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Abstract 

The objective of this graduate work is to gain a better understanding in how pre-school 

educators are able to work with music in their pre-school activity to promote child 

development. We also want to enlighten possible factors for the development of children 

based on music and to form our own ideas of whether teachers choose to apply music in their 

didactic practice or not. 

The point of this essay has been to attempt answering on what importance music makes for 

children's development and learning in pre-school, and how teachers could work with music 

in pre-school in order to promote children’s development. Our data consists of six interviews 

and two observations realized at a pre-school in Södertälje.  

We took heed from the theories laid out by Lev Vygotsky's which describe four different 

levels of development that includes educational development in social interaction between 

teacher and child.  

Our choice of this theory is inspired by our seeking deeper understanding of Vygotsky's 

theory´s application to the aesthetic approach in the interaction in meaning making and 

learning. 

The result of our study confirms previous theory and research in that music as a form of 

expression has a major impact on children's development. Music creates a powerful learning 

approach that can be used when a child learns to apply their skills in language and vocabulary, 

motor development, and social interaction.  

The results of our qualitative interviews and observations show that pre-school educators´ 

experiences are consistent with previous research findings regarding the importance of music 

in children's development during their pre-school years. This may indicate that musical 

expression can give children yet another tool of expressing themselves while developing their 

skills and competencies. 
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1 Inledning  

Musik och kreativitet kan utgöra en stor del av barns utveckling och lärande i deras 

kunskapsutveckling där pedagoger kan fungera som en stödjande faktor i lärandemiljön. Anne 

Bamford (2013-01-21) talar i en artikel i Framsidan om kreativitetens roll för barns lärande i 

framtiden. Hon menar att det är viktigt att som pedagog våga tänka utanför ramarna i sin 

estetiska undervisning som utgör en positiv effekt i barns lärande och låta kreativiteten inom 

de estetiska ämnena genomsyras i olika läroprocesser (Svedemyr 2013).  

Huvudsyftet med vår studie utgår från våra tankar kring hur pedagoger kan arbeta med musik 

i förskolan och därmed främja barns utveckling och lärande. 

Utifrån våra erfarenheter och kunskaper som vi upplevt på våra VFU förskolor har vi 

uppmärksammat att vissa pedagoger saknar kunskap kring musikområdet som ett lärande mål. 

Till största del har vi lagt märke till hur pedagoger valt att tillämpa musik i förskolan som en 

fri lek där barnen själva lyssnar på musik, dansar eller sjunger. Enligt våra upplevelser i 

förskolor har vi lagt märke till hur barn kan låta sig utvecklas i förskolans verksamhet när de 

upplever aktiviteter lustfyllda och berikande, vilket därmed kan bidra till att olika 

inlärningssätt och behov hos barnen uppmärksammas som man kan dra nytta av i 

läroprocessen i verksamheten som pedagog. 

Eftersom vi har haft en del frågor och frågetecken gällande musiken i förskolan och hur olika 

inblandade parter tänker kring detta, har vi haft en del diskussioner med bekanta förskollärare, 

kurskamrater och även föräldrar till förskolebarn gällande musik och hur den upplevs i 

förskolan. Detta har vidareutvecklat våra frågor ännu mer och vi valde därför att skriva vår 

studie om syftet av musiken i förskolan och hur pedagoger tänker kring det i verksamheten. 

Valet vi gjorde tillsammans grundade sig i våra tankar kring musikens innebörd då vi 

upplevde ett problem av att pedagoger, enligt våra erfarenheter inte hade ett syfte av 

musikanvändandet i förskolans verksamhet. Vi har vid ett flertal tillfällen upplevt under bland 

annat våra VFU perioder att pedagoger ibland har använt sig av så kallade ”musikstunder” i 

förskolan för att på något vis få möjlighet till att komma ifrån leken med barnen. Även utifrån 

våra diskussioner med bekanta förskollärare och föräldrar till förskolebarn har en del av de på 

liknande sätt upplevt musik i förskolan som en ogenomtänkt aktivitet.  

Med denna utgångspunkt har vi därför valt att undersöka och fördjupa oss i hur pedagoger kan 

arbeta med musik i förskolan samt vilken betydelse musik kan ha i barns utveckling och 

lärande. Vi har utifrån de erfarenheter som vi upplevt fördjupat våra egna tankar kring vilka 
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utvecklingsmöjligheter barn kan ha i sitt lärande genom musik. Tre grundpelare som vi haft i 

våra tankar och som vi i vårt kommande arbete fördjupar oss närmare i är: musikens allmänna 

betydelse, språk och motorik.
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2 Bakgrund 

Under vår utbildningsperiod har vi utifrån bland annat våra VFU förskolor bildat oss intresse 

om vilken roll musiken kan ha i förskolan och i barnens utveckling, samt vad pedagoger anser 

om musikens betydelse för barns utveckling och hur de väljer att tillämpa den i förskolans 

verksamhet. Ehrlin (2012) som skrivit en avhandling om musik i förskolan menar att det 

ibland kan uppstå brister kring det musiska användandet i förskolan utifrån det 

utvecklingsprocessiva lärandet, vilket hon förklarar genom att lyfta fram att många 

förskollärare kan känna sig osäkra och obekväma i sin roll då de ska sjunga eller undervisa i 

musik. Hon påpekar att denna känsla kan uppstå hos vissa förskollärare då deras osäkerhet 

och inkompetens kan kopplas till ens egna erfarenheter och förmågor sen tidigare. Med detta 

menar hon att ens individuella känsla för det musikaliska användandet kan brista i 

undervisningen då man själv saknar en grundläggande kunskap som man kan utgå ifrån 

(Ehrlin 2012, s. 47-49).  

Vi har dragit paralleller till Ehrlins (2012) påpekande utifrån de förskolor vi befunnit oss i där 

vi uppmärksammat att musiken inte är en aktivitet som man kreativt arbetar med och inte 

lägger ner så mycket planering bakom. Musiken används ganska flitigt på dessa förskolor, 

men enligt vår uppfattning upplever vi att en djupare tanke bakom musikanvändandet och det 

meningsskapande lärandet kan saknas. Vi har lagt märke till att musiken ibland kan används 

för att få barnen att antingen bara röra på sig eller för att det varit ett lätt sätt att aktivera 

barnen självständigt i verksamheten, vilket kan leda till att pedagogen tar sig friheten att 

komma ifrån barngruppen och utföra annat som den vill hinna med. 

Utifrån tidigare nämnda erfarenheter som vi upplevt tror vi att musiken i vissa förskolor inte 

ses som en lärandeprocess utan mer som en fri lek där barnen ”lyssnar på musik”. Med 

hänsyn till detta vill vi undersöka vad musiken kan innebära för förskolebarns utveckling 

inom område såsom språkutveckling, motorik och social kompetens. Detta hänvisar vi även 

till förskolans läroplan som säger: 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” 
(Lpfö 98, rev. 2010, s. 7)  

Utifrån våra observationer började våra tankar kring musikens innebörd i förskolans 

didaktiska arbete väckas och intresset av på vilket sätt pedagoger väljer att använda musik i 

förskolan ifrågasättas. 
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Håkan Sandström tar i en debattartikel i Lärarnas tidning skriven av Stefan Helte (2011) upp 

att musikämnet idag tyvärr prioriteras alldeles för dåligt i skolor. Sandström arbetar som 

undervisningsråd vid Skolinspektionen och menar att en skarp kritik har riktats mot 35 skolor 

i olika områden i Sverige, för hur musikämnet idag används i skolor. Han menar att de stora 

bristerna idag ligger i att det finns alldeles för få utbildade musiklärare i skolor och att 

redskapen som idag finns tillgängliga i skolor inte är tillräckligt utvecklande för elever. Detta 

innebär att elever inte får stöd eller tillgång till att skapa något eget av musiken och kan på så 

sätt inte vidareutveckla sin egen förmåga. De andra problemen som han också anser uppstår i 

dagens skolor är nämligen ensamheten. Ensamheten är idag ett stort problem som tillkommer, 

i enligt honom, allt för många skolor. Musiklärarna har idag väldigt sällan något stöd eller 

någon att diskutera det gemensamma musikämnet med, vilket innebär att kreativiteten och 

intensiteten minskar i musikundervisningen (Helte 2011). 

Sandström tar även upp i Heltes (2011) artikel att mer tid och möjlighet bör införas i skolorna, 

vilket syftar till att musiklärarna bör få en chans att diskutera musikundervisningens arbetssätt 

och tillvägagångssätt med andra lärare från andra skolor. Lärarna måste själva känna att de 

kan hjälpa varje elev att utveckla och stimulera deras kreativitet inom musik.  Även i skolor 

har rektorer en funktion gällande musik, att kontrollera så att allt fungerar som det ska eller 

om något behöver införas för att kunna utveckla elevernas kunskap (Helte 2011). 

Helte (2011) har i sin artikel skrivit om hur Sandström lyfter fram bristerna inom 

”musikvärlden” i skolan där han framhåller hur man kan arbeta och tänka kring utvecklandet 

av musikens påverkan och läroprocess i skolan. Vi tror att man även kan använda denna 

grundtanke likväl i förskolan för att pedagoger ska kunna tillämpa och använda musiken 

utifrån ett pedagogiskt syfte i barns utvecklingsprocess. 
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3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att få en bättre uppfattning om hur förskolepedagoger kan 

arbeta med musik i sin förskoleverksamhet för att främja barns utveckling. Vi vill även 

undersöka hur barn kan utvecklas i förhållande till musiken, samt att bilda oss en egen 

föreställning om huruvida pedagogerna väljer att didaktiskt tillämpa musiken i praktiken eller 

inte. 

3.2 Frågeställning 

I boken Konsten att lära barn estetik av Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, 

Pramling och Wallersteds (2008) har de genomfört studier kring hur barns lärande kan 

utvecklas i skola och förskola utifrån ett estetiskt perspektiv. De har valt att titta närmare på 

hur man kan forma estetiken som ett pedagogiskt mål i bland annat förskolan och därmed 

utifrån genomtänkta intentioner använda estetiken i verksamheten (Pramling Samuelsson, 

m.fl. 2008). 

