär sig som ung kan lättare utföras senare i livet” (s 15). Nivbrant 

Wedin förespråkar därför rytmik med barn och unga. Hon menar att rytmik tränar det 

musikaliska minnet samtidigt som barnen får använda hela kroppen. Många vanliga 

rytmikövningar bygger på grovmotoriska rörelser, skriver hon, och hon framhåller även att 

vakenheten och koncentrationen ökar. 

Eriksson (2013) menar att musik ofta lockar till rörelse. Hon skriver att det fungerar bra att 

använda CD-skivor med rörelsesånger eller medryckande melodier, och hon framhåller att 

även ramsor kan användas till att känna rytmen. Lindqvist (2010) har i en studie tillfrågat 

danslärare om dansundervisningens betydelse, och i den är många eniga om att dans ger en 

ökad kroppsmedvetenhet och kroppskännedom.  

Musik för att träna social förmåga 

Jenny Leonardz refererar i en artikel i Svenska Dagbladet (2009-03-30) till Fredrik Ullén, 

pianist och docent på Karolinska institutet, som menar att förbindelserna mellan olika 

hjärnområden utvecklas mer hos människor som har musicerat tidigt i livet. Ullén menar 

därför att musik förbättrar koncentrationen och den sociala förmågan eftersom man använder 

                                                           
4 Arnqvist, A (1991) Phonemic awareness in preschool children: Four studies on the relationship between phonemic 

awareness, reading ability and short-term memory. Avhandling. Uppsala Universitet 
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så många delar av hjärnan samtidigt då man utövar musik. Barn som får musicera ihop med 

andra tvingas att lyssna på varandra och vänta på sin tur, och de övar att fokusera.  

Barn utvecklas som människor genom att skapa och exempelvis arbeta med musik, menar 

Tommy Strandberg (2007). Han förklarar detta med att det utvecklas särskilda normer för hur 

något ska spelas, komponeras eller framföras och för hur det ska tolkas, och det tränar barnens 

beteenden. 

I Grahns studie (2005) där hon intervjuar vissa studenter inför en musisk utbildning och vissa 

studenter som genomgått utbildningen framkommer det att deras syn är att de estetiska 

ämnena är viktiga för att bygga upp självförtroendet hos barn, och att de även är 

betydelsefulla eftersom man ofta arbetar flera tillsammans och därmed tränar samarbete. 

Eriksson (2013) menar att ”…den gemenskap vi kan skapa genom musik är värdefull, både i 

ett livsperspektiv och ett pedagogiskt perspektiv. Dagens samhälle erbjuder många vägar till 

kommunikation utan att vi behöver mötas, eller ens se och höra varandra” (s 123). Hon 

fortsätter med att skriva att ”Musik är ett naturligt sätt att mötas ganska villkorslöst, oavsett 

kön, ålder och språk” (s 123). 

”Om man får skapa tillsammans med andra så tränas man och får njuta av en kollektiv 

handling som ger ett gemensamt resultat”, skriver Cox (2009, s 18). Cox beskriver vidare att 

det är betydelsefullt för samhället i stort om barn får arbeta med musik, och att musik och 

övriga estetiska ämnen skulle kunna översättas med konsumentkunskap. Genom att ta upp och 

diskutera den musik som omger barnet i dess kultur medvetandegör man olika uttryckssätt 

och gör barnen mer kvalitetsmedvetna. Med hjälp av denna medvetenhet kan barnen utveckla 

en sunt kritisk inställning till kommersiell och annan kultur, menar han.  

Möjligheter i musikarbetet 

Användning av IKT samt möte med levande musik 

IKT står för Informations- och kommunikationsteknik. Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 

(Skolverket, 2010) rekommenderar att användandet av IKT förekommer i förskolan. Carlsen 

och Samuelsen (1991) förespråkar användning av tekniska uppspelningsapparater för att 

erbjuda barn möjligheter att lyssna till olika slags musik, men menar att det allra bästa 

naturligtvis är om barn får möta riktiga musiker och instrument inom ramen för förskolans 

verksamhet, och föreslår samarbete med regionmusiken om det finns någon på orten. 

Eriksson (2013) påpekar att det finns en hel del appar med synt och piano, vilket möjliggör 

för barnen att spela själva i de fall det inte finns riktiga instrument att tillgå. Vidare menar 

Eriksson att det kan vara en fördel att använda IKT som dokumentationsverktyg. Att filma 

musikaktiviteterna kan vara en hjälp för minnet, barnen kan exempelvis minnas hur en låt 

gick. Dokumentationen ger dessutom barnen möjlighet att bearbeta och reflektera kring sina 

musikupplevelser. Eriksson ser även dokumentationsverktygen som ett sätt att informera 

exempelvis föräldrar om verksamheten, genom att de bland annat kan få se film och foton om 

det barnen gör. Emellertid funderar hon också på om vi lägger ner för mycket tid på 

exempelvis fotodokumentation, eftersom att det gör att vi vuxna tappar fokus från att vara 
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närvarande i stunden. Hon menar dock att de värdefulla och betydelsefulla fördelarna med 

dokumentationsarbetet överväger nackdelarna. 

Sammanfattning av litteraturdelen 
Enligt forskningen är utövandet av musik ett sätt att mötas. Det är ofta glädjefyllt, särskilt om 

det, när det gäller att utöva musik i förskolan eller grundskolan, finns engagerade pedagoger 

som håller i undervisningen. I verksamheten förordas att man bland annat tar upp klang, 

dynamik, rytm, tempo, tonhöjd och form då man arbetar med musik. Det är viktigt att barn får 

lyssna till olika slags musik och möta riktiga musiker och instrument. Kontinuitet kan vara 

viktigt för att få en musikalisk grund att stå på. Detta står inte i kontrast till variation som är 

oerhört viktigt eftersom barn är olika och behöver arbeta med musik på olika sätt. Variation 

behövs också för att urskilja sådant som är viktigt i musiken. Musik är starkt 

språkutvecklande. Även mycket annat kan läras genom musiken, såsom motorik, rörelse och 

kroppskännedom. Den sociala förmågan tränas då barnen måste lyssna på varandra, vänta på 

sin tur, följa normer och eftersom de övar att fokusera. Musik förbättrar också arbetsminnet 

eftersom förbindelser mellan olika hjärnområden utvecklas. IKT kan användas framför allt 

som dokumentationsverktyg, och vara ett stöd för minnet i barnens egna skapande. Forskning 

säger att man bör ta hänsyn till barns röster och förmåga att uppfatta melodier genom att 

sjunga i ett högre tonläge. Det råder uppfattningar om att det finns bättre och sämre sätt att 

bedriva musikundervisning på. För att pedagogerna ska kunna göra ett så bra arbete som 

möjligt behövs mer tid för samtal kring musikämnet. Om utbildningen i musik sträckte sig 

över längre tid skulle de blivande pedagogerna hinna skaffa sig en större säkerhet musikaliskt.   
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Metod 
Jag ville ta reda på hur man arbetar med musik i förskolan, och om det sker på ett sätt som 

förskollärare uppfattar som meningsfullt och kvalitativt. Johan Alvehus (2013) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som intervjuer vilka består av ett avgränsat antal öppna frågor 

eller teman som samtalas kring. Det ger intervjuaren möjligheter att påverka innehållet. Bo 

Johansson och Per Olov Svedner (2010) menar att de kvalitativa intervjuerna även ger den 

intervjuade möjligheter att ge uttömmande svar. Därför tillämpade jag semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer i studien. Min tanke med detta var att alla informanter skulle få samma 

frågor ställda till sig, för att jag på så sätt skulle kunna avgränsa studien till det valda 

forskningsområdet. Jag ville dock att de skulle få möjlighet att svara med sina egna ord och 

med sina egna tankar. På det sättet förhindrade jag att endast sådant jag själv tycker är viktigt 

och anser är kvalitativt kom i fokus.  

Urval och avgränsningar 
 Jag intervjuade sex pedagoger som alla arbetar som förskollärare vid sex olika förskolor. En 

av dem hade jag hört berätta lite om sitt arbete med musik i verksamheten under ett 

samverkansmöte som vi båda deltog i, och därför tog jag kontakt med henne. En pedagog 

kände jag sedan tidigare, och då hon arbetar på en förskola med musikinriktning valde jag att 

ta kontakt med henne. De övriga fyra rekommenderades av andra, två av sina kollegor som 

jag hade träffat i andra sammanhang, den tredje av en förälder som har sitt barn på den 

avdelning där intervjupersonen arbetar, och den fjärde av dennes förskolechef. Jag kände till 

några av de intervjuade sedan innan, men inte särskilt väl. Mina kriterier var att de personer 

jag skulle intervjua arbetar som förskollärare, och att de arbetar med barn mellan tre och sex 

år, eller att det åtminstone finns barn i de åldrarna i gruppen eftersom jag tänker att det är 

möjligt att samtala med de lite äldre barnen kring musik. Från början var min intention också 

att intervjua några pedagoger som är mycket musikintresserade och som är engagerade i 

musikaliska aktiviteter på sin fritid och dessutom några pedagoger som inte är särskilt 

intresserade av musik och som inte alls har någon musikbakgrund eller några musikaliska 

intressen. Jag funderade på om det gick att påvisa någon skillnad i hur förskollärare med olika 

musikbakgrund arbetade med musik i förskolan. Detta visade sig dock vara svårt inom den 

tidsram jag hade till förfogande. Jag fick göra mitt bästa för att få kontakt med pedagoger som 

hade vänligheten att ställa upp på intervju. 

Bakgrundsfakta om intervjupersoner 

 

A. Förskollärare A har arbetat som förskollärare i 14 år, och som barnskötare innan det. 

Hon lärde sig spela blockflöjt i skolan, och har senare även lärt sig spela lite piano och 

saxofon. Hon kan läsa lite (enligt henne själv) noter, och har varit med i en 

blåsorkester under många år. Nu arbetar hon i en barngrupp där det finns barn mellan 

ett och fem år. 

B. Förskollärare B har arbetat som förskollärare i 20 år, och som barnskötare innan det. 

Hon är mycket intresserad av musik, men har ingen utbildning i det förutom den i 
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förskollärarutbildningen, och hon har inga fritidsintressen hon håller på med som har 

med musik att göra. Nu arbetar hon med en barngrupp som består av femåringar. 

