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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur pedagogers erfarenheter 

påverkar deras förhållningssätt till musik i förskolan. De frågeställningar som 

undersökts är: När erbjuds barnen musik i förskolan? Vilket syfte har musiken i 

förskolan? Hur reflekterar pedagogerna kring musikalitet? 

 

Genom kvalitativa intervjuer med fyra verksamma pedagoger har frågor om 

erfarenheter och förhållningssätt till musik samt uppfattning av musikalitet besvarats. 

I resultatet beskrivs deras personliga tankar kring musik och hur dessa påverkar det 

didaktiska musikarbetet. Det framkommer att musikaliska erfarenheter har en 

betydelse för om musik används som verktyg (transfereffekt) eller för sin egen skull 

(egenvärde). Stor musikalisk erfarenhet är dock ingen bestämd förutsättning för att 

pedagoger ska kunna använda musik tillsammans med barnen. Den definition av 

musikalitet där en människa har en speciell kompetens inom instrumentspelande och 

komponerande, kan bidra till att barn inte erbjuds musik i den utsträckning de borde. 

Slutsatser som dragits är att musik ska användas i förskolan även om pedagoger anser 

att de har bristande musikaliska erfarenheter. Oavsett grad av dessa erfarenheter krävs 

det en ökad reflektion i arbetslaget kring musik och musikalitet, då musik är viktigt 

för alla. 
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1. Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning samt vikarierande inom 

förskoleverksamheten har vi uppmärksammat glimtar i barns ögon och en stor glädje 

hos dem, då de sjunger eller lyssnar på musik. Vi båda är musikintresserade och 

upplever att musiken är en källa till gemenskap och glädje och detta visar sig tydligt 

hos barnen i förskolan. Musiken har betydelse för alla människor, enligt Morten 

Sæther (2014a), som belyser att vi upplever musik genom hela livet, då känslouttryck 

och sociala sammanhang ofta kopplas till musik. Varje verksam pedagog i förskolan 

måste ta ställning till musikbegreppet och tolka dess roll i relation till förskolans 

läroplan, Lpfö 89/10 (Skolverket, 2010). Enligt styrdokumentet beskrivs musik, bland 

annat som ett medel för att förmedla och uttrycka tankar samt för kommunikation och 

upplevelser. Utifrån detta funderar vi på om musiken får något eget värde i förskolan 

och inte som ett verktyg. Johan Söderman (2012) belyser att musik som ämne har 

lägre status och därmed måste legitimeras ”... vilket medför att musik inte får något 

egenvärde” (s. 41). I Lpfö 98/10 kan vi läsa att pedagoger ska utgå ifrån barns 

intressen när verksamheten formas, men pedagogerna har även stor möjlighet att 

utveckla och skapa nya intressen hos barnen, vilka påverkar barnens utveckling och 

framtid (Skolverket, 2010). Ingrid Pramling Samuelsson (2008) menar att de 

erfarenheter och möjligheter barnen ges under barndomen utgör grunden för deras 

musikkompetens. Det är inte det genetiska arvet som avgör (Pramling Samuelsson, 

2008). Musiken är för oss en självklar del i det pedagogiska arbetet. Vi har dock 

upplevt att det finns en oklarhet kring vad musiken egentligen har för roll i förskolans 

verksamhet. Utifrån dessa erfarenheter tror vi att det finns en stor variation kring hur 

varje pedagog tänker om musiken och dess syfte, både i det didaktiska arbetet men 

även i relation till barns musikaliska utveckling.  

 

Tidigare studier inom musikens funktion i förskoleverksamheten har gjorts och likt 

vår studie har det undersökts hur pedagoger förhåller sig till musik. Vi har framför allt 

tagit del av Lina Aronssons och Amanda Erikssons (2014) arbete, som visar att musik 

framför allt används som ett uttrycksmedel för att lära andra ämnen. Vidare framhåller 

författarna att musik sällan används för sin egen skull, på grund av pedagogernas 

okunskap inom ämnet. Viktiga slutsatser som författarna drar är att musik är viktigt 

oavsett hur det används, men att en ökad utbildning inom musikämnet behövs för alla 

pedagoger. Vi vill utifrån denna studie ta en annan riktning och fokusera på 

pedagogers musikaliska erfarenheter samt hur dessa påverkar arbetet med musik 

tillsammans med barnen. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur fyra pedagogers erfarenheter av musik 

påverkar deras förhållningssätt i det didaktiska arbetet med musik i förskolans 

verksamhet. Ur detta syfte har följande frågeställningar skapats: När erbjuds barnen 

musik i förskolan? Vilket syfte har musiken i förskolan? Hur reflekterar pedagogerna 

kring musikalitet? 
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1.2. Centrala begrepp 

I denna studie används begreppen verktyg, transfereffekt, egenvärde, musikalitet samt 

musikalisk kompetens. Nedan följer de definitioner vi valt att utgå från. 

 

Musik som verktyg innebär för oss att det används i andra syften, exempelvis att 

stimulera barnens språk-, matematiska- och motoriska utveckling. Maria 

Calissendorff (2012) beskriver att musik har en positiv effekt på andra ämnen samt på 

den kognitiva utvecklingen. Exempelvis underlättar barns matematiska utveckling 

genom sång. Författaren kallar det för transfereffekt.  

 

Det vi definierar med musik som egenvärde är musik som används för sin egen skull 

och inte för att lära andra ämnen och på så sätt ha ett annat syfte. Musikens egenvärde 

handlar om dess uppbyggnad och grundelement, exempelvis instrumentkännedom, 

taktart och musikalisk form (Calissendorff (2012). Vi vill även lyfta rytmik som ett 

grundelement. 

 

Musikalitet definierar vi som en medfödd förmåga som alla människor har. Den ger 

oss möjlighet att uttrycka känslor genom musik. Vissa människor har lättare att 

utveckla sin musikaliska kompetens, som beskrivs av Ehrlin (2012): ”… instrumental 

skicklighet, kunskap i att komponera och ett konstnärligt hantverk” (s. 47-48). 
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2. Bakgrund 

I denna bakgrund vill vi belysa olika områden, som är relevanta för studiens syfte. I 

den första delen görs en kort historisk överblick om musik i förskolan från 1800-talets 

mitt fram till idag. Efter det lyfter vi musik i de styrdokument som pedagoger måste 

förhålla sig till. Del tre fokuserar på hur förskollärares förhållningssätt påverkar det 

didaktiska arbetet. Vi vill här belysa pedagogers förmedlande roll, kompetens inom 

musikområdet samt deras estetiska uttryck. I den fjärde delen ställs två uppfattningar 

av musikalitet mot varandra. I del fem beskrivs barns musikaliska utveckling från 

några utvecklingspsykologiska perspektiv. Här är musikaliskt- och socialt samspel 

mellan barn och föräldrar centralt samt musikaliska intelligenser. Efter det följer del 

sex som behandlar musik som egenvärde. Vad är musik och hur kan den användas för 

sin egen skull? Grundelement som takt, rytm och andra områden i musikens olika 

former tas upp. Musik som transfereffekt belyses i del sju. Många författare 

framhåller att traditionella ämnen som språk och matematik kan utvecklas med 

musikens hjälp. Till detta hör även motorik. Den sociokulturella teorin presenteras i 

den åttonde och avslutande delen. 

2.1. Musik i förskolan: tre historiska nedslag 

Sven-Erik Holgersen (2012) gör tre historiska nedslag om musik i förskolan. Det 

första beskriver förskolans barnträdgårdar, utvecklade på 1840- och 1850-talen av 

Friedrich Fröbel (1782-1852). Han inspirerades utifrån de dåvarande pedagogiska 

idealen, som innebar att barnuppfostran bör utgå ifrån estetisk bildning. Dessa ideal 

framhölls bland annat av filosoferna Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) och 

Friedrich Schiller (1759-1805), som hade stor inverkan på pedagogiskt arbete i 1800-

talets mitt. I Fröbels barnträdgårdar stod barnens upplevelse av musik samt 

reproduktion av sånger med pedagogiskt innehåll i fokus. Exempelvis ville Fröbel att 

barnen skulle få ”... kunskap om vardagens struktur samt om sociala och moraliska 

normer” (s. 88). Det andra nedslaget författaren presenterar äger rum mellan första 

och andra världskriget och reformpedagogerna vid denna tid ansåg att musik var ett 

livsämne, att det var socialt och kulturellt bildande. Barnen fick till skillnad från 

tidigare en möjlighet att själva vara medskapare, då tron på barns självständighet och 

egen skapande förmåga var stor. Det tredje och sista nedslaget Holgersen (2012) 

fokuserar på är i vår samtid, 2000-talet. På grund av den tekniska utvecklingen och 

den kulturella mångfalden har barn idag en bredare och tidigare erfarenhet av musik. 

Många har redan innan förskolan erfarenhet av musik, mycket med hjälp av olika 

medier hemifrån och barnen har även på grund av den kulturella mångfalden olika 

musikaliska referensramar. Författaren menar att musiken i förskolan har utvecklats 

från perception och reproduktion, det vill säga sinnesförnimmelser och att skapa 

musik för barn till produktion och interpretation, vilket omfattar barns eget skapande 

och medskapande samt tolkningar (Holgersen, 2012). 

2.2. Styrdokument 

Förskolans läroplan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) är ett styrdokument som 

förskollärare enligt lag ska följa och jobba mot. I stycket som handlar om 
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grundläggande värden framhålls att förskollärare bör vara medvetna om sitt 

förhållningssätt, då vuxna är förebilder för barn: ”Barn tillägnar sig etiska värden och 

normer främst genom konkreta upplevelser” (s. 4). Dessutom finns det mål som 

understryker att arbetslaget ska se till barnens intressen, då dessa ska lägga grunden 

för utformningen av verksamheten. I stycket om förskolans uppdrag kan vi läsa att 

barnen ska ”... möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (s. 6). En aktiv diskussion i 

arbetslaget kring kunskap och lärande är en förutsättning för att förskolans 

verksamhet ska kunna främja lärande. I styrdokumentet presenteras musik som ett 

viktigt uttrycksmedel och verktyg. Många mål ska uppfyllas med hjälp av musiken. 

Ett tydligt uppdrag som förskolan har är: ”… att skapa och kommunicera med hjälp 

av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama [och] rytmik” (s. 7). I 

styrdokumentets mål ska barns skapande förmåga utvecklas, samt förmågan att ”... 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som (…) sång 

och musik” (s. 10). Arbetslaget har en viktig roll, då de ska ge barn möjlighet att ”... 

utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, 

erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av (…) estetiska och andra 

uttrycksformer” (s. 11). Förskolans verksamhet ska främja det lustfyllda lärandet och 

ta vara på barns drivkraft att söka ny kunskap genom lek och skapande (Skolverket, 

2010). 

2.3. Förskollärares förhållningssätt och didaktik 

Sæther (2014a) menar att alla har en egen uppfattning och tolkning av och om vad 

musik är. Detta kommer alltid diskuteras. Hur förskolläraren ser på musik (vare sig 

det är ett eget fysiskt fenomen, estetiskt uttryck eller kommunikationsmedel) påverkar 

hur hen använder sig av ämnet tillsammans med barnen. Författaren belyser att 

förskolläraren har en viktig roll för barns musikupplevelse genom att förmedla värden 

”... genom musikalisk gemenskap och musikaktiviteter utvecklas en kulturell 

identitet” (Sæther, 2014b, s. 77). Anna Ehrlin (2012) lyfter att gemenskapen och 

glädjen är en stor del av musikens syfte i förskolan. 

 

Det är vanligt att förskollärare inte ser sin musikaliska kompetens som tillräcklig i 

arbetet tillsammans med barnen. Detta enligt Ehrlin (2012), som i bakgrunden till sin 

studie om musik och flerspråkighet, även framhåller att kompetensutveckling inom 

området ofta inte räcker för att övertyga förskollärare att använda sig av musik. 

