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Abstrakt 

Läroplanen fastslår att det är förskollärares uppdrag att försöka utveckla barns skapande 

förmåga, och deras förmåga att uttrycka sig via musik. Musik ses av många som en självklar 

ingrediens i förskolans vardag. Men varför ska egentligen musikundervisning bedrivas i 

förskolan, och på vilket sätt sker denna oftast? Fyra förskolepedagogers uppfattningar om 

fenomenet musik i förskolan, och vilken betydelse musiken har för barns utveckling 

undersöks genom intervjuer. Arbetssättet på musikinriktade förskolor jämförs med 

ickeinriktade förskolors arbetssätt. Intervjuerna mynnar ut i ett resultat, där författaren delar in 

de upplevda huvudsakliga syftena till att arbeta med musik i ”Omsorgsrelaterade syften” 

(exempelvis musik som tröst) och ”Pedagogiska syften” (exempelvis musik för att lära ut 

språk). Intervjuresultatet påvisar i enlighet med tidigare forskning en efterlysning av det 

viktiga metasamtalet. Musik upplevs av pedagogerna som en viktig del av barns 

känslomässiga utveckling. 
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Förord 

Jag har alltid varit intresserad av musik. Jag, och många andra. Musik kan beskrivas som ett 

intresse, en hobby, en livsstil, som luften vi andas. Men självklart är det omöjligt att sätta ord 

på den betydelse som jag tror att musiken verkligen har för människorna. Musiken finns 

överallt, och då även i förskolorna. Men jag har under min lärarutbildning börjat på hur, och 

varför den finns där för barnen. Vad har pedagogerna för betydelse när det gäller barnens 

tidiga möten med musiken? Att arbeta med musik tillsammans med barn kan lätt beskrivas 

som roligt på ett ömsesidigt plan. ”De har ju så kul!” kan bli ett argument till varför sånglekar 

ska behöva arrangeras. Jag ville ta reda på vad det finns för uppfattningar om anledningar till 

att utöva musikaliska aktiviteter tillsammans med barn. Stort tack till alla som har deltagit i 

intervjuerna i undersökningen, och ett ytterligare tack till alla jag någonsin har musicerat med. 

Tack till er som visade mig vad musiken kan betyda. Musik är viktigt! 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

I läroplanen för förskolan framgår det att förskolan har som skyldighet att se till att barn 

utvecklar och känner tilltro till bland annat sin estetiska förmåga (Skolverket 2010, s. 7). Det 

står även skrivet att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga 

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

lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket 2010, s. 10). Det är inte alltid 

en självklarhet för förskollärare varför estetiska ämnen ska utövas, och lärare kan ha svårt för 

att förstå hur de kan uppfylla tidigare nämnda läroplansmål (Asplund Carlsson, Pramling & 

Pramling Samuelsson, 2008, s. 42). Just när det gäller musik, har vuxna människor en tendens 

att låta bli att praktisera detta, på grund av att de känner att deras egna musikaliska förmågor 

är otillräckliga. Finns det någon annan i arbetslaget som är ”mer musikalisk” så läggs ansvaret 

gärna över på denne. Eftersom att musik kan leda till kanske framför allt glädje, men också 

till många olika former av inlärning, så blir det ett stort problem då musiken försvinner från 

förskolan för att personalens musikaliska kompetens är bristfällig. 

 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att undersöka vad förskollärare har för erfarenheter och tankar kring arbete 

med musikverksamhet i förskolan. Vad innebär egentligen att utveckla barns ”skapande 

förmåga”? Jag uppfattar att verksamma pedagoger upplever en brist på kunskap om området, 

och kanske finns delade meningar kring i vilken grad musikverksamhet bör bedrivas på en 

förskola. Studien är även komparativ, och jämförelser mellan förskolor med musikinriktning 

kommer att jämföras med förskolor utan inriktning. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever pedagoger att deras kompetens påverkar utövande av musik i förskolan? 

 Vad finner pedagoger för syfte i att låta barnen möta musiken i förskolan? 

 Hur skiljer sig synen på, och arbetet med musikalisk verksamhet mellan 

musikinriktade förskolor och ickeinriktade förskolor? 
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1.4 Det musiska barnet 

Redan vid fosterstadiet har vi människor utvecklat en förmåga att uppfatta ljud. Till skillnad 

från hur vuxna människor upplever ljud (och musik), ser det nyfödda barnet ljud, rörelse och 

rytm som en helhet. Begreppet musisk, innefattar inte bara musik, utan även andra aspekter 

som berör fler sinnen än bara hörseln (Bjørkvold 2005, s.15). Det tillhör förskoletraditionen 

att genomföra rörelselekar och rytmlekar samtidigt som sångstunder äger rum. Detta 

arbetssätt skulle kunna påstås utgå från ett perspektiv, där barn anses vara just ”musiska”. I 

förhållande till detta arbetssätt är det intressant att diskutera huruvida musikundervisningen 

används som ”mål” eller ”medel”. Då musikundervisningen används som mål, är det ofta 

utvecklande av själva uttrycksförmågan som åsyftas, enligt läroplanen är detta ett strävansmål 

för förskolan. Men musik kan också användas som medel, för att utveckla kompetenser inom 

till exempel matematik, naturvetenskap eller på sociala plan (Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt 2008, s. 20-21). Oavsett om musikundervisningen 

används som mål eller medel, så finns det uppenbara nödvändigheter med den, och utifrån 

många läroplansmål så kan musikundervisning i förskolan motiveras. 

  

1.5  Forskningsläge 

Maj Asplund Carlsson, Niklas Pramling, och Ingrid Pramling Samuelsson har genomfört ett 

forskningsprojekt som gick ut på att analysera förskollärares tankegångar och utsagor kring 

estetisk verksamhet i förskolan före och efter en två år lång fortbildning. Intervjuer hölls med 

förskollärare från 9 olika arbetslag precis innan fortbildningen startade, och precis efter. En 

utvecklingspedagogisk teori samt variationsteorin var teoretisk ram för projektet. Alla 

intervjuer analyserades via diskursanalys. I resultatet framkom att förskollärarnas utsagor i sig 

bevisade ett lärande hos förskollärarna själva, och något jag vill framhäva är att 

intervjupersonerna efter fortbildningen inte längre verkade tycka att det viktigaste med den 

estetiska verksamheten var att barn skulle få ha roligt eller ladda upp sig inför andra 

aktiviteter. Den estetiska verksamheten blev ett mål i sig (Asplund Carlsson et al. 2008, s. 41-

45). 

 

Berit Uddén publicerade år 2001 sin avhandling ”Musisk pedagogik med kunskapande barn – 

Vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog”. Kort efter att det 

genom läroplanen 1998 fastställdes att förskollärare ska sträva efter att utveckla kreativa 

uttrycksformer hos barn, började hon undersöka hur barn kunde lära, med framför allt visor 
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och gester som medel. Syftet med studien var att få mer kunskap kring vilken betydelse barns 

utövande av sång, musik och lek hade för deras språkliga utveckling, såväl skrift- som 

tankemässigt. Den teoretiska ramen som författerskan har utgått ifrån är den Antropologiska 

pedagogiken. Studien är en komparativ textstudie, där styrdokument och andra pedagogiska 

texter granskas och tolkas. Hon kommer fram till att de estetiska lärandeformerna 

”fortfarande” granskas ur ett yttre perspektiv, och att pedagoger ofta är avvaktande inför 

musiska aktiviteter (Uddén 2001, s. V-VI, 6-7, 10, 13, 127).   

           

En annan studie, av Maria Calissendorff som har arbetat mycket som instrumentlärare, 

handlar om hur förskolebarn lär sig att spela musikinstrument då deras föräldrar är 

närvarande. Syftet är att ”…generera en teori som kan öka förståelsen för små barns lärande i 

en instrumentalundervisningssituation med föräldranärvaro.”. ”Grounded Theory”, en metod 

som kan användas på tämligen outforskade områden var utgångsram för studien, metoden går 

dels ut på att forskaren kan genomföra sin studie utan att ha några ledande teorier. Studien har 

sedan genomförts genom observationer och intervjuer, med barn, föräldrar och övriga 

deltagande i undervisningssammanhangen. Calissendorff kommer bland annat fram till att 

barn anser att de lär musik genom att titta och lyssna på sin lärare (Calissendorff 2005, s. 19-

20, 65, 73-80, 188). 