C. Förskollärare C har arbetat som förskollärare i 14 år, och som barnskötare innan det. 

Hon deltog i pianoundervisning som barn, och sjöng i kör i ungdomen. Hennes 

mamma arbetade som kantor. Hon har själv lärt sig spela lite gitarr på sin fritid, och 

har ett stort intresse för musik. Nu arbetar hon i en barngrupp som består av barn 

mellan tre och ett halvt år och fem år. 

D. Förskollärare D har arbetat som förskollärare i 19 år, först i förskoleklass och sedan i 

förskolan. Hon spelade lite gitarr tills hon blev femton eller sexton år, och har ett 

intresse för musik, men sjunger enligt henne själv inte så tonsäkert. Nu arbetar hon på 

en språkavdelning med barn som är mellan tre och fem år. 

E. Förskollärare E har arbetat som förskollärare i tre år. Hon spelade flöjt på 

Kulturskolan i tio till tolv år och kan läsa noter. Hon sjöng även i kör som barn. Nu för 

tiden spelar hon ibland lite flöjt för sina egna barn, men deltar inte i några 

organiserade musikaktiviteter på fritiden. Intresse för musik finns dock, och hon 

lyssnar på musik så gott som varje dag. Nu arbetar hon i en barngrupp som består av 

femåringar. 

F. Förskollärare F har arbetat som lärare i förskolan sedan ungefär åtta år tillbaka, och 

har varit utbildad förskollärare i tre månader. Hon har spelat fiol och flöjt under 

skoltiden, och har gått en gitarrkurs på eget bevåg för ett par år sedan. Nu arbetar hon i 

en barngrupp som består av barn mellan två och fyra år på en förskola med 

musikinriktning. 

 

Genomförande 
Innan själva intervjuerna ringde eller sökte jag upp intervjupersonerna och berättade kortfattat 

om mitt arbete. Fyra av pedagogerna fick mitt missivbrev mailat till sig, och de övriga två fick 

det i handen en eller två dagar innan intervjun. Dem jag mailade erbjöd jag även ett 

missivbrev i handen då vi träffades. Det gäller dock inte förskollärare F. Intervjun med henne 

gjorde jag via FaceTime. I samtliga övriga fall träffades vi på respektive intervjupersons 

arbetsplats. Eftersom jag ämnade spela in intervjun på diktafon bad jag om deras 

godkännande till detta. De hade möjlighet att ta till sig denna information redan då de läste 

missivbrevet. Frågorna var inte kända av intervjupersonerna i förväg, mer än att jag hade 

berättat kortfattat ungefär vad jag tänkte fråga om. Då de som intervjuades svarade på mina 

frågor försökte jag att lyssna aktivt för att kunna ställa så bra följdfrågor som möjligt. Jag 

upptäckte nämligen redan då jag skrev ut min första intervju att det är lätt att tro att man har 

uppfattat allt trots att man egentligen inte har det. På grund av detta var jag mer noggrann med 

att fråga om sådant som var lite oklart under följande intervjuer. Jag tänkte dock på att ge 

intervjupersonerna tid att utveckla sina svar självmant, att inte vara rädd för tystnaden i en 

intervju. Många gånger har intervjupersonerna fler funderingar om de får tänka lite till. Jan 

Trost (2005) menar att ”Den intervjuade kanske funderar över frågan även efter det att han 

eller hon redan svarat. En komplettering eller en nyansering av svaret kanske växer fram. Då 

bör intervjuaren vara tyst och invänta ett fullständigare svar. Avbryt inte en tankekedja utan 

lämna tid till eftertanke” (s 77). 
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Etik 

Studien följde de etiska regler som krävs enligt de forskningsetiska principer som finns inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna 

ställde upp i samtycke, de informerades om syftet med intervjun, frivillighet och 

anonymitetsskydd, och de hade rätt att avbryta intervjun om de ville. Eftersom jag spelade in 

intervjuerna var jag noga med att fråga om intervjupersonerna gick med på detta, och jag 

berättade för dem att jag kommer att radera allt material så snart mitt arbete blir godkänt. Jag 

har förvarat utskrifterna av intervjuerna så att inga obehöriga kunde läsa dem. 

”Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar” (Johansson & 

Svedner, 2010, s 22). 

Databearbetning 

Alla mina informanter blev intervjuade av mig själv, och alla fick samma huvudfrågor, dock 

med olika följdfrågor då jag ville att de skulle redovisa sina egna tankegångar. Jag försökte 

vara lyhörd och bara fråga då jag behövde få något förtydligat eller då jag var intresserad av 

att veta mer om det de berättade om. Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet, och 

efteråt har jag strukturerat svaren utifrån de forskningsfrågor jag har. Forskningsfråga 1 och 3 

besvarades utifrån vad intervjupersonerna själva anser vara kvalitet i respektive vad som 

påverkar den musikaliska verksamheten i förskolan. De svar som beskriver vad förskollärarna 

upplever som kvalitativt och vad som påverkar verksamheten bör därför anses ha hög 

tillförlitlighet. Dock har jag tittat på materialet i intervjuerna som helhet, och inte bara på det 

förskollärarna svarade under de enskilda intervjufrågorna om kvalitet respektive påverkan, 

och därför är naturligtvis resultatet ändå beroende av min förmåga att uppfatta det 

intervjupersonerna berättar på ett adekvat sätt. När jag i samband med bearbetningen av den 

andra forskningsfrågan undersökte vad informanterna gör och hur de gör i verksamheten 

kopplade jag detta till svaren de gav på den första forskningsfrågan. Därför beror resultatet i 

viss mån på de tolkningar jag har gjort när jag har sammanställt materialet utifrån hur 

informanterna har svarat på mina frågor. Jag har försökt ”ordna resultaten i så klara och 

tydliga tematiska kategorier som möjligt” (Johansson & Svedner, 2010, s 96) utifrån vad 

intervjupersonerna svarade som kunde härledas till mina forskningsfrågor. Jag har använt citat 

från intervjuerna ”för att förtydliga och konkretisera innebörden av resultatet” (Johansson & 

Svedner, 2010, s 96). I resultatavsnittet nöjer jag mig med att hänvisa till kompositör och 

textförfattare och inte till de verk i vilka ramsorna eller sångerna förekommer, i de fall jag 

redovisar ramsor och sånger som informanterna nämner. Detta eftersom ramsorna och 

sångerna kan förekomma i flera verk och eftersom detta är i sammanhanget irrelevant 

information. Analysdelen har jag valt att koppla till forskningsfrågor, resultat och litteratur. 

Jag sorterade in intervjusvaren i olika teman efter frågeställningarna och svarade sedan på 

mina tre forskningsfrågor. Därefter kopplade jag ihop resultaten med tidigare forskning och 

teori. 
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Resultat 
Jag har valt att dela upp resultatdelen i två delar, utifrån mina forskningsfrågor. Den första 

delen behandlar fråga ett och två och tar upp vad förskollärarna på min direkta fråga svarade 

är kvalitet i förskolans musikverksamhet enligt dem, men även vad de har uttryckt som viktigt 

och betydelsefullt under resten av intervjuerna. Jag beskriver också hur förskollärarna arbetar 

med musik, och kopplar detta till det de har uttryckt som kvalitativt och meningsfullt. Den 

andra resultatdelen behandlar forskningsfråga tre, och därmed vad som påverkar hur 

förskollärarna arbetar med musik enligt dem själva. 

Vad förskollärare anser är kvalitet när det gäller musicerande i förskolan 

och vilken påverkan det får på deras arbete 

Musik som en källa till gemenskap och glädje 

Samtliga pedagoger uttrycker, om än på lite olika sätt, att glädjen i musicerandet är kvalitativt. 

Tre av de sex förskollärarna nämner detta kriterium nästan allra först då de berättar om vad 

kvalitet i musikarbetet är enligt dem. När förskollärare E pratar om kvalitet och glädje säger 

hon att ”Jag bara tycker att det bygger glädje liksom, och jag tror att det är lite helande. Jag 

tror inte att det finns någon människa som inte kan bli berörd av musik. På hennes avdelning 

diskuterar de hur barnen skall få möta glädjen. Hon tycker också att det är tydligt att barnen 

blir glada av musiken. Musicerandet stärker barnens identitet, menar hon, även den kulturella 

identiteten, eftersom många visor är kulturellt förankrade. Vidare anser hon att när 

pedagogerna och barnen sjunger tillsammans så får de en känsla av gemenskap.  

Förskollärare B refererar till barnen och säger att ”De ska älska musik!”, och syftar på det 

synsätt hon hoppas barnen tar med sig då de slutar förskolan. Både pedagog A, B och C minns 

hur entusiastiska medryckande lärare under deras olika utbildningar till förskollärare har fått 

dem att känna gemenskap, och en känsla av att skapa något stort tillsammans. Förskollärare B 

säger att ”När du står där i en stor grupp och sjunger samtidigt så blir det en sådan eufori, och 

ett lyckorus”, och hon fortsätter med att säga att ”Jag hade en bra lärare, då blir man lite frälst 

på saker.” 

Förskollärare B framhåller också gymnastiken, där barnen tycker att det är roligt när de får 

dansa till musik och där dramaövningar kan vävas in i kombination med rörelser som barnen 

känner igen. Även förskollärare C framhåller rörelse till musik som en källa till glädje. På 

hennes avdelning har de vid något tillfälle filmat när barnen utövar ”Mini-röris”5 tillsammans, 

och hon menar att det tycker barnen är jätteroligt att titta på efteråt.  

Förskollärare D pratar om att när barnen känner att de kan och vågar, då blir det lustfyllt. Hon 

beskriver att de i samband med sångstunderna övar att kunna vistas tillsammans med andra i 

ett socialt sammanhang.  

                                                           
5 Ett rörelseprogram som bygger på Friskis & Svettis Familjegympa. 
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Musik som uttrycksmedel och ett sätt att nå barnen och skapa tillit 

Alla pedagoger uttrycker också att det är viktigt med musik, även om inte alla använder ordet 

viktigt. ”Man kan beröra så mycket genom sångerna”, menar pedagog A, och syftar bland 

annat till begrepp såsom vänskap. På hennes avdelning sitter barn och vuxna samlade på en 

matta i ett rum där det inte finns så mycket annat som distraherar, för att nå barnen och skapa 

trygghet. Även förskollärare B säger att de under sångstunderna sitter inomhus så att alla får 

ögonkontakt med varandra. 