Självförtroendet styrs av vad musikalisk kompetens innebär. Exempelvis handlar 

uppfattningen om ”... instrumental skicklighet, kunskap i att komponera och i ett 

konstnärligt hantverk som många förskolelärare [sic] upplever att de saknar” (s. 47-

48). Dock visar resultatet i studien att förskollärarna genom kompetensutveckling 

förstått att de inte behöver vara musikaliskt bildade och att det inte finns något rätt 

eller fel i musikutövandet. Musiken fick både ett egenvärde samt ett värde i att 

användas som verktyg (Ehrlin, 2012). Detta i enlighet med Söderman (2012), som 

belyser hur viktigt det är att förskollärare inte ser sin musikaliska bakgrund som ett 

hinder utan som en möjlighet. Det är viktigt att bli inspirerad och se även sin bristande 

musikaliska bakgrund som en tillgång i förskolans lekfulla atmosfär. Förskollärare 
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behöver ingen utökad utbildning för att skapa en kreativ och lustfylld musikmiljö 

enligt författaren, då de tydliggör att alla barn tycker om musik och därmed blir 

musikaliska. Det blir därför viktigt för pedagoger i förskoleverksamheten att ta vara 

på barnens intresse (Söderman, 2012). Sæther (2014b) belyser detta då han menar att 

”... motivation och drivkraft för musikalisk utveckling också stimuleras genom 

musikaliska och sociala upplevelser i den miljö barnet befinner sig i” (s. 93) samt att 

musikstunden ska kännas meningsfull för barnet. Dock förklarar författaren att 

musikkunskaper eller färdigheter inte har någon större betydelse för hur viktig 

musiken är i människans liv. Han belyser människans känsloliv och hur musiken som 

uttrycksform öppnar upp för känslor vi annars kan ha svårt att uttrycka (Sæther, 

2014a).  

 

Enligt Sæther (2014c) är det viktigt att förskollärare uppmuntrar och intresserar sig 

för barns estetiska uttryck, då det har en positiv inverkan på barns skaparkraft. De 

vuxna har ett ansvar i sitt eget uttryck, då vuxenkulturen påverkar barns musikaliska 

kultur. Exempelvis tar författaren upp spontansången och vikten av att vuxna också 

sjunger om vad de gör: "Detta visar på en erkännande hållning till barns spontansång, 

och det visar också att vuxna kan improvisera och sjunga spontant" (Sæther, 2014c, s. 

120). Musikens olika former är viktiga för barns samspel, upplevelser och lek, enligt 

Bim Riddersporre (2012). Hon menar att det finns en oklarhet kring förskolans 

musikstunder; vilka samband som finns, vad som görs och hur de genomförs. 

Fortsättningsvis belyser författaren faktumet att oavsett vilket förhållningsätt 

pedagogerna har till musik så musiceras det i förskolan och att detta påverkar barns 

utveckling på olika sätt. Monica Lindgren (2013) framhåller i sin artikel om estetiska 

ämnen som egna kunskapsmål, vikten av estetikens roll i utbildningssystemet. För att 

möjliggöra en legitimitet för området bör pedagogernas didaktiskt medvetna val vara 

”... grundade i kunskap om såväl konstnärliga uttrycksformer som undervisning och 

lärande.” 

2.4. Musikalitet 

Begreppet musikalitet är svårdefinierat, men i vetenskaplig litteratur belyses två 

tydliga synsätt (Anna Ehrlin, 2012). Att musikalitet är en medfödd förmåga, som alla 

då inte besitter kallar författaren för det absoluta synsättet. ”Detta synsätt fokuserar på 

det biologiskt och neurologiskt nedärvda och handlar t.ex. om förmågan att kunna 

sjunga rent” (s. 43). Författaren ställer detta i kontrast till det relativistiska synsättet, 

där musikaliteten inte har med arv att göra. Den utvecklas istället i samklang med 

miljön och ”... ses som en mänsklig universell resurs” (s. 44). Det relativistiska 

synsättet medför att musikalitet ses som något alla kan utveckla och att det därför är 

viktigt att musikaktiviteter inte bara erbjuds de som anses ha en medfödd förmåga. 

Musikundervisningen är viktig för alla (Ehrlin, 2012). Synsättet kan likställas med 

Pramling Samuelsson (2008), som menar att det inte är det genetiska arvet som avgör. 

Barns musikaliska utveckling sker i samband med omgivningen de befinner sig i. Elin 

Angelo (2014) anser att musikalitet handlar om mänsklighet. Det är en grundläggande 

aspekt och begreppet borde diskuteras i alla situationer som omfattar arbete med barn. 

Det innebär att förskolans arbetslag ska diskutera musikalitet, även då de behandlar 
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andra ämnesområden än musik. Författaren menar att synen på musikalitet har stor 

betydelse för det praktiska arbetet. 

2.5. Barns musikaliska utveckling 

Sæther (2014b) tar upp barnets musikaliska utveckling utifrån olika 

utvecklingspsykologiska perspektiv. Slutsatser som författaren drar är att intresset för 

estetiska utvecklingsområden varit svagt och det har inneburit att barns 

musikutveckling avgränsats, då den estetiska världen utelämnats. Musikpedagoger har 

inspirerats mycket av Jean Piagets kognitiva utvecklingsteori och Erik H. Eriksons 

psykodynamiska utvecklingsteori, men författaren menar att dessa två teorier inte 

fokuserar på det barnet gör, utan vad de inte kan. Att barnet får kunskap inom 

musikområdet genom upplevelser, kroppen och sina sinnen är ett tredje perspektiv 

som författaren presenterar. Denna fenomenologiska utgångspunkt beskriver även 

barnet som en social varelse, som upplever här och nu i förhållande till andra. I 

musiken kan det exempelvis handla om gemensam dans: ”Den sinnliga utforskningen, 

gemenskapen och musikupplevelsen genom dialogen mellan barn blir det 

väsentligaste faktorerna för barns musikaliska utveckling” (Sæther, 2014b,s. 77). 

 

Både Sæther (2014b) och Riddersporre (2012) tar upp barnets musikaliska utveckling 

redan från fosterstadiet. De menar att barnet i magen reagerar på mammans hjärtljud 

och rytm och på så sätt har en stor erfarenhet av musik när det föds. Författarna 

beskriver att kommunikationen mellan föräldrar och spädbarn utvecklas av 

musikaliska aspekter och att ljud och gester har en stor roll i detta samspel. Sæther 

(2014b) belyser: ”Imitationer av röstljud, blick och gester samt improvisationer utgör 

själva kommunikationen” (s. 80). Författaren beskriver att musikaliskt- och socialt 

samspel är väldigt lika varandra och att det uppstår en gemenskap. Att musik skulle 

vara en social uttrycksform kanske är nyckeln till förståelse kring varför musiken är så 

tilltalande för människan (Sæther, 2014b). Sångens utveckling hos barn går från 

jollrets osammanhängande toner till välbekanta melodier. Detta belyser Riddersporre 

(2012) när hon beskriver barnets utforskande av och lekande med rösten. Hon 

refererar till Leon Thurman och Albert Klitzke som förklarar att språkutveckling och 

musikalisk utveckling sker i utforskande av den egna rösten. En beskrivning över hur 

föräldrars sång med sina barn förändras över tid, läggs fram av Riddersporre (2012): 

”Föräldrar sjunger för sina späda [sic] barn, bland annat som ett sätt att reglera 

samvaron och för att hjälpa barnet att reglera sina affekter” (s. 26). Författaren menar 

att det sjungs för spädbarn, men ju äldre barnet blir utvecklas förälderns syfte med 

sången till att sjunga mer med barnet. Det som dock inte förändras med sången är 

syftet att lugna, inspirera och trösta. Den genetiska aspekten av att alla människor är 

musikaliska, börjar bli allt tydligare (Riddersporre, 2012). Calissendorff (2012) lyfter 

de stöd som visar att barns hjärnor utvecklas annorlunda om de får tidig formell 

musikundervisning än de som inte får den möjligheten: ”Som vuxna kommer de ha 

starkare och snabbare hjärnrespons på musikaliska uppgifter än de som börjat spela i 

senare ålder eller inte alls” (s. 113). Genom musiken ökar barnets självförtroende och 

självkänsla, men även förmågan att lösa problem utvecklas samt kreativiteten och 

fantasin. Barns tidiga lärande sker genom deras sinnen, exempelvis vad de ser, hör 
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eller känner. Därför är härmandet centralt i anknytning till barns musikaliska lärande 

(Calissendorff, 2012). 

 

Musiken har en unik potential och ställning i förskolan och Riddersporre (2012) 

förklarar detta genom att visa att många skillnader och klyftor i barns utveckling kan 

minska med hjälp av musiken. Hon lyfter olika musikaliska intelligenser, vilka har 

visat sig i Howard Gardners studier om människans förmåga att urskilja frekvenser 

och tonhöjder. Musikalisk intelligens innebär att barnet kan skapa och se musikaliska 

strukturer. Vidare menar Riddersporre (2012) att barn på grund av deras olika 

känslighet för dessa musikaliska strukturer redan i förskolan har olika förutsättningar 

för sin musikaliska utveckling. Även Lindgren (2013) beskriver Gardners idéer och 

lyfter dem som nytänkande under 1970-talet. I samband med liknande pedagogiska 

ideologier bidrog dessa till en diskussion om att de estetiska konstarterna skulle få en 

större plats i skolundervisningen. Riddersporre (2012) lyfter musikens legitimitet och 

menar att det inom skola och förskola finns en tydlig hierarki bland olika ämnen. Det 

uppstår inte lika starka reaktioner då barn visar på lägre musikkunskaper i relation till 

exempelvis bristande kunskap i matematik (Riddersporre, 2012). 

2.6. Musik som egenvärde 

Vad är musik? Den frågan har Sæther (2014a) ställt till förskollärarstudenter, vars svar 

kretsar kring musik från olika kulturer, som indisk eller afrikansk musik samt 

definition av olika genrer, som jazz, pop och rock. Studenterna kopplar även musik till 

egna musikupplevelser och olika musiksmak. Utifrån detta reflekterar författaren 

kring musik som ett enskilt ljudfenomen, då det är komplicerat för musiken att stå för 

sig själv ”... utanför den personliga, sociala och kontextuella situation som musiken 

förmedlas i” (Sæther, 2014a, s. 16). En annan definition av musik beskriver Elisabet 

Sjöstedt-Edelholm och Anne Wigert (2005) då de i sin dansundervisning använder sig 

av musikalisk beledsagning, som de själva kallar det. Det innefattar både levande 

musik från olika instrument, men även inspelad musik. Den inspelade musiken kan 

vara ljud från instrument eller människor som pratar, men även djurläten, vind och 

regn, en bilmotor eller andra välkända ljud från vår omgivning (Sjöstedt-Edelholm & 

Wigert, 2005). Musiken har dock ett egenvärde i sig menar Calissendorff (2012) och 

barn bör få möjlighet att lära sig musik för sin egen skull och inte bara som upplevelse 

genom andra ämnen, där musik används som verktyg. Författaren definierar musikens 

egenvärde genom att beskriva dess grundelement, som exempelvis taktart, musikalisk 

form, dynamik och tempo. Att synliggöra dessa i en lärandesituation kan utveckla 

barns musikaliska kunskaper. Grundelementen bearbetas ofta i användning av 

musikinstrument. Att reproducera musik menar Ylva Holmberg (2012) är 

grundläggande i mening för att utveckla musikaliska färdigheter som att spela 

instrument och sjunga. Dessutom menar hon att genom användning av instrument 

bearbetas de grundelement musik består av. Sjöstedt-Edelholm och Wigert (2005) 

beskriver att pedagogens rytmiskt talande röst kan hjälpa barnen att höra skillnad på 

exempelvis staccato och legato eller att betona musikens tempo. En tydlig röst 

tillsammans med en liten tamburin eller handtrumma kan vara till stor hjälp och 

författarna betonar att barnen gärna kan använda rytminstrument till att ackompanjera 
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varandra.  