”Estetik har alltid haft en nära koppling till barns lärande, även om estetik som begrepp 

aldrig använts speciellt mycket i förskolans eller grundskolans praktik för yngre åldrar, vilket 
vi uppmärksammat tidigare. När det gäller musik och gymnastik/rörelse har det mer handlat 

om att sjunga eller lyssna på musik och dansa.” (Pramling Samuelsson, m.fl. 2008, s. 18). 

Utifrån bland annat detta citat har vi valt att utgå från musik som är en del av de estetiska 

uttrycksformerna som vi vill fördjupa vår studie i och få en bredare kunskap kring. Vi har 

utifrån de brister som tagits upp ovan valt att utgå från två frågeställningar:  

• Hur kan pedagogers syn på musik i förskolan påverka barns utveckling och lärande? 

• Hur kan pedagoger arbeta med musik på förskolan för att främja barns utveckling? 

 

Studien som vi valt att forska kring har vi valt att koppla till Lev Vygotskij där han lyfter fram 

sin syn på estetikens och lekens betydelse utifrån hans proximala utvecklingszon. 
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4 Teorianknytning 

Vi kommer i detta kapitel att utgå från Lev Vygotskij och hans proximala utvecklingszon som 

innefattar i huvudsak pedagogisk utveckling i socialt samspel mellan lärare och elev/barn. Vi 

kommer kort lyfta fram hans olika utvecklingsnivåer samt titta närmare på Vygotskijs syn på 

leken och hur han framhåller det estetiska lärandet i barnets utveckling. Vi valde att utgå från 

den proximala utvecklingszonen som perspektiv i vår studie. Vår studie har sin utgångspunkt i 

musik som en uttrycksform, som oftast i förskolan utövas i grupp och anses vara ett socialt 

samspel. Vi har alltså valt att utgå från Vygotskijs proximala utvecklingszon som en 

grundpelare för att få en djupare förståelse kring samspelets betydelse och hans estetiska 

synsätt i förskoleverksamheten. Denna teori väljer vi att utgå ifrån eftersom vi anser att 

pedagoger och barn ständigt befinner sig i en förändring där möjligheter till ökad kunskap 

alltid kan utvecklas.    

4.1 Lev Vygotskij 

Till största del i sin yrkeskarriär intresserade sig den ryske forskaren Lev Vygotskij för 

det mesta av konstens betydelse och litteratur. Vygotskijs arbete med utvecklingsstörda 

barn väckte däremot ett stort intresse som utgjorde ett nästa steg till hans påbörjade 

arbete med barns allmänna lärande och utveckling, genom att lära och utvecklas 

antingen på egen hand eller i samspel med andra. Vygotskijs största och främsta teori 

som han utgick ifrån i sitt arbete valde han att kalla för ”proximala utvecklingszonen”. 

Denna teori baserade han på barnets utvecklingsnivå som han ansåg var grunden för 

barnet och vart denne är på väg i sin utveckling. Vygotskij påpekar hur en människas 

upplevelser och lärande utvecklas genom den egna erfarenheten av att i det verkliga 

livet få genomgå de olika steg som utgör barns läroprocess i deras utveckling (Säljö 

2011, s. 153-167). 

Kroksmark (2003) i boken Den tidlösa pedagogiken tar upp Vygjotskijs proximala 

utvecklingszon som beskrivs som en ständig förändring i människans utveckling. 

Teorin som tas upp skildras utifrån fyra nivåer där den första nivån behandlar barnets 

förmågor och utveckling genom ett annat barns kunskaper och förmågor. I den andra 

nivån klarar sig barnet själv på egen hand och är i detta stadie inte bunden till någon 

annan individ på något sätt. Den tredje nivån kallar Vygotskij för automatisering, som 

innebär att den vuxne överför sina tillvägagångssätt till barnet i olika sammanhang och 

situationer i form av gruppuppgifter och socialisering. I den fjärde nivån som enligt 
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Vygotskij handlar om deinternalisering innebär att barnet åter igen hamnat i andra 

stadiet där barnet alltså återgått till att på egen hand klara sig igen (Kroksmark 2003, 

450-452). 

Enligt Vygotskij (i Kroksmark 2003) utgör samspel och lärande en stor betydelse för 

barns utveckling som han påstår utgör själva essensen i en lärandeprocess. Han anser att 

metodvalet är en viktig del i hur barn utvecklas i sin kunskapsutveckling. Vygotskij 

framhäver också att läraren bör ha en kunskap kring barnets utvecklingsmöjligheter 

utifrån den närmaste utvecklingszonen. Därmed kan det utifrån detta skapas en dialog 

med barnet för att succesivt kunna handleda barnet till nästkommande utvecklingszon. 

Vygotskij understryker också att didaktiken och pedagogiken i barns utveckling alltid 

bör vara riktad utifrån individens kompetens och förutsättningar (Kroksmark 2003, s. 

452-453). 

Vygotskij (i Lindqvists 1995) forskningsrapport Lekens estetik – en didaktisk studie om 

lek och kultur i förskolan beskriver att estetiken kan påverka människors känslor och att 

det är genom estetik som människors upplevelser och handlingar kan komma till 

uttryck. Det tas även upp i forskningsrapporten att estetik i dagens samhälle anses vara 

ett intressant ämne som kan vara nödvändigt i barns liv (Lindqvist 1995, s. 42, 68). 

Han nämner också att det är viktigt att man kan ha ett estetiskt synsätt på lek som 

innebär att man utforskar olika estetiska former som hör ihop med barnens lek. Han 

menar att sambandet mellan lek, drama och litteratur kan påverka varandra. Vygotskij 

betonar också att barns lek kan speglas i ett möte mellan ens inre och yttre medvetande 

(Lindqvist 1995, s. 164-165). Detta tar Vygotskij (1995) även upp i sin bok Fantasi och 

kreativitet i barndomen, där han menar att barns medvetande ständigt är föränderligt 

och dynamiskt i reflektion till den omgivande kulturen i både dess innehåll och form 

(Vygotskij 1995, s. 8).   

Vidare ger Vygotskij (i Lindqvist 1995) en fortsatt förklaring av den ovanstående 

beskrivningen av dynamiken och poängterar att här utvecklar barnet sin lek på ett 

spännande och litterärt tillvägagångssätt eftersom barnet redan har energiskt 

förhållningsätt till sin miljö. Han påpekar att det är utifrån barns estetiska känslor som 

deras omvärld skapas och där förhållningsättet till fantasin och verkliga handlingar inte 

skiljs åt. Detta innebär istället att lekens betydelse utvecklas utifrån hela situationens 

innehåll (Lindqvist 1995, s. 268-269).  
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Vi kommer att använda oss av Vygotskijs teori i vår studie som ett stöd i våra analyser 

och resultat, där vi väljer att lyfta fram hans fyra stadier som kan ha en påverkan i barns 

utveckling inom estetik.  
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5 Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi att utifrån tidigare forskning försöka ge en djupare förståelse om hur 

musik kan användas av pedagoger i förskolans verksamhet för att främja barns utveckling, 

samt vad musiken kan innebära för barns lärande. Vi kommer främst att redogöra för en 

avhandling gjord och skriven av Anna Ehrlin (2012) Att lära av och med varandra. Dessutom 

kommer vi utöver Ehrlins studie titta närmare på rytmikläraren och lärarutbildaren Ulla 

Wiklunds (2010) forskning i vilken hon lyfter fram barns rättigheter till musik. Båda dessa 

forskare har vi valt att utgå ifrån på grund av att de lyfter upp samma frågor och funderingar 

som vi hade gällande estetiska ämnen och däribland då de skrivit om musik och vad den kan 

innebära. Våra främsta ingångspunkter som vi valt att fördjupa oss i, utifrån flera andra 

tidigare forskare, är musikens betydelse i förskolan, språk och motorik. 

 

Anna Ehrlin (2012) har gjort en etnografisk studie av musik, där hon valt att genomföra sin 

empiriska undersökning i en flerspråkig miljö. Ehrlin har i sin avhandling studerat 

förskollärarnas syn på vad musiken har för betydelse, samt vilken kompetens den har. Ehrlin 

skriver att många förskollärare känner sig osäkra och inkompetenta då förskollärarna ska 

sjunga eller undervisa i musik. Varför vissa känner detta brukar vara kopplat till förmåga, 

vilket innebär att individens förmåga ofta är kopplat till individens konstnärliga sida och 

känslan för de musikaliska redskapen. Uddén (2004, i Ehrlin 2012) menar att detta kan leda 

till att all den musikaliska glädje och harmoni som finns inom musikundervisning försvinner 

helt i förskolan och undervisningen med barnen uteblir. Denna rädsla och osäkerhet som vissa 

pedagoger har leder till att barnen på förskolan uppfattar musiken som något oviktigt och en 

aspekt som inte har någon betydelse alls eller någon utveckling i förskolan. För att detta ska 

förhindras kan pedagogerna i alla fall pröva att skapa en förståelse och ett tillvägagångssätt att 

sjunga för barnen, men också känna till musikens innebörd och inverkan som kan spegla av 

sig på barnens språkutveckling (Ehrlin 2012, s. 47-49). 