 

Ytterligare en avhandling som undersöker hur musik kan användas i ett undervisande syfte 

har utförts av Anna Ehrlin, syftet med hennes studie var att se hur två musikförskolor använda 

musiken i den pedagogiska verksamheten. Tre av hennes frågeställningar står i ganska stark 

relevans till mitt eget arbete: ”Vad ligger bakom utvecklingsprocessen av en förskola med 

musikprofil?”, ”Hur förhåller personalen sig till musik i sin profession?” och ”Vad är det 

personalen framhåller som betydelsefullt i musikaktiviteterna?”. Studien har utgångspunkt i 

tre olika teorier, den sociokulturella teorin, etnografi och hermeneutik. Även hennes metoder 

har varit intervjuer och observationer. En viktig slutsats hon drar är att lärarna i 

undersökningen ansåg att det absolut viktigaste med musikutövande i förskolan, var att barnen 

skulle få känna glädje.(Ehrlin 2012, s. 36, 55, 79-82). 

           

I den vetenskapliga artikeln ”The arts of teaching children the arts: Music, dance and poetry 

with children aged 2-8 years old” studeras vad barn egentligen lär sig av den estetiska 

undervisningen. Forskarna menar att liknande studier oftast äger rum i förskolor med estetisk 

inriktning, och de har därför valt att studera förskolor som saknar specifika inriktningar. 
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Teorin som studien utgår ifrån går under namnet ”Developmental pedagogy”, en teori som 

undersöker hur barn i tidiga åldrar utvecklas genom olika ämnen, unikt för denna studien är 

att utvecklingspedagogiken tidigare inte använts mycket inom estetiska områden. 

Tillvägagångssättet för undersökningen var via videoobservation. I resultatet framkommer att 

metasamtal mellan pedagoger och barn sällan äger rum (Samuelsson, Pramling, Carlsson, 

Olsson, Pramling & Wallerstedt 2009, s. 119, 124, 127, 132).  

 

Lim beskriver I sin artikel “Aesthetic experience in a dynamic cycle: Implications for early 

childhood teachers and teacher educators” hur viktigt det är att små barn erfar estetiska 

upplevelser. Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare uppfattar estetik i förskolan 

som koncept, och vad deras egen roll i framhävandet av estetik och konst för barnen är. Lim 

intervjuade lärare som ansågs ha kunskap om barn och estetik. Det framgick att lärarna ansåg 

att deras roll var att omvandla den redan glädjerika kontakten med olika konstformer, till 

lärmoment (Lim 2005, s. 368-370).  

 

I studien bakom artikeln “Is music an active developmental tool or simply a supplement? 

Early childhood preservice teachers’ beliefs about music” vill Kim och Kemple ta reda på hur 

viktig lärare tror att musiken är ur ett lärandeperspektiv, vilka kunskaper lärare har om musik 

och relationen däremellan. Metoden som används var enkätundersökningar med 65 deltagare, 

och intervjuer med ett mindre antal deltagare. Undersökningarna visade att förskollärare 

tyckte att musik framför allt stimulerade sociala och känslomässiga inläranden (Kim & 

Kemple 2011, s. 135-137, 143).  

 

1.6  Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

När det gäller kvalitativ forskning så finns det ett vetenskapsteoretiskt förhållningssätt som 

har varit extra framstående. Nämligen det fenomenologiska förhållningssättet, som strävar 

efter att förstå den sociala världen genom subjektiva människors uppfattningar (Kvale 1997 s. 

54). Eftersom att syftet med min studie är att fånga förskollärares upplevelser och erfarenheter 

av ett fenomen, så tycker jag att den här ansatsen är relevant för mitt arbete. Kvale talar även 

om ”Livsvärldens företräde”, och menar att hela den vetenskapliga världen bygger på den 

levda världen. Genom kvalitativa intervjuer kan forskare lyfta ur upplevelser från det levda 

vardagslivet och således berika vetenskapsvärlden (Kvale 1997, s. 55-56). Mina relativt få 

intervjupersoner kanske inte kan ge mig möjligheter till att göra objektiva generaliseringar. 
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Fenomenologin är en slags motreaktion mot forskningen inom naturvetenskap, där 

människors sociala inflytande på vetenskapen har reducerats. Subjektiva upplevelser står i 

fokus enligt den fenomenologiska läran (Alvesson & Sköldberg 2008, s 165-166). Martyn 

Denscombe beskriver fenomenologi kortfattat som ”Att se saker ur en annan synvinkel”, för 

att kvalitativ forskning ska kunna bli någorlunda objektiv krävs en opartiskhet. Att kunna 

förstå en intervjupersons utsagor om sina upplevelser måste vi kunna försöka se fenomen 

genom dennes synvinkel (Denscombe 2004, s. 204-205).  

 

2. Metod 

2.1 Val av metod 

För att få kunskap om hur förskollärare arbetar med och tänker kring estetisk verksamhet i 

förhållande till sin kompetens inom ämnet har jag har även valt att använda mig av intervjuer 

för att undersöka mitt problemområde. Intervjun som forskningsmetod har många fördelar, 

det är genom själva samtalet som kunskaper sprids människor emellan. Även om samtalet är 

en mycket gammal tradition inom forskning, har det fortsatt att användas i kvalitativa studier, 

dels på grund av att det på grund av teknikens framsteg idag är mycket enkelt att spela in 

ljudet från en intervju (Kvale 1997, s. 15). En anledning till att jag valde intervju som metod 

är att det är förskollärares personliga uppfattning jag vill åt, och via en någorlunda personlig 

intervju kan jag få någorlunda personliga svar. Som nybörjarforskare finns dock risker med 

intervjun som forskningsmetod, som bör uppmärksammas. Det är enkelt att ställa ledande 

frågor i ett intervjusammanhang, och det kan även gå att misstolka intervjuobjektet (Kvale 

1997, s. 17). Det är av största vikt att ställa kvalitativa frågor för att intervjun ska kunna bli en 

kvalitativ metod. Det gäller även att med största försiktighet analysera intervjusvaren.  

 

En intervju kan vara olika strukturerad beroende på vad syftet med studien är, och vilken form 

av information som efterfrågas. I en hårt strukturerad intervju följs en tydlig plan, och ett 

utrymme för följdfrågor bör inte finnas. Intervjuer kan också vara halvstrukturerade, eller 

ostrukturerade. Vid en ostrukturerad intervju måste intervjuaren vara beredd på att intervjun 

kan ta oväntade vändningar (Alvesson 2011, s. 16). Ska en intervju analyseras via ett 

fenomenologiskt förhållningssätt, kan det vara viktigt att ha en ganska öppen eller 

”ostrukturerad” intervju, för att få fram längre och personligare utlägg och diskurser. 

Eftersom att min studie syftar till att upptäcka den någorlunda ”generella förskollärarens” 

uppfattningar, kan det därför vara av nytta att strukturera intervjun till viss del. Dock är det 
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enligt romanticismens synsätt lättare att komma intervjupersonen nära, och därför få ärligare 

och personliga svar, om inte intervjuerna är särskilt strukturerade, utan snarare öppna 

(Alvesson 2011, s. 22).   

 

Problematiska sidor hos intervjuer är att huruvida resultatet blir objektivt eller ej kan 

diskuteras. Objektivitet kan ses som en förutsättning för ”god” forskning, men samtidigt 

hävdar vissa forskare att kvalitativ forskning omöjligtvis kan vara objektiv, eftersom att den 

högst sannolikt påverkas av attityder och värderingar från både forskaren och 

intervjupersonerna (Denscombe 2004, s. 191-201). Eftersom att ämnet som undersöks ligger 

mig personligen varmt om hjärtat måste jag vara medveten om hur mina subjektiva 

uppfattningar kan påverka studieresultatet, och försöka tränga undan dessa för att göra 

forskningen så objektiv som möjligt. 

 

En intressant fråga är huruvida intervjupersonerna ska få ta del av frågorna i förtid eller inte. 