 

Något som Pramling Samuelsson (2008) menar är intressant att forska på är förmågan 

att se de grundläggande delarna i musikupplevelse, det vill säga rytm, klang och ton. 

Att urskilja melodi och rytm är den förmåga som utvecklas först i barns perceptuella 

utveckling, men hon ser även musiken i ett större perspektiv: ”Om man lämnar de 

specifika musikaliska parametrarna och tittar på upplevelser av musik ur ett bredare 

perspektiv, visar barn också ganska tidigt hur musiken kan påverka dem 

känslomässigt” (Pramling Samuelsson, 2008, s. 43-44). Tillsammans med melodi och 

rytm är tempo något som barn ofta hör förändringar i och därför uppmärksammar, 

enligt Sæther (2014a). Han fortsätter att prata om inlärning av melodier och att det i 

denna aspekt kan vara hämmande att använda sig av ackompanjemang, då melodin 

kan döljas av instrumentet. När barnen lärt sig melodin i en sång och denna upprepas 

på samlingarna uppstår en glädje i barnens sånguttryck, men musikalisk utveckling 

kan inte ske om barnen inte utmanas i sitt skapande: ”Med nya sånger som har större 

tonomfång och andra rytmer än sångerna i den fasta repertoaren kan utveckling ske” 

(s. 94). Melodi skapas av rytm och toner med olika tonhöjd. Författaren förklarar att 

inlärning av olika variationer i tonhöjd kan enkelt göras med handrörelser, som 

förtydligar hur tonerna rör sig upp och ner i melodin (Sæther, 2014a). Greta Langlo 

Jagtøien, Kolbjørn Hansen och Claes Annerstedt (2002) förklarar att människan 

upplever rytmiska rörelser som något som går lätt. Genom att observera barnets 

förmåga att gå, springa och hoppa i växlande rytm kan vi urskilja hur god barnets 

rytmkänsla är. Musikaktiviteter bör, enligt Sæther (2014b) anpassas efter barns 

utveckling vilken förskollärare har mycket kunskap om. Exempelvis kan barnen spela 

på olika musikinstrument där rytmer kan ha olika svårighetsgrad. Triangel, trumma 

och claves är några rytminstrument, som enkelt kan anpassas efter det enskilda barnet, 

trots att det är en gruppaktivitet: ”Några kan spela puls på trummor, en sista grupp kan 

spela triangel i slutet av varje versrad. Det är till exempel svårare för treåringar att 

spela puls än att spela samma rytm som de själva sjunger” (Sæther, 2014b, s. 94-95). 

Angående barns instrumentala spelande framhåller Calissendorff (2012) den japanska 

grundaren av Suzuki-modellen, Shiníchi Suzuki (1898-1998), som även menar att alla 

barn bör undervisas i musik tidigt då de har naturliga förutsättningar för att lära sig. 

Enligt denna modell är härmning, repetition samt att lyssna centralt (Calissendorff, 

2012). 

 

Enligt Pramling Samuelsson (2008) är en viktig del i förskollärarens uppdrag att göra 

det osynliga synligt. I musikstycken handlar det om att uppmärksamma de aspekter 

som rör musikens olika former och rytmer. Författaren menar att om oupptäckta delar 

förblir osynliga för barnet kommer de inte vidare i sin musikaliska utveckling, hur 

mycket de än exponeras för musiken. För att hjälpa till kan förskolläraren fokusera på 

att ge barnet möjlighet att urskilja specifika innehåll i musikstycken, som barnet 

annars nödvändigtvis inte upptäckt själv. Vid lämpliga tillfällen kan frågor ställas för 

att vidga barnets kunskaper ”... låter det högt eller lågt när ni spelar där? (…) vilka 

delar kan ni höra i detta stycke?” (s. 25). Syftet med utmanande frågor är att få barnet 

att själv börja tänka i nya banor, inte bara för att synliggöra de kunskaper barnet redan 
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besitter (Pramling Samuelsson, 2008). 

2.7. Musik som verktyg – Transfereffekt 
Att musik kan vara ett hjälpmedel, en katalysator för att andra ämnen ska utvecklas är 

något som Sæther (2014b), Calissendorff (2012) samt Pramling Samuelsson (2008) 

visar på. Genom att estetiska ämnen integreras i språk eller matematik, vilka är mer 

traditionella kunskapsämnen kan fördjupa lärandet (Pramling Samuelsson, 2008). 

Detta i enlighet med Söderman (2012), som nämner att amerikansk forskning visar att 

musik bidrar till barns förmåga till samarbete och att det stimulerar den matematiska 

utvecklingen. Calissendorff (2012) belyser att barnens sociala samspel utvecklas och 

att språkutveckling stimuleras genom tidig musikundervisning. Pramling Samuelsson 

(2008) menar att barns lärande av sånger och ramsor under lek lägger grunden för 

deras språkliga utveckling och kommunikation. Sæther (2014b) beskriver 

kommunikationen som en grund för talspråkets utveckling och att denna stimuleras av 

de musikaliska aspekterna. Om barnets kunskaper kring ljud och melodi i sitt eget 

talspråk blir tydliga för förskolläraren, det vill säga om hen är uppmärksam och öppen 

att ta emot denna kunskap, kan den vara till stor hjälp för förskolläraren ”... att se 

sambandet mellan musikalisk aktivitet och den talspråkliga utvecklingen hos barnet” 

(s. 88). Författaren, i likhet med Pramling Samuelsson (2008), belyser rim och ramsor 

i musikaliska aktiviteter, som en viktig del i talspråksutvecklingen. Men Sæther 

(2014b) menar även att det är viktigt för förskolläraren att tänka på utförandet och 

innehållet i ramsorna, då dolda värderingar och fördomar kan finnas i texterna. 

 

Talspråkets utveckling stimuleras genom språkutveckling samt motorisk utveckling 

och dessa två delar får förskolläraren med genom sång- och rörelseaktiviteter, enligt 

Sæther (2014b). Även Calissendorff (2012) menar att barns fin- och grovmotorik och 

kognitiva färdigheter utvecklas genom musik. Att barn tar till sig och reagerar på 

musik på olika sätt är något som Sæther (2014b) har observerat. Ett barn kanske blir 

helt tyst medan ett annat reagerar med det kroppsliga sättet att lyssna på, det vill säga 

att barnet börjar röra sig till musiken. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) 

förklarar att musiken och tolkning av olika rörelserytmer har en stor roll i barnets 

motoriska utveckling. Klapp och rörelse till musik och sång stimulerar rytmen i 

barnets koordinationsförmåga. Dessa är grundläggande för rörelselösningar i kroppen 

och bidrar till inlärning av nya rörelser i exempelvis dans och lek. De delar av 

kroppen som samarbetar i rytmkänslan är framför allt muskel- och ledsinnena, synen 

och hörseln (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). I dansundervisning 

använder sig Elisabet Sjöstedt-Edelholm och Anne Wigert (2005) av musiken som ett 

hjälpmedel för att känna sin kropp och sina rörelser. Musikens roll är att inspirera, 

stimulera och förtydliga rörelsen i dansen. Då rörelsen är i fokus är det viktigt att 

musiken är genomtänkt, exempelvis ska inga stora orkesterverk användas då sådan 

typ av musik kan ta över rörelsens betydelse, menar författarna. Även pedagogens röst 

kan förtydliga rörelsens karaktär, men spelar pedagogen instrument till behövs ingen 

text, då barnen kan bli för fokuserade på att sjunga med eller mima. 
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2.8. Sociokulturell teori 

Ivar Bråten (1998) stödjer sig på Lev Semenovič Vygotskijs teorier inom psykologi 

och pedagogik. Speciellt är utvecklingspsykologin ett område Vygotskijs intresserar 

sig för, där människans utveckling av medvetandet påverkar stort på pedagogik och 

undervisning. Inom området finns även en social dimension: ”Den sociala aspekten på 

mänsklig erfarenhet och mellanmänsklig kommunikation gör att individen kan 

tillägna sig och införliva det enorma förrådet av andras upplevelser” (s. 14). Vidare 

beskriver Bråten (1998) att denna idé ligger till grund för Vygotskijs teori om 

sociokulturella processer i individens psykologi. Högre och lägre psykologiska 

processer skiljer sig kvalitativt från varandra. Den högre psykologiska processen 

utvecklas till en ny och är alltså inte en påbyggnad av den grundläggande lägre 

elementära processen. Denna utveckling sker i social aktivitet och innebär att barn lär 

och utvecklas i samspel med andra. När de senare befinner sig i en liknande situation 

fungerar de självständigt, då de överfört det sociala lärandet till sin egen psykologiska 

värld (Bråten, 1998). I likhet med Roger Säljö (2014) beskrivs lärande och utveckling 

som sociokulturella företeelser, vilka sker i sociala praktiker: ”Detta kan sägas vara 

lärandets traditionella sociala arkitektur med en cykel som går från deltagande som 

nybörjare, vilket ger erfarenhet, vilket i sin tur leder till att man kan uppträda som en 

kompetent aktör (s. 236). Processen för inlärning fanns i samhället redan innan den 

formaliserade utbildningen skapades. Idag finns lärprocesserna kvar i sociala 

sammanhang, där det råder en tillåtande attityd mot nybörjare (Säljö, 2014).  

 

Det finns även en annan bidragande faktor i förmedlingen av högre psykologiska 

processer, som kallas semiotisk meditation, enligt Bråten (1998). Detta innebär att 

tecken och symboler medverkar i processen och på så sätt är det sociala samspelet 

även ett språkligt samspel. Den högre psykologiska processen utvecklas av den 

sociokulturella aktivitet som uppstår i undervisningssammanhang. Här uppstår en 

tankegemenskap mellan barn och vuxna: ”I en sådan situation är det skillnaden mellan 

det som är barnets egna, självständiga prestationer och det som de kan klara i 

samarbete med en vuxen som är det intressantaste” (s. 23). Barnets potential i dess 

vidare utveckling förklaras i den närmaste utvecklingszonen. I denna finns ett 

samarbete mellan barnets spontanitet och den vuxnes vetenskapliga begreppstänkande 

och samspelet framhålls som grundläggande ”… för individens utveckling av 

medvetenhet om och kontroll över sin egen kunskap” (s. 23). Vidare förklarar Bråten 

(1998) att samspelet är en ömsesidig assistans, där barnet har den mest aktiva rollen. 

Det är inte en envägskommunikation, där den vuxna förmedlar kunskap till barnet. 

För att utveckling ska ske krävs det ett aktivt agerande från barnets sida, men även att 

pedagogen har kunskap om vilket djup barnet har i sin närmaste utvecklingszon. 

Pedagogen ska ha detta i åtanke vid planering av aktiviteter då aktiviteterna ska läggas 

på den nivå att barnet ska kunna ta störst plats och göra störst insats. Den närmaste 

utvecklingszonen beskrivs i en speciell ordningsföljd, på så sätt att den psykologiska 

utvecklingen sker efter inlärningstillfället och är alltså inte en förutsättning för 

undervisning och lärande. Enligt Bråten (1998) är den psykologiska utvecklingen 

beroende av undervisning: ”Detta perspektiv innebär också att den som vill föreställa 

sig hur nya psykologiska processer utvecklas, först och främst bör studera individen i 
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en undervisningssituation” (Bråten, 1998, s. 25). Säljö (2014) framhåller: ”Människor 

kan inte undvika att lära, och deltagande i olika former av verksamheter ger 

människor erfarenheter som de – på gott och ont – tar med sig” (s. 235).    
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3. Metod 

Här presenterar vi den metod vi valt och dess relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. Del ett beskriver den kvalitativa intervjumetoden samt hur vi använt 

oss av den tematiskt öppna intervjustrukturen (Patrik Aspers, 2011). Vidare följer 

urvalet i del två och efter det presenteras etiska överväganden i form av de 

forskningsetiska principerna. Slutligen beskriver vi genomförandet för insamlingen av 

vårt resultat.  