Bjørkvold, Jon-Roar (1991) framhåller en likartad åsikt såsom Uddén (2004, i Ehrlin 2012) 

gör i ovanstående mening genom att samtidigt stärka och betona vikten av att barn genom 

spontana sånger själva kan utveckla sin egen identitet och karaktär i gemensamma 

sammanhang, samt att använda sången som ett redskap till att sjunga fram vem man själv är 

eller också berätta om det genom sång för andra (Bjørkvold 1991, s. 81).       
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Uddén (2001, i Ehrlins 2012) etnografiska studie menar att både förskolor och skolor har en 

viktig uppgift, där pedagogerna på något sätt ska kunna tillämpa den musiska 

kommunikationen i den dagliga verksamheten. Detta kan ske genom exempelvis olika former 

som visor, rim, rörelse med mera. Ehrlin (2012) refererar vidare i sin studie till några forskare 

som beskriver att barn i förskolor uttrycker sina musikupplevelser på olika sätt, detta sker 

genom att barnen härmar, lyssnar och reflekterar över sina egna upplevelser de skapar. Barn 

använder olika strategier för att skapa egna uppfattningar och talanger kring olika 

musikaktiviteter. Detta innebär att barnen skapar en musikalisk mening genom att vara aktiva 

och samspela tillsammans med andra barn. Forskarna menar att musik haft en stor påverkan i 

förskolan då musik syftat till gemenskap och samtidigt en språkträning och motorisk 

utveckling för barn (Ehrlin 2012, s. 51-52). Sundin (1995) understryker på samma sätt som 

Ehrlin (2012) genom att dela samma åsikt om att musikaliskt kunnande utvecklas i samspel 

med omgivningen och den gemenskap barnen skapar. Detta innebär att den musikaliska 

stimulansen har en stor betydelse i barns utveckling (Sundin 1995, s. 25). 

Ulla Wiklund som uttalar sig i ett samtal i artikeln Förskolan- lärarförbundets tidning för alla 

förskollärare skriven av Elisabeth Cervin (2010), är av samma åsikt som Ehrlin (2012) då hon 

ger den förklaringen att barn har rätt till musik i förskolan. Hon framhåller att musik är ett 

ämne som skall finnas på varje förskola, eftersom det är genom musik barns utveckling och 

lärande sker. På samma sätt som Ehrlin (2012) betonar i ovanstående text fortsätter Wiklund 

beskriva vidare att musik är en del av människan och det är genom musik barnet skapas, samt 

att musik är ett verktyg som utvecklar barnets språk, tal, lyssnande och känslor (Cervin 2010).  

Ehrlin (2012) som vi tidigare nämnt lyfter i sin studie fram hur musiken kan vara en 

påverkande del för barns motoriska, språkliga och sociala utveckling. Detta understryker 

också Wiklund i Cervins (2010) artikel genom att förklara att allt ljud på förskolan som 

barnen skapar och tillämpar dagligen är pedagogik som redan finns i förskolans verksamhet, 

detta genom att barnen rör på så sig, hoppar och samtidigt strävar efter att utveckla sin 

grovmotorik. Hon menar på samma sätt som Ehrlin (2012) redan nämnt att huvudpoängen 

med musik i förskolor är att använda musiken som ett läromedel och att skapa olika 

rörelseaktiviteter. Genom att göra på detta sätt kan pedagogerna enkelt och smidigt studera 

varje barns förmåga och vidareutveckla den genom att ha en musikverksamhet i förskolan 

(Cervin, 2010).  
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Antal Lundström, Ilona (1996) stärker både Ehrlins (2012) och Wiklund i Cervins (2010) 

beskrivningar genom att själv ta upp i sin bok Musikens Gåva, om pedagogers personliga 

kontakt med barnen och betonar vikten av hur stor betydelse pedagogerna har i den 

pedagogiska verksamheten. Pedagogerna bör kunna välja ett musikval som barnen redan 

känner till eller varit i kontakt med sedan tidigare för att på så sätt kunna fånga upp barnens 

olika intressen genom musiken. Detta går att framföra med hjälp av sånger och visor som en 

givande metod i verksamheten (Antal Lundström 1996, s.161-162). 

Ehrlin (2012) väljer i avhandlingens slutdiskussion att beskriva vad hon kommit fram till i 

studiens slutresultat. Hon redovisar betydelsen av att ha musikundervisningar i förskolor som 

ska främja varje barns utveckling och lärande, genom att inta en tydlig plats i verksamheten 

och arbeta med musik till vardags. Den stora vikten ligger i pedagogernas kompetens och hur 

de väljer att tillämpa musiken i förskolan. Musik är idag ett ämne eller en aktivitet som många 

pedagoger väljer att ta bort. Orsaken till detta har granskats i både Ehrlins egna studie och i 

annan forskning som gjorts kring musik, då det tas upp att musikens innebörd och handling 

får en obetänksam plats i verksamheten även fast det står i läroplanen att musiken ska främjas 

inom olika områden. Ehrlin beskriver också att utvecklingen av musikaktiviteter på förskolor 

idag finns i stora drag i människors samspel och den handlingsplan som framhålls i förskolor, 

likaså i läroplanen som förskolan i stort sätt grundar sig på (Ehrlin 2012, s. 164). 

Ehrlin (2012) poängtera dessutom att kulturen som vi människor utvecklar kan påverka vårt 

sätt vi väljer att uppföra oss på, samt hur vi väljer att gå tillväga i våra livsval. Detta resulterar 

i att pedagoger i förskolan inte enbart utvecklar och främjar barns lärande genom läroplanens 

mål och riktlinjer, utan också genom ett sociokulturellt perspektiv där individuella förmågor 

och kunskaper skapas från tidigare erfarenheter. Hennes resultat av undersökningen har även 

hävdat att cheferna i förskolorna bör vara mer uppmärksamma och ha ansvar kring hur 

pedagogiken och riktlinjerna följs av pedagogerna i verksamheten. Däremot också att 

kontrollera ifall något behöver vidareutvecklas och stärkas genom möjligtvis utbildning för att 

kunna främja barns utveckling på ett lärande och pedagogiskt sätt (Ehrlin 2012, s. 165-166). 
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5.1 Musik i förskolan 

Barns utveckling sker genom musik och genom att använda musiken spontant i olika 

situationer. Detta hävdar Marie Eriksson (2013) i boken Musik i förskolan att musik 

förkommer konstant i förskolor då barns kunskap ska främjas. Hon uppmärksammar även att 

pedagoger som tappar intresset för musik kan påverka barnens intresse eftersom det inte finns 

någon som kan stödja och främja musikens betydelse i verksamheten. Detta blir således en så 

kallad, brist i barnens utveckling. I störst utsträckning ligger musikens fokus på att gynna 

glädje och den gemenskapen som skapas i verksamheten men också på språket och den 

kognitiva förmågan barn utvecklar genom estetiska färdigheter (Eriksson 2013, s. 9, 18-19). 

Även Gunilla Bojner (1998) är av samma mening som Eriksson (2013) då hon i sin bok Musik 

och lek påpekar att musiken är en viktig del i barns utveckling eftersom de då kan få en 

möjlighet till att utforska och utveckla sina egna upplevelser. Hon skriver att musik kan vara 

ett redskap som barn använder då de vill utforska sin egen kompetens och välbefinnandet. 

Bojner menar vidare att alla pedagoger ska kunna leda olika barngrupper och vara orädda för 

att våga testa och utveckla sina egna kunskaper. Hon anser att alla pedagoger bör använda 

sina grundförutsättningar, då pedagogernas fantasi och känsla kan utveckla den musiska 

känslan hos barn (Bojner 1998, s. 16-17). 

Eriksson (2013) fortsätter med att betona hur viktigt det är att fokusera på att vi ska arbeta 

med musik i förskola istället för att det bara ska handla om hur vi ska göra det. Hon beskriver 

vidare att man som pedagog hela tiden måste vara uppmärksam på att bekräfta barnen och 

deras förmågor och tillsammans gynna musikens betydelse i förskolan (Eriksson 2013, s. 68). 

Eriksson (2013) förklarar vidare att musik kan vara en stor del i förskolans verksamhet 

beroende på hur man väljer att lägga upp sin planering samt att tillämpa det i aktiviteters 

lärandeprocess. Hon har i sitt arbete valt att utgå ifrån sin egen modell som hon byggt upp 

utifrån sina egna tankar i samarbete med andra pedagoger. Hon har även gett möjlighet till 

verksamhetens barn att vara delaktiga i denna modellutveckling då hon tagit del av barnens 

intressen. Eriksson (2013) säger:  

”Att utgå från några tydliga ledord, och ringa in ämnen, underlättar att skapa en 

planering som inte är spretig och osammanhängande, liksom att hitta sånger och 

musik.” (Eriksson 2013, s. 78). 
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Erikssons (2013) modell ser ut på följande sätt där hon skriver, ”Ett musikpass innefattar 

mycket lärande och många utvecklingsmöjligheter” (Eriksson 2013, s. 79). 

Vi valde att ta med Erikssons modell i vår studie eftersom vi upplevde den som en 

välplanerad grundpelare som kan väva samman de olika utgångspunkter som finns i 

förskolan. Vår uppfattning av hennes modell är att man inom musikens värld i förskolan kan 

tänka utanför ramarna och få en bredare aspekt av hur man kan ta del av olika ämnen och 

planera varierande aktiviteter. Dessa aktiviteter kan i sin tur både innefatta barnens intressen 

och kompetenser samt läroplanens olika mål och riktlinjer. 

5.2 Musik och språk 

Jederlund (2011) skriver om musikens återupprättande och menar att musiken är en del av det 

mänskliga livet. Han antyder att varje individ kan ha någon slags musikförmåga som kan 

spela en avgörande roll i utvecklingen (Jederlund 2011, s. 38-39). 

I sin bok Musik och språk behandlar Jederlund (2011) barns språkliga och musikaliska 

utveckling och vilket samband dessa två har. Han tar i stora delar av boken upp barns 

musikaliska språkförståelse och vilken innebörd den kan ha för språkutvecklingen. Han menar 

att något som sker tidigt i barns utveckling är förståelsen för de musikaliska elementen, redan 

innan talspråket utvecklas hos individen dessa musikaliska koder som når till hjärnan via vår 

uppfattningsförmåga och väcker bilder, minnen och känslor till liv (Jederlund, 2011). 