En förutsättning för en vetenskapligt berikande intervju enligt romanticismens synsätt på 

intervjuer, är att intervjupersonen själv har ett intresse av att stödja den vetenskapliga 

utvecklingen. Tänkvärt är att detta inte gäller i alla fall, och övriga aspekter som personliga 

eller politiska intressen kan vrida och vända en aning på den vetenskapliga sanning som 

intervjun var tänkt att ta fram (Alvesson 2011, s. 39). Det är tänkbart att ett svar från en 

intervjuperson kan förändras kraftigt om personen får tid på sig att fundera över svaret. Det 

skulle exempelvis vara möjligt att en förskollärare som arbetar på en musikförskola 

förbereder en mer eller mindre politisk predikan om denne får tid och möjlighet till det. Å 

andra sidan är det är ingen ovanlighet att personer besitter mycket mer kunskap än vad de kan 

ge uttryck för vid en intervjusituation. Det kan även vara så att personer ger uttryck för ganska 

lösa kunskaper, genom att använda begrepp som de egentligen inte har någon djupare 

förståelse för (Alvesson 2011 s. 40-41). Det kan av den anledningen vara en bra idé att låta 

intervjupersonerna ta del av några av intervjufrågorna, dock bara enstaka. 

 

2.2 Urval 

För att skapa en bild av förskollärares uppfattningar och samtidigt kunna göra en jämförelse 

mellan olika förskolors arbetssätt ska jag intervjua fyra olika förskollärare som arbetar på fyra 

olika förskolor. Det kan vara svårt att avgöra hur många personer som behöver intervjuas i en 

studie, för få personer kan leda till att det omöjligen kan göras några statistiska jämförelser, 
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men för många personer tenderar till att generera för mycket text, och det blir då närmast en 

omöjlighet att göra ordentliga analyser av intervjuerna. Antalet intervjupersoner bör även 

anpassas efter studiens syfte (Kvale 1997, s. 97-98). Jag har valt att besöka så många 

förskolor jag anser vara möjligt under tidsbegränsningen, för att kunna göra en ordentlig 

jämförelse. I arbetet kommer jag ibland använda begreppet ”icke inriktade” förskolor, jag 

talar då om de två förskolor som inte har någon utpräglad estetisk profil. En av 

intervjupersonerna kommer ha färsk erfarenhet av springvikariat, och kommer kunna ge korta 

beskrivningar av olika sätt att arbeta med musik, och en annan har erfarenhet i form av en 

lång tjänst, och kan därmed bidra med olika sätt att tänka kring hur barnen ska få möta 

musiken. 

 

2.3 Etiska hänsynstaganden 

Alla deltagande intervjupersoner kommer att få ta del av syftet med studien. Det finns både 

för- och nackdelar med detta, en av fördelarna är att de förskollärare som ställer upp får en 

bild av vad det är för studie de deltar i. Det kan dock tänkas finnas en nackdel, eftersom att 

syftet kan väcka tankar hos pedagogerna som i sin tur kan leda till att forskningen mister lite 

av sin objektivitet om pedagogerna vill ge ”bra” svar på mina intervjufrågor. Det är viktigt att 

avidentifiera alla deltagare, både namn på pedagoger, barn, förskolor och avdelningar 

kommer att fingeras i mina intervjuer. 

 

2.4 Genomförande 

Jag kommer att kontakta förskollärare på fyra olika förskolor, informera dem kort om studiens 

syfte. De förskollärare som visar intresse kommer få skriftlig information via e-post eller 

brev, och även möjlighet att förbereda sig inför några av de intervjufrågor som jag kommer 

ställa. Intervjuerna kommer att äga rum på de förskolor där respektive förskollärare jobbar, 

för att förenkla för förskollärarna. Samtliga intervjuer kommer enligt överenskommelse att 

ljudinspelas in med hjälp av mobiltelefon. Alla intervjufrågor finns som bilaga till det här 

dokumentet. 

 

2.5 Databehandling 

Att transkribera intervjuer efter bandinspelning kan ta mycket lång tid, och resultera i en 

ofantlig mängd skriven text. I de fall då intervjupersonen inte vill ge tillstånd till att samtalet 
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spelas in, kommer istället anteckningar föras, och en sammanfattning utifrån dessa skrivas 

ner. Enligt en lokalistisk syn på forskning, kan en detaljerad utskrift som innefattar 

ordagranna citat vara nödvändigt. Ur ett romanticistiskt synsätt ligger inställningen någon 

stans mitt emellan (Alvesson 2011, s. 67-68). I mitt fall, då en fenomenografisk analys ska 

genomföras krävs en noggrann transkribering. Men med tanke på tidsbegränsning så kommer 

aspekten som Alvesson tar upp spela roll, och jag kommer sålla bort delar av samtalet vid 

transkriberingen. Det är enligt Nylén (2005) oftast inte en möjlighet att presentera all data 

som kvalitativ forskning frambringar. Empirin blir inte heller förståelig i sin ursprungliga 

form, utan måste bearbetas genom någon form av analys (Nylén 2005, s. 9).  

 

2.6 Teoretiskt förhållningssätt 

En utav de teoretiska förhållningssätt som präglar studien är den tidigare omnämnda teorin 

om det ”Musiska barnet” som Bjørkvold skrev om 1994. Eftersom att teorin går ut på att barn 

upplever ljud och musik tillsammans med många andra sinnesintryck redan från tidigt 

fosterstadium (Bjørkvold 2005, s. 9), kommer jag vilja undersöka hur pedagogers arbetssätt 

förhåller sig till detta. Både pedagogernas praktiska erfarenheter och idéer, samt deras 

teoretiska tankar kring undervisningen kommer att jämföras med teorin om barnet som 

musiskt. 

 

Den andra teoretiska utgångspunkten är att förskolor bedriver musikverksamhet enligt olika 

syften, vilka presenteras i tidigare forskning. De huvudsakliga teorier som återfinns och 

kommer prägla min studie är följande: 

 

 Det är viktigt att låta barn möta musik för att de ska få känna glädje (Ehrlin 2012, Lim 

2005) 

 Det är viktigt att låta barn möta musik och genom den tillämpa sig andra typer av 

färdigheter (Kim & Kemple, 2011) 

 

Teorierna berör en diskussion om hur musiken kan användas som antingen mål eller medel 

(Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt 2008, s. 20-21). 

Jag kommer ta reda på hur pedagoger arbetar med musik utifrån detta synsätt.  
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3. Intervjuer 

3.1 Pedagog A 

Pedagog A har en lång erfarenhet som förskollärare bakom sig. Hon har varit anställd på en 

vad jag i uppsatsen kallar för ”vanlig” förskola de senaste åren. Intervjusamtalet med pedagog 

A kom att handla om en positiv syn på hur musik kan användas i en spontan och tillåtande 

verksamhet. Pedagog A ser många anledningar till att låta barn möta musik i olika former på 

förskolan. Ett nyckelord när vi talar om varför musiken är viktig för barn är känslor. Musik 

kan få barn att känna olika känslor, och den känsla som framför allt framhävs i samtalet är 

glädje. Dessutom kan musik användas för att bearbeta känslor, och barn har ett behov av att 

uttrycka alla sina känslor.  

 

Samtalet berör vid ett tillfälle hur musik används i verksamhet med yngre barn. Här anser 

pedagog A att musiken kan framkalla en trygghetskänsla hos barnen, sång blir något som kan 

användas innan barn ska sova. Vi fortsatte att prata om hur musikalisk verksamhet skiljer sig i 

arbete med småbarnsgrupp eller syskongrupp, och förskollärare ett framhäver dels att det är 

en instinkt hos den vuxna att sjunga för ett oroligt barn. Dessutom kan sångerna gärna vara 

enklare, för att kunna utmana barnen språkmässigt.   

 

Pedagog A lägger stor vikt vid att låta barn möta musiken i förskolan på spontana sätt. Hon 

motsätter sig lite till idén om att ha för formella lärosituationer då pedagogerna tänker sig att 

”nu har vi musik”. Exempelvis kan musik istället vara inslag i andra lekar (som till exempel 

hela havet stormar, där musiken är en viktig del av leken, men inte står helt i fokus). Pedagog 

A tycker även att det är viktigt att barnen får ha tillgång till musik, till exempel kan olika 

former av instrument ligga framme, och hon berättar om vilka positiva effekter den så kallade 

”scenen” på deras barngrupp. Där kan barnen utöva musik, när de vill, i den fria leken.  