3.1. Val av datainsamlingsmetod 
Vi har valt kvalitativ intervju som metod, då en stor del av vårt syfte riktar sig till 

förhållningssätt och att vi vill synliggöra pedagogers egna erfarenheter och tankar. Bo 

Johansson och Per Olov Svedner (2010) framhåller att den kvalitativa intervjun är den 

metod som bäst synliggör detta i samklang med värderingar och attityder. Aspers 

(2011) menar att intervjun är en bra metod att använda då forskaren är ute efter en 

historia, som exempelvis inte går att observera: ”I grunden handlar samtalet för 

forskaren om att vara i kontakt med fältet för att skapa det empiriska underlaget” 

(Aspers, 2011, s. 139). Tidigare i vår utbildning har vi tillämpat intervju och även 

detta är ett argument för vårt val. 

 

Vår strävan var att utgå ifrån Aspers (2011) tematiskt öppna intervjustruktur, som 

liknar mer ett samtal där forskaren öppnar upp och ger den intervjuade en möjlighet 

till medkonstruktion av frågorna. Intervjufrågorna (se bilaga 1) har vi konstruerat 

tillsammans utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Fokus ligger mycket på 

informantens egna erfarenheter av och förhållningssätt till musik i 

förskoleverksamheten. De två inledande frågorna fungerar som uppvärmningsfrågor, 

som inte har någonting med undersökningens tema att göra, vilket är ett knep som 

Aspers (2011) tipsar om i situationer då informanten har svårt att komma igång med 

att prata. Teman för våra huvudfrågor handlar om informantens erfarenheter av musik, 

begreppet musikalitet, situationer i förskolan då musik används och reflektion i 

arbetslaget kring musik i förhållande till barns utveckling. Frågorna öppnar upp för 

diskussion kring hur informanten förhåller sig till musik i olika situationer och även 

detta är ett tips från Aspers (2011): ”Genom att hålla diskussionen på en konkret nivå, 

t.ex. genom att den intervjuade får tala om det praktiska som hon gör och att 

intervjuaren ställer uppföljningsfrågor som tar upp detta i detalj, underlättas dialogen” 

(s. 149). Vi har valt övergripande frågor i syfte att få en tematiskt öppen intervju, som 

ger informanten ett utrymme för reflektion och egna ståndpunkter. Enligt Aspers 

(2011) kan forskaren undvika att begränsa sig själv och det hen vill få svar på genom 

att välja ett tema eller område, och utifrån det välja vilka trådar som är relevanta för 

forskningens syfte att följa upp. Genom denna passiva roll kan forskaren styra 

samtalet indirekt (Aspers, 2011). 

3.2. Urval 

Informanterna är alla utbildade lärare, varav en är grundskollärare och tre är 

förskollärare. Grundskolläraren har tio års erfarenhet av arbete i förskola. 
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Informanterna jobbar på två olika kommunala förskolor, men alla jobbar på olika 

avdelningar. Detta i syfte att kunna jämföra arbets- och förhållningssätt och det kan 

vara intressant att undersöka eventuella skillnader mellan pedagoger som jobbar i 

samma verksamhet. Vi har valt att intervjua pedagoger på kommunala förskolor, då de 

följer samma styrdokument och inte har någon speciell pedagogisk inriktning. 

 

I val av förskolor har vi utnyttjat kontakter vilket resulterat i att vi känner tre av de 

fyra informanterna. Pål Repstad (2007) menar att det kan vara en fördel att i 

intervjusammanhang känna informanten, då det kan bidra till att hen berättar mer och 

att situationen känns mer bekväm än om informanten är okänd för forskaren. Dock 

menar författaren att informanten kan ha en större förståelse för vad forskaren är ute 

efter och att svaren därför kan förskönas (Repstad, 2007). I första hand efterfrågade vi 

pedagoger med extra stort intresse för musik, då vi ville få ut så mycket som möjligt 

av vårt valda område. Vi ville även att de skulle vara utbildade förskollärare, då vi vet 

av egna erfarenheter att det ingår musikundervisning i utbildningen. En informant 

berättade under intervjuns gång att hen är utbildad grundskollärare, men att det i 

utbildningen ingick musikundervisning. Därför spelar det ingen roll att hen inte är 

utbildad förskollärare. Oavsett utbildning är alla informanter skyldiga att följa Lpfö 

98/10 (Skolverket, 2010) i sina nuvarande jobb i förskolan. Därför räknar vi inte med 

något bortfall. För att finna variationer i informanternas uppfattningar kan det vara bra 

att intervjupersonerna har olika erfarenhetsbakgrund, menar Johansson och Svedner 

(2010). I vårt fall har informanterna väldigt olika erfarenheter av musik och det skiljer 

sig mycket i hur lång tid de jobbat i förskoleverksamhet. Spannet sträcker sig mellan 

fyra till 30 år. 

3.3. Etiska överväganden 
Vi tagit del av de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Johansson och Svedner (2010) belyser vikten av dessa grundprinciper i 

forskningssammanhang, då det är viktigt att visa hänsyn och respekt för alla 

medverkande i arbetet. Nedan följer en förklaring om vad de olika principerna innebär 

samt hur vi använde oss av dem innan, under och efter våra intervjuer. 

 

Informationskravet förklaras av regeln i Vetenskapsrådet (2002): ”Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka 

deras villighet att delta” (s. 7). Informanterna informerades muntligt via telefon om 

syftet med arbetet, vilken roll de hade och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan, då den är helt frivillig. Vid intervjutillfället informerades de både 

muntligt och skriftligt (se bilaga 2), med samma information de tidigare fått via 

telefon. Den skriftliga innehöll även våra kontaktuppgifter, för eventuella frågor från 

informanterna. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna ger sitt samtycke att 

medverka och att om de vill avbryta sin medverkan ska detta ske utan negativa 

konsekvenser. Informanterna gick med på att medverka genom att skriva på en 

samtyckesblankett (se bilaga 3) vid intervjutillfället, innehållande de forskningsetiska 

principerna. Göran Hermerén (2011) och Annica Löfdahl, Maria Hjalmarsson och 

Karin Franzén (2014) lyfter samtyckesblanketten som en viktig del tillsammans med 
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den muntliga och skriftliga informationen. Det möjliggör ett ställningstagande för 

informanten i undersökningen (Hermerén, 2011; Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 

2014). Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte kan ta del av uppgifter som 

skulle kunna röja intervjupersonernas identiteter. Vid intervjutillfället informerade vi 

om att ingen annan än vi tar del av de medverkandes personuppgifter, att namn är 

fingerade och att information kring vilken förskoleverksamhet informanten jobbar i 

aldrig kommer nämnas i arbetet. Vetenskapsrådet (2002): ”Åtgärder måste vidtas för 

att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av 

individer” (s. 13). Med detta i åtanke har vi även valt att neutralisera eventuella 

dialekter och använda samma skriftspråk för alla informanter i uppsatsen. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter och information utifrån intervjuerna enbart 

kommer användas i forskningssyfte och lämnas inte ut för exempelvis kommersiellt 

bruk och detta meddelades vid intervjutillfället. När arbetet är färdigt för publikation 

kontaktar vi våra informanter och berättar var de kan hitta det. Att informera om detta 

är en rekommendation (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.4. Genomförande 

Vi började med att kontakta varsin förskolechef på de förskolor vi var intresserade av 

att komma till. Vi presenterade oss och syftet med arbetet och berättade även att vi var 

ute efter två utbildade förskollärare, som gärna fick vara intresserade av musik. Vi 

fick efter det möjlighet att prata med alla informanter på telefon för att bestämma dag 

och tid för intervjun. Vi informerade även dem om arbetets syfte och att vi valt 

ljudinspelning som verktyg för datainsamlingen. Detta är något som Aspers (2011) 

belyser när han menar att förbereda informanten och att inleda en kontakt innan 

intervjun kan minska eventuella obehagskänslor för den som ska intervjuas. Vi 

genomförde två intervjuer var. Intervjuerna hölls individuellt i enskilda rum på de 

aktuella förskolorna. Ljudinspelningsverktyg var mobiltelefon och surfplatta. En av 

oss har tidigare jobbat med de informanter som hen intervjuade och har därför sett hur 

pedagogerna använt sig av musik i verksamheten. Vid varje intervjutillfälle fick 

informanterna muntlig information om oss, syftet med undersökningen, deras 

medverkande roll i arbetet samt de forskningsetiska principerna. Intervjuerna tog 

mellan 23 till 37 minuter att genomföra. 

 

När intervjuerna var genomförda började vi med transkriberingen, som Aspers (2011) 

lyfter som ett arbetsmaterial för analys och kodning. Vi transkriberade en egen 

intervju var och de andra två bytte vi med varandra i syfte att lättare få en förståelse 

för varandras intervjuer, för att sedan kunna analysera resultatet på ett bättre sätt. 

Förklaringen till varför vi inte bytte alla är att vi kom på detta då vi redan börjat 

transkribera våra första. Att forska tillsammans med någon annan innebär för oss en 

gemenskap och en bredare kompetens inom området, vilket även Hermerén (2011) 

beskriver. 
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4. Resultat och analys 

I resultatets inledande del presenteras pedagogernas utbildning och erfarenheter av 

förskolans verksamhet. I del två beskrivs deras erfarenheter av musik samt 

reflektioner om hur dessa påverkar förhållningssättet till musik i förskolan. Situationer 

i verksamheten där musiken framträder presenteras i del tre. Här beskrivs även hur 

musiken används och i vilket syfte. Del fyra lyfter pedagogernas definitioner av 

begreppet musikalisk och hur musikalitet visar sig hos barn. Den femte och 

avslutande delen visar vilken plats musiken har i arbetslagsreflektioner. 

4.1. Utbildning och erfarenhet 

I nedanstående tabell presenterar vi pedagogernas utbildning och erfarenhet av 

förskolans verksamhet. Detta inkluderar även vilka åldrar pedagogerna har mest 

erfarenhet av samt hur gamla barnen är där de jobbar just nu. De avdelningar där 

barnen är mellan ett till fem år kallar vi åldersblandade. Pedagogernas namn är 

fingerade till mer könsneutrala namn av anonymitetsskäl och vi har även valt att 

använda oss av begreppet hen istället för han eller hon, då vi anser att informanternas 

könstillhörighet inte är relevant för studiens syfte. Kim jobbar på samma förskola som 

Robin. Alex och Love jobbar tillsammans på en annan förskola.  

 

Tabell. En överblick av informanternas utbildning och erfarenhet inom 

förskoleverksamhet. 

Fingerade 

namn 

Utbildning Arbete i 

förskola 

Ålder hen 

har störst 

erfarenhet 

av 

Barnens ålder 

på nuvarande 

avdelning  

Kim Förskollärare ca 30 år 1-5 år 1-5 år 

Alex Förskollärare  ca 4 år 3-5 år 1-2 år 

Love  Förskollärare  ca 5-6 år 1-5 år 3-5 år 

Robin Grundskollärare ca 10 år  1-5 år 1-5 år 

 

4.1.1. Erfarenhet av musik 

Musik har alltid varit en självklar del i Kims familj, som hen beskriver som 

musikalisk. Många av släktingarna har egna band, några är kyrkomusiker och vid 

släktsammankomster musiceras det ofta. Hen har både spelat tvärflöjt och gitarr, 

dansat bugg och salsa samt sjungit i kör, vilket hen fortfarande gör idag. Hen berättar 

att musiken alltid haft en betydelsefull roll i hens liv. Hemma lyssnar hen på musik 

och ser gärna tv-program med samma innehåll. Pedagogen skriver även egna låtar. 