Jederlund (2011) påpekar att skapande lek utifrån bland annat ett musikperspektiv då en 

situation sker spontant och naturligt kan ge barn möjlighet att tillsammans med andra barn 

och vuxna utveckla sitt talspråk utifrån deras egna förmågor. Han nämner även att barn kan 
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berika sin lek genom att aktivt leka med vuxna vilket både kan bidra till ett ökat användande 

av barnens talspråk och ordförråd som kan främja deras lärande och språkutveckling 

(Jederlund 2011, s. 115-117). Han påpekar vidare hur språkutvecklingen hos vissa barn 

utvecklas långsammare än hos andra och att det därför är viktigt att som pedagog kunna 

erbjuda en intressant och lustfylld undervisning som främjar språkutvecklingen hos dessa 

barn. Ett exempel till denna intressanta och lustfyllda undervisning kan vara att utgå från 

musik och rörelse för att kunna vara till hjälp för barnen att se språket som något positivt 

istället för svårlärt och negativt (Jederlund 2011, s. 74-75, 121-123). 

Jederlund (2011) lyfter även fram studier som är gjorda av Bryant m.fl. i sin bok som betonar 

barns fonologiska utveckling som sker genom att barn redan i tidig ålder kommer i kontakt 

med barnramsor och musik. Detta menar forskarna kan vara en inspirationskälla och även en 

nödvändighet för processen i språkutvecklingen för barn, samt att rim och ramsor och musik 

kan vara en stödjande pelare för kommande läs- och skrivinlärningen för barn (Jederlund 

2011, s. 165-168).  

Uddén (2004) skriver i sin bok Tanke-Visa-Språk om betydelsen av den didaktiska 

medvetenheten och om hur viktigt det är för barn att i förskolan få sjunga och röra sig 

rytmiskt. Hon påpekar att alla förskolepedagoger bör vara medvetna om musikens betydelse i 

förskolan och främst vad det innebär för tanke- och språkutvecklingen. Hon menar med detta 

att barn utvecklas, lär sig och tar till sig på ett musikaliskt sätt utifrån den lustfullheten som 

uppfattas av barnen (Uddén 2004, s. 15-16).  

Uddén (2004) skriver om barn i både gemensam lek och om när barn leker ensamma, där hon 

lyfter fram hur barn nästan de flesta gånger uttrycker sig i sångton istället för tal. Hon menar 

vidare att barnen ”prat sjunger” samtidigt som de kan röra sig i leken. Hon fortsätter med att 

upplysa att många barn i sin lek hittar på sina egna sångtexter som de sjunger till kända 

melodier. Uddén (2004) lyfter även fram en viktig del i förskolan då hon påpekar att 

pedagoger bör vara uppmärksamma på barnens olika utgångspunkter och vilka olika sätt som 

gynnar dem i deras utveckling (Uddén 2004, s. 29). 

Uddén (2004) beskriver även hur vår hjärna uppfattar de olika musikaliska elementen och 

medger att hjärnforskningen idag har visat att elementen såsom tonhöjd, rytm med mera är 

spridda i hela vår hjärna. Med detta menar Uddén att vår hjärna fungerar som en samverkan 

mellan de olika funktionerna och kan därmed utveckla och stimulera dem med hjälp av hela 

hjärnsystemet (Uddén 2004, s. 65-66).      
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Uddén (2004) konstaterar också att ifall barn inte får den stimulans och motivation som barn 

behöver av omgivningen så kan barns uttalsförmåga försämras och bli ofullständig. Hon 

fortsätter med att poängtera att en pedagog som har en förkunskap om vad musik innebär kan 

med hjälp av den medvetenheten skapa en harmoni i vardagen. Hon menar att pedagogen kan 

uppfylla en glädje som berör musikens sociala funktioner och samtidigt utveckla barns 

språkförmåga på ett lärande sätt i den pedagogiska verksamheten (Uddén 2004, s. 113).  

I stor utsträckning så finns det tyvärr idag problem kring hur pedagoger väljer att tillämpa 

musik i förskolan. Till stor del så handlar det om pedagogernas osäkerhet och att de inte 

känner sig trygga i tillämpandet av musik i förskolan. Uddén poängterar att detta är ett mycket 

vanligt dilemma i dagens samhälle och det enda pedagoger kan göra i sådana situationer är att 

ha en positiv inställning och på så sätt försöka träna upp sin musiska färdighet i förskolan 

(Uddén 2004, s. 117). 

5.3 Musik och motorik 

Mallo Vesterlund (2011) beskriver i sin bok Musikspråka i förskolan- med musik, rytmik och 

rörelser om vad musik innebär och vad det stimulerar. Vesterlund beskriver att musik redan 

är ett språk och ett redskap som hjälper människor att föra samman från olika nationaliteter 

och kulturer. Vesterlund startade ett projekt som hon valde att kalla musiklekprojekt och som 

hon genomförde tillsammans med enspråkiga barn och flerspråkiga barn från förskolor i de 

invandrartäta Stockholms förorterna Tensta och Spånga. Syftet med projektet var att stärka 

det svenska språket och att förstå barnen i de olika förskolorna genom musik. Pedagogerna på 

dessa förskolor fick en så kallad vägledning av Vesterlund för att kunna skapa lust och glädje 

i att arbeta med musik och rytm i vardagen. Pedagogernas rädsla och osäkerhet speglas över 

till barnen vilket försvagar barnens utveckling inom olika områden. Just därför är Vesterlunds 

syfte att hjälpa pedagogerna att bilda en förståelse och känsla- av att man duger som man är 

och detta är en så kallad process både hos barn och vuxna (Vesterlund 2011, s. 8-11). 

Vesterlund (2011) skriver i sin bok om vad musikpedagogiska tankar innebär. Hon tar upp att 

öppenhet är en viktig del i barns utveckling, vilket innebär att barns idéer och tankar ska tas 

till vara och utveckla musikens betydelse utifrån barnens fantasi och idéer. Det viktiga i 

musikpedagogiken är att improvisera vilket handlar om att våga utforska och hitta nya 

metoder och arbetssätt för att kunna arbeta med musik. Som pedagog kan du välja att bara 

sjunga och dansa eller också använda lite instrument för att utveckla musiken lite mer. Med 
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ett öppet sinne inom olika musikområden och nya kulturer, kan barn och vuxna utveckla en 

god förmåga och självförtroende inom musik (Vesterlund 2011, s. 18-19). 

Musiken är så mycket mer än bara sång och dans menar Vesterlund (2011). Musik handlar om 

att lära känna sin egen kropp och röst i olika situationer, men också att utveckla musiken 

utifrån sina egna förutsättningar. Kroppen används som ett redskap för att stimulera och 

utveckla musiken på. Det gäller bara att hitta den på sig själv och använda den kreativt för att 

skapa något. Att använda musiken efter barns erfarenheter och upplevelser kan gynnas i en så 

kallad integration, där olika kulturer och erfarenheter möts i ett utforskande. 

Det är även viktigt att inte glömma bort att språkinlärningen måste träda in i alla olika 

situationer på förskolan och tas till vara. Barn utvecklar sitt språk konstant och inte bara i 

planerade aktiviteter (Vesterlund 2011, s. 20-24). 

Pedagoger har en förmåga i förskolan att konstant poängtera att arbetet inte går att fullföljas 

på grund av att materialet inte är fullkomligt. Just därför har Vesterlund (2011) valt att ge 

några exempel på material som kan användas för att kunna fullfölja arbetet på förskolor.  

Om det är en sång samling så finns det fem moment som är viktiga att tänka på nämligen 

uppvärmning av röst och kropp, rytm-språkets melodi, rörelse – koordination, rörelse och 

sång, avslappning (Vesterlund 2011, s. 29-32).  

Några exempel för språkstimulering inom musik: 

• ramsor och rytmlekar  

• sjunga och röra på sig 

• harmoni 

Därefter några instrumenttips: 

• pinnar  

• handtrummor 

• tonstavar 

 

I ovanstående del Musik och motorik gav Vesterlund (2011) en beskrivning av vad musik och 

motorik innebär. Hon tog även upp i sin bok Musikspråka i förskolan- med musik, rytmik och 

rörelser kring hur man kan tänkas arbeta med motorik i förskolan, samt språk som 

automatiskt involveras i olika musikområden (Vesterlund 2011, s. 33-41, 54-61). 
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Även Ylva Ellneby (2011) är av samma åsikt som Vesterlund (2011) då hon i sin bok Må bra 

i förskolan, beskriver hur man kan minska stressen i förskolan och fortsätta arbeta och 

fullfölja sin planering på ett må bra sätt. Hon menar att det är genom musik vi utvecklas och 

förmedlar olika känslor och upplevelser. Musiken är en glädje men att bevara lusten och 

förstärka den kan vara en stor utmaning för pedagoger menar hon (Ellneby 2011, s. 75-79). 

Sammanfattningsvis tydliggörs det i tidigare forskning att musiken i förskolan är ett ämne 

som konstant förekommer i olika lärandemiljöer, samt att musik har en stor påverkan i 

förskolan som syftar till gemenskap, samspel, motorisk utveckling och språkträning. Det lyfts 

vidare fram att musik även handlar om individens kännedom av sin kropp o dess funktion där 

erfarenheter och upplevelser integreras i utforskandets syfte. I nästa kapitel kommer vi att 

beskriva vår valda metod till genomförandet av våra intervjuer och observationer, samt lyfta 

fram de etiska hänsynstaganden som är relevanta får vår undersökning. 
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6 Material och metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vår datainsamling, våra observationer och 

intervjuer genomgåtts i vår studie, samt vilka redskap och metoder vi valt att använda oss av. 

Vi kommer även mer djupgående gå in på vårt urval av metod, etiska hänsynstaganden och 

själva genomförandet av studien. 

6.1 Urval 

Vår empiriska undersökning har vi valt att genomföra på en förskola i Södertälje kommun. 

Vårt val av förskola var genomtänkt och vi valde denna kommun på grund av mångfalden i 

staden, samt på grund av våra tidigare nämnda erfarenheter som vi tagit med oss från 

förskolor i Södertälje. Vår grundtanke till hur vi ska gå till väga med vår undersökning är att 

besöka förskolan som observatörer där vi observerar två olika situationer på två olika 

avdelningar. Vi kommer även intervjua sex förskolepedagoger för att kunna få en bredare 

inblick i hur deras tankar och synsätt kring musik i förskolan är och hur de väljer att tillämpa 

det i verksamheten.  