 

Pedagog A uttrycker att förskollärares egna intressen och kunskaper behöver spela så stor roll 

för hur musiken integreras i verksamheten. Hon flyttar fokus till barnen, och menar att det är 

barnen som ska få uppleva och utöva musik, och inte pedagogerna. Det är inte pedagogerna 

som ska utvecklas på förskolan, utan barnen. Samtidigt håller hon med om att det finns 

pedagoger som backar undan på grund av deras egna bristande musikalitet, och hon tycker att 

ett bra klimat i arbetslaget kan hjälpa pedagoger att våga ge sig in på områden där de känner 

sig osäkra. Här inflikar hon även att pedagoger, som i många andra fall, kan lära mycket av 
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barnen. Även VFU-högskolestudenters specifika kunskaper kan utnyttjas av ett arbetslag. Att 

dela ut ansvarområden som exempelvis ”musik” eller ”matematik”, kan vara bra för att få 

kontroll över att olika ”ämnen” blir utövade. En egenskap som pedagog A tycker är mycket 

viktig hos pedagoger är kreativitet. Hon tror att kreativa pedagoger kan vara nyttiga då 

innemiljön förändras, vilket den bör göras efter barns intresse. Dessutom är ekonomin ofta 

begränsande vad gäller utformande av den tillåtande innemiljön, och då blir kreativiteten extra 

viktig.  

 

Pedagog A ger några exempel på aktiviteter från deras verksamhet där musiken är ett stort 

inslag. Hon tar upp att man kan använda sig av tekniska hjälpmedel för att uppleva musik. 

Webbsidan Youtube har många gånger använts av barnen för att både lyssna på musik och 

titta på videor. På de flesta förskoleavdelningar finns även CD-spelare, och dessa bör nyttjas 

anser pedagog A. Hon framhäver också biblioteket som en viktig resurs, där finns bland annat 

CD-skivor att låna, men kanske framför allt så hålls det föreställningar för barn med jämna 

mellanrum, och de innehåller ofta mycket musikaliska inslag. Sång och musik används ibland 

i traditionella sammanhang, exempelvis vid lucia, då barnen och personalen förbereder ett 

luciatåg. Dans runt granen var ett inslag som barnen själva visade mycket intresse för. 

 

Vi talade lite om synen på barnet som ”musiskt”. Pedagog A har inte tidigare hört talas om 

begreppet men tycker att föreställningen stämmer bra överens med henens syn på barn och 

musik, och hur en förskola bör arbeta med musikimplementering. Uppstyltade musikpass 

enligt formeln ”nu har vi musik”, uppfattas inte av henne som överensstämmande med teorin 

om det musiska barnet. Hon håller inte med om föreställningen att inte vi vuxna också skulle 

vara musiska. När vi pratar om vad som står i läroplanen angående musik, pratar vi om hur 

barns ”skapandeförmåga” kan utvecklas. Dels har pedagog A sett exempel på när barn 

kommer på sina egna sånger. Pedagog A har också upplevt att många barn har lättare att ta till 

sig kunskap med hjälp av musik, och musik kan också stimulera samspel mellan barnen. 

Pedagog A uttrycker bestämt att musiken inte under några omständigheter får försvinna från 

förskolan, utan ser integreringen av musik i förskolan som en del av förskolepedagogernas 

uppdrag. Slutligen besvarar hon min avslutande fråga angående den absolut viktigaste 

anledningen till att låta barn möta musik, är för att skapa en trygghet och för att låta barnen 

uttrycka, uppleva och bearbeta känslor. 
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3.2 Pedagog B 

Pedagog B har nyligen springvikarierat på ett lite större antal förskolor under det senaste året, 

varav några har haft musikprofiler. Han har sedan tidigare en gymnasial musikutbildning 

bakom sig, han hyser ett mycket stort musikintresse och har dessutom förmågan att spela 

musikinstrument. Vi inleder samtalet med att undersöka hans erfarenheter av vad musiken får 

för roll i olika förskolor, och jag frågar ifall han har  

 

”På den privatförskolan jag var (som är en ”musikinriktad” förskola) hade de en kille som var 

pianist. Han spelade väldigt mycket, han spelade nån låt varje dag. Och sen hade de alltid med en 

gitarr ut utomhus, fast detta var i augusti. De spelade typ hela tiden och barnen hörde alltid lite 

musik, de dansade mycket där. Det var den förskolan där jag såg mest. /…/Men sen finns det ju 

också ställen där de bara sjunger utan ackompanjemang. Jag har varit på ett ställe där en 

förskollärare spelar gitarr. Jag såg på ett kommunalt ställe där de hade en liten scen. Där uppträdde 

barnen och kanske sjöng någon låt. Det stället var ändå ganska uppmanande och jag märkte ändå 

på barnen att de var musikintresserade för att de hade den här scenen liksom. /…/Där var det lite 

mer normalt (jämfört med den privata musikförskolan), de hade en scen och låtsasgitarrer. Och sen 

var de väldigt intresserade av att jag var basist, de var måna om att jag skulle visa upp videor på 

när jag spelar, och då ville barnen direkt leka band, liksom. Det fanns en annan attityd om att 

inspirera barnen på ett annat sätt. ” 

 

Skillnader i arbetssätt har alltså upplevts, även om det framkommer senare att samtliga 

förskolor som pedagog B har arbetat på har någon form av sångsamling. Vi fortsätter att prata 

om hur pedagogers intresse och kompetens påverkar huruvida musikrelaterade aktiviteter 

genomförs. 

 

”Jag tror inte att jag har varit på ställen där de inte sjunger. Det har nog varit sångsamlingar på alla 

ställen jag har varit, även de små barnen. /…/Om personalen är väldigt musikintresserad så tror jag 

att det gör stor skillnad. För att de pratar om det på ett annat sätt. Jag har varit sån, att när jag hör 

ett barn nynna på en låt, så håller jag ändå en diskussion med barnet om musiken barnet nynnar på. 

/…/Det tror jag inte (att kompetens spelar stor roll för att presentera musik för barn i förskola), jag 

tror att det handlar mer om musikintresse. En kille som kan spela lite strandgitarr skulle nog vara 

en bättre förskollärare, musikaliskt sett än Tommy Haglund liksom (En kompositör). Jag tror det 

handlar om att vara en bra förskollärare först, och sen om man är lite duktig på musik, det är då det 

händer grejer.” 
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Det råder inte så mycket tveksamhet kring att vikten av en musikalisk kompetens hos 

pedagogen inte är så stor, till skillnad från intresset, som uppfattas som ganska betydande. 

Pedagog B’s musikaliska intresse framkommer när vi talar om hur musikalisk verksamhet i 

förskolan kan utformas. 

 

”Barn får ju grunder i liksom att läsa och räkna, att idrotta. Det får de redan från att de är barn. Det 

får de ju även musikaliskt sett i och med att de sjunger. Jag läste i en artikel att om man utbildar en 

viss typ av musikteori tidigt, ungefär som man gör med matte, något sånt liksom, då hade vi haft 

mycket intressantare musik för att barnen hade lyssnat bättre. Popmusik hade sett annorlunda ut. 

Jag hade tyckt det var coolt med lite mer teori. Nåt lite som kommer in naturligt. När de blir äldre 

så fortsätter de bara med att sjunga.” 

 

Pedagog B talar om hur musiken som ämne har en enformig utformning i grundskolan, och 

uttrycker en önskan om att förändra arbetssätten i både förskola och grundskola. Nästa 

citatstycke handlar om läroplanens mål att utveckla barns skapande förmåga, och en 

inställning till hur man kan arbeta för detta. 

 

”På ett sätt så skapar de så fort de använder sina röster. Det är ju svårt från början. Jag vet inte… 

Jag tänkte mest att de kan göra enkla grejer, de kan få gå fram till ett piano och spela två toner, så 

kan man säga vad tonerna heter och se det som att de gör ett musikaliskt verk. Improvisation tror 

jag nog är väldigt viktigt för att inte känna sig tvungna. Hela grejen med att man får göra som man 

vill och ingenting är fel. Ett barn som ritar tänker inte nu ska jag göra fint, den bara gör det liksom. 

Jag tror att det är viktigt att inte anmärka ”åh vad bra du gjorde det”, utan snarare ”vad bra att du 

gjorde det”, ”det var bra att du försökte”. Det viktiga att instifta är att det är bra att försöka. 

/…/Två toner kan också vara musik. De tänker inte toner så, det är kanske är mer ”häftiga ljud”. 