Två av förskollärarna uttrycker att en fördel med musik och rörelse är att det fungerar med 

alla åldrar. Förskollärare C berättar att de tidigare vid några tillfällen har delat in barnen på 

hela förskolan i tvärgrupper med barn i alla åldrar, och att de efteråt kunde konstatera att det 

fungerade mycket bra för den grupp som hade arbetat med musik och rörelse, jämfört med de 

andra grupperna som hade sysslat med annat.  

För förskollärare D är kvalitet att vi vuxna är lyhörda inför barnen, att vi lyssnar på hur de 

mår och vad de är intresserade av, så att vi på så sätt når dem med hjälp av musiken. 

Förskollärare D beskriver hur de använder avslappningsmusik på vilan och när de målar och 

bakar med barnen för att skapa ett välbehag. Hon arbetar på en språkavdelning och beskriver 

att ”Många av de barn vi har i vår barngrupp nu är barn som inte har något talat språk. En del 

pratar inte alls, men när vi har musik och sånger och ramsor och rörelser så låter de, och det är 

så himla kul!” När barnen vågar och när de lyckas är det kvalitet enligt henne. Även pedagog 

C och F nämner detta att få barnen att våga sjunga, och pedagog F beskriver musiken som ett 

uttrycksmedel genom vilket barnen har möjlighet att skapa tillit till sin egen förmåga och göra 

sin röst hörd. 

På den avdelning där förskollärare F arbetar utgår man mycket från barnens intressen. En 

tanke i hennes arbetslag är att barnen ska kunna använda musiken som ett uttrycksmedel. 

Därför lyssnar de mycket på musik och rör sig till musiken. I dessa sammanhang används 

olika musikstilar, såsom glad och sorgsen musik, snabb och långsam musik med mera. Barnen 

uppmanas att känna med kroppen och använda kroppen. På hennes avdelning, som är en 

avdelning med musikinriktning, får alla barn prova på att spela olika instrument, och de får 

leka sig fram och upptäcka musik själva. Pedagogerna uppmuntrar barnen att våga använda 

sig av musik. 

Lära annat genom musik 

Att språkutvecklingen hos barnen stimuleras när man arbetar med musik i förskolan nämner 

samtliga som kvalitativt. Förskollärare A berättar att man på hennes avdelning arbetar mycket 

med konkret material i sångpåsar och med sångkort på vilka det finns bilder. De använder 

stödtecken till vissa sånger. På så sätt tränas ordförståelse, men också matematiska begrepp 

och rörelse, enligt henne. Just nu har de på hennes avdelning ett sagotema där exempelvis 

sånger om vänskap vävs in. Hon menar att man lättare minns det som man har sjungit eller 

ramsat om. 

På förskollärare C:s avdelning arbetar man också med sångkort, bilder och stödtecken. De 

klappar stavelser i namnen och räknar stavelserna. Hon menar att ”Om man i musicerandet 

hittar rytmen så når man saker i språket och så”.  



 

 18 

Förskollärare B framhåller musiken och även dans som ”ett fantastiskt verktyg i 

språkutvecklingen”, och menar att då man tränar att hålla takten i musiken så är detta 

samtidigt en fantastisk träning för språket som verkligen främjar språkutvecklingen. Genom 

att sjunga och ramsa och skapa egna verser tillsammans med barnen kan man arbeta 

exempelvis med rim på ett utmärkt sätt, enligt henne.  

För förskollärare D, som arbetar på språkavdelning, är musiken ett mycket viktigt redskap för 

att träna just språket. Hon och hennes arbetskamrater använder liksom förskollärare A mycket 

konkret material, såsom duplofigurer, naturmaterial, gosedjur och ”Ellen och Olle”-böcker6 

som de utgår ifrån då de ska sjunga en sång tillsammans med barnen. De pratar mycket kring 

sakerna och berättar sången som en saga innan de sjunger den. De får hjälp av en logoped 

som tipsar om olika övningar som är språkutvecklande. Materialen skapar ett fokus, ett 

intresse hos barnen, och förskollärare D berättar hur hon på detta sätt får in både 

beskrivningar av saker och företeelser, gissningsövningar och ordförståelse. Sättet att arbeta 

utökar ordförrådet, förbättrar barnens munmotorik och pragmatik. Hon menar att genom att 

sjunga sånger så säger barnen ord som de inte säger i andra sammanhang. Musikstunderna ger 

stimulans kring uppmärksamhet och koncentration och de ger ett socialt sammanhang som är 

betydelsefullt.  

Förskollärare E menar att musiken främjar både uttal, ordförråd och meningsbyggnad. Hon 

pratar också om musiken som en tillgång då barn med annat modersmål skall lära sig svenska.  

Vidare berättar hon hur de tar in naturmaterial, tittar på bilder av till exempel vårblommor 

som de sjunger om, eller googlar på vad exempelvis en ask är i samband med att de sjunger 

Majas alfabetssång ”Vi har en ask”7. Hon är också övertygad om att rytmik och musik är bra 

för språkutvecklingen, ordförråd och meningsbyggnad exempelvis. På hennes avdelning gör 

de ofta rörelser till sånger och de samtalar om olika sångtexter med barnen. På gymnastiken 

håller de just nu på att göra en egen dans, och förutom att barnen uppmanas att känna takten 

så menar pedagog E att barnen även tränar kroppsuppfattning och rumsuppfattning via 

dansen.  

På förskollärare F:s avdelning gör de om texter till kända barnsånger, exempelvis kan 

”Gubben i lådan”8 bli ”Monstret i lådan”. De har även målat till musik, och klappat namn och 

stavelser. Pedagogerna B, C och D framhåller alla ”Mini-röris” som ett bra sätt att lära sig om 

musik och på samma gång träna motoriken.  

Musik tränar hjärnan 

En av pedagogerna, pedagog B, tar specifikt upp minnesträning som någonting positivt och 

viktigt i samband med musikalisk verksamhet. ”För att lära sig texter utantill, det tränar 

minnet. Träning för hjärnan helt enkelt!”, säger hon. Förskollärare A är också inne på att 

musik är viktigt för minnet, men mer i betydelsen av att själva sångerna blir ett redskap för 

minnet. Hon menar att sånger och ramsor gör att barnen minns namn på färger, matematiska 

begrepp, lägen och kanske tecken lättare.  

                                                           
6 Kruusval, Catarina – illustrationer. Flera olika kompositörer. 
7 Ingår i ”Majas alfabetssånger”. Andeby, Kerstin & Wanngren, Peter – musik. Andersson, Lena - text 
8 Bornemark, Gullan – musik och text 
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Kontinuitet i arbetet med musik 

Både förskollärare A och B framhåller kontinuitet som kvalitativt, dock i lite olika betydelser. 

Förskollärare A tänker att det skall finnas en kontinuitet vad gäller sånger, att man arbetar 

medvetet med att välja ut sånger och att man sedan arbetar med sångerna över tid. 

Förskollärare B menar att det bör vara kontinuitet i själva sjungandet och musicerandet, att de 

planerade musikstunderna bör vara ofta återkommande. Förskollärare F betonar tillgänglighet 

i frågan om instrument och forum för att skapa musik i den dagliga verksamheten. På hennes 

avdelning finns instrument som barnen får använda i alla rum. 

Samtliga förskollärare arbetar på något sätt kontinuerligt med musik och tycker att det är 

viktigt med återkommande sångstunder. På förskollärare B:s avdelning har man varje dag en 

planerad sångsamling då de sjunger, arbetar med ramsor, klappar och stavar namn, och denna 

sångstund är ”helig” enligt henne, den ”måste få förekomma”. Hennes arbetslag samtalar om 

vilka sånger de ska satsa på den närmaste tiden, och hon betonar att det är viktigt att alla är 

med på noterna, för om en vuxen är sjuk så ska man inte behöva ställa in aktiviteten.  

Musik som medvetet val och för musikens egen skull 

Inte alla förskollärare uttrycker specifikt att de tycker att det är kvalitativt att arbeta med 

musik för musikens egen skull. Dock ger de i sina berättelser om vad de gör exempel på att de 

arbetar med det musikaliska.  

Förskollärare B pratar om att musikstunderna ska vara just planerade, och att de ska vara ett 

ändamål. Förskollärare A är inne på samma spår och uttrycker att hon tycker att man inte ska 

”bara sjunga en stund för att fördriva tiden, utan för någonting mera”. Hon menar att kvalitet 

är när de vuxna har ett visst mått kunskap som de kan använda tillsammans med barnen, och 

funderar kring att det är roligt om någon vuxen kan spela instrument. Hon pratar även om att 

det kan vara bra att föra in vissa musikaliska begrepp i musicerandet. Även förskollärare F 

tror att det är bra med ett visst kunnande för att kunna inspirera barnen och leda dem vidare, 

och pratar om att hon tror att det är viktigt med en medvetenhet hos pedagogerna att ”inte bara 

lära med utan också i ämnet.” Hon tror också att det inspirerar barnen om någon vuxen kan 

spela ett instrument, och så betonar hon vikten av att ha ett syfte och ett tydligt mål med den 

musikaliska verksamheten. 

Förskollärare A berättar att de på hennes avdelning delar in barnen i mindre grupper ibland, 

och att de i smågrupperna vid några tillfällen har jobbat med rytmik. Barnen får stampa takt 

och klappa takt, och de har fått prova att spela trumma och en del ”klappinstrument”. De 

äldsta barnen har även fått testa att spela ukulele och lära sig ett ackord, men detta har de gjort 

mer andra år än i år. Hon säger att hon pratar med barnen om att man kan sjunga lågt och högt 

kontra starkt och svagt.  

Förskollärare B beskriver hur hon låter barnen spela mycket ”taktpinnar”. Först slår de takten 

till barnens namn, ord och ramsor. ”Sen när de är mogna så spelar vi pinnar när vi sjunger”, 

berättar hon. ”Taktpinnarna” använder de ofta. Ibland spelar hon orkester tillsammans med 

barnen, och då får barnen använda instrument såsom tamburiner, trummor och trianglar. Hon 

beklagar att ingen av de vuxna spelar något instrument, men menar att barnen tränar att hålla 

takten genom att ta del av ”Mini-rörisprogrammet”, i vilket de exempelvis får hoppa och 
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dansa i takt. Pedagog C menar även hon att ”Mini-röris” tränar rytm och känsla. Hon säger att 

hon spelar rytminstrument någon gång när det är lite färre barn.  