Utifrån vår uppfattning och litteraturen på området anser vi att musik kan användas och 

utföras på olika sätt och vis. Med detta vill vi i vår studie fördjupa oss kring hur pedagoger 

kan utgå från estetiska tillvägagångssätt och hur de tänker angående musik som ett läromedel 

för att kunna tillämpa det på ett möjligtvis lärande och utvecklande sätt i förskolan. Vi har valt 

att undersöka detta genom en kvalitativ studie i form av observationer och intervjuer. Som 

utgångspunkt till vår valda metod har vi valt att utgå från Staffan Stukát (2005) Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap. Han skriver om kvalitativa studier som han även 

påpekar används som en så kallad fallstudie, där man exempelvis väljer att fokusera sin studie 

kring en specifik händelse, arbetsplats eller individ. Han fortsätter med att betona att sådana 

studier utgör grunden för hur forskaren kan förankra kunskapen och förståelsen för 

undersökningsprocessen (Stukát 2005, s. 37). Vår tanke kring detta är att vi genom våra 

observationer och intervjuer får möjlighet att se olika tankar och arbetsval inom musikens 

område, samt vad detta kan innebära för pedagogernas undervisning. Även att kunna få en 

uppfattning om den förskolan vi valt besöka arbetar med musik medvetet eller omedvetet för 

att främja barns utveckling och lärande.  

Utifrån våra tankar och uppfattningar gällande musik i förskolan så ville vi få svar på vad 

pedagoger har för egna tankar gällande musikundervisning i förskolan och hur deras 
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funderingar utifrån ett musikaliskt perspektiv tillämpas i deras vardagliga verksamhet. Vår 

intention av detta var att bland annat lyfta fram pedagogernas vetskap om de var medvetna 

eller omedvetna i deras egen kunskap eller okunskap kring musik för att tillämpa den i 

verksamheten som en lärande del i utvecklingen för barnen. Detta är även grunden för syftet i 

vår undersökning där vi vill studera musikens betydelse i förskolans värld för att även kunna 

besvara våra frågeställningar vi valt att utgå ifrån. 

Som vi tidigare nämnt så valde vi att på förskola genomföra vår studie i form av intervjuer 

och observationer. Vi intervjuade sex förskolepedagoger i olika åldrar under två dagar och 

valet av frågor formade vi som forskare tillsammans i relevans till studien vi valt att 

undersöka. Efter genomförda intervjuer var vi med vid två tillfällen då vi observerade två 

olika barngrupper, småbarnsavdelningen där barnen är mellan 1-3 år och 

storbarnsavdelningen där barnen är mellan 3-5 år, med vårt fokus på det musiska barnet i 

olika aktiviteter och hur pedagogerna tillämpade musiska tillfällen till verksamheten i form av 

en lärandeprocess.  

6.2 Genomförande 

I de två nästkommande del kapitel går vi mer djupgående och detaljerat in i hur både 

genomförande av intervjuer och observationer gått till.   

6.2.1 Genomförande av intervjuer 

Vi valde att i vår studie intervjua sex förskolepedagoger för att kunna få en inblick i hur deras 

syn på musik i förskolan är och hur de anser att de tillämpar musik i deras verksamhet. Vi 

hade fem frågor (se bilaga 1, s.45) som vi valde att ställa till de medverkande. Vår första fråga 

var medvetet en sluten fråga då vi var ute efter att få svar på om musik överhuvudtaget hade 

en plats i förskolans verksamhet. Resterande frågor övergick till att vara mer öppna frågor för 

att få fram så mycket användbar information som möjligt till vår studie, samt för att på så sätt 

väcka tankar och funderingar hos de medverkande i följd av djupare diskussioner. 

Vi valde att som forskande studenter tillsammans intervjua en pedagog i taget. Vi har under 

intervjuernas genomgång kompletterat varandra genom att en sköter intervjudiskussionen 

medan den andra hade sitt fokus på att transkribera intervjun i form av anteckningar samt att 

spela in intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner. 
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Första steget av vårt genomförande i vår studie var att besöka förskolan för att få 

godkännande till påbörjat arbete. Efter detta gjorde vi ett andra besök då vi lämnade över 

kommande intervjufrågor som vi skulle ställa till de medverkande under intervjuerna. Detta 

gjorde vi så att de medverkande skulle känna sig lite förberedda och för att atmosfären skulle 

kännas mer avslappnad för både oss och de under tiden vi genomförde våra intervjuer samt 

observationer. 

Efter tre dagar var vi tillbaka på förskolan igen för att genomföra våra intervjuer. Vi valde att 

vara med en heldag på förskolan och började dagen klockan åtta på småbarnsavdelningen. Det 

första vi gjorde var att vara med barngruppen en liten stund för att få en bild av hur gruppen 

ser ut och hur barnen är, samt hur pedagogerna funkar i barngruppen. Efter en kort stund gick 

vi iväg till personalrummet där vi fick intervjua vår första medverkare. Vi satt i ungefär 10-15 

minuter och gick igenom alla frågor, skrev ner anteckningar och även spelade in intervjun 

med hjälp av våra mobiltelefoner. Efter avslutad intervju återgick vi till barngruppen där vi 

satt med i ungefär tio minuter. Sedan var det dags för vår andra intervju som vi valde att 

genomföra på själva avdelningen. Vi satte oss på en lite lugnare plats där barnen för stunden 

inte befann sig på, men vi kunde samtidigt se och höra barnen som lekte i den andra delen av 

avdelningen. På samma sätt som förgående intervju gick vi igenom alla intervjufrågor 

samtidigt som vi antecknade och spelade in. Denna intervju tog lite längre tid eftersom vi 

ibland kunde bli avbrutna av något barn som var nyfiket eller bara ville prata med sin fröken. 

Det var en annorlunda sorts intervju, men den metoden funkade lika bra. Efter cirka 20-30 

minuter var vi klara med vår andra intervju. Barngruppen skulle efter detta kläs på för att 

vidare tas ut på förskolegården. Efter att alla barn var klara och gått ut fick vi intervjua en 

tredje pedagog. Vi var kvar på avdelningen och genomförde intervjun på samma sätt som de 

två första och var klara inom en halv timme. 

Efter intervjuerna på småbarnsavdelningen gick vi och satte oss en stund i deras personalrum 

för att få ordning på intervjuernas innehåll och förbereda oss för de intervjuer vi hade kvar att 

göra.  

Vi började även på storbarnsavdelningen med att sitta med barnen en stund och var delaktiga i 

deras pågående aktivitet. Barnen och pedagogen satt vid ett bord där de målade fritt med 

skumliknande färg som pedagogen hade gjort iordning av målarfärg, lim och raklödder. Även 

vi var lika nyfikna som barnen och ville prova på att måla med denna häftiga färg.  
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När pedagogen kände att alla barnen var igång föreslog hon att vi skulle börja med intervjun. 

Vi satt kvar i samma rum som barnen men vid ett bord bredvid dem. Vi genomförde vår 

intervju på samma sätt som de tre tidigare och blev självklart i detta fall avbrutna lite då och 

då av barnen som behövde lite hjälp ibland. Det var en rolig intervju som var väldigt 

avslappnad och som lätt bjöd in till intressanta diskussioner. Intervjun avslutades efter cirka 

40 minuter och strax efter det kom resterande barn och pedagoger in på avdelningen. 

Den andra intervjun på storbarnsavdelningen genomförde vi när barngruppen hade samling 

innan lunchdags. Tillsammans med den medverkande gick vi iväg och satte oss i ett annat 

rum och intervjuade pedagogen. Direkt därefter passade vi på att genast sätta igång med den 

sista intervjun medan resterande gjorde iordning för lunch. Vi vart klara med båda 

intervjuerna efter ungefär 20 minuter och gick sedan tillbaka till barngruppen där vi tackade 

för det fina välkomnandet och för den tid de medverkande gett oss. 

6.2.2 Genomförande av observationer 

Nästa dag var det dags att återvända till förskolan för att genomföra våra observationer. Vi 

började även denna gång tidigt på morgonen och på småbarnsavdelningen. Vi kom in och 

hälsade på alla och klev in i verksamheten. De hade precis ätit frukost och kommit igång med 

lite små aktiviteter på avdelningen. 

En av pedagogerna drog sedan ner filmduken som de hade på avdelningen och vi lade i 

samma stund märke till hur de flesta barnen hoppade runt och var jätte glada. En del barn 

började dansa och andra gav ifrån sig glädjerop och sa ”dansa” eller ”sjunga”. Pedagogen 

kopplade ihop surfplattan med projektorn och frågade sedan vad barnen ville titta och lyssna 

på. Nästan som i kör hörde man barnen skrika ” oppa gangnam style”. Så pedagogen satte på 

den önskade musikvideon och höjde ljudet. Barnen började hoppa och dansa till musiken och 

vissa valde att även sjunga med till sången. Vi kunde både se hur vissa av barnen helst ville 

stå ensamma och dansa samtidigt som andra ville ha en kompis att hålla i handen och dansa 

med eller bara stå och härma i dans och sång.  

När musikvideon tog slut vill barnen åter igen lyssna på samma sång, men pedagogen i detta 

fall frågar om det finns någon som har ett annat önskemål. Ett av barnen går fram till 

pedagogen för att göra ett låtval. Pedagogen sträcker fram surfplattan till barnet då vi ser hur 

barnet själv går in på historiken och väljer en sång som de tidigare har lyssnat på. Videon går 

igång på filmduken och musiken hörs i högtalarna då vi ser hur barnen ställer sig på rad och 
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förbereder sig för att sjunga och dansa med sången. Sången vi hör är ”huvud, axlar, knä och 

tå”. De flesta barnen på avdelningen står fullt redo framför filmduken och både sjunger med i 

sången och härmar dansen genom att försöka hinna med och ta sig på huvudet, axlarna, knäna 

och tårna. Vi upplever barnen som glada och väldigt lustfyllda i det de gör. De skrattar under 

tiden de dansar och sjunger och klappar händer och säger ”bravo” när musikvideon tar slut. 