Hade jag haft barn skulle jag ha lagt en gitarr med en sträng i ett rum som barnet fått leka med om 

det vill. Också får de göra vad de vill. De får leka med den. Just att de bara tycker det är kul med 

ljud, tror jag är viktigt i den åldern. ” 

 

Än så länge har intervjun inte berört den teoretiska utgångspunkten om det musiska barnet, så 

jag presenterar teorin kortfattat för pedagog B, som inte sedan tidigare är bekant med 

begreppet. Pedagog B tror att vi i olika hushåll tillåts vara olika mycket ”musiska”, och att 

många med tiden får lära sig att ”hålla tillbaka” sina uttryck som upplevs i samband med 

musik. Avslutningsvis berättar pedagog B om vad man kan dra för nytta av att låta barn möta 

musik i förskolan, samt vad den viktigaste anledningen enligt honom är. 
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”Vill vi ha en vacker kultur i vårt land, så är det ju där man ska börja. Det är min åsikt inom 

mycket, liksom att lära människor att inte vara rasistiska. Får de en bra start kanske de kommer 

fler som kommer tycka om musik. Och så blir de glada. Lär de sig att musiken kan vara en outlet 

kanske de kan använda det längre fram i livet. /…/För att de ska få en chans att känna av den 

mäktiga kraften av musik, och lär känna den positiva och glada kraften, om de möter något ont i 

sitt liv.” 

 

3.3 Pedagog C 

Pedagog C är relativt nyexaminerad men har jobbat på en ”musikinriktad” förskola i ett 

knappt år. Han delar med sig av sina erfarenheter både från arbetslivet, VFU-perioder och 

tiden som högskolestudent. Pedagog C har i hela sitt liv varit mycket intresserad av musik, 

och spelar och sjunger själv ofta och gärna. Han har dels upplevt en passiv inställning till 

musik hos vissa arbetslag. 

 

”Jag håller alltid ögonen öppna när jag kommer till en ny förskola. Ibland tycker jag att pedagoger 

har en ganska passiv roll när det gäller musik. Det kan vara att barnen får stänga in sig i ett rum 

där det finns en CD-spelare, och pedagogerna stannar utanför. Så är ”musikundervisningen” löst. 

Jag har inte sett så mycket sångsamlingar som andra håller i, även om detta är något många talar 

om, jag har nog sett det fler gånger på småbarnsavdelningar. Det brukar röra sig om enkla visor 

med enkla texter och enkla motoriska rörelser till, sångpåsar finns nästan på alla avdelningar jag 

har sett. Sen håller jag själv i sångsamling ganska ofta, så det kanske är därför jag sällan ser andra 

göra det.” 

 

När Pedagog C studerade till förskollärare valde han att läsa en musikkurs. Redan innan dess 

hade han goda förmågor att musicera, och erfarenheter av att leda barngrupper i 

sångsammanhang. Men han framhäver inte direkt förkunskaper om musik, varken praktiska 

eller teoretiska, som varandes viktiga för en förskollärares arbete.  

 

”Under utbildningen var det valfritt att läsa en musik och rytmikkurs. Men det förekom också 

workshops i andra delkurser där vi tränade på ”sångsamling” och liknande situationer, jag mötte 

bland annat ”sångpåsen” för första gången, haha. Jag skulle nog säga att jag fick mycket tips och 

idéer, men kanske inte så mycket erfarenhet. Det beror nog på hur man genomför sina VFU-

perioder. Jag tror att det är viktigt att det finns ett musikintresse hos pedagoger, och jag tror att det 

är någonting som nästan alla har. Men jag har många gånger upplevt att kollegor i arbetslag och på 



18 

 

högskolan har talat nedsättande om sin egen förmåga, och utryckt en önskan om att någon annan 

ska ta över ”musikbiten”. Det borde inte spela någon roll egentligen, men det verkar som om 

många vuxna är rädda för att skämma ut sig. Detta tror jag dock att vi blir bättre och bättre på med 

tiden vi jobbar i verksamheten. Att dela ut ansvarsområden kanske kan vara en bra idé, men vad 

händer när den musikansvarige slutar sin tjänst och ny personal ska anställas? Jag tror att det är 

viktigt att vi förskollärare är mångsysslare och åtminstone har en nyfikenhet och lust inför de 

”ämnen” som vi inte kan allt för mycket inom. Jag kan tillägga att var på en arbetsintervju en 

gång, där det visades mycket stort intresse för mig på grund av att jag hade musikaliska 

erfarenheter och ett stort musikintresse, där hade jag fyllt en viktig roll på grund av det./…/Jag 

gillar att fråga barnen om de tyckte bäst om att sjunga en sång starkt eller svagt, om en sån känns 

gladare om den går fort, och så vidare.” 

 

Pedagog C visar ett exempel på hur en slags kvotering skulle kunna se ut på en arbetsplats. 

Det är en intressant upptäckt att musikaliska egenskaper kan vara mycket önskvärda hos 

förskollärare som söker jobb. När vi talar om hur hans intresse för musik påverkar hans roll 

som pedagog, berättar han om sitt intresse för att diskutera musikaliska fenomen med barn. 

Nästa stycke handlar om läroplanens citat att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin skapande förmåga…” och hur en förskola kan arbeta med det. 

 

”Jag tycker att det är en ganska svår fråga… Det känns lättare när man pratar om bild och så, för 

då sker ett skapande nästan automatiskt. Jag har många gånger hört talas om exempel där barn får 

skriva sina egna sånger, men aldrig fått se några praktiska exempel av detta. Men kanske är själva 

uttrycket en skapelse. Att ha förmågan att uttrycka sig kanske kan leda till att skapa. Jag tror inte 

att man ska hänga upp sig för mycket på begreppet ”skapande förmåga”. ” 

 

Frågan upplevs som svår, trots att den är direkt genererad ur läroplanen. Kanske finns det en 

viss otydlighet kring vissa av läroplanens mål. Pedagog C är hur som helst den enda av 

intervjupersonerna som är bekant med teorin om ”det musiska barnet”. Han ger några 

konkreta exempel på vad det kan innebära för barnen själva, och hur hans arbetssätt påverkas 

utav det. 

 

”Jag kom i kontakt med begreppet då jag läste på högskolan. Jag tycker att barnens intresse för 

melodifestivalen speglar dessa idéer ganska bra. Det är så många sinnen som stimuleras samtidigt, 

med tanke på all koreografi och pyroteknik. Det är ju också typiskt att barn får göra rörelser och 

rörelselekar i samband med sång. Mina egna sångsamlingar har mycket rörelseinslag, det är ett 

slags ”Mora Träsk-tänk” som ligger bakom arbetssättet.” 
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Pedagog C känner också till vad som menas då man talar om musiken som mål eller medel, så 

när vi talar om musikens användningsområde i förskolan kommer detta fram. Intervjun 

avslutas med ett citat som inte är allt för olikt de citat som avslutar föregående intervjuer. 

 

”Jag tror att i både förskolan och grundskolan så används musik som medel. Musik kan användas 

för språkinlärning, sånger kan också vara bildande, till exempel handla om naturens kretslopp. 

Musik kan vara en rolig väg att lära sig andra saker genom. Jag tror också att musiken kan 

sammansvärja en barngrupp, och skapa mycket glädje. Jag tror också att det är viktigt att låta barn 

utveckla sin kreativitet, jag tror att det finns ett behov för det. Musik är ett bra sätt att träna 

kreativiteten på. Allra viktigast är kanske… Att bara få uppleva vilka känslor musik kan framkalla, 

musik behövs i hela livet, för att bearbeta känslor.” 

 

3.4 Pedagog D 

Pedagog D har jobbat länge på samma förskola med barn i yngre åldrar, men har också 

mängder av erfarenheter från andra förskolor med tanke på att hon har varit yrkesverksam 

inom området i flera decennier. Hon tycker själv att musik är mycket roligt, hon skulle säga 

att hon har ett ganska stort intresse för musik, men inte direkt några förmågor eller djupare 

kunskaper om det. Det har till en viss del påverkat hennes arbete negativt, menar hon. 

 

”Jag kan själv inte spela några instrument, och jag tycker det är tråkigt. När någon annan i 

arbetslaget har kunnat spela gitarr, har det blivit en annan kvalitet i våra sångsamlingar, en annan 

stämning liksom… Å andra sidan sjunger vi ju i alla fall. Jag är tondöv, men bryr mig inte om det, 

mina kollegor får leva med det/…/En gång arbetade jag med en kollega som var jätteduktig på 

gitarr, barnen älskade att dansa till hennes inlevelsefulla spelande, nästan mer än till CD-spelaren”. 

 

Det ganska klassiska uttrycket ”Jag är tondöv” hörs för enda gången i mina olika intervjuer. 

Förutom det typiska antagna nedvärderandet av den egna musikaliska förmågan, så berättar 

pedagog D om några typiska och klassiska sätt att använda arbeta med musik i barngrupp. 