Förskollärare E säger att hon arbetade med rytminstrument med den barngrupp hon arbetade i 

förra året, men inte så mycket i år. Däremot håller de på att hitta på en egen dans på 

gymnastiken, och när de arbetar med den ska barnen lyssna på musiken, gå i takt och känna 

musiken i kroppen. Även i sångstunderna arbetar hon mycket med att barnen ska försöka hitta 

känslan i kroppen, och hon samtalar med barnen om hur man gör när man hittar den känslan.  

Förskollärare F och hennes arbetskamrater, på förskolan med musikinriktning, sjunger och 

spelar på samlingarna. Hon beskriver att en pedagog brukar sitta vid pianot och ackompanjera 

barnen i samlingen, och kanske spelar en annan pedagog gitarr till. Barnen får ofta välja 

instrument som alltid finns tillgängliga på avdelningen. Det kan vara trummor, ukulele, 

maraccas, äggmaraccas, claves (taktpinnar) och gitarr. Ibland styr pedagogerna vilket eller 

vilka instrument som barnen får använda. Det handlar om att barnen ska hitta rytmen, takten. 

De måste lyssna på musiken. Barnen har fått lära sig ett ackord på ukulele. Just nu är ett 

musikprojekt igång på avdelningen, i vilket en grupp barn deltar. I projektet har pedagogerna 

utgått från barnen själva. De har tillverkat en scen till barnen, de har mikrofoner där, och 

barnen får uppträda när de vill. Ibland spelar en vuxen gitarr till. Pedagogerna uppmuntrar 

barnen att hitta på egna sånger, och de vuxna för samtal om vad de ser att barnen försöker 

göra, vad de försöker visa, och de diskuterar hur de tillsammans kan gå vidare i det här 

musikskapandet. Avdelningen har mål för musikarbetet och särskilda mål för musikprojektet 

som drivs nu. 

Musik, sånger och olika stilar 

”Barnsånger som barnen lär sig snabbt”, menar pedagog B är kvalitet i arbetet med musik. 

Pedagog C framhåller mångfalden av musik, och ger som exempel ”Majas alfabetssånger” 

som hon menar innehåller lite annorlunda harmonier, lite andra klanger och som enligt henne 

är både vackra och lärorika. Vidare pratar hon om barnmusik som en kulturskatt, i vilken man 

kan hitta sånger inom många olika teman. Hon tar upp flera rörelsesånger och sånglekar, till 

exempel ”Törnrosa var ett vackert barn9”. Hon tycker att det är roligt att använda lite äldre 

barnvisor med barnen, såsom ”Mors lilla Olle”10 och ”Blåsippan ute i backarna står”11. Hon 

framhåller att vi inte bör ha åsikter om olika sorters musik, och att vi som pedagoger bör vara 

mycket försiktiga med ”att inte det är bättre än det”. Hon tillägger att ”i olika sammanhang så 

är det ju olika kvaliteter man vill ha kanske.”  

Förskollärare A tänker i liknande banor. Hon menar att ”Det finns olika sätt att sjunga, och 

det finns olika sätt att spela. Det finns olika sorters musik ”…och barnen ska få möta så 

många olika sätt som möjligt. Och vi ska inte ha åsikter om vilken musik de föredrar.” 

Förskollärare E vill gärna ge barnen utmaningar i musik, och väljer därför sånger som är lite 

svårare textmässigt eller vad gäller tonomfång. Även förskollärare F pratar om att ge barnen 

                                                           
9 Trad. 
10 Tegnér, Alice – musik & text 
11 Tegnér, Alice – musik. Roos, Anna Maria - text 
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utmaningar i musik, och berättar att hon och hennes arbetskamrater samtalar om vilka nya 

sånger de vill introducera för barnen. Hon tror även att pedagogerna kan inspirera barnen 

genom att spela själva.  

Musik i samverkan 

Musiken kan också vara ett redskap i kontakten mellan förskolan och barnens föräldrar. 

Förskollärare A beskriver musiken som ett sätt att ”knyta ihop förskola och hem.” Samtliga 

förskollärare beskriver årstidsbundna aktiviteter, såsom luciafirande och sommarfester, då 

föräldrarna kommer till förskolan och bland annat lyssnar till barnens sång.  

Förskollärare C menar att ett utbyte mellan förskola och hem stärker och berikar barnen. 

Hennes förskola har en scen på gården som de kan utnyttja. Hon berättar även att hon vid ett 

tillfälle bett ett barn ta med sig en CD-skiva hemifrån med rockmusik, eftersom pojken hade 

berättat att hans pappa gillade rockmusik men de andra barnen visste inte vad rockmusik var. 

Sedan berättar hon även om ett föräldragäng på förskolan som på eget initiativ har kommit till 

förskolan och spelat för barnen vid några tillfällen. De har då förhört sig om vilka sånger man 

sjunger på förskolan just då så att de har kunnat spela de sångerna, och så har de även 

introducerat nya sånger som förskolan har fångat upp. På det här sättet har barnen fått möta 

instrument som kontrabas, trumpet, gitarr och slagverk.  

Förskollärare D har bland annat tagit en förälder till hjälp när barnet gick och nynnade på en 

låt som hon inte kunde identifiera. På det sättet kunde hon sedan plocka ner låten från 

YouTube och hitta på rörelser till.  

På förskollärare F:s förskola har de en blogg. På bloggen kan föräldrarna ta del av bilder och 

text om vad de gör på förskolan och varför, och föräldrarna har möjlighet att kommentera 

inläggen. Just nu arbetar de mot en föreställning som ska ingå i det aktuella musikprojektet. 

Förskollärare F betonar dock att föreställningen inte är det viktigaste med projektet, att 

processen dit är det som är viktigt. 

Ett värdefullt spontant musicerande 

Samtliga förskollärare beskriver en hel del spontant musicerande i verksamheten som de 

verkar uppskatta och vara stolta över, även om de inte uttryckligen säger att detta är 

kvalitativt och betydelsefullt. Förskollärare E tycker att ”det är trevligt med spontana inslag”, 

och förskollärare F beskriver att hon och hennes arbetskamrater medvetet tar tillvara barnens 

eget musikskapande. 

Förskollärare A plockar ibland fram blockflöjten och börjar spela, och då kommer alltid några 

barn dit och vill höra och sjunga med. Även förskollärare F ser att barnen kommer och vill 

vara med om någon pedagog börjar spela något instrument. Hon berättar att barnen på hennes 

avdelning ofta hämtar sångboken när de vill sjunga eftersom de har sett att de vuxna tittar i 

sångboken när de spelar. 

Tre av avdelningarna har scener som alltid är tillgängliga för barnen. Barnen uppmuntras att 

sjunga, och scenerna används mycket. Förskollärare F betonar att det är värdefullt att scen och 

mikrofon står till förfogande hela tiden, för några barn behöver tid för att våga. I den fria 
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leken kan de gå upp på scenen när ingen tittar. Hon beskriver vidare hur pedagogerna många 

gånger filmar barnen med hjälp av iPad, vilket har visat sig värdefullt för att kunna minnas 

barnens spontant påhittade sånger. På de avdelningar där förskollärare E och F arbetar finns 

instrument tillgängliga för barnen hela tiden. Det fungerar för att det finns regler för hur 

barnen får använda materialet, enligt förskollärare E. 

Fyra av de sex förskollärarna beskriver hur barnen spelar skivor på CD-spelarna och dansar 

till musiken eller har den i bakgrunden i den fria leken. 

Spontan sång är också användbar vid tillfällen då barnen måste vänta. Förskollärare C berättar 

om att när avdelningen exempelvis ska gå på promenad och några måste vänta på att de 

övriga ska få på sig ytterkläderna passar det bra att sjunga. Förskollärare E sjunger ofta 

spontant vid matbordet i väntan på maten. 

Ett par av förskollärarna vittnar om att upplevelser utomhus och i naturen, liksom andra 

upplevelser av skilda slag, ofta ger upphov till spontan sång. Vissa sånger de sjunger i sådana 

situationer finns och kan kopplas till det upplevda, vissa sånger hittar de på i stunden. 

Två förskollärare beskriver hur de startar upp sånglekar om barnen börjar frysa eller om de 

har långtråkigt. Sånglekar i vilka många barn kan delta passar bra i sådana sammanhang. 

Barnen kan bli delaktiga genom att hitta på rörelser eller verser till sångerna. 

Vad som påverkar hur pedagogerna arbetar med musik i förskolan enligt 

förskollärarna själva 

Eget intresse 

Samtliga pedagoger nämner att det är betydelsefullt om de som leder den musikaliska 

verksamheten har ett eget intresse av musik. Förskollärare D menar att det som fungerar 

väldigt bra att göra tillsammans med barnen för en kollega inte nödvändigtvis fungerar bra för 

henne, och hon motiverar det med att barnen märker om pedagogen själv tycker att det är 

roligt. Förskollärare E berättar att när det är hon som tillsammans med barnen sitter och 

väntar på att matvagnen ska komma till avdelningen så blir det nästan automatiskt att de 

sjunger, eftersom barnen vet att hon tycker om att sjunga och därför sätter igång att önska en 

massa sånger. 

Tidigare erfarenheter 

Förskollärare D tror inte att hon har någon nytta av sitt tidigare musicerande i den verksamhet 

hon arbetar i idag. Förskollärare B beskriver att hon vet var tonerna ligger på ett piano, och att 

man väl därför kan säga att hon har lite nytta av sina tidigare erfarenheter. För förskollärare A 

är det däremot självklart att hon har nytta av sådant hon har lärt sig tidigare vad gäller musik. 

”Annars hade jag aldrig kunnat spela och förklara de här musiktermerna”, säger hon. Hon 

menar också att hur vi samtalar om musik med barnen nog beror mycket på vem vi är. 

Förskollärare C tror också att hon har nytta av sin egen musikbakgrund, ”det känns naturligt 

och självklart” med musik, säger hon. Hon berättar även om egen erfarenhet av att sjunga i 

barnkör och vilken upplevelse det är att exempelvis lyckas sjunga kanon. Pedagog E säger att 

”Jag tror att mycket påverkar, hur man har haft det hemma, ifall nå’n har sjungit för en och 
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om man har lyssnat på musik tillsammans med sina föräldrar, det färgar ju oss pedagoger 

också.”  Hon menar att om man har växt upp med musik så blir man intresserad av musik. 