De vill genast lyssna på samma sång igen och får göra det medan vi sitter och tittar på. Som 

en del av vår observation förde vi ner våra anteckningar och skisser på hur situationen såg ut. 

Vi valde efter denna observation att tacka småbarnsavdelningen och gick sedan till 

personalrummet där vi passade på att utveckla våra anteckningar och finslipa en skiss som ett 

tänkbart material i vår undersökningsstudie.  

 

Skiss på hur situationen på småbarnsavdelningen såg ut under observation. 

Vi valde att ha med en skiss som visar hur situationen på småbarnsavdelningen såg ut när vi 

var där som observatörer. Detta för att läsaren ska kunna få en förtydligad bild av hur barnen 

utför aktiviteten som pedagogen startat igång.  
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Då var det sedan dags att bege sig mot storbarnsavdelningen. Vi klev in och blev bemötta av 

barnen som kände igen oss från dagen innan. De var fullt igång med olika aktiviteter på 

avdelningen och vårt intresse drogs nästan genast till fyra pojkar som satt vid byggstationen 

och lekte. Vi satt en bit ifrån pojkarna och observerade de samtidigt som vi försökte observera 

resterande barn i gruppen för att kunna samla på oss så mycket användbart material som 

möjligt. Vi såg hur pojkarna i byggstationen till en början satt och byggde torn och olika 

skulpturer av byggmaterialet som de hade tillgängligt. De lekte ”byggnissar” och gick in i sina 

roller utifrån den uppfattning och fantasi de själva hade om hur byggarbetare kan vara. Leken 

skiftade ganska snabbt och gick från byggstationen till en ”rockkonsert”. Pojkarna använde nu 

byggmaterialet som musikredskap. En av pojkarna höll i ett byggrör som en gitarr och 

låtsades spela på den, den andra pojken slog med byggstavar på lådor och såg ut som en 

”trummis”, den tredje pojken höll i ett av byggredskapen och låtsades att det var en mikrofon 

och sjöng medan den fjärde pojken bara gick runt mellan de och sjöng med och dansade i stil 

som rockare. 

Vår uppmärksamhet fastnade hos dessa pojkar som såg ut att ha kul då deras lek verkligen 

vände och gick ut på att leka rock band med material som de själva omvandlat till musik 

instrument. Deras fantasifulla, roliga och intressanta lek varade inte mer än cirka 10-12 

minuter, då en av förskolepedagogerna kom in i rummet och avbröt killarna genom att säga: 

- nej pojkar, nu är ni alldeles för högljudda och ni vet mycket väl att byggmaterialet 

används till att bygga med. Vill ni spela musik får ni använda de musikinstrument vi 

har. Byggmaterialet bygger vi med! 
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Skiss på hur situationen på småbarnsavdelningen såg ut under observation. 

Med denna skiss vill vi visa hur de fyra pojkarna leker vid byggstationen som de sedan 

omvandlar till en rockkonsert. Vi valde att till denna skiss inte få med resterande barn som 

befann sig i rummet eftersom fokus av förhållandet var på de fyra pojkarnas aktivitet, samt för 

att kunna ge läsaren en tydligare bild av lärandemiljön. 

Sedan gick pedagogen bara därifrån utan att ta del av det intresse som pojkarna visade för 

musiken, istället för att ta sig tid till att vägleda barnen i en lustfylld lärandeprocess. Detta 

ledde till att pojkarna avbröt rolleken och gick ifrån byggstationen helt och hållet och försökte 

då hitta på något annat som de intresserade sig för.  

Vi som observatörer uppmärksammade då att barnen som blev tillsagda att leka med 

avdelningens riktiga musikinstrument struntade i istället i det. Vi såg hur de sakta drog sig ut 

mot hallen på avdelningen för att kort därefter busa i hallen som till slut slutade med bråk. 

Vi satt kvar och observerade ytterligare en stund för att uppmärksamma fler möjliga 

situationer som vi skulle kunna uppleva som intressanta. När det sedan var dags för 

barngruppen att äta lunch bestämde vi oss för att avsluta dagen där och nöja oss med det 

material vi hittills fått med oss. Vi tackade även denna gång för deras välkomnande och 

lämnade förskolan.  
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6.3 Etiska hänsynstagande 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) lyfter fram vikten bakom informationskravet och 

samtyckeskravet. De menar att personer som ingår i en undersökning bör informeras rätt 

innan påbörjad studie, samt att medverkandes samtycke har stor betydelse och att de är 

medvetna om att de är fullt tillåtna att avbryta undersökningen under processens gång om de 

inte längre vill medverka. De menar vidare att det är viktigt att man som undersökare 

informerar de medverkande om vad som skall vara med i studien. Det är alltså viktigt att 

informera om man tänkt utgå från intervjuer och observationer, samt information om att 

deltagarnas uppgifter och identitet kommer skyddas och att resultatet av undersökningen 

kommer behandlas på rätt sätt för att så vidare inte hamna i fel händer (Löfdahl, Hjalmarsson 

& Franzén 2014, s. 36-37). 

Detta har vi tillämpat genom att i första hand ta kontakt med förskolan som vi tänkt 

genomföra vår studie i. Vi besökte förskolan och pratade med arbetslagsledaren om vår tänkta 

undersökning och informerade henne om hur vi planerat att gå till väga. Vi klargjorde även 

för henne att vi både ville observera deras vardagliga verksamhet i olika situationer och även 

intervjua några pedagoger. Utifrån denna information fick vi även framföra att vi inte kommer 

använda oss av förskolans eller pedagogernas riktiga namn och uppgifter. Efter hennes 

samtycke fick vi vidare prata och informera de pedagoger som skulle medverka i vår 

undersökning. Vi förklarade för dessa utförligt hur vår studie skulle gå till väga och de 

samtyckte med ett glatt humör och såg fram emot påbörjat arbete. Slutligen fick alla 

medverkande pedagoger en varsin samtyckesblankett (se bilaga 2, s.46) som innehöll all 

information de behöver och vart de kan vända sig ifall de haft frågor och funderingar kring 

något. Till detta fick de ytterligare en blankett av oss där de kunnat ge sitt samtycke i form av 

en underskrift. 

Vidare i nästa kapitel går vi igenom våra analyser och resultat av genomförda intervjuer och 

observationer. 
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7 Analys och resultatredovisning 

I detta kapitel rapporteras analysen av intervjuerna och observationerna. Vi 

uppmärksammande under arbetets gång att vissa pedagoger på förskolan i intervjuerna kunde 

uttala sig om musik på ett positivt och engagerat sätt, samtidigt som vi under en av 

observationerna upplevde en pedagog som tillsynes hämmade barnens intresse för musiken. 

Detta kommer vi titta närmare på i analyserna och även lyfta fram de resultat vi kommit fram 

till i denna studie.  

7.1 Analys av intervjuer 

I vår undersökning valde vi att intervjua sex utbildade förskolepedagoger som under en lägre 

period har arbetat på denna förskola. Vår tanke med detta var att vi ville utgå från pedagoger 

med en längre erfarenhet, samt att dessa sex var de som frivilligt ville ställa upp i vår studie.    

Tre av dessa pedagoger arbetade på småbarnsavdelningen och tre på storbarnsavdelningen. Vi 

valde att utgå från fem intervjufrågor. Detta eftersom vår studie var uppdelad i både en 

intervjudel och en observationsdel då vi inte ville att intervjufrågorna skulle ta den största 

delen i vår studie och ansåg att de fem frågor vi hade var de funderingar som vi ville ha svar 

på. Vi valde att ställa vår första fråga som en sluten fråga till pedagogerna för att få ett svar på 

om det fanns ett arbete kring musik i förskolan eller inte. Samtliga pedagoger svarade att de 

på förskolan arbetar med musik på ett eller annat sätt.  

Våra medverkande pedagoger kommer vi namnge med olika bokstäver från A-F för att kunna 

få en tydligare bild av vem som säger vad, detta för att låta de förbli anonyma i 

undersökningen (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 2014, s. 36-37).  

7.1.1 Definition av musik 

Den andra frågan vi ställde till pedagogerna var hur deras definition av musik i förskolan är, 

där samtliga svar vi fick var jämlika. De lyfte fram att musik är lärorikt för barns språk- och 

motoriska utveckling. De påpekade även att musik på förskolan sker varje dag genom bland 

annat olika ljud, dans och rörelse.  

Pedagog A som arbetar på storbarnsavdelningen uttalade sig genom att säga att musik 

omfattar mycket i förskolan, hon beskriver hur de arbetat med musik utifrån deras 

”pappersprojekt”. Hon förklarade att de skapade olika ”pappersljud” som de senare lade in i 

ett datorprogram där man kan bygga upp sin egen musik utifrån det man spelat in. 
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Pedagog B ansåg att musik var lika med glädje och meningsskapande som kan utgöra en stor 

del i förskolans vardag och språkstimuleringen. Även pedagog B arbetar på 

storbarnsavdelningen med pedagog A. 

Pedagog C som är den tredje pedagogen på storbarnsavdelningen hävdar att musik kan vara 

olika ljudrörelser och ger ett exempel på papper som man leker med som bildar prasselljud. 

Hon tycker med andra ord att alla leksaker som på något sätt kan ge ifrån sig ljud eller alla 

olika material som man kan skapa ljud av kan innefatta musik i förskolan. 

Pedagog D som arbetar på småbarnsavdelningen förklarade sin definition av musik genom att 

påstå att musik för henne är allt ljud som barnen själva skapar. Hon menar att barnens 

användande av de olika materialen i förskolan kan tillföra olika ljud som de sedan arbetar 

vidare med. 