 

”Vi brukar ha sångsamlingar under själva morgonsamlingen på måndagar. Ibland tar vi fram 

sångpåsen och barnen får ta varsin sak. Vi har också sångkort, alla barn har en egen sånglåda. På 

torsdagar har vi rörelselek, och det är egentligen lite som dans, vi lyssnar på en CD-skiva och 

barnen sjunger med och gör rörelser. Ibland kan jag känna att det blir lika mycket musik då som på 

en sångsamling.” 



20 

 

Att använda sångpåsar och sånglådor innebär också att varje barn får synas, och kan ses som 

ett sätt att arbeta med och stärka barns identitet. Pedagog D har mycket att säga då vi pratar 

om vad ett utvecklande av barns skapande förmåga egentligen innebär. Hon arbetar på en 

Reggio Emilia-inspirerad förskola, och lägger viss vikt vid det. 

 

”Vi som arbetar med Reggio Emilia säger ju att barn har 100 språk. Jag tänker att detta är olika 

uttrycksformer. Därför låter vi barnen göra mycket kreativa saker, som att måla, sjunga och dansa. 

De skapar saker inte bara genom sina ord, också genom sin kropp, och dessutom i leken. När de 

leker sjunger de också ganska ofta, och då sker det helt spontant. Jag tycker inte att vi vuxna ska 

lägga oss i barnens fria lek för mycket. Men när de målar tycker jag att vi kan bli bättre på att prata 

om hur de känner, och vad de målar och varför.” 

 

Pedagog D efterlyser här det viktiga metasamtalet. Det är enkelt att prata om att man inte 

pratar med barnen med vissa saker. Hur fler metasamtal kan inledas diskuteras aldrig. 

Angående hur fördelaktigt det är att dela ut ämnesrelaterade verksamhetsområden i 

arbetslagen är hon mycket tveksam. 

 

”Även om det finns en som är musikansvarig, så kommer de andra ju få ha musik om de vill. Det 

vore ju tokigt om man inte skulle få hålla i gympa och musik samtidigt. Allt ska ju ändå göras, det 

är ju vårat uppdrag enligt läroplanen. Vad skulle hända om den matematikintresserade i arbetslaget 

försvann? Skulle all matematisk inlärning också försvinna då? Nej jag tycker nog det är bättre att 

man hjälps åt, och lär om olika ämnen tillsammans, och också med barnen själva.” 

 

Här verkar det som om det egna musikaliska kunnandet inte är så viktigt eftersom man kan 

hjälpas åt. Det skulle dock ändå kanske krävas att någon i arbetslaget har extra färdigheter för 

att kunna ”lära” sina kollegor. När pedagog D får höra begreppet ”musisk” känner hon först 

inte igen det, men efter en kort förklaring tror hon sig ha hört det innan. Vi avslutar intervjun 

med att prata om ett kombinerat lärande, som relaterar till teorin om den musiska människan. 

 

”Jag tycker att mitt arbetssätt utgår ifrån detta. Vi dansar, leker och sjunger ofta samtidigt. Och 

rörelseleken, den är ju också ”musisk” då. Jag tycker att i förskolan så är allt ”musiskt”, vi delar ju 

inte in så mycket efter till exempel matte eller natur. Hela tiden lär sig barn lite av varje. /…/Det 

går inte för mig att säga vad som är det viktigaste med musiken. Men barnen har mycket roligt! 

Dessutom lär de sig andra saker som att räkna, att samspela med varandra, och en himla massa 

språk!” 
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4. Analys 

4.1 Musiken som trygghetsskapande 

Teorin om det musiska barnet bottnar delvis i att barnet redan i mammas mage lär sig känna 

igen ljud, rytmer och röster. När pedagog A pratar om att sjunga för yngre barn för att skapa 

trygghet, och samtidigt för att det är en instinkt hos den vuxne, relaterar hennes utsaga starkt 

till Bjørkvolds uppfattning om hur livsviktigt det är att sjunga med sitt nyfödda barn. Barnet 

utvecklar dels sin förmåga att kommunicera av detta, och här finns två syften med musiken, 

det vill säga som trygghetsskapare och som utvecklare av kommunikationsförmågan.  

 

Bjørkvold tar också upp problematiken som det västerländska musikaliska skönhetsideal som 

råder, mammor kan ha svårt för att sjunga sina barn om de upplever sina sångröster som 

dåliga. Detta blir ett ganska allvarligt problem (Bjørkvold 2005, s. 29). Bjørkvold fokuserar 

dock mest på samspelet mellan mamma och barn, och i förskolan är det en annan relation som 

råder. Men väsentligt är att barnen tidigt lär sig att känna igen röster, och även sina 

förskollärares röster. En intressant iakttagelse är att sången som trygghet enbart tas upp av den 

intervjuperson som inte säger sig ha en egen stark musikalisk kompetens, och dessutom är det 

den enda kvinnliga intervjupersonen.  

 

4.2 Att bearbeta känslor med musiken 

En teoretisk utgångspunkt inför undersökningen var att förskollärare ofta använder musiken 

för att få barnen att känna glädje. I undersökningen framkommer att musiken enligt 

pedagogerna är ett bra verktyg för att både uppleva och uttrycka känslor. Men det är inte bara 

glädje som omnämns, även om glädje är i fokus hos en av intervjupersonerna. Det handlar 

snarare om känslor överlag, och det stämmer väl överens om vad Skolverket skriver i 

läroplanen om musik som uttrycksmedel (Skolverket 2010, s. 10).  

 

För att barn ska kunna utveckla en förmåga att uttrycka sina känslor med hjälp av estetisk 

aktivitet, krävs kreativa samtal, som hjälper barnen att uttrycka vad de själva vill få uttryckt 

eller uträttat. Enligt ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt så är detta ett av sätten att se det 

kompetenta i barnet, som på egen hand vill lära sig att förstå sig på omvärlden (Lindahl 2002, 

s. 221). Jag jämför denna typ av samtal med metasamtalet, som kommer beskrivas längre 

fram i analysen. 
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4.3 Den spontana musiken 

Det framkommer i intervjuerna att det läggs en viss positiv värdering i att låta barn få ha 

spontana möten med musiken. Det tycks vara viktigt att barn får lov att uttrycka sig 

musikaliskt, och jag har inte stött på några negativa inställningar som till exempel 

föreställningen om att musikaliskt tillåtande miljö skulle innebära mycket oväsen. Den 

spontana musiken är faktiskt mycket viktig, enligt Bjørkvold. Barn sjunger ibland utan att 

vuxna har gett instruktioner, detta sker ofta under lekfulla förhållanden. Denna spontana sång 

har förmågan att kommunicera med andra barn, och med det inre jaget. Därför blir sången 

viktig för barnens känslomässiga och sociala utveckling. Bjørkvold har också märkt skillnader 

på vilken kvalitet den spontana sången håller beroende på vilken musikalisk stimulans barnen 

får av pedagoger. Hans resultat från en undersökning visar att det finns ett syfte för 

pedagogerna att sjunga för barnen med känsla och inlevelse (Bjørkvold i Uddén 2001, s. 57). 

Här finns en smärre motsägning från en inställning hos pedagogerna som innebär att 

pedagoger själva inte behöver ha någon musikalisk kompetens, och att det är barnen som ska 

få uttrycka sig med sång, och inte pedagogerna. Barnen behöver möjligtvis få se hur riktiga 

människor uttrycker sig musikaliskt, för att själva kunna göra det. Därmed inte sagt att 

tonsäkerhet och bra röstkaraktär är en förutsättning, men att ha ett uttryck i sången är viktigt.  

 

En av intervjupersonerna ställer sig lite emot idén om att ha uttalade sångsamlingar, och 

menar liksom en av de andra att musik kan kombineras med andra former av undervisning 

och fri lek. Bjørkvold vill att även lärare ska vara musiska, eftersom att han menar att 

människan egentligen fortsätter att vara musisk genom resten av livet, och att människan hela 

tiden kan lära sig mycket genom musiska inlärningsformer (Bjørkvold i Uddén 2001, s. 58). 

Utöver att pedagoger sjunger med inlevelse för barnen, är det också viktigt att de har en 

musisk inställning till att arbeta med musik tillsammans med barn. Bjørkvold förespråkar 

också att lärare bör introduceras för och få förståelse vad begreppet musisk innebär. 