Alex uttrycker att hen själv inte har mer erfarenhet av musik än någon annan. Hen har 
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tagit lektioner i gitarr och piano och hemma spelade hen blockflöjt med sin mamma. 

Den koppling hen har till musik idag är att lyssna. Love har ingen erfarenhet av musik 

hemifrån, då det aldrig har funnits något intresse i familjen. Ingen har exempelvis 

spelat något instrument, utan familjen har haft större fokus på sport. Intresset för att 

lyssna på musik har dock alltid funnits. Hen reflekterar även över erfarenheter från sin 

utbildning och vilken roll musiken hade: ”Jag tror vi hade en vecka under 

utbildningen och då var det musik och bild i den veckan, så det var ju en väldigt liten 

del.” Love förklarar vidare att det fanns kurser att välja som var inriktade på musik, 

men att hen valde andra kurser som just då var mer intressanta. En annan pedagog 

som nämner musik i sin utbildning är Robin: ”När jag gick lärarutbildningen [...] hade 

vi fem poäng musik. Så jag lärde mig spela Balladen om den kaxiga myran på gitarr.” 

I sin ungdom lyssnade hen ibland på radions topplistor, men nu mera förekommer 

musik bara då hen går ut på krogen och hen spelar inget instrument: ”Aldrig att jag 

sätter igång musik när jag kommer hem för då vill jag ha tyst eller lyssna på 

ljudböcker och pratprogram. Jag är jättetråkig.” 

 

Analys: Pedagogerna har väldigt olika erfarenheter av musik och speciellt skiljer sig 

deras upplevelser under uppväxten från varandra. Två av pedagogerna har under sin 

uppväxt fått möjlighet till musikutbildning då de spelat olika instrument. Detta kan ha 

en betydelse för förhållningssättet till musik, då barns hjärnor utvecklas annorlunda 

om de får tidig formell musikundervisning än de som inte erbjuds den möjligheten 

(Calissendorff, 2012). Författaren menar att det kan resultera till att de reagerar 

snabbare och starkare på musikaliska uppgifter jämfört med de som har mindre 

erfarenheter. Pedagogernas olika musikaliska kompetenser kan påverka deras 

självförtroende i musikutövandet (Ehrlin, 2012). Utifrån målen i Lpfö 98/10 kan vi 

läsa att barnen ska få möjlighet till att uttrycka sig och kommunicera genom sång och 

musik (Skolverket, 2010). Trots att erfarenheterna skiljer sig åt har pedagogerna 

samma förutsättningar att kunna skapa miljöer i förskolan för att främja de estetiska 

uttrycksformerna. Detta enligt Söderman (2012), som även menar att det i detta fall 

inte krävs någon speciell musikutbildning. 

4.1.2. Hur erfarenhet påverkar förhållningssätt i det didaktiska arbetet med 

musik 

Kim tror att erfarenheter påverkar mycket och hen ser sin breda erfarenhetsbakgrund 

som en tillgång till barnens musikaliska utveckling. Hen lägger vikt vid att 

kompetensen spelar roll: 

 

Men om du själv som pedagog inte sjunger rätt melodi, hur ska du då kunna lära ut 

rätt melodi? […] Vi säger att du ska gå på en fotbollsträning och har en tränare som 

inte har haft med fotboll att göra, det är väl klart att det spelar roll. Hur du förmedlar 

lusten till fotboll, det är ju samma sak med musik (Kim). 

 

Samtidigt säger hen att det är viktigt att pedagoger använder sig av musik trots att de 

inte har så mycket erfarenheter, men att man har sina favoritområden. Kim belyser 

vikten av att alla kan ge barnen en positiv upplevelse av att sjunga och spela. Enligt 

Alex påverkar förhållningssättet mycket, exempelvis barnens uppfattning av musik. 
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Den positiva inställning till musik som barnen visat på avdelningen har bidragit till att 

pedagogen fått en annan uppfattning om musikens roll. Hen ser till sina egna 

bristande musikkunskaper och menar att de begränsar barnen. Samtidigt säger 

pedagogen att det finns delar hen kan erbjuda: 

 

Kanske inte jätteavancerade grejer såklart, men dom är ju små […] men dans och 

sång, rytmik och sådant där har jag ju ändå med mig i små mått, någonting som 

jag kan använda mig av. 

 

Alex förklarar att hen tagit tag i sin musikaliska utveckling: ”Jag håller på att lära mig 

spela gitarr igen. Jag har ju glömt bort väldigt mycket, men jag håller ju på med det 

för att föra in det i barngruppen också.” Pedagogen reflekterar mycket över sin egen 

ledarroll. Om en musikstund inte gått som hen planerat brukar hen fundera över 

varför. Tankarna fokuserar då på om aktiviteten inte varit tillräckligt intressant för 

barnen och att hen i fortsättningen behöver visa mer av sin egen glädje och sitt 

intresse. Love tror det spelar stor roll att hen inte är speciellt intresserad. Hen menar 

att det pedagogerna brinner för används mer i barngruppen. I sin utbildning valde hen 

att läsa andra kurser än just musik. Det har bidragit till att hen i första hand väljer att 

göra andra saker tillsammans med barnen, men drar sig inte för att jobba med musik 

ändå. Hen hade gärna haft mer erfarenhet, men lär sig genom att se hur kollegorna 

gör. Pedagogen känner glädje i jobbet med musik, då barnen är glada och visar stort 

intresse. Robin menar att om hen haft mer erfarenheter, exempelvis om hen spelat 

något instrument, hade hen använt sig av musiken på ett annat sätt tillsammans med 

barnen. Hen struntar dock i sina bristande musikaliska kunskaper: ”Nu spelar jag ju 

inget instrument, så jag får använda min icke-sångröst. Men det går bra ändå!” Om 

någon i arbetslaget hade kunnat spela, menar pedagogen att de hade kunnat 

komplettera varandra. Hen förtydligar: ”Jag skulle dräpa mig om jag skulle lära mig 

spela något instrument! Alltså allvarligt, jag är helt jävla kass.” Pedagogen nämner 

musik i läroplanen och att hens bristande kunskaper kan bidra till att uttrycksmedlet 

glöms bort. Vid ett studiebesök i en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Italien blev 

hen glatt överraskad. Tvååringar lyssnade efter olika ljud när de spelade på trummor 

av olika slag: ”Det var trummor överallt i olika storlekar. Det var spännande. Det var 

många som reflekterade över 'men hur kan personalen stå ut här!' [skratt] Tvååringar, 

boom, boom, boom!” Att barnen lekte och utforskade olika ljud fascinerade Robin 

och hen tycker det skulle vara roligt att ha trummor på sin avdelning idag. 

 

Analys: Alla informanter tror att deras erfarenheter påverkar förhållningssättet 

mycket. Då Sæther (2014a) framhåller att musiken är viktig för människan oavsett 

musikaliska färdigheter och kunskaper är det betydelsefullt för förskolans verksamhet 

att pedagogerna använder sig av musik. Höga krav bör ställas på pedagogers 

didaktiskt medvetna val för att estetiska ämnen ska få möjlighet att utvecklas och 

legitimeras och valen bör grundas på kunskap om konstnärliga uttrycksmedel, enligt 

Lindgren (2013). Alla informanter använder sig av musik på ett eller annat sätt. Kim 

ser sin breda erfarenhetsbakgrund som en tillgång till barnens musikaliska utveckling. 

Hen menar att kompetensen har en betydelse, men att det inte är en avgörande faktor 



 

21 

 

för det didaktiska arbetet med musik. Vi likställer Kims musikaliska kunskaper till det 

Ehrlin (2012) lyfter som musikalisk kompetens, exempelvis instrumental skicklighet 

och kunskap i att komponera. De andra tre nämner att de har någon form av brist i sin 

musikaliska kompetens, men ingen av dem drar sig för att använda sig av musik 

tillsammans med barnen. Love belyser dock att dessa bristande kunskaper kan leda till 

att pedagoger väljer att jobba med andra områden. Att pedagogerna använder sig av 

musik trots att nästan alla beskriver sina brister kan likställas med Söderman (2012), 

som hävdar att pedagoger ska se sina bristande musikaliska kunskaper som en fördel 

istället för nackdel. Då Robin berättar att hen sjunger trots sin ”icke-sångröst”, visar 

det att hen struntar i sin bristande kunskap. Kunskaperna blir en tillgång till förskolans 

lekfulla atmosfär (Söderman, 2012). 

4.2. Musik som transfereffekt 

Pedagogerna målar upp en bild av att musik kan användas som ett uttrycksmedel, för 

att lära andra ämnen. Kim: ”Syftet med musik, alltså det kan ju vara hur mycket som 

helst.” Hen nämner exempelvis att naturvetenskap kan utvecklas. Robin beskriver 

musiken som ”... en outtömlig skatt.” Samtliga pedagoger lyfter träning av barnens 

språkutveckling som det främsta syftet på samlingar. 

4.2.1. Språk och matematik 

Informanterna menar att rim och ramsor kommer fram i sånger och Kim beskriver hur 

språkljuden kan bli tydliga för barnen: ”Det är rabbel-ramsor, till exempel få in 

mycket r-träning.” Love berättar om en språkpenna de hade på hens gamla arbetsplats. 

Denna användes för att översätta sånger till andra språk och barnen sjöng och dansade 

till musiken pennan spelade. Den förvarades i en låda, som barnen hade tillgång till 

när de ville. Pedagogerna använde den ibland på samlingarna. Flerspråkighet är något 

som fler pedagoger nämner. Kim: ”För barn som har två språk är ju musik 

förträffligt.” På samlingarna visar sig takt och rytm i musiken. Det nämner alla 

informanter. Kim och Love använder det bland annat i syftet att träna matematik. 

Love beskriver: ”Om man klappar till musiken så är det ju lite takt.” Hen menar att 

takten ger barnen möjlighet att räkna i musiken. Matematikträning brukar inte vara 

syftet vid musikstunderna tillsammans med barnen, hen har dock i efterhand kommit 

på att barnen tränar det också. Kim menar att musik är ett bra hjälpmedel för 

matematikförståelsen genom att musik har liknande mönster i sig: ”När man klappar 

takt eller vad som helst, lång-lång-kort, lång-lång-kort.” 

4.2.2. Motorik, dans och rörelse 

Genom takt och rytm i klapp- och rörelselekar utvecklar barnen även sin motorik, 

enligt Love och Alex. Love har sett att barn upplever musik med hela kroppen och 

beskriver: ”Just att sitta ner till det kan vara svårt, för att man vill röra hela kroppen.” 

För det mesta använder Alex musik för att stimulera motorikträningen, men berättar 

att samlingen även är en stund där barnen kan få träna på att sitta still och ibland är 

detta ett syfte när hen sjunger med barnen. På pedagogernas förskola finns ett 

rörelserum med en projektor. Där brukar videoklipp spelas upp och Alex förklarar att 

hens avdelning började använda sig av rummet då barnen visat stort intresse för ett 

populärt barnprogram. Nu har de börjat införa sånger som de även sjunger på 
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samlingar. Robin nämner rörelser till musik ”... så får man med den biten också.” Hen 

berättar att barnen erbjuds musik i gymnastiksalen. I ett temaarbete använde hen 

musik från olika kulturer i syfte att barnen skulle få uppleva olika slags musikgenrer 

genom dans. 