Även Pedagog E på småbarnsavdelningen hävdar på samma sätt som de andra pedagogerna 

att musik är ett ämne som finns överallt i förskolan. Hon förklarar hur de med de minsta 

barnen på förskolan använder sig av olika pappersmaterial för att skapa fram olika ljud. 

Pedagog F säger att musik i förskolan för henne är en väldigt positiv och glad stund. Hon 

menar att musik kan vara ett sätt som sammanhåller barnen i en grupp och skapar en massa 

glädje och får dem att ha kul tillsammans. Vidare påpekar hon hur hon tror att musik kan vara 

ett lärorikt tillfälle där barnen lär sig nya saker och samtidigt utvecklar olika delar i sin 

motoriska och språkliga utveckling. Hon förklarar att de på småbarnsavdelningen har skapat 

instrument av olika material som de använder sig av. De låter även barnen själva använda 

dessa olika instrument som alltid ligger framme och tillgängliga och att denna idé till 

nyskapande instrument bildades då de lade märke till att barnen tappade intresset för de 

färdiga instrument som redan fanns på avdelningen. 

7.1.1.1 Analys och resultat 

Pedagogerna har en likartad definition av vad musik i förskolan kan innebära där de bland 

annat framhöll att musik kan utgöra en del av barnens språkliga och motoriska utveckling. 

Detta förankras även med Ehrlins (2012) tidigare etnografiska studie där hon lyfte fram att 

musik har en stor påverkan i förskolan på barns samspel, språkutveckling och motoriska 

färdigheter. Alla pedagoger lyfte fram att man kan använda sig av olika slags material och 

redskap på förskolan som kan vara musikskapande. Detta speglas även i Erikssons (2013) och 



31 

 

Bojners (1998) forskning då de tar upp musiken som en viktig del i barns utveckling. De 

påpekar att musiken kan vara ett betydelsefullt redskap som kan användas när barn själva 

utforskar sitt välbefinnande och sin kompetens. Vi finner att våra observationer 

överensstämmer med Vygotskijs tankar kring barns utveckling (2003) där han understryker 

detta och påpekar att samspel och lärande kan ha en betydelse för barns utveckling som utgör 

själva essensen i en lärandeprocess. Han framhäver också att läraren bör ha en kunskap kring 

barnets utvecklingsmöjligheter utifrån den närmaste utvecklingszonen för att på så sätt kunna 

tillämpa dennes kunskaper i verksamheten. 

Vår tolkning av detta är att det är viktigt att bilda sig en definition av musikens innebörd 

innan man påbörjar musiska läroprocesser för att sedan kunna ha öppna möjligheter till ett 

utvecklat skapande. Utifrån våra intervjuer med pedagogerna kunde vi se en gemensam 

definition som de alla berörde, deras främsta precisering de gav var att musik på förskolan har 

en betydelse för den språkliga och motoriska utvecklingen hos barn. Vi anser att det är 

positivt att pedagogerna har en likartad definition av musik i förskolan vilket kan utgöra ett 

gemensamt mål som samtliga arbetar mot. Däremot kan den likartade definitionen även 

påverka verksamheten negativt eftersom arbetet kring musiken kan bli enformigt och 

ostimulerande. Detta kan enligt vår tolkning bero på att pedagogerna utgår från samma 

aktiviteter och strategier vilket i sin tur leder till att barnen uppfattar musikundervisningen i 

förskolan som likformig utan några förändringar som stimulerar deras utvecklingsprocess.   

Pedagogerna är utöver detta även överens om att musik sker varje dag i olika sammanhang i 

deras verksamhet. Eriksson (2013) poängterar också musikens användande i förskolan och 

menar att musik konstant förekommer i förskolans värld i spontana situationer. 

7.1.2 Främja barns utveckling 

Vår andra intervjufråga behandlar hur pedagoger anser att man kan arbeta på förskolan 

musikaliskt för att främja barns utveckling. 

Pedagog A menar att det går att skapa musik på olika sätt för att främja barns utveckling i 

förskolan. Detta genom att bland annat lyssna på musik, röra sig, dansa och måla samt att 

även kunna få in matematik och rytmik. 

Pedagog B säger att förskolepedagoger kan främja musik i förskoleverksamheten via 

rörelselekar både inom- och utomhus. Som exempel nämner hon Moraträsk, bamsegympa och 

att hoppa hopprep till olika sång ramsor. Hon menar vidare att man kan sjunga och dansa till 
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olika instrument och även utveckla olika rum för detta som väcker barnens intresse. Ett 

exempel som hon lyfter fram är att skapa ett mörkt rum med olika ljusslingor och en 

bakgrundsmusik som utgör ett arbete att utforska sina sinnen. 

Pedagog C menar att man kan främja barns utveckling och lärande genom rytmik som går att 

utveckla genom dans och gymnastik samt att man kan få in det rytmiska arbetet i 

målarateljén. 

Pedagog D är av samma mening som de andra pedagogerna och lyfter fram att musik kan 

arbetas med på många olika sätt, dels genom att stödja sig mot läroplanens mål och riktlinjer 

och använda sig av matematiken, språket och motoriken i förskolan utifrån ett musiskt 

perspektiv. 

Pedagog E påpekar att musik inte enbart handlar om att dansa, lyssna på musik och använda 

olika instrument. Hon menar att det är viktigt att våga tänka utanför ramarna och använda 

naturen som ett hjälpmedel för att utforska ljud och musik. Detta säger hon att hon tidigare 

använt sig av genom att ta med sig barnen ut till skogen där de fått lyssna till naturens olika 

ljud och sedan berätta vilka ljud de hör. När barnen ska presentera detta för sina kompisar ska 

de även med gester para ihop rörelser som de anser passa ihop med det ljud som de hör. 

Pedagog F tycker att det är viktigt att arbeta med musik i förskolan då man kan uppleva 

mycket genom musiken. Hon menar att barnen får röra på sig och även lära sig nya ord samt 

utveckla en bättre motorik med både armar och ben. Hon påpekar också hur musiken kan vara 

en viktig del som skapar starkare vänskapsband mellan barn och barn samt barn och pedagog. 

Detta anser hon vara betydelsefullt för barnens utveckling och bör få upplevas tillsammans 

med andra i deras vardag. 

7.1.2.1 Analys och resultat 

Även i denna fråga hade pedagogerna likartade svar på vår fråga. De lyfte alla fram språk, 

motorik och matematik som en stor del i hur man kan främja barns utveckling utifrån ett 

musiskt perspektiv. Pedagog B och E lyfte även fram utomhuspedagogikens betydelse till den 

musiska utvecklingen där speciellt pedagog E var väldigt noggrann med att påpeka att naturen 

kan vara ett stort hjälpmedel till ett utökat forskningsområde där musik kan vara en 

stöttepelare. Pedagog F lyfter också fram hur viktig roll musiken kan ha mellan barnens och 

pedagogernas samspel och kommunikation. Hon menar att det utifrån musikaliskt arbete kan 

bildas starka eller starkare band mellan barn och barn eller barn och vuxen. 
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Vår tolkning av detta är att pedagogerna anser att det är viktigt att utgå från olika perspektiv i 

musikens arbete såsom det är i alla delar av lärandet på förskolan. Vi är av samma uppfattning 

som pedagog F, om att barn till en början kan lära sig av både andra barn och andra vuxna 

vilket därefter gör de självständiga och klarar sig på egen hand. Detta framhävs även i 

Vygotskijs proximala utvecklingszon (2003) där han i nivå ett menar att barnet till en början 

härmar och utvecklar sin kunskap och sina förmågor genom att ta lärdom av ett annat barn. 

När barnet sedan känner sig tryggt och självständigt har den enligt Vygotskij tagit sig till nivå 

två där den inte känner sig bunden till någon annan individ.  

Vi har utifrån vår tolkning fått en uppfattning om att pedagog F är medveten om Vygotskijs 

tankesätt och den proximala utvecklingszonen. Hon lyfter i både denna fråga och kommande 

frågor upp samspelets betydelse i förskoleverksamheten och poängterar samtidigt hur viktigt 

detta är att främja i sitt arbete för att kunna få en överblick av dess betydelse i leken. Vi är 

också av samma mening som pedagog F och Vygotskij då vi anser att samspel och 

kommunikation mellan barn och barn eller barn och vuxen utgör en stor roll i barns 

utveckling i förskolan. Varför vi anser detta är att vi tolkar det som om att barn på förskolan 

bör få allt stöd och stimulans som möjligt för att på så sätt kunna utveckla nya erfarenheter 

och skapa en lustfylld känsla till lärande. 

Vesterlund (2011) hävdar i sin forskning att det är viktigt att man som pedagog är öppen för 

barns idéer och tankar som utgör en grund för pedagogers val av den musikaliska 

undervisningen på förskolan. Hon menar även att pedagoger kan utöka sitt metodval och våga 

improvisera musiken i verksamheten istället för att enbart utgå från de mest vanliga 

metoderna som är sjunga, dansa och lyssna på musik. Hon understryker att musik innebär mer 

än detta och behandlar även det kroppsliga och röstens olika funktioner, men också att det är 

viktigt att utgå från barnens förutsättningar för att kunna stimulera och skapa en utforskande 

integration där olika erfarenheter och kulturer möter varandra. Även Vygotskij har tagit upp 

detta då han poängterar att det är viktigt att som pedagog vara noggrann i sitt metodval 

eftersom den utgör en stor del i hur barn utvecklar sin kunskapsnivå.  

Med hänsyn till vad Vesterlund (2011) tar upp bildar vi oss en bredare tolkning av hur viktigt 

det är att kunna se på musik utifrån olika perspektiv, för att på så sätt kunna få med så olika 

lärandemål och utvecklingsområden som möjligt. Resultatet av detta kan således ske genom 

varierande arbetsmetoder och genomtänkta aktiviteter. Vår uppfattning är att det kan vara bra 

att utgå från barnens egna intressen och idéer för att skapa en lärandemiljö som innehåller 
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olika delar i stimulansens betydelse, där man utöver det språkliga, motoriska och samspelet 

kan lyfta fram barnens välbefinnande. Detta kan ge uttryck i att barn får lära känna kroppens 

funktioner som man vidare kan dra nytta av och arbeta vidare kring utifrån bland annat 

matematiska begrepp och andra uttrycksformer. 