 

4.4 Det kreativa barnet 

Läroplanen fastslår tydligt att det är meningen att barnen ska träna sin skapande förmåga via 

musiken. Förmågan att skapa någonting nytt, utifrån fantasier som tidigare inte upplevts i 

verkliga livet, definierar Vygotskij som kreativitet (Vygotskij 1995, s. 11). Begreppet 

kreativitet, och meningar som kan liknas vid dess innebörd, nämns i några utav mina 

intervjuer, bland annat talar pedagog A om att det är viktigt att pedagoger är kreativa. Dock 
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säger hon aldrig direkt att detta nödvändigtvis borde smitta av sig på barnen. Det har visat sig 

vara svårt att beskriva vad utvecklande av skapande förmåga i relation till musik, egentligen 

innebär. Pedagog B säger dock något väldigt intressant, då han pratar om att eliminera barns 

rädsla för att göra fel, och därigenom främja en fortsatt kreativitet. Varför är det då ett 

problem att det är svårt att prata om barns skapande förmåga i förhållande till musiken? 

Kreativitet som egenskap är viktig hos människan, ur ett samhällsperspektiv. Människans 

hjärna inte bara är ämnad att lagra tidigare information, eftersom att framtiden hela tiden 

förändras, måste den mänskliga hjärnan ha förmågan att framställa nya idéer och ting. Våra 

kreativa egenskaper bli således mycket viktiga för människans stora anpassningsförmåga 

(Vygotskij 1995, s. 13). Det är därför viktigt att vi strävar efter att utveckla barns kreativitet, 

och att skolpolitiken inte nedvärderar kreativa ämnen. 

 

4.5 Musik som medel 

En av de teoretiska utgångspunkterna i studien är att det är viktigt att låta barn möta musik 

och genom den tillämpa sig andra typer av färdigheter (Kim & Kemple, 2011). Jag ska här 

undersöka på vilka sätt de olika pedagogerna i intervjuerna beskriver att de jobbar eller tänker 

kring denna teori. Pedagog A instämmer i teorin, genom att uttrycka att musiken kan göra det 

lättare för barn att ta till sig olika former av kunskap. Det hon verkar mena är att musiken kan 

vara ett bättre inlärningsmedel än andra, till exempel böcker, bokstavstavlor eller andra dylika 

klassiska inlärningsverktyg. Här blir musiken till ett hjälpmedel för pedagogen. Utifrån 

pedagog D’s synsätt fungerar teorin lite annorlunda. Det läggs inte samma värdering i hur 

musiken kan användas som medel, det ses mer som en självklarhet att alla olika 

tillvägagångssätt är medel för att uppfylla alla mål. Musiken fungerar därför delvis som mål i 

sig. Intressant nog verkar de pedagoger som är mest musikintresserade och kunniga, vara mer 

intresserade av att driva musikundervisning med musiken som sitt eget mål.  

 

Vad nästan alla pedagoger i intervjuerna har gemensamt är att de nämner musikens betydelse 

för social inlärning. Till exempel vid sångsamlingen, så beror hela aktiviteten på att barnen 

sjunger tillsammans. Den formen av ”undervisning”, skulle inte få samma kvalitet eller 

utgång om det bara var enstaka, eller ett fåtal barn. Barnen lär känna både sig själva, de andra 

barnen, och sin förmåga att vara tillsammans med andra barn genom liknande aktiviteter 

(Paulsen 1996, s. 22). 
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4.6 Musikaliska barn 

Det är inte alltid musiken används som medel för att nå andra mål, utan ibland är som tidigare 

nämnts, målet att själva musikaliteten utvecklas. Pedagog B tycker att barn redan från tidig 

ålder lika gärna som att lära sig matematik, språk och dylikt borde få både praktiska och 

teoretiska musikkunskaper i skolan. Calissendorff beskriver ett forskningsprojekt och 

Davidson, där resultatet visar att jämsides mer lärarna, så är föräldrarna väldigt viktiga för 

barns utveckling av musikaliska förmågor. Vad gäller äldre barn som själva spelar instrument, 

har det visat sig att de mest framgångsrika utav instrumentalisterna har haft föräldrar som 

sjungit mycket för sina barn, och även varit intresserade av och lyssnar mycket på musik 

Davidson i Calissendorrf 2005, s. 162-163). Ifall det är duktiga musiker vi strävar efter att 

utbilda, vilket dels är pedagog Bs intresse, då han efterlyser en vackrare musikkultur, är det 

alltså även då viktigt att vi liksom föräldrarna sjunger mycket för barnen, är intresserade av 

och lyssnar på mycket musik på ett sådant sätt så att det blir en naturlig del av verksamheten. 

Tar vi inte med oss intresset för musik och ett engagemang kring musik till arbetet i förskolan, 

blir antagligen vårt musikintresse till liten nytta för barnens musikaliska utveckling. 

 

4.7 Det viktiga metasamtalet 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008, s. 23) 

beskriver ”metasamtal” som något väldigt viktigt i en inlärningsprocess. Metasamtalet skiljer 

sig från ett vanligt samtal dels genom att samtalet fokuserar mycket på tänkande och lärande. 

Det är för en pedagog enklare att föra ett metasamtal om pedagogen lyckas närma sig barnets 

perspektiv. I många av fallen då pedagoger och barn arbetar med estetisk verksamhet som 

exempelvis musik, så glöms det viktiga ”metasamtalet” bort. Det är lätt hänt att vikten läggs 

på själva genomförandet och kanske även på produkten. Sällan funderar pedagogen 

tillsammans med barnen över varför de ska sjunga, och inte heller över vad för tankar och 

känslor som väcks hos barnen då de sjunger eller spelar instrument (Pramling Samuelsson et 

al., 2008, s. 56-57).  

 

Hos pedagoger med stort musikintresse verkar intresset för att diskutera musik tillsammans 

med barn vara större. Diskussioner om musikaliska fenomen som pedagog C pratar om, 

närmar sig det vi kallar metasamtal. Det kan vara svårt att föra metasamtal om ett ämne som 

pedagogen själv inte har stort intresse eller kunskap för, men framför allt är det svårt att föra 

metasamtal om pedagogen inte lyckas närma sig barnets perspektiv. Här nämner jag för första 
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gången vikten av att genomföra kvalitativa pedagogiska dokumentationer, även över 

musikalisk verksamhet. Även om pedagogerna genom dessa inte lär sig att fullt ut förstå hur 

barnen tänker, är dokumentationerna ett bra sätt att försöka närma sig barnens perspektiv. 

(Wehner-Godée 2010, s. 19). 

 

4.8 Lärarens roll 

Tidigare forskning påvisar att yngre barn blir glada av att få uppleva olika former av 

kvalitativa konstformer. Men för att en estetisk aktivitet ska bli ett lärorikt moment som 

innefattar kognitivt tänkande och känslomässigt engagemang, krävs en inspirerande insats 

från en lärare. Lärare ser sin roll som att hjälpa barnen att tänka extra mycket, och gå djupare 

in i konstformen som presenteras (Lim 2005, s. 370). Det förs många gånger på tal av 

pedagogerna i min studie, att en av de viktigaste anledningarna till att låta barnen få möta 

musiken, är att den ska skänka dem glädje. Utifrån denna uppfattning blir lärarens roll mindre 

viktig, eftersom att glädjen skänks till barnen automatiskt då de möter musiken. Eventuellt 

kan läraren välja ut musik som passar bra som glädjespridare i en viss barngrupp. Men 

intervjupersonerna upplever även att det är viktigt att barnen lär sig förstå hur andra känslor 

än glädje relaterar till och uttrycks via musik. Här kan det tidigare omtalade metasamtalet 

komma till stor nytta. 