Pedagogernas självförtroende 

”Man måste egentligen inte vara proffs, men man ska våga också”, säger förskollärare F och 

refererar till sig själv som försöker jobba med sitt självförtroende för att våga ta fram gitarren 

i en omgivning där många andra vuxna spelar ett instrument. Förskollärare D berättar att hon 

har plockat fram gitarren ibland, men att hon inte känner sig så bekväm med det. 

Förskollärare E uttrycker det så att ”När någonting är lite lättare så är det ju lite roligare 

också”. ”Många känner att de inte kan sjunga, och då blir de lite hämmade, som att det är det 

det handlar om liksom”, fortsätter hon. Hon menar att föreställningen om vad man kan är 

starkt kopplad till den lust man känner inför ämnet. Detta visar sig i, enligt henne, att de som 

håller i exempelvis de gemensamma sångstunderna på en förskola är de som tycker om att 

sjunga och som lyssnar mycket på musik. Förskollärare C menar även hon att vissa är mycket 

osäkra när det gäller att sjunga. Hon säger, att ”Då kan det bli så ett visst år, att om personalen 

inte är bekväm med att sjunga så blir det inte lika mycket sång naturligt”. Hon fortsätter med 

att säga att ”Egentligen har ju inte barn så höga krav på att vi ska sjunga så bra”. Hon 

resonerar med sig själv och menar att alla pedagoger väl har olika områden som de brinner 

olika mycket för och som de tycker är mer eller mindre lätta. 

Pedagogernas kunskap i ämnet 

Förskollärare A har upptäckt att när hon tar fram ett instrument och spelar, så lockar det till 

sig barnen. Detta vittnar även förskollärare F om. På hennes förskola finns det flera pedagoger 

som spelar instrument, och hon menar att det väcker intresse hos barnen och inspirerar dem 

till eget musikskapande. Hon tror att ett visst kunnande är bra, även om man inte 

nödvändigtvis måste kunna spela ett instrument. Att vuxna kan förklara för barnen och 

konkret visa för barnen hur man ska göra, exempelvis genom att lära ut ackord som fungerar 

för ukulele, gör att barnens intresse väcks och att de vill veta mer. Förskollärare B tycker att 

”Alla måste kunna nå’t basic, några sånger att sjunga med barn, det kan man inte välja bort.” 

Hon fortsätter att säga att ”Bankande med hammare och så kan man välja bort, det tar man när 

man har tid, men sjungande kan man inte välja bort.” Hon tycker även att det vore en fördel 

att kunna spela ett instrument, ”för det låter faktiskt bättre med bakgrund när man sjunger.” 

På min specifika fråga om någon av förskollärarna tänker på att anpassa tonarten till barnens 

ljusare röster så svarar fem av förskollärarna att de gör det, fast att de tycker att det är svårt att 

komma upp och att det blir att de hamnar i ett mellanläge, någon slags kompromiss. 

Förskollärare A säger att om de är flera vuxna så ber hon en annan vuxen att starta sången 

eftersom hon själv inte kommer så högt upp i sitt tonregister. Förskollärare C motiverar en 

kompromiss genom att säga att ”Några kollegor säger att vi kan inte sjunga så där högt, så det 

får bli ett mellanläge”. Endast förskollärare D säger att hon inte tänker på tonarten. ”Jag 

tänker inte ett dugg, jag bara sjunger.” Ingen av förskollärarna tar dock upp denna fråga 

spontant i intervjuerna. 
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Musik i förskollärarutbildningen 

Förskollärare A är mycket nöjd med den musikundervisning hon fick då hon utbildade sig till 

förskollärare. Hon menar att musikläraren ”öste entusiasm, sånger och glädje över oss. Vi fick 

sjunga i stämmor, sjunga kanon, sjunga rörelselekar och gå i takt med musiken. Man hade 

med sig det i ryggmärgen jättelänge, för det var så - ett sätt att förmedla glädje.” Hon menar 

att hon fick en positiv känsla för musikämnet genom en viss pedagog. Han förmedlade att 

”även om man inte kan sjunga så kan man vara med. Alla sjunger på sitt sätt, det är okej.” 

Även förskollärare B minns vilken fantastisk upplevelse det var att sjunga tillsammans i en 

grupp. ”Från utbildningen tog jag med mig en otrolig bunt med sånger, så jag var väl utrustad 

när det gäller sånger och texter”, menar hon. Förskollärare C har samma uppfattning. Hon 

minns musikpedagogen på sin utbildning som väldigt medryckande och vittnar även hon om 

att hon fick med sig en sångskatt att använda i arbetet. Hon pratar även mycket om en 

fortbildning hon och hennes arbetskamrater fick ta del av för några år sedan. Fortbildningen 

handlade om musik och språk. ”Man fick gå i väg ett visst antal gånger, och det fanns en bok 

och lite material till det.” Hon berättar att fortbildningen handlade mycket om rytmen i sången 

och att de fick använda rytminstrument. Utbildningen blev så lyckad dels för att den som 

ledde utbildningen var så bra, men också eftersom all personal på förskolan fick gå 

utbildningen, vilket gav dem gemensamma referensramar och samtidig inspiration. 

Förskollärare D menar att då det börjar ny personal på arbetsplatsen så får man nya idéer av 

dem. Förskollärare F är inne i samma tankebanor, att kollegor faktiskt skulle kunna lära av 

varandra. Vidare menar hon att det hon framför allt har tagit med sig från sin utbildning till 

förskollärare är tanken att det är viktigt att arbeta med musik för musikens skull, och inte bara 

använda musiken som ett redskap för att lära annat. Förskollärare E berättar att hon faktiskt 

inte hade musik i utbildningen till förskollärare, utan att det hon kommer ihåg är att det 

handlade om att musik kan användas digitalt för att skapa filmer och så vidare och som ett 

redskap för att utveckla barnens språkutveckling. 

Barnens intressen och behov 

Att barnens intressen och behov påverkar kan man också utläsa i intervjuerna. Pedagog F 

beskriver hur hon och hennes arbetskamrater resonerar om vad de ser i barngruppen som har 

med musik att göra, och att de funderar över hur de ska gå vidare med det de ser. 

Förskollärare D säger att musikstunderna oftast är en stund av glädje och gemenskap, och 

tillfällen då pedagogerna känner att de når barnen. Hon utgår från vad barnen är intresserade 

av och vad de har för behov, och även vad som fungerar att göra i barngruppen. Om något 

inte fungerar kan det hända att de ändrar sina rutiner på avdelningen. Hon beskriver även att 

om det har varit en konflikt mellan barnen på avdelningen, ”då är det bara den som är i fokus, 

det spelar nästan ingen roll vad jag gör, jag når dem inte.” Förskollärare A och B menar att de 

inte kan ha rytminstrument tillgängliga för barnen hela tiden. Förskollärare A säger att ”Vi har 

barn som har svårt att klara av när det är för mycket saker.” Förskollärare B menar att ”När 

instrumenten är inblandade så måste det vara lite pedagogstyrt:” Hon menar att det lätt blir 

oväsen, och att de arbetar mycket med att hålla ljudnivån nere på hennes avdelning. 

Förskollärare C resonerar på ungefär samma sätt då det gäller tillgängligheten av CD-skivor. 

Skivorna ”går åt” om barnen får fri tillgång till dem. 
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Medvetenhet om musikens betydelse för språkutvecklingen 

Samtliga pedagoger är medvetna om musikens betydelse för språkutvecklingen, och flera tror 

att denna medvetenhet påverkar arbetet med musik mycket. Pedagog B säger att ”Det är ju 

bevisat hur musiken påverkar språkinlärningen genom ramsor och sånger och hur tidigt det 

börjar.” 

Tanke och mål 

Förskollärare F uttrycker att det påverkar att man har ett mål och ett syfte. ”Då blir det mer 

kvalitet för barnen också”, menar hon. På hennes avdelning har de nedskrivna mål för 

musikprojektet som drivs just nu. Ingen av de andra avdelningarna har specifika lokala mål 

för musikverksamheten som är nedskrivna. De har dock tankar om hur de vill arbeta, och 

några kommer på mål under intervjuerna, oskrivna mål som finns där i bakgrunden. Flera av 

pedagogerna vittnar om att musiken är en så självklar del av verksamheten så att man inte 

riktigt har funderat på mål och syfte. ”De ska gilla att sjunga, våga att sjunga, de ska älska 

musik!”, säger pedagog B och syftar på barnen. Hon säger också att ”De ska kunna så himla 

många saker när de slutar här.” 

Fokus på annat i förskolans dagliga aktiviteter 

Flera förskollärare vittnar också om att musiken får ”stryka på foten” på grund av att det är så 

mycket annat de ska arbeta med och fokusera på, sådant som är beordrat av chefer att de 

måste prioritera. Förskollärare E säger till exempel att hon inte har använt rytminstrumenten 

så mycket i år, då fokus har legat på annat. Förskollärare B uttrycker att ”Tyvärr har det här 

med musik inte så hög status, det ska vara mycket dokumentation och så’nt.” 

Praktiska omständigheter och den fysiska miljön 

Förskollärare B, C och E vittnar samtliga om att de har blivit för trångbodda på förskolorna, 

det finns ingen plats att ha gemensamma sångstunder längre. På förskollärare B:s förskola har 

de i och för sig gemensamma sångsamlingar, men då måste personalen på den avdelning där 

man då får hålla till flytta möbler varje gång för att alla ska få plats. Förskollärare C berättar 

om att de på hennes förskola löste problemet genom att ha sångstunderna utomhus, men att 

det inte fungerar längre eftersom pedagogerna på avdelningarna turas om att gå in och ha 

reflektionstid istället. Förskollärare D berättar om en positiv omständighet som påverkar 

hennes avdelning. På hennes avdelning har de en förskollärarstudent som kommit med idéer 

och utvecklat QR-koder, en sorts rutkoder som kan innehålla betydligt mer information än 

endimensionella streckkoder, som de nu använder flitigt på avdelningen. Genom att använda 

QR-koderna på iPaden kan barnen själva klicka fram olika sånger med rörelser till, vilket de 

är mycket förtjusta i. 
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Analys och diskussion 
 

Sammanfattning av resultat 
Jag har delat upp sammanfattningen av resultatet i tre underrubriker, för att därefter kunna dra 

slutsatser utifrån mina enskilda forskningsfrågor. 