4.2.3. Sinnesstämningar 
Kim använder gärna musik för att skapa en speciell sinnesstämning. Hen reflekterar 

mycket över vilken kraft musiken har: ”Det är ganska häftigt, att man kan påverkas så 

mycket.” Pedagogen använder exempelvis musik för lugnets skull i början på dagen 

och vid sovvila. På sovvilan använder hen en applikation på telefonen för att spela 

upp klassisk musik, ibland tillsammans med inspelat fågelkvitter. Även Robin 

använder musiken för att få en lugn start på dagen och på eftermiddagarna har 

pedagogens avdelning ibland avslappning. Hen ser musiken som en inspirationskälla, 

då barnen exempelvis ska in i lek eller när barnen målar. Barnen på Alex avdelning 

sjunger nästa hela tiden. Ibland finner Alex det nödvändigt att be barnen ta en paus, 

för att få en lugnare stämning vid exempelvis mat- och sovsituationer. Gemenskapen i 

musik är något som två av pedagogerna belyser som ett separat syfte. Robin och Alex 

nämner storsjung, där alla avdelningar på deras respektive förskolor samlas och 

sjunger tillsammans. Alex: ”När vi har storsjung så är ju det största syftet att vi ska 

träffas allihop i hela huset och se varandra.” Love menar att gemenskapen och att få 

ingå i ett socialt sammanhang är ett syfte i alla samlingar på avdelningen. 

4.2.4. Musik som uttrycksmedel 

Några menar att glädje är en central del i musikupplevelsen. Alex upplever musik som 

något lustfyllt och hen ser en glädje hos barnen när de hör musik de känner igen. Kim 

beskriver att syftet med musik är att glädjas och njuta av den i så stor grad som 

möjligt. Tre av fyra pedagoger menar att musiken kan ge barnen möjlighet att uttrycka 

känslor och ibland är detta ett specifikt syfte. Love berättar om ett temaarbete på 

förskolan hen jobbade på förut. Temat var känslor och musik var en av 

uttrycksformerna de använde sig av. Barnen fick exempelvis ta med sig arg musik 

hemifrån. På förskolan skulle barnet sedan beskriva vilken känsla låten förmedlade 

och efter det fick alla uttrycka känslan till musiken. Pedagogen beskriver syftet: ”Hur 

man kan uppleva musik på olika sätt. Finns det arg musik och vad är det?” Kim anser 

att genom sång och musik kan barnen bearbeta känslor och berätta något för någon 

annan. Hen beskriver även en målningssituation där barnen fick lyssna på musik och 

måla det de hörde. Hen beskriver hur barnen påverkades: ”När det var sådär åskigt 

och bullrigt, då var det mycket svart och brunt och rött. När det vart fin stämning var 

det mer gult, grönt och orange.” 

 

Analys: Pedagogerna lyfter att musik som uttrycksform har en positiv effekt på andra 

ämnen och ses som ett verktyg. Detta stämmer överens med den transfereffekt som 

Calissendorff (2012) och Ehrlin (2012) beskriver. Att musik är ett verktyg kopplar vi 

till målen i Lpfö 98/10, där musik ska användas som ett uttrycksmedel (Skolverket, 

2010). Detta belyser att pedagogerna är medvetna om sitt pedagogiska uppdrag. 
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Att talspråksutvecklingen stimuleras av rim och ramsor framhåller Pramling 

Samuelsson (2008) och alla informanter lägger stor vikt vid språkutvecklingen. Både 

Pramling Samuelsson (2008) och Söderman (2012) menar att musik kan vara ett 

hjälpmedel för den matematiska utvecklingen. Love berättar att hen inte har något 

tydligt syfte kring matematik på musikstunderna, men att hen kan komma på det i 

efterhand. Vi ser att samband med Riddersporre (2012), som beskriver en oklarhet 

kring syftet i förskolans musikstunder samt hur de genomförs. Trots pedagogernas 

breda förhållningssätt kring musik, så menar författaren att det musiceras oavsett hur 

det går till väga (Riddersporre, 2012). Utifrån de samband pedagogerna ser mellan 

musik och motorik kopplar vi till perspektivet i Langlo Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt (2002) att rörelserytmer och musik lägger en grund för barns motoriska 

utveckling. En av pedagogerna använde sig av fågelkvitter och detta kopplar vi till de 

inspelade djurläten, som Sjöstedt-Edelholm och Wigert (2005) använder sig av för att 

skapa en speciell stämning. Vi kan här se ett samband med den tekniska utveckling 

som skett under 2000 talet, vilken Holgersen (2012) talar om. Två av pedagogerna 

använder musik för att skapa en specifik sinnesstämning. Syftet kopplar vi till 

Holgersen (2012) som tar upp begreppet perception, d.v.s. sinnesförnimmelser. 

Författaren beskriver att perception är ett av de första perspektiven som hade stor 

inverkan i de barnträdgårdar som fanns på 1800-talets mitt. Musiken är viktig för oss 

alla, då den exempelvis hjälper oss uttrycka känslor (Sæther, 2014a). Pedagogernas 

tankar om känslor stöds av Skolverket (2010), som lyfter att barnen ska utveckla ”... 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter” (s. 10) genom bl.a. 

musik. Alla pedagoger är eniga om att musiken är en källa till glädje, i likhet med vad 

Ehrlin (2012) sett i sina observationer. Gemenskapen och att utöva musik i ett socialt 

sammanhang stöds av den sociokulturella teorin där barns högre psykologiska 

processer bildas i samspel med andra (Bråten, 1998). Musik är en social uttrycksform, 

vilket kan vara förklaringen till att musik är så tilltalande för människan (Sæther, 

2014b). 

4.3. Musik som egenvärde 

Musikens egenvärde framträder genom några pedagogers beskrivningar. De nämner 

att barns intresse ligger i fokus, både vid planerade och spontana situationer. Trots få 

tillfällen nämner bland annat Robin att hen spelar instrument tillsammans med barnen. 

4.3.1. Barns intresse 

Alla informanter menar att musik vanligast förekommer på planerade samlingar. Love 

har en vilja att använda musik i mer spontana situationer och tror att barnen i 

jämförelse med samlingar skulle få mer inflytande. Hen är dock osäker på hur 

musiken kan användas: ”Vi delar frukt, det är matematik. Men kan vi använda oss av 

musik på ett mer spontant sätt?” Kim utgår ofta från det barnen visar intresse för i de 

spontana situationerna och att dessa tillfällen är viktiga. Exempelvis beskrivs en 

lunchsituation där hen sjunger om bananerna som barnen får. Även Alex fångar upp 

barnens intresse, då hen sjunger med och gör rörelser till barnens spontan-sång i den 

fria leken. Oftast låter hen barnen sjunga själva. 
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4.3.2. Rytmik  

Alex nämner att barnen tränar sin rytmik, då musik används i rörelselekar. Enligt 

Robin finns rytmik i ramsor och i användandet av olika instrument. På 

småbarnssamlingen, som hen brukar hålla i, används rytmikägg tillsammans med 

barnen. Pedagogen menar att syftet är att utveckla barnens rytmik och att barnen ska 

få ”... skaka, skaka, skaka och känna skillnaden.” Love säger att de ibland brukar ha 

instrument som de skickar vidare från barn till barn. 

 

Analys: Enligt alla informanter är det främst under samlingar som musik förekommer 

i förskolan. Samma resultat fick Ehrlin (2012) i sina observationer. Detta talar för den 

sociokulturella teorin där barn utvecklas i samspel med andra (Bråten, 1998; Säljö, 

2014). Några informanter menar att musiken har en betydande roll i spontana 

situationer. Här kan de följa barnens intresse och är inte lika styrda av samlingens 

planerade form. Pedagogerna följer Lpfö 98/10 genom att ta vara på barnens drivkraft 

i lek och skapande (Skolverket, 2010). Ehrlin (2012) menar att pedagoger kan 

observera barnens musikalitet och att denna kan vara ett utgångsläge för hur 

pedagogerna väljer att använda musiken. Alex berättar att hen ibland sjunger med 

barnen och rör sig till deras spontana sång. Att pedagogen uppmärksammar barnens 

estetiska uttryck är något som Sæther (2014c) lägger vikt vid. Det gynnar barnens 

skaparkraft och författaren menar att det även är viktigt att vuxna visar sitt eget 

estetiska uttryckssätt, vilket Alex gör då hen möter barnen i deras musicerande. 

Samarbetet beskrivs i den närmaste utvecklingszonen, där barnets spontanitet och den 

vuxnes vetenskapliga begreppstänkande möts (Bråten, 1998). En pedagog ser rytmik 

som ett specifikt syfte med musiken, vilket är ett av musikens grundelement. 

Calissendorff (2012) framhäver vikten av att synliggöra musikens grundelement för 

att ge barnen möjlighet att utveckla deras musikaliska kunskaper. Författaren belyser 

att barn borde få möjlighet till musik som egenvärde. 

4.4. Musikalitet 

I den första delen definierar pedagogerna begreppet musikalitet och om det är en 

medfödd förmåga. Den andra delen beskriver hur pedagogerna uppfattar barns 

musikalitet. Bland annat visar den sig genom barns stora intresse och starka reaktioner 

då de upplever musik. 

4.4.1. Begreppet musikalitet 
Kim framhäver musikalitet som ett gehör, som innebär att ha förmågan att urskilja 

variationer i sånger samt att kunna återskapa dem. Robin och Love beskriver 

musikalitet på samma sätt. Robin framhåller förmågan att kunna uttrycka sig genom 

sång och reflekterar även om dans kan ingå i begreppet: ”Det borde vara så.” Alex 

uppfattningar om musikalitet skiljer sig från de andras: ”Att man kan känna glädjen i 

musiken.” Hen tror att de flesta tänker på att kunna spela instrument eller att sjunga 

bra. För hen är musikalitet dock att man njuter av att vara i kontakt med musik. Trots 

detta menar hen att det även kan innebära en viss instrumentkännedom. Informanterna 

tror att alla har en medfödd förmåga att kunna uttrycka sig musikaliskt. Kim 

jämställer musikalitet med andra genetiska arv, exempelvis bollkänsla och bruna 
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ögon. Hen beskriver att det är en känsla som påverkar hur musikalisk man är: ”Det är 

som en fotbollsspelare, alla kan lära sig att göra en överstegsfint, men alla kanske inte 

kan göra det i fart lika bra som Zlatan.” Även Alex och Love tror att vissa har lättare 

att träna upp sin musikalitet än andra. Vare sig man har en medfödd förmåga eller inte 

kan alla träna sig till att bli bra på exempelvis ett instrument. Love belyser att 

omgivningen påverkar i hög grad: ”Sen kan man bli intresserad av det ändå, men jag 

tror att man påverkas mycket av familj och nära vänner.” Alex menar att den 

medfödda talangen inte avgör om du är musikalisk eller inte: ”Man behöver ju inte 

vara extra kunnig inom musikämnet för att vara musikalisk.” 

4.4.2. Barns musikalitet 

Robin beskriver att varje barn har det inom sig, att de tycker om att uttrycka sig 

genom musik och att det gör dem musikaliska. Hen ger exempel på sin dotter som 

sjöng i kör vid tidig ålder. Då hon blev äldre blev det tvärstopp, eftersom hon tyckte 

det blev pinsamt att sjunga. Robin menar att vi vid stigande ålder blir hämmade i vårt 

musikaliska uttryck, eftersom det övergår i prestation istället för glädje: ”Då barn är 

sju-åtta år är det pinsamt att sjunga högt eller dansa helt hysteriskt, för då kanske man 

känner sig dum [...] Små barn bara uttrycker sig.” Love upplever att barn 

experimenterar med olika ljud: ”Det här att stå och banka.” Hen och Alex beskriver att 

barnen upplever musik med hela kroppen och ofta reagerar de genom att hoppa och 

dansa. De menar att barns musikaliska uttryck syns för att de rycks med i musiken och 

känner glädje i den. Kim förklarar att hen ser skillnad bland barnens musikaliska 

uttryck på sin avdelning. Hen ger exempel på barns sång och att vissa har en bättre 

känsla och tydligare melodi än andra. Kim tydliggör att även om vissa befinner sig på 

olika musikaliska nivåer, så hindrar det inte att alla kan ha roligt med musik.  