 

4.9 Musik och språkutveckling 

Det är intressant att barns språkutveckling inte förs på tal i så stor utsträckning under 

intervjuerna. Kanske har dessa utformats så att pedagogerna ”glömmer bort” att prata om 

barns språkmässiga nytta av musiken. Det kan också förklaras av att språket är en så naturlig 

del av förskolans arbete, och pedagoger själva upplever att vad de än gör i förskolan, så 

genomsyrar språkinlärningen syftet med aktiviteten (Ehrlin 2012, s. 108). Det nämns dock i 

en intervju att barn i olika åldrar kan utmanas med olika svåra sångtexter. En av pedagogerna 

pratar om hur hennes barnbarn lärde sig sjunga långt innan det lärde sig tala. Ehrlin beskriver 

att musiken och sången ger barnen en djupare förståelse för språket, eftersom att barnen lär 

känna ordens rytmer och fraseringar. Genom musiken kan dessutom ordens känslomässiga 

innebörd förstärkas (Ehrlin 2012, s. 109). Pedagog C uttrycker en uppfattning om att texterna 

i barnsångerna ofta är enkla. Kanske används inte sångtexter i utmanande syfte, då det kan 

upplevas av pedagoger att det leder till att barnen i sin osäkerhet sjunger mindre och svagare, 

då de inte kan det språk som används i texten. 
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5. Slutdiskussion 

5.1 Syftet med musik i förskolan 

En teorietisk utgångspunkt för studien var att barn är musiska. Kortfattat kan begreppet 

musisk beskrivas som att musik är så mycket mer än mara musik. Den utgångspunkten, 

tillsammans med de olika utsagor jag har fått från alla mina intervjudeltagare, bevisar att det 

idag är omöjligt att peka ut ett huvudsakligt syfte med att arbeta med musik i förskolan; det 

finns en hel del olika syften, både ur skolpolitiska och samhällsorienterade perspektiv. Jag kan 

däremot efter studiens resultat dela in syften att arbeta med musik i förskolan i två 

huvudgrupper. Dessa grupper kallar jag för ”pedagogiska syften”, och ”omsorgsrelaterade 

syften”. Det är inte möjligt för mig att påstå att någon av de två huvudgrupperna väger tyngre 

än den andra, men det skulle framtida forskning kunna avgöra.  

 

5.2 Omsorgsrelaterade syften till att arbeta med musik i förskolan 

Med omsorgsrelaterade syften menar jag att musiken i huvudsak nyttjas för att få barnen att 

må bra i ett kortsiktigt perspektiv. Några olika syften som nämns i min studie och passar 

under denna kategori är musiken som trygghetsskapare, där musiken kan användas för att 

tillfälligt lugna ner ett eller flera barn. Antingen fungerar musiken som ett tröstredskap, som 

ett sömnmedel, eller som en koncentrationshöjare. Detta kan jämföras med hur idrott, eller 

utevistelse ofta uppfattas som ett tillfälle då barnen får ”springa av sig”. När musiken används 

för att frambringa en känsla av glädje hos barnen, kan den också ses som ett verktyg för 

omsorgsarbete. Det är intressant att min studie verkar påvisa att omsorgsrelaterade syften 

framför allt kommer på tal när det talas om musiksituationer där yngre barn är inblandade. 

 

5.3 Pedagogiska syften med att arbeta med musik 

Att låta barn identifiera olika känslor med hjälp av musiken, ser jag som mer pedagogiskt, än 

att bara fokusera på att framkalla glädje hos barnen genom musik. För att hjälpa barn med att 

förstå hur musik och känslor kan hänga ihop är metasamtalet viktigt. Jag väljer att placera 

spontant och lekfullt barnmusicerande under denna kategori, då leken i sig är en viktig 

pedagogisk grundpelare i förskolan. Att utveckla kreativiteten hos barn är också en viktig 

pedagogisk uppgift, då denna kan utveckla en individs kunskaper på många andra plan.  
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Det är oftare i arbete med äldre barn som musiken används med lite mer pedagogiska syften. I 

övrigt ser en verksamhet ofta ut så, äldre barn får mer pedagogisk stimulans än de yngre 

barnen. Även när det gäller lekfullare inlärningsvägar som exempelvis genom musik. 

 

5.4 Pedagogers kompetens 

Det finns en viss motsägning mellan pedagogernas egna tankar om pedagogernas egna 

musikaliska kompetenser, och forskningens tidigare framställningar. Pedagoger själva verkar 

tycka att den musikaliska kompetensen inte spelar så stor roll, så länge de vill och vågar 

sjunga tillsammans med barnen. Forskningen stödjer till viss del detta, men understryker 

också att kvaliteten på ”musikundervisningen” blir en av en annan grad, om pedagogerna har 

musikaliska erfarenheter, och kunskaper om att utveckla små barns musikalitet. Att anställa 

”musikaliska” pedagoger är kanske inte en dum idé.  

 

5.5 Skillnader i arbetssätten 

Det är svårt att göra många generaliseringar gällande skillnader i arbetssätt mellan 

musikinriktade förskolor och ickeinriktade förskolor, eftersom att de relativt få intervjuerna 

inte gav tillräckligt mycket data för detta ändamål. Några slutsatser kan ändå dras, till att börja 

med påvisar undersökningen att det på en musikinriktad förskola ofta är pedagoger som är 

aktiva i musicerandet, de sjunger och spelar själva både med och för barnen. Anledningen till 

detta lär vara att personalen i överlag har ett större intresse för, och en större kunskap om 

musik.  

 

På ickeinriktade skolor talade personalen mer om hur de använde tekniken för att låta barnen 

möta musiken, och talade även om att det var barnen som behövde sjunga och spela, och inte 

pedagogerna. Framtida forskning kan utröna huruvida det är mer lärorikt för barnen att möta 

den ”levande” musik som i större utsträckning finns till hand i den musikinriktade 

förskolevärlden, jämfört med färdiginspelad musik. En annan fråga som väcks i samband med 

studiens resultat, är om en förskola över huvud taget kan fokusera för mycket på just musik. 

 

Jag kan lägga en positiv värdering i musikinriktade förskolors arbetssätt. Det framgår att de 

har ett annat intresse för att föra musikaliska diskussioner med barnen på dessa skolor, dessa 

diskussioner går att liknas med de metasamtal, som tidigare forskning lyft fram som något 

mycket viktigt för barns kreativa inlärningsprocesser.  
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5.6 Uppfattningen om musikens värde för barn 

Jag har under hela undersökningens tid mötts av väldigt positiva attityder till fenomenet 

musik i förskolan. Många av de förskollärare jag har pratat med verkar se musiken, och andra 

kreativa uttryckssätt, som en självklar beståndsdel av den moderna förskolan. Reggio 

Emiliapedagogikens idéer om barns många sätt att uttrycka sig på verkar ha haft en stor 

genomslagskraft i den svenska förskolan, om man ser till vad mina intervjusvar visar. Genom 

musiken kan barn lära sig språk, matematik, socialt samspel och framför allt att uttrycka och 

uppleva känslor. Ur ett sociokulturellt läroplansperspektiv blir då musiken mycket värdefull, 

eftersom att pedagogerna upplever att den kan stärka barns sociala förmågor.  

 

Men musikens används som vi nu vet inte bara som medel, utan även som ett mål i sig. Det är 

fortfarande svårt att sätta ord på hur värdefull musiken är för både oss vuxna och barn. Vi vet 

kanske inte hur vi skulle kunna förklara varför, men ett liv utan musik kan de flesta av oss 

vuxna inte föreställa sig, och kanske just därför måste vi låta barnen få ett eget möte med 

musiken! 
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Bilaga A 

Intervjufrågor 

Har du genom åren som förskollärare märkt stora variationer på vilken roll musiken spelar, 

och vilken plats den får ta i olika förskolor? 

 

Tycker du att din utbildning gav några kunskaper eller erfarenheter av att arbeta med musik 

tillsammans med barn? 

 

Hur tror du att pedagogers personliga intresse för musik kan påverka hur arbete med musik på 

en förskola utformas? 

 

Hur tror du att pedagogers musikaliska kompetens påverkar hur arbete med musik på en 

förskola utformas? 

 

Hur kan man utveckla barns ”skapande förmåga”? Vad innebär det? (Frågan angår ett 

strävansmål i läroplanen, och den gäller både lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama) 

 

Kan du ge några exempel på olika former av aktiviteter med musikinslag som ni bedriver på 

förskolan? 

 

Tycker du att det är en bra idé att dela ut olika ämnesorienterade ansvarsområden till 

pedagoger i ett arbetslag? Exempelvis blir någon i arbetslaget ”musikansvarig” och någon 

annan ”matematikansvarig”. Vad finns det för för- och nackdelar? 

 

Vad kan det finnas för nytta av att använda sig av musik i förskolan? 

 

Vad är den allra viktigaste anledningen till att låta barnen möta musik i förskolan? 

 

En teoretisk utgångspunkt i min uppsats är att barnet är ”musiskt”, detta innebär att barn inte 

enbart upplever musik som någonting man lyssnar på, utan snarare som en helhet av bland 

annat sång, rörelse och lek. Stämmer detta med din uppfattning om hur barn upplever musik? 

Hur kan man på en förskola bedriva ”musiska” aktiviteter? 
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