Kvalitetsaspekter i musikarbetet enligt förskollärarna 

Min undersökning visar att förskollärarna tycker att musik är viktigt och att det är något som 

är meningsfullt att arbeta med. På grund av detta förekommer samlingar med musikinslag 

kontinuerligt. Förskollärarna anser att musiken skänker glädje och gemenskap och att 

musiken berör och stärker barnens identitet. Flera av förskollärarna pratar om att hjälpa 

barnen att hitta rytmen och takten i musiken som ett kvalitativt redskap i språkutvecklingen. 

De menar att det är viktigt att leka med språket med musikens hjälp. Tre av sex avdelningar 

har scener tillgängliga för barnen i den fria leken för att de ska kunna ”leka musik” när de vill. 

Musik anses värdefullt för att fånga upp barn i situationer som annars kan utvecklas till något 

negativt, såsom när man väntar på något eller när barnen får långtråkigt. Spontant 

musicerande används också för att uppmärksamma barn på upptäckter i vardagen, och barnen 

själva sjunger om vad de gör, ser och känner. Alla avdelningar använder musik på något sätt i 

mötet mellan förskola och hem eftersom de anser att musik är ett bra sätt att mötas och 

samverka på. 

Musikarbetet i förskolan 

Det förekommer en hel del sång på förskolorna i dag, och en hel del glädje och gemenskap 

som byggs upp genom musikaktiviteterna. Samtliga förskolor i min studie arbetar 

kontinuerligt med musik, även om kvantiteten skiljer sig något. Barnen får göra rörelser till 

musik och de får försöka hitta takten i musiken. En betydande del av musikarbetet ägnas åt att 

arbeta med barns språkutveckling. Man ägnar sig även åt att träna matematiska begrepp och 

att öva upp minnet. Mycket spontant musicerande förekommer. Musiken skapar möten mellan 

förskolan och barnens föräldrar. Den musiklyssning som förekommer omfattar till stor del 

barnens självvalda lyssnande på CD-skivor då de vill dansa eller ha en musikbakgrund i den 

fria leken. Samtal kring musik förekommer inte så ofta, varken mellan de vuxna eller mellan 

vuxna och barn. När samtal kring musik förekommer är samtalen sällan planerade. Endast en 

av de förskolor som förekommer i studien har nedskrivna lokala delmål för musikarbetet. Det 

förekommer inte så mycket arbete med IKT i samband med musikundervisningen. 

Rytminstrument finns, men utnyttjas inte frekvent i musikarbetet i mer än ett par fall. Tre av 

sex förskollärare säger att de inte kan ha musikinstrument eller CD-skivor tillgängliga för 

barnen eftersom de då förstörs. Fem förskollärare menar att de tänker på att ta hänsyn till 

barnens stämband genom att sjunga i ett högre tonläge, men säger samtidigt att de även tar 

hänsyn till sin egen och sina kollegors förmåga att komma upp i tonhöjd och att de därför ofta 

hamnar i ett mellanläge.  
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Vad förskollärarna menar påverkar musikarbetet i förskolan 

Förskollärarnas egna intresse för musik, deras musikaliska självförtroende och deras 

kunnighet om musikens betydelse för barns språkutveckling påverkar i hög grad hur och med 

vilket engagemang de arbetar med musik, enligt dem själva. De uttrycker att ett gott 

musikaliskt självförtroende gör att det blir roligt att arbeta med musik, och om ett sådant finns 

förekommer musik oftare i verksamheten. Tre av förskollärarna vittnar om att positiva 

erfarenheter under lärarutbildningen har stärkt dem i deras musikarbete. Några av 

förskollärarna uttrycker också att de tror att en viss kunskap och en medvetenhet i 

musikämnet är bra för att inspirera barnen och för att kunna visa och förklara sådant som har 

med musikämnet att göra. Några förskolor är för trångbodda. Det fungerar inte att samla 

många barn på en gång. Det finns dessutom mycket förskolan är ålagd att arbeta med, och 

förskollärarna upplever att det är svårt att hinna med att ta upp alla områden på ett kvalitativt 

sätt. 

Slutsatser 
Under denna rubrik svarar jag på mina enskilda forskningsfrågor utifrån vad som har 

framkommit i undersökningen, samt sätter svaren i relation till litteratur i ämnet. 

Vad anser förskollärare är kvalitet när det gäller musicerande i förskolan? 

Förskollärarna i min studie anser att glädjen och gemenskapen musicerandet skänker är det 

allra viktigaste i musikarbetet med barnen. Samlingar med musikinslag förekommer 

kontinuerligt eftersom förskollärarna menar att det är betydelsefullt att arbeta med musik. De 

uttrycker att arbetet med barnens språkutveckling främjas genom musiken. Spontant 

musicerande värderas högt, och musiken anses vara ett viktigt sätt att möta föräldrarna på. 

Hur påverkar förskollärarnas åsikter om vad som är kvalitet i den musikaliska verksamheten 

vilka musikaktiviteter de arbetar med? 

Samlingar med musikinslag förekommer kontinuerligt. Man sjunger för att det är roligt och 

för att gemenskapen i gruppen stärks genom den gemensamma aktiviteten. Arbetet med 

språkutveckling genom att musicera tar stor plats i verksamheten. Samtliga förskollärare i 

undersökningen är medvetna om hur de kan träna språket med hjälp av musiken och varför 

detta är betydelsefullt. De använder musiken för att träna ord, begrepp och pragmatik, och 

musiken gör att de kan leka med språket på ett lustfyllt sätt. Rytm och takt tränas, vilket kan 

överföras till rytmkänsla i språket och en känsla för hur språket är uppbyggt. Den 

kommunikativa sidan i musiken kan till viss del komma till uttryck genom det spontana 

musicerandet. De spontana inslagen kan också förstärka och synliggöra barnens lärande. 

Spontansång används dessutom som ett redskap i den vardagliga verksamheten för att 

underhålla barnen i situationer som annars riskerar att bli negativa. Då förskolorna anordnar 

möten mellan hem och förskola förekommer ofta sång, på så sätt att barnen sjunger för 

föräldrarna. Musik kan även på andra sätt bidra till att kontakten mellan hem och förskola 

stärks, exempelvis genom att föräldrar görs delaktiga med sin kunskap eller genom 

information från förskolan. 
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Vad påverkar hur man arbetar med musik i förskolan enligt förskollärarna själva? 

Vilka som arbetar på en avdelning avgör i hög grad hur arbetet med musik ser ut, eftersom 

personernas intresse för och självförtroende i musikämnet är så viktigt för hur arbetet bedrivs, 

menar förskollärarna. Kunskap hos förskollärarna inspirerar barnen och gör att de lär sig mer 

om musiken i sig. Förskollärarna vittnar om att de har blivit inspirerade och fått kunskap och 

musikaliska upplevelser under lärarutbildningen, och att det har stärkt och berikat dem i deras 

arbete i förskolan. Lokaler påverkar genom att vissa förskolor inte har möjlighet att ha 

sångstunder med hela förskolan i de fall då rummen är för trånga. Dessutom är förskolan 

ålagd att arbeta med många olika ämnesområden och det fokuseras olika mycket på olika 

arbetssätt i perioder, vilket gör att musikämnet och musikarbetet inte alltid prioriteras, enligt 

förskollärarna. 

Slutsatser kopplade till litteratur 

Vad förskollärarna anser är kvalitet är i stort är vad de också arbetar med i verksamheten. I 

mångt och mycket arbetar man i förskolan med sådant styrdokument och aktuell forskning tar 

upp som viktigt. 

Förskollärarna vittnar om att musikarbetet skänker glädje och gemenskap. Detta är viktigt 

enligt Cox (2009) och Håkansson (2008), som framhåller musikens möjligheter att beröra och 

skapa en känsla av att dela en upplevelse. Förskollärarna berättar även om musicerandet som 

ett kontinuerligt arbete. Åtminstone en av dem tänker på kontinuitet även som ett arbete med 

återkommande sånger, vilket även Jederlund (2002) förespråkar.  

Alla förskollärare i min undersökning är överens om att rytm och takt har en stor inverkan på 

språkutvecklingen och att musik skapar glädje och ger en känsla av gemenskap. Ehrlin (2012) 

visar att ”Ord som till en början endast nyttjas aktivt när barnen deltar i sångerna återfinns 

med tiden även i deras tal” (s 159). Hon syftar då till barn med annat modersmål än svenska, 

men fastän inte jag kan dra några sådana slutsatser kan jag konstatera att förskollärare D i min 

studie uttrycker sig i väldigt liknande ordalag då hon beskriver arbetet med de barn hon 

arbetar med på sin språkavdelning. Förskollärare D beskriver hur barnen på hennes avdelning 

lockas att göra ljud och säga ord de inte använder annars då de sjunger och använder ramsor 

tillsammans. Ehrlin fortsätter med att beskriva just detta, att i gemensam sång får barnen 

möjlighet att använda mer avancerade ord och begrepp än vad de egentligen klarar av. Med 

hjälp av stödet från de andra medverkande och själva musiken når de upp till lärande i den 

närmaste utvecklingszonen. Detta är i enlighet med Vygotskijs teorier (Smidt, 2010) och i 

enlighet med ett sociokulturellt perspektiv (Williams, 2006). 

Spontant musicerande är vanligt förekommande. Alla förskollärarna utom en vittnar om att 

barnen själva ”leker musik”, använder avdelningarnas scener där de uppträder, sjunger när de 

gör något, tar initiativ till sång eller musicerande och dansar till musik. Förskollärarna fångar 

stunder och företeelser i vardagen då de kommer på eller hittar på sånger som passar till det 

de ser eller gör. Håkansson (2008) menar att ett spontant musicerande ger barnen möjlighet 

till eget skapande och bidrar till deras utveckling. De spontana musikaliska inslagen kan 

innebära att barn lär av varandra, i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv (Williams, 
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2006). I förskollärarnas svar kan man utläsa att det spontana musicerandet är betydelsefullt 

eftersom det ger barnen ytterligare ett språk att uttrycka sig med, och eftersom de kan 

använda sig av musik som ett redskap att förstärka en upplevelse med, vilket i sin tur kan leda 

till lärande. 