 

Analys: Pedagogerna har olika uppfattningar och tolkningar om vad musikalitet är. 

Detta kan likställas med Sæther (2014b), som även menar att pedagogers perspektiv 

på musikalitet påverkar barnens musikaliska utveckling. Angelo (2014) belyser att det 

även har stor betydelse för pedagogers praktiska arbete med musik. Enligt alla 

informanter är musikalitet något alla föds med. Det talar emot det absoluta synsättet i 

Ehrlin (2012), som innebär att vissa föds musikaliska och andra inte. Det finns även 

likheter mellan pedagogerna och det relativistiska perspektivet, där alla människor 

anses ha samma förutsättningar att bli musikaliska (Ehrlin, 2012). Några pedagogers 

resonemang kring att vissa har lättare att utvecklas musikaliskt kan vi likställa med 

beskrivningen i Riddersporre (2012), att barn har olika känslighet för musikens 

innehåll. På grund av detta menar författaren att barnens har olika förutsättningar i 

förskolan. Sæther (2014b) beskriver att barns musikaliska utveckling sker redan i 

fosterstadiet och utvecklas under spädbarnsåren genom samspel med föräldrarna. 

Musikaliskt- och socialt samspel ligger väldigt nära varandra och det uppstår en 

gemenskap (Sæther, 2014b). Musikalitet utvecklas i samklang med den omgivning 

människan befinner sig i och detta lyfter speciellt Love. I likhet med den 

sociokulturella teorin har omgivningen och sociala aktiviteter en betydande roll för 

barnets vidare utveckling (Bråten, 1998; Säljö, 2014). Omgivningen påverkar barns 

musikaliska utveckling stort. Det genetiska arvet avgör inte om barnet är musikaliskt 
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(Pramling Samuelsson, 2008). Sæther (2014b) framhäver att barn tidigt visar en 

känsloladdad koppling till musik i olika former, vilket alla informanter upplever. 

Vidare belyser författaren att barn visar sig reagera på olika sätt till musik, exempelvis 

genom att barnen dansar eller rör sig på andra sätt. Pedagogernas upplevelser kring 

barns positiva reaktioner till musiken stämmer väl överens med det Söderman (2012) 

påstår om att alla barn blir musikaliska eftersom de tycker om musik. Att 

musikundervisning är viktig för alla, oavsett om man anses vara musikalisk eller inte 

stöds av det relativistiska perspektivet (Ehrlin, 2012). 

4.5. Arbetslagsreflektioner 

Tre av fyra pedagoger beskriver att de inte reflekterar kring musik i samband med 

barns lärande tillsammans med sina kollegor. Love: ”Om man tänker så är det ju en 

ganska stor del.” Hen menar att andra områden prioreterars över musiken, bland annat 

miljön och hur den utformas. Det finns även en chans att man glömmer bort att 

reflektera kring det man jobbar med, oavsett vilket ämne det är. Robin: ”Man skulle 

kunna utveckla oerhört om man hade lite fokus på det.” På avdelningen där Robin 

jobbar reflekterar de mer kring matematik och språk än musik. Arbetslaget prioriterar 

andra mål från Lpfö 98/10. Pedagogerna på avdelningen har valt ut musik som passar 

till specifika situationer, exempelvis avslappning. De utgår även från barnens intresse. 

Kim förklarar att de brukar reflektera kring vilka uttrycksformer som ska användas i 

olika projekt eller teman: ”Det är ju Karl Knut då. Både mask-sånger, men även 

kompis-sånger, för han blir ju vän med en mask.” Vidare beskriver Kim att de 

reflekterar kring barnens språkliga utveckling och vilka låtar som kan stimulera detta. 

Hen påpekar att ju längre man jobbar krävs det inte lika mycket reflektion kring 

musik, eftersom man ofta vet vilka låtar som fungerar i olika sammanhang. Alex 

förklarar att de tillsammans i arbetslaget försöker skapa en vardag tillsammans och 

fokus ligger på att göra dagen så lustfylld som möjligt för barnen. Sånger till 

samlingarna är bestämda i förväg, men de har inte reflekterat över syftet: ”Det ska vi 

ju göra såklart.”  

 

Analys: Informanternas svar visar att musik i relation till barns utveckling sällan 

benämns i arbetslagets reflektioner. Andra ämnen prioriteras. Detta kan likställas med 

Riddersporre (2012), som framhåller att musiken i jämförelse med andra ämnen 

ständigt måste legitimeras. Författaren menar att det finns en tydlig hierarki 

(Riddersporre 2012), vilket vi ser i Loves förklaring om att miljöns utformning ofta är 

i fokus. Utifrån pedagogernas beskrivningar ser vi ett samband med Ehrlin (2012), 

som menar att musiken har ”... en oreflekterad plats i det dagliga arbetet på en 

förskola trots att läroplanen sätter upp mål att sträva emot inom området musik” (s. 

164). Varken musik som egenvärde eller musikalitet diskuteras i pedagogernas 

arbetslag. Musikalitet är en av de grundläggande aspekterna i att vara människa och 

därför är det viktigt att förskollärare diskuterar innebörden av begreppet (Angelo, 

2014). Författaren menar att musikalitet inte ska utelämnas i samtal bara för att det 

inte specifikt är musiken som diskuteras. 
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5. Diskussion 

Vi har valt att dela upp diskussionen i fyra delar; metoddiskussion, resultatdiskussion, 

studiens relevans för förskolläraryrket och vidare forskning. I metoddiskussionen 

lyfter vi hur det är att känna informanter och på vilket sätt det påverkat 

intervjusituationerna. Vidare diskuteras fördelar och nackdelar med att vi genomfört 

två intervjuer var samt att transkribera varandras intervjuer. I resultatdiskussionen 

diskuterar vi om pedagogerna använder musik som egenvärde eller som verktyg i 

förskolan. Syftet med musik påverkas av musikaliska erfarenheter, styrdokument samt 

uppfattning av musikalitet. Hur musikalitet definieras får en betydelse för musikens 

legitimitet. Avslutningsvis dras slutsatser och vi belyser även på vilket sätt denna 

studie har en relevans för förskolläraryrket samt vidare forskning. 

5.1. Metoddiskussion 

I första hand valde vi att kontakta förskolor med pedagoger som vi känner, då vi ville 

skapa en bra första kontakt och avslappnade intervjusituationer. Det resulterade i att vi 

kände tre av fyra informanter och som vi trodde påverkade det intervjusituationerna. 

Repstad (2007) lägger fram både fördelar och nackdelar med att känna informanter. 

Intervjusituationen kan bli mer avslappnad, men samtidigt kan informanten ge svar 

som hen vet att forskaren är ute efter. Vi upplever att situationerna blev mer 

avslappnade än i den intervju där pedagogen var okänd. Att informanterna kan 

försköna sina svar har vi däremot inte upplevt. De har varit ärliga och ibland till och 

med nedvärderat sig själva, då de exempelvis pratar om sin musikaliska kompetens. 

Att vi delat upp intervjuerna har bidragit till att det ibland varit svårt att tolka 

transkriberingarna. Den som inte känner informanten skapar en bild endast utifrån 

transkriberingarna. Vi upplever dock att den som känner informanten kan ha en annan 

förståelse för vad pedagogen menar. Detta har bidragit till fler intressanta diskussioner 

angående hur pedagogerna egentligen ser på musik. Att känna informanter har därför 

varit en fördel för vår studie. Vi ville även att våra informanter skulle ha någon form 

av musikintresse för att stärka studiens syfte. Då vi i första hand tog kontakt med 

pedagoger vi känner, kom pedagogernas intresse i skymundan. Något positivt som 

detta medfört är att informanterna har väldigt olika erfarenheter och intresse av musik. 

Detta stöds i positiv bemärkelse av Johansson och Svedner (2010). Vi anser att de 

olika erfarenheterna bidragit till att vi fått ett mer varierat resultat, än om 

pedagogernas musikaliska erfarenheter varit mer jämlika. 

 

Vi utförde två intervjuer var. I och med att vi är två olika individer formades 

intervjuerna olika. Samtidigt mötte vi olika personer, som svarade på olika sätt och 

pratade olika mycket. Vi valde ibland att följa upp olika saker och ställde därför olika 

följdfrågor. Detta har bidragit till att vi i vissa fall inte kunnat jämföra svar mellan 

informanterna. Då frågorna ibland ställts olika har vi fått ett bredare resultat. Därmed 

har vi blivit tvungna att ibland läsa mellan raderna för att förstå vad pedagogerna 

menar. Hade båda varit med vid alla intervjutillfällen hade vi kunnat styra samtalet 

tillsammans och därmed fått mer balans i resultatet. Vi valde att transkribera 

varandras intervjuer för att båda skulle få insikt i informantens svar. Den som 
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transkriberar är dock den som tolkar inspelningen och det har inneburit att vi ibland 

tolkat informantens svar på olika sätt. En tolkade på ett sätt vid intervjutillfället och 

den som transkriberat intervjun hade en annan uppfattning. Även detta har bidragit till 

att vi ibland haft svårt att veta vad pedagogerna menar. Dock har det resulterat i 

många diskussioner och reflektioner kring studiens syfte. 

5.2. Resultatdiskussion 

Resultatet visar att pedagogernas erfarenheter påverkar deras förhållningssätt till 

musik i förskolan. Även fast några pedagoger inte har några erfarenheter av musik 

från uppväxten, finns ett intresse att använda sig av musik ändå. Exempelvis Robin, 

som byggt maracas och spelar rytmikägg tillsammans med barnen, här med rytmik 

som ett eget syfte. Vi kan tolka detta på olika sätt. Robin brukar se hur sina kollegor 

jobbar med musik, exempelvis då de har storsjung. Här har hen sett Kim spela gitarr, 

men vi menar att Robin känner en omöjlighet i att använda sig av samma instrument. 

Hen säger bland annat: ”Jag skulle dräpa mig om jag skulle lära mig spela något 

instrument. Alltså allvarligt, jag är helt jävla kass.” Därför tror vi att hen väljer 

rytmikägg och maracas, som är enklare, både för sin egen skull och för barnens. 

Utifrån egna erfarenheter vet vi att dessa rytmikinstrument är lättare att spela på än en 

gitarr och vi upplever även att barn tycker det är roligt och enkelt att utforska. Vi 

upplever att Robin tycker det är viktigt att just barn får möjlighet att spela instrument, 

då hen tydligt beskriver hur prestationen blir starkare ju äldre de blir. Detta kan även 

kopplas till pedagogens upplevelse av att barn tycker om att uttrycka sig genom 

musik. Robin berättar att syftet är att utveckla barnens rytmik, då de spelar 

rytmikinstrument. Vi tycker det är intressant att jämföra Robin med Kim, som ofta 

spelar gitarr för barnen. Hen har erfarenhet av att spela gitarr och menar att det 

viktigaste är att barnen får glädjas och njuta av musiken. Dock nämner Kim inte 

rytmiken som ett specifikt syfte med instrumentutövandet och barnen erbjuds inte att 

spela gitarr. Anledningen till detta kan enligt oss vara att gitarrspelande är för svårt för 

barn i förskoleåldern. Trots sin rika musikaliska erfarenhet kan det även bero på den 

generella bilden att det krävs en specifik musikutbildning för att undervisa i musik 

(Ehrlin, 2012; Calissendorff, 2012). Vi ser även en ekonomisk aspekt av att Kim inte 

ger barnen möjlighet att spela. Av egna erfarenheter vet vi att gitarrer är dyra och lätt 

går sönder om man inte är försiktig. Strängar kan gå av och träet, som gitarrkroppen 

är gjord av är relativt tunt. Dock har vi spelat gitarr tillsammans med barn och vet att 

det går bra. Då vi förklarat hur den används har vi kunnat spela tillsammans. Vi anser 

att det handlar om en vana för barnen, både att få möjlighet att prova och att veta hur 

instrumentet hanteras. Är barnen ovana upplever vi att de inte är lika försiktiga. I Lpfö 

98/10 (Skolverket, 2010) nämns instrumentspelande aldrig och vi tror att det påverkar 

hur pedagoger generellt förhåller sig till den delen av musikens egenvärde. Vi ser en 

brist i styrdokumentet och menar att barn bör få möjlighet att skapa ett intresse för 

musikutövande, då det lägger en stabil grund för deras musikaliska kompetens. I 

likhet med Suzuki-modellen anser vi att barn bör erbjudas undervisning tidigt, 

eftersom de har naturliga förutsättningar för att lära sig (Calissendorff, 2012).  

Pedagogerna tror att alla har förmågan att exempelvis lära sig spela ett instrument, 

men att vissa har en medfödd talang. Den avgör hur lätt personen har för att utveckla 
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sin musikalitet. Pedagogerna skiljer musikalitet-begreppet från hur de upplever att 

barn är musikaliska. Begreppet handlar om att vara duktig på något, medan barns 

musikalitet handlar om upplevelser. Vi finner denna skillnad intressant, då vi anser att 

det påverkar hur pedagoger använder sig av musik i verksamheten. Ser de till den 

generella bilden av vad musikalisk bildning är (Ehrlin, 2012) kan det innebära att de 

fokuserar på sin egen kompetens först, för att vara säker på om de kan lära ut musik. 

Det kan även vara att barnen inte ses som mottagliga för den kunskapen.  

 

Kim som har mest erfarenhet erbjuder barnen musik i fler situationer och bredare 

syfte än de andra pedagogerna. Vi finner att detta är ett logiskt resultat, då vi själva 

har mycket erfarenheter och intresse av musik, som vi vill använda oss av i vår 

yrkesroll. Kim använder musiken som en inspirationskälla för målning. Dock framgår 

det inte om målningssituationerna fokuserar på att barnen ska lyssna och uttrycka sin 

musikaliska upplevelse (musik som egenvärde) eller om barnen ska utvecklas inom 

bild och skapande (transfereffekt). Oavsett syfte ligger de estetiska uttrycksformerna 

här i fokus. Vi tolkar att Kim utgår från musik som både verktyg och egenvärde i 

ovanstående situation. Enligt oss finns det här en komplexitet i om musiken får ett 

eget värde eller inte. Är det musik eller bild som är syftet? En liknande komplexitet 

finns i sambandet mellan matematik och musik. Både Kim och Love använder takten i 

musiken, för att träna matematikförståelsen. Takt är ett av musikens grundelement. 

Pedagogerna visar en förståelse för vad takt innebär och därför anser vi att matematik-

syftet kan riktas åt musikens håll istället. Vi vill lyfta vikten av en medveten reflektion 

kring detta, då syftet med en aktivitet påverkar barnens utveckling. I Lpfö 98/10 

(Skolverket, 2010) framstår musik som ett uttrycksmedel och alla informanter 

framhåller att de utgår ifrån detta då de jobbar med musik. Vi anser att 

styrdokumentet är grunden till varför musiken inte får något egenvärde i förskolans 

verksamhet. Trots detta har pedagogerna stor möjlighet att tolka styrdokumentet och 

kan därmed stärka musikens legitimitet genom att använda sig av sina egna 

erfarenheter och kunskaper. Pedagogerna upplever att musik har en stor roll i barnens 

värld och de är medvetna om hur mycket människan påverkas av den. Med detta som 

utgångspunkt anser vi att pedagogerna kan ta ett större ansvar i att utöva musik för 

dess egen skull. Hur ska barn få ett intresse för musik om vi vuxna aldrig bryter de 

mönster och föreställningar om musik som finns i samhället? Ehrlin (2012) beskriver 

den generella bilden av musikalisk kompetens som ”... instrumental skicklighet, 

kunskap i att komponera och i ett konstnärligt hantverk” (s. 47-48). Vuxna bör visa 

barnen allt vad musik innebär, då barnen påverkas av oss som finns i deras omgivning 

(Bråten, 1998; Säljö, 2014). Det är vi som formar barnens uppfattningar. 

Calissendorff (2012) förtydligar detta då hon menar att barn bör få möjlighet till 

musik som egenvärde och inte som uttrycksmedel. I och med att ämneshierarkier 

finns i samhället anser vi att det bidrar till att vuxna får sämre förutsättningar att 

utveckla de ämnen som inte har så hög status, exempelvis musik. Hierarkierna visas 

tydligt i Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010). Motorik är exempelvis ett eget strävansmål, 

medan musik endast är ett uttrycksmedel för att uppnå andra mål. Robin tar upp att 

uttrycksmedlet glöms bort, eventuellt på grund av hens bristande kunskaper. Utifrån 
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det vill vi belysa att musikalisk kompetensutveckling är viktigt för att stärka musikens 

status och legitimitet i förskolan. 

 

Något vi specifikt vill lyfta är hur pedagogerna tar tillvara på den kunskap de har 

utanför yrkesrollen. I Kims liv har musiken en självklar plats och det visar sig i hens 

förhållningssätt i verksamheten. Dock anser pedagogen att reflektion är överflödigt då 

man jobbat länge, för att kunskapen utvecklats tillräckligt mycket. I Alex arbetslag 

reflekteras det inte kring musik, men hen funderar mycket själv och har börjat träna 

upp sitt gitarrspelande för barnens skull. Robin och Love, som har minst erfarenhet 

och intresse är mer beroende av den övriga kompetensen i arbetslaget. Vi menar att 

Kims och Alexs erfarenheter bidrar till bättre förutsättningar att kunna se musikens 

potential i förskolans verksamhet. En stor skillnad mellan pedagogerna är att Kim har 

jobbat trettio år i förskola och Alex fyra. Vi tolkar att Alex har mer lust till att 

utvecklas än Kim, som vant sig vid de rutiner som finns. Den drivkraft som Alex har 

kopplar vi istället till den glädje hen upptäck i barngruppen. Pedagogerna beskriver 

musik som något som finns i allt. Musikalitet är så stort så de vet inte hur begreppet 

ska beskrivas. Varför benämns musik bara som ett uttrycksmedel i styrdokument, då 

pedagogernas uppfattningar visar att det är så stor del av barnens och förskolans 

värld? 

5.3. Slutsatser 

Slutsatser som dragits är att musik ska användas i förskolan även om pedagoger anser 

att de har bristande musikaliska erfarenheter. Uppfattningen om att en särskild 

musikalisk expertis krävs för att undervisa i musik begränsar barns möjligheter till 

estetiskt skapande. Oavsett grad av pedagogers musikaliska erfarenheter behövs en 

ökad reflektion i arbetslaget kring musik och musikalitet, då musik är viktigt för alla. 

Detta möjliggör en legitimitet för musik som ett eget kunskapsmål. 

5.4. Studiens relevans för förskolläraryrket 

Förskollärare ska enligt lag följa Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010). Musik förekommer 

här som ett uttrycksmedel och benämns inte som en egen konstform som bör 

utvecklas för sin egen skull. Vi ser att detta påverkar informanternas reflektioner i 

arbetslaget, då de aldrig har fokus på musik som egenvärde. Dock menar 

informanterna att musiken har en större potential i förskolan, än den har idag. För 

barnen är den viktig och vi anser att musiken bör få en plats i styrdokumentet som ett 

eget strävansmål, för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin musikaliska 

kompetens. I och med detta kan musiken även bli legitimerad. För att musikens 

potential ska växa i verksamheten menar vi att det krävs en medveten reflektion i 

arbetslaget om musikens roll och dess påverkan på barns utveckling. Det är av stor 

vikt att se till sitt eget förhållningssätt som pedagog och reflektera över på vilket sätt 

det påverkar musikens användningsområde i verksamheten. I samklang med 

förhållningssätt bör även pedagogerna ta barnens intresse på allvar. Vi upplever att 

informanterna ser hur viktig musiken är för barnen, men att några av dem inte vet hur 

de ska fånga upp detta intresse. Dock anser vi att de själva har lösningen, det vill säga 

att de genom kompetensutveckling och mer kunskap inom området lättare kan främja 
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barnens musikaliska utveckling. Den slutsats vi speciellt vill lyfta är att 

musikutövande och upplevelser av musik är viktigt för alla, oavsett vilka musikaliska 

erfarenheter vi har. Det inkluderar även att pedagoger inte bör se hinder i 

musikutövandet på grund av sina bristande erfarenheter av musik, utan möjligheter. 

5.5. Vidare forskning 

I denna studie ser vi att erfarenheter spelar stor roll för det förhållningssätt som visar 

sig i pedagogers användning av musik. Vidare forskning vill vi rikta till barns olika 

möjligheter till musikalisk utveckling. Genom kvalitativ intervju samt video-

observationer skulle det vara intressant att undersöka om pedagoger använder sig av 

musik på samma sätt de beskriver. Det kan även vara relevant att undersöka hur barn 

utvecklas musikaliskt i en förskoleverksamhet där musik uttalat används som 

egenvärde och jämföra det med en annan, där musik endast använd som ett 

uttrycksmedel. Här kan även förskoleverksamheter med olika pedagogiska 

inriktningar jämföras. 
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7. Bilagor  

7.1. Intervjuguide. 

 

Uppvärmningsfrågor 

-Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

 

-Vilken åldersgrupp har du mest erfarenhet av? 

 

Huvudfrågor 

-Berätta om dina erfarenheter kring musik. 

Följdfrågor: 

- Berätta mer om den situationen! 

- På vilket sätt tror du dessa erfarenheter påverkar ditt förhållningssätt till musik som 

förskollärare? 

 

-Berätta vad du tänker när du hör ordet musikalisk. 

 

-I vilka situationer erbjuds barnen musik på din avdelning? 

Följdfråga: Vilket syfte har musiken i dessa aktiviteter/situationer? 

 

-Hur reflekterar arbetslaget kring musik i förhållande till barns utveckling? 

 

-Finns det något som du vill tydliggöra eller framhäva angående musik i 

förskolan? 

  



 

 

 

Bilaga 2. 

7.2. Informationsblad 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar förskollärarprogrammet vid Umeå universitet och 

skriver just nu vårt examensarbete. Avsikten med denna C-uppsats är att undersöka 

musikens syfte och funktion i förskoleverksamheten. Vi är båda väldigt 

musikintresserade och tror det finns utrymme för utveckling inom området. 

Som metod använder vi oss av intervjuer och informanterna är fyra utbildade 

förskollärare, som frivilligt deltar. Vid intervjuerna används ljudinspelning. 

Slutversionen av undersökningen kommer publiceras offentligt och informanterna 

kommer vara anonyma, genom att namn och arbetsplats kommer ha fingerade namn. 

Informanterna har möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. 

 

Kontaktuppgifter: 

Frida Blommé 0704837164 

Sonny Johansson 0703506539 

  



 

 

 

Bilaga 3. 

7.3. Samtyckesblankett 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har 

informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan utan några som helst negativa följder. De 

uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och mitt 

namn kommer inte att presenteras i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som 

framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt, så att min 

identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer endast att användas till denna 

C-uppsats men jag är medveten om att slutversionen är offentlig. 

 

Ort och Datum ____________________________________ 

 

Informant _____________________________________ 

 

Studenter_________________________-__________________________ 