När musiken gör att föräldrarna blir delaktiga i förskolans verksamhet på något sätt är detta i 

enlighet med vad som står i Lpfö-98 (Skolverket, 2010). Där kan man läsa att ”Förskollärare 

ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten…” (s.13).  

Förskollärarna betonar betydelsen av att den som arbetar med musik i förskolan har ett 

intresse för det. Jederlund (2002) skriver att ”Barn känner direkt skillnad mellan en 

arrangerad pedagogisk situation som blir slentrianmässig, och en musikalisk situation skapad 

av någon med ett personligt engagemang i det musikaliska uttrycket” (s 90). 

Lärarutbildningen kan inspirera och ge kunskaper och upplevelser som gör att 

förskollärarstudenternas självförtroende stärks, enligt förskollärarna i min studie. 

Mycket av det förskollärarna tycker är kvalitativt med det musikarbete förskolan bedriver kan 

knytas till aktuell forskning. Forskningen tar emellertid upp en hel del som inte får så stor 

plats i min undersökning. Det framkommer exempelvis inte att förskollärarna varierar arbetet 

särskilt mycket. De arbetar med rörelse, men inte på så många olika sätt. De samtalar inte 

mycket om musik, de arbetar inte mycket med musiken i sig, och arbetet med IKT och med 

att möta levande musik är sällan förekommande. Undantaget är den förskola som har en 

musikprofil. Detta är också den enda förskolan i min undersökning som har skriftliga lokala 

mål för sin musikverksamhet. Carlsen och Samuelsen (1991) menar att tiden för att fundera på 

olika val i musikarbetet är begränsad för förskollärarna. Förskollärarna själva uttrycker också 

att det finns så många viktiga ämnesområden att det är problematiskt att fokusera på alla, de 

tvingas prioritera. Ofta prioriterar deras chefer åt dem. 

Diskussion av resultat 
Några av pedagogerna i undersökningen resonerar kring att det är viktigt med en medvetenhet 

hos pedagogerna vad gäller hur de arbetar med musik. Medvetenheten kan för dem se lite 

olika ut. Sångstunderna ska ha ett ändamål, menar förskollärare B. Några av pedagogerna 

uttrycker att det vore roligt att kunna spela ett instrument som lätt kan användas för att 

ackompanjera barnen med. Flera av dem framhåller Mini-röris som ett bra sätt att öva rytm 

och takt. Dock har bara en av avdelningarna lokala mål för musikarbetet. De verkar inte heller 

samtala särskilt mycket om musikverksamheten specifikt. Då informanterna har fått fundera 

en stund under intervjuerna kommer de på att de trots allt talar om musik och arbetet kring 

musik med sina kollegor, men detta arbete kretsar främst kring att välja ut sånger som ska 

sjungas den närmaste tiden. Vissa diskussioner kring musik kommer upp medan 

verksamheten pågår i barngruppen, inte under särskilda reflektions- eller planeringsstunder. 

Ett exempel är när pedagogerna på förskollärare E:s avdelning pratar om att de vill att barnen 

skall känna glädje i musicerandet. Undantaget är förskollärare F:s avdelning, där kollegorna 

diskuterar det pågående musikprojektet under reflektionstid. 
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Gemenskapen som skapas då man arbetar med musik upplever förskollärarna som mycket 

värdefull. Strandberg (2007) menar att barnens beteenden tränas genom musikarbetet, de lär 

sig att följa normer som utvecklas.  

En viss typ av arbete är inte så frekvent. Att arbeta med rytminstrument eller andra instrument 

förekommer sällan på flera av förskolorna. Förskollärarna säger att de tar fram 

rytminstrumenten ibland, och att de brukar göra det men inte nu, utan att det exempelvis 

förekom i förra året. Vissa aktiviteter nämns bara i förbigående eller inte alls. Glömde de att 

berätta om lyssningsövningar eller vissa rörelseövningar eftersom jag inte frågade specifikt 

om det utan endast bad dem beskriva sina musikaktiviteter? Eller anser de inte att vissa 

aktiviteter har med musik att göra bara för att de inte sjunger eller spelar? Och att sjunga lite 

under samlingen, vad innebär det egentligen? Inte alla förskollärare uttrycker specifikt att de 

tycker att det är kvalitativt att arbeta med musik för musikens egen skull. Kanske gör de dock 

detta utan att vara medvetna om det? Det handlar mycket om att sjunga och att bidra till att 

utveckla barnens språk, en del om att hitta takt, rytm och känsla, och en del om att röra sig till 

musik. Vad gäller rörelser handlar det mest om att göra rörelser till sånger eller att ta del av 

Mini-röris, och i ett par fall om att dansa tillsammans med barnen. Förskollärare D berättar att 

de använder musik i bakgrunden när de målar eller bakar, men har egentligen ingen tanke 

med det mer än att det skapar ett välbehag. Hon tror inte att det skulle spela så stor roll om 

musiken inte fanns där i bakgrunden. Förskollärare F är den enda som pratar om att 

pedagogerna medvetet låter barnen måla till och röra sig till musik i olika tempon eller olika 

sinnesstämningar.  

Arbete med IKT i musikverksamheten förekommer sällan, enligt förskollärarna i min studie. 

CD-spelare använder de flesta avdelningar sig av, men i övrigt är arbetet med IKT inte så 

frekvent, trots att läroplanen rekommenderar användandet av informations- och 

kommunikationsteknik. En avdelning har en blogg, en arbetar med QR-koder, och en filmar 

barnen regelbundet med iPad för att minnas barnens egenkomponerade sånger. Enligt 

Eriksson (2013) är det mycket värdefullt att dokumentera arbetet, för att hjälpa barnen 

bearbeta och reflektera kring sina upplevelser och erfarenheter. 

Endast ett par förskollärare nämner det kulturella arvet som något specifikt kvalitativt, trots 

att Lpfö-98 (Skolverket, 2010) innehåller mål för detta. Flera av förskollärarna beskriver dock 

att de använder sig av exempelvis traditionella sånglekar. I enlighet med det sociokulturella 

perspektivet utvecklas och lär människor i samverkan med andra, och den rådande kulturen 

blir en del av människornas jag (Williams, 2006).  

Fyra av de intervjuade förskollärarna menar att det är viktigt med ett någorlunda bra 

självförtroende när det gäller att utöva musik. En av förskollärarna menar att om ingen 

pedagog i ett arbetslag känner sig bekväm med att sjunga så kan en barngrupp nästan helt bli 

utan musikaliska aktiviteter så länge arbetslaget arbetar tillsammans. Detta leder mig i 

tankarna återigen till Ehrlins (2012) avhandling, där hon funderar på hur musikämnet ser ut i 

förskollärarutbildningen i dag. Enligt henne vore det bättre om musikämnet fick sträcka sig 

över tid under utbildningen, så att ett större kunnande och därmed en större säkerhet hos 

studenterna skulle hinna byggas upp. 
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Hur stor del av musikarbetet i förskolan skall ägnas åt språkutveckling, och hur stor del skall 

ägnas åt själva musiken? Lindström (2008) ger oss sin modell med de fyra kategorierna ”om”, 

”i”, ”med” och ”genom” att utgå ifrån. Han menar att alla kategorier behövs, vilket innebär att 

vi i verksamheten måste se till så att barnen får varierade möjligheter att lära. Får vi med alla 

aspekter i förskolans verksamhet? Och om så är fallet, finns det någon kategori som 

dominerar tankesättet? Utifrån vad förskollärarna berättar i min undersökning verkar det som 

om förskolan är bra på att arbeta med kategorierna ”med” och ”genom”, eftersom man arbetar 

mycket med att utveckla barns språk och tillföra andra kunskaper och eftersom barnen lär sig 

att umgås, lyssna på och samarbeta med andra barn genom musiken. Däremot är förskolan 

kanske inte lika bra på att arbeta medvetet med musik för musikens egen skull och förklara 

och tydliggöra musikens språk och uppbyggnad. 

Även Gardners (Armstrong, 1994) teori om de sju olika intelligenserna bekräftar 

betydelsefullheten av ett varierat arbetssätt, denna gång i bemärkelsen ämnesstoff och 

arbetsformer. Eftersom han definierar varje intelligens som innehållande många olika 

aspekter, torde man kunna tolka detta som att variation inom ämnen också är av stor vikt. 

Musiken bör inte uppta all verksamhet, men den bör utgöra en betydelsefull del av 

verksamheten. Arbetet med musik ska också innehålla många olika komponenter, i sätt att 

utöva det, uttrycka det och erfara det. 

Metoddiskussion 
Eftersom mitt syfte med undersökningen var att ta reda på hur förskollärarna själva ser på 

kvalitet och på vad som påverkar dem i deras arbete så anser jag att jag har kunnat besvara de 

frågorna. Jag är nöjd med valet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod. Jag 

hade, om jag hade haft mer tid på mig, gärna intervjuat fler pedagoger för att få ett ännu 

fylligare underlag. Att antalet informanter inte var fler än sex gör det svårt att generalisera 

resultatet. Dessutom skulle jag gärna ha velat att urvalet hade blivit bättre på så sätt att jag 

skulle önska att de intervjuade hade större skillnader i bakgrund vad gäller musikalisk 

utbildning och musikaliska intressen så som min intention var från början. Dock menar jag att 

jag ändå fick ett relativt stort material att arbeta med. De förskollärare jag intervjuade hade 

mycket tankar och funderingar som de delade med sig av, och de beskrev hur de arbetade på 

ett mycket öppenhjärtligt och noggrant sätt.  

Egna reflektioner om undersökningen 
Vad är egentligen viktigt? Är det viktigast att det sjungs varje dag på förskolan, eller är det 

viktigare att man sjunger i exempelvis en högre tonart? Enligt förskollärarna i min studie är 

svaret att kontinuiteten är viktigast. För att få kontinuitet måste det finnas engagerade 

pedagoger som tycker att det är roligt att musicera och som vågar göra det. Det måste också 

finnas förskolechefer som lägger vikt vid de estetiska ämnena och ger pedagogerna möjlighet 

att lägga fokus på dem. Hänsynstagande som kan utveckla barnens skapande och utveckla en 

tillit till deras egen förmåga är oerhört viktigt. Dock bör man, enligt mig, för barnens 

stämbands och för barnens förmåga att lära sig urskilja melodiers skull, använda sig av en 

högre tonart om man klarar det. Har man inte det tonomfånget som krävs kan man kanske ta 

hjälp av kollegorna när man startar upp en sång, precis som förskollärare A förespråkar, eller 

skaffa färdiginspelade musikbakgrunder som hjälp för att hamna rätt. 
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Förskolan behöver bli bättre på att arbeta med musik för musikens egen skull. Man behöver 

lyssna till musik oftare och på ett annat sätt än idag, och använda sig mer av olika instrument. 

Pedagogerna behöver samtala mer med varandra och med barnen om vad man vill med att 

använda musik i förskolan, och fler samtal kring musiken i sig måste få utrymme i 

verksamheten. Sättet att arbeta på, valet av sånger – allt gör oss delaktiga i en kultur och ger 

barnen möjligheter att utvecklas, i enlighet med det sociokulturella tänkandet. Om alla 

förskolor satte upp lokala mål för de musikaliska aktiviteterna skulle aktiviteterna troligtvis 

bli mer varierade och därmed passa fler barn. Genom att arbeta mot mål kan vi styra den 

kulturella diskursen i riktning mot det som är meningsfullt och viktigt att barn lär sig. Att 

arbeta med IKT skulle kunna bli en naturlig del i musikverksamheten som hjälper till att driva 

verksamheten framåt och utveckla den. 

Det är intressant att tänka på hur det man inte gör påverkar verksamheten. Endast 

förskollärare E och förskollärare F:s avdelningar har instrument tillgängliga för barnen hela 

tiden. Vad skulle hända om instrumenten fanns tillgängliga på alla avdelningar med vissa 

regler, såsom Eriksson (2013) förespråkar? Skulle instrumenten gå sönder, och skulle det bli 

ett förskräckligt liv? Två förskollärares avdelningar förvarar instrumenten i skåp och barnen 

kan be om dem. Gör barnen det?  

För mig är kvalitet vad gäller musik i förskolan glädje och utveckling. Det är viktigt att barn 

utvecklar tillit till sin egen förmåga och att de hittar nya sätt att tänka. Det behövs ett visst 

mått av variation i arbetet. Det är bra att använda musik som metod för att lära annat, men det 

är också viktigt att använda musik för att lära om musik! Pedagogerna måste lyssna lyhört till 

vad som intresserar barnen, men även ge barnen förutsättningar att utvecklas på bästa sätt 

genom att vara medvetna om vilka behov barn har musikaliskt. Vi måste träna att lyssna på 

musik, exempelvis genom att öva på att urskilja olika sorters ljud i musiken. Vi måste hjälpa 

barnen att urskilja puls, rytmer, tempon och stämningar. Vi måste tillsammans med barnen 

urskilja musikens kommunikativa förmåga. Jag tycker även att det är viktigt att genom 

musiken överföra ett kulturarv, det är viktigt för alla människor att känna tillhörighet, att 

känna att man är del av en grupp. Naturligtvis måste alla barn få känna detta, även de med 

utländsk bakgrund. Det är inte bara det svenska kulturarvet som bör uppmärksammas. Jag 

anser att kvalitet i den musikaliska verksamheten i förskolan är ett visst mått av kunnande i 

musik hos pedagogerna. Likväl som man måste kunna något om svenska språket för att kunna 

arbeta med barnens språkutveckling, vilket man för övrigt kan göra väldigt väl genom att 

använda musik som metod, så tycker jag att för att det ska bli kvalitet i musikämnet så måste 

man som pedagog ha vissa kunskaper i musik. Jag håller med förskollärare B som anser att 

det är viktigt att alla pedagoger har ansvar för musikarbetet, så att det inte står och faller med 

att en enskild pedagog är närvarande. Det innebär att alla måste ha självförtroende nog att 

arbeta musikaliskt med barnen.  

Borde man göra om förskollärarutbildningen så att musiken finns med över tid, så att 

självsäkerhet hinner utvecklas hos de blivande pedagogerna, så att de hinner göra ämnet till 

sitt? Ehrlin (2012) beskriver denna tanke i sin studie. Tre av pedagogerna i min undersökning 

har mycket positiva minnen från sin utbildning, minnen av stark gemenskap och glädje. De 

har fått uppleva att musicera tillsammans med andra med en positiv och engagerad ledare, och 
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genom detta har de upptäckt hur viktig musiken är. Om dessa tillfällen av gemensamt 

skapande och gemensamt uttryck skulle återkomma kontinuerligt under utbildningen skulle 

kanske även de som från början är tveksamma eller till och med avståndstagande till att delta i 

musikaliska aktiviteter hinna få uppleva denna gemenskapskänsla. Kanske skulle de, om de 

fick möjlighet att få en grund att stå på, känna att de skulle kunna hålla i musikarbetet i 

förskolan, på ett för barnen meningsfullt sätt. Musik är ju förresten inte bara sång. Dans, 

rörelse, lyssnande och ljud går utmärkt att arbeta med även utan att ”kunna sjunga”.  

Kvalitet är ett godtyckligt begrepp. Ändå valde jag att göra min undersökning utifrån en 

kvalitetsaspekt. Det är viktigt att musikverksamheten är välplanerad, att den är genomtänkt 

och att den har ett syfte och ett mål. Det räcker inte att bara sjunga en liten stund per dag för 

att det är brukligt att man gör det. Kvantitet är visserligen ett mått på hög kvalitet när det 

gäller just musik. Det är viktigt att utöva musik ofta, i samspel med andra.  

Jag själv har fått många nya tankar genom att göra denna undersökning, och hoppas att det 

ska bidra till att jag arbetar mer kvalitetsmedvetet med musikämnet i framtiden. 

Förslag till vidare forskning 
Min intention med denna studie var från början att ta reda på hur förskollärarnas musikaliska 

bakgrund och deras fritidsintressen med musikinnehåll påverkar hur de arbetar med musik i 

förskolan. Det tycker jag fortfarande vore intressant att ta reda på.  

Det vore också intressant att få ta del av en studie som jämför den nuvarande 

lärarutbildningen med en nyare där musiken finns med som ett ämne över tid, genom hela 

utbildningen, och hur det skulle påverka förskollärarnas musikaliska självförtroende och 

kunnande. 

Att jämföra förskolor utan musikinriktning med förskolor med musikinriktning eller uttalade 

musikförskolor vore lärorikt. I min studie förekom fem ”vanliga” förskolor och en med 

musikinriktning. Urvalet och antalet är ojämnt och litet, vilket gör att det är svårt att dra några 

slutsatser som kan gälla för ett större antal förskolor, men trots allt skilde sig sättet att arbeta 

en del i min undersökning. 

Ytterligare en studie skulle kunna undersöka hur det musikaliska mötet mellan hem och 

förskola egentligen ser ut. Hur det sker, och vad det ger. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Missivbrev till pedagoger 

 

Mars, 2015 

 

Hej! 

 

Jag heter Caroline Fröberg och håller för närvarande på med att utbilda mig till förskollärare. 

Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.  

 

Det är mycket värdefullt att du med din kunskap vill ställa upp på en intervju och medverka 

till att ny förståelse skapas om förskolans viktiga arbete. 

 

I detta brev vill jag informera dig som bidrar med din kunskap om mitt syfte med arbetet.  

Avsikten är att ta reda på hur man medvetet arbetar med musik på olika förskolor och vad 

olika förskollärare tycker är ett meningsfullt, kvalitativt arbete med musik med de äldre 

barnen i förskolan (3-6 år). Ett annat syfte är att undersöka på vilka sätt förskollärares 

intressen, kunskaper och färdigheter på musikens område påverkar hur de arbetar med musik i 

förskoleverksamheten. 

 

För att inte missa något som sägs avser jag att spela in intervjun. Det inspelade materialet 

kommer endast jag att lyssna på, och då arbetet är färdigt och godkänt kommer jag att radera 

det. Uppsatsen kommer att skrivas så att de som läser den inte kan identifiera vilka 

förskollärare eller förskolor som deltagit i undersökningen, eller på vilken ort förskolan 

ligger. Det godkända examensarbetet kommer att vara möjligt att läsa för dem som har 

intresse av mer kunskap om förskolans verksamhet. 

 

Jag ser fram emot ditt deltagande och samarbete! Om du undrar något, eller har några frågor 

eller funderingar går det bra att ringa eller maila mig. 

 

Vänliga hälsningar, Caroline Fröberg 

 

Tel. nr. XXX-XXX XX XX 

Mailadress - xxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

1) Intervjupersonens bakgrund 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

Hur ser din utbildning ut när det gäller musik? 

 

Musicerar du på din fritid, eller har gjort, och på vilket sätt i så fall? 

 

2) Förskolans musikverksamhet 

 

Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? 

 

Vilka musikaliska aktiviteter förekommer i förskolan där du arbetar?  

 

När förekommer de? 

 

I vilken fysisk miljö arbetar ni med musik? 

 

Vilket material används? 

 

Finns något material tillgängligt för barnen i den dagliga verksamheten? 

 

Arbetar ni med IKT i samband med att ni arbetar med musik i din förskola? 

 

Vad påverkar hur du och dina kollegor arbetar med musik enligt dig? 

 

På vilket sätt samtalar du och dina arbetskamrater om musik på din förskola? 

 

På vilket sätt samtalar ni om musik med barnen? 

 

Skapar barnen själva musik på något sätt? 

 

Har ni på er förskola en tanke med musicerandet, och om så är fallet, vad går den ut på? 

 

Vilka lokala mål har ni för de musikaliska aktiviteter som förekommer? 

 

Vilka kunskaper ”följer med på köpet” då ni musicerar? 
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3) Hur gör och tänker du i ditt arbete? 

 

Vad är kvalitet i musikämnet för dig? 

 

Brukar du anpassa tonarten till barnens röster när du sjunger med dem, och hur tänker du 

kring det i så fall? 

 

 

4) Nytta av eget musicerande/tidigare utbildning 

 

 

Har du någon nytta av ditt eventuella egna musikintresse/musicerande under din fritid i ditt 

arbete i förskolan? 

 

Vad kommer du ihåg från utbildningen till förskollärare vad gäller musikämnet? 

 

Skulle du önska mer kompetensutveckling i musik? 