Dessutom uppmärksammar Eriksson (2013) att pedagoger såväl som barn kan tappa intresset 

för den musikaliska verksamheten eftersom medveten kunskap till att stödja och främja 

musikens inflytande inte är tillräcklig. Detta kan således utgöra en brist i barnens läroprocess 

och utveckling. Vi tolkar detta som om att pedagoger lätt kan tappa intresset för den musiska 

undervisningen som kräver mer planering. Vi uppfattar det som om att musiken i detta skede 

tappar sin betydelse och blir ogenomtänkt i förskolans verksamhet. Denna tolkning vi har var 

som tidigare sagt även grunden till vårt syfte och våra frågeställningar som vi utgick ifrån i 

vår studie.  

7.1.3 Musikens betydelse för barns lärande 

Pedagogerna lyfter i denna fråga fram vad de anser om musikens betydelse för barns lärande, 

samt hur och på vilka sätt de upplever att barnen utökar sin kompetens.   

Pedagog A menar att musik har en stor påverkan på barns lärande och utveckling. Hon menar 

att språk, motorik och samspel kan arbetas med på olika sätt genom att använda sig av 

sångtexter, musiklekar och dans. Hon påpekar att sångtexter kan främja barns språkutveckling 

genom att utöka deras ordförråd, talspråk samt uttalsförmåga. Musiklekar och dans påstår hon 

kunna hjälpa barns rörliga utveckling där de bland annat lär sig att använda olika kroppsdelar 

och vilka funktioner de har. 

Pedagog B anser att musik bland annat kan skapa glädje och delaktighet i en barngrupp. Hon 

menar att musik kan innebära att barn lär sig att utveckla sin grovmotorik genom olika 

aktiviteter och samtidigt få möjlighet till att använda alla sina sinnen. Hon påstår även att 

musik ger alla barnen en chans till att få vara en del av gemenskapen i verksamheten. 

Pedagog C lyfter fram att pedagoger kan ha ett stort inflytande på barns lärande och 

utveckling, detta genom att antingen lyfta fram barnens intressen och tillgångar eller att skapa 

en lärandemiljö som kan tillgodose alla barn i en verksamhet. Hon menar att det är viktigt att 

kunna se hur barn väljer att använda sig av olika redskap i sin läroprocess för att pedagoger 

sedan ska kunna utgå från de olika utgånglägena i sin verksamhetsplanering.  
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Pedagog D på småbarnsavdelningen menar att musikens betydelse kan ha en stor inverkan på 

hur barn väljer att uttrycka. Detta har hon upplevt på sin avdelning då barn som än inte 

utvecklat sin språkförmåga använt sig av det musiska för att på något vis kunna kommunicera 

med pedagogerna eller de andra barnen. Hon lyfter fram ett exempel då hon berättar om ett 

barn som haft talsvårigheter. Detta barn har vid många olika tillfällen utvecklat sitt ordförråd 

och sin meningsbyggnad i samband med de sånger och danser barngruppen sjunger på 

exempelvis i samlingar. Efter att de upptäckt barnets stora utveckling valde de att minst en 

gång om dagen ta del av en musikaktivitet i verksamheten för att på så sätt stötta detta barn 

men även de andra barnen i barngruppen. 

Pedagog E var tydlig med att påpeka att barns lärande sker genom rytmik, samspel, 

samarbete, kreativitet, motorik, matematik, språk och kroppen som ett redskap. Enligt 

pedagog E har musiken en stor inverkan i alla dessa nämnda områden, vilket är en 

utgångspunkt som de använder sig av i sin verksamhet.   

Pedagog F förklarar att hon anser att musikens inflytande är en väldigt viktig del för barnen i 

deras lärande. Detta eftersom barnen utvecklar en bredare och ett rikare ordförråd med hjälp 

av olika ord i sånger där även motoriken spelar en stor roll. Hon påstår att musik som 

innehåller rörelser är väldigt uppskattat av barn i alla åldrar. Hon berättar vidare att barnen på 

småbarnsavdelningen lärt sig att leka tillsammans på ett lärorikt sätt då de har använt sig av 

olika rörelselekar med tillhörande musik. Hon lyfter även fram att detta genererat till att 

barngruppen idag är mer sammansvetsad och har en bra gemenskap och sammanhållning, 

vilket det i en termin tidigare saknades. Detta tror hon har påverkats av musiken som de 

tillfört i deras verksamhet. 

Samtliga pedagoger lyfte fram musikens betydelse som ett brett område i 

förskoleverksamheten och menade att den har ett stort inflytande på barns lärande och 

utveckling. De nämnde olika utvecklingsområden som de ansåg kunde vara påverkade av 

musik. 

7.1.3.1 Analys och resultat 
Pedagogerna var även här av samma mening och menade att språk, motorik och samspel är en 

viktig del i barnens läroprocess. Pedagogerna på storbarnsavdelning lyfte för det mesta upp 

olika tänkbara metoder som man kan använda sig av samt hur eller vad man kan tänka på i det 

musiska arbetet i förskolan. Medan samtliga pedagoger på småbarnsavdelningen istället 
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berättade om de olika tillvägagångssätt som de utgått ifrån i deras aktiviteter som de utvecklat 

och arbetat vidare med utifrån barnens olika behov och kompetenser.  

Våra resultat ger oss en övertygelse, med pedagogerna, att musik kan vara ett bra utgångsläge 

i olika utvecklingsfaser och ha ett stort inflytande som gynnar barns lärande. Vår tolkning av 

detta är att musikämnet kan kopplas in i många aktiviteter som en utgångspunkt i ett 

vidareutvecklat arbete med olika synsätt och perspektiv. Vår tolkning kan även sammanvävas 

ihop med Erikssons (2013) modell där hon menar att musik kan utgöra en grund i andra 

övriga lärandeområden. Hon beskriver att musik till exempel kan sättas in i olika 

utvecklingsområden såsom matematik, delaktighet, utforskande med mera. Vidareutveckling 

av vår tolkning kring detta är att pedagoger alltid har en möjlighet till att använda sig av 

musik som en uttrycksform i många olika delar i sin undervisning. Detta kan exempelvis ske 

genom att sjunga matematik och geografi, dansa till rytm, takt och tempo samt skapa 

rumsuppfattning, kontraster och få en självkänsla att växa. 

Slutresultatet av pedagogernas svar på den tredje intervjufrågan, våra egna tolkningar och 

tidigare forskning kan bindas samman med Vygotskijs tredje nivå i den proximala 

utvecklingszonen (2003). Denna nivå kallar Vygotskij för automatisering där han förklarar att 

den vuxne har ett inflytande på barnen och överför sina tillvägagångssätt i olika situationer 

och sammanhang i form av socialisering och gruppuppgifter (2003, s. 450-452). Vår 

motivering till detta är att pedagogerna på storbarnsavdelningen visar en förståelse till olika 

användbara metoder som de funderat kring i musikens arbete, samt att pedagogerna på 

småbarnsavdelningen lyfter fram hur de valt att arbeta med olika tillvägagångssätt och ett 

varierande metodval i sin undervisning. Denna sammankoppling tolkar vi utifrån att 

pedagogerna här överför sin kunskap och sitt valda tillvägagångssätt till barnen genom deras 

valda metoder då de samtidigt skapar en socialisering som kan påverka betydelsen i barns 

lärande och utveckling. 

7.1.4 Musik i verksamheten, medvetet eller omedvetet 

Huvudtanken med den ställda frågan var att väcka en tanke hos pedagogerna kring hur de 

medvetet eller omedvetet arbetar med musik i förskolans verksamhet. 

Pedagog A förklarar att de just nu på storbarnsavdelningen medvetet arbetar med ett 

pappersprojekt där de även ”kopplat” på ljud som de spelar in och senare lägger in i ett 

datorprogram som de utvecklar och gör musik av.  



37 

 

Pedagog B menar att de arbetar med musik både medvetet och omedvetet på avdelningen. 

Hon säger att det i vissa fall är genomtänkt när de påbörjar en aktivitet som rör musik, medan 

det vid andra tillfällen bara omedvetet får in det musiska i verksamheten utan att det ligger en 

tanke bakom. Hon förklarar deras medvetna musikarbete på samma sätt som pedagog A ovan 

gör samt att det sker medvetet på sångsamlingar. Hon hävdar därefter att den omedvetna 

musikverksamheten ständigt sker på deras avdelning då de befinner sig antingen utom- eller 

inomhus och barnen leker sånglekar eller på något sätt använder sig av musik som 

pedagogerna inte ger en utvecklingsmöjlighet för. 

Pedagog C beskriver att deras medvetna musikarbete utgörs från barnens intresse då de i 

grupp arbetar med olika språk utifrån att lyssna på och titta på olika musikvideor som barnen 

sjunger och dansar till. Hon säger att de dessutom använder sig av olika språk i deras 

sångsamlingar där de lyfter fram olika barns nationaliteter genom att lyssna på, eller om det är 

möjligt även sjunga sånger på barnens språk. 

Pedagog D menar att de på småbarnsavdelningen arbetar med musik i deras verksamhet både 

medvetet och omedvetet. Hon beskriver att även de på småbarnsavdelningen sjunger och 

lyssnar på sånger av olika språk på deras samlingar. Hon menar dock att tiden ibland inte 

räcker till för att genomföra en aktivitet som är genomtänkt och därför kan musiken ske 

omedvetet och oplanerat i verksamheten istället för medvetet. 

Pedagog E påstår kort att de arbetar med musik medvetet och omedvetet samtidigt som hon 

säger emot sig själv genom att påpeka att barn kan skapa musik själva genom att slå med 

klossar mot varandra eller att barnen själva sitter och sjunger. 

Pedagog F menar att musikarbete på deras avdelning för det mesta sker omedvetet och att den 

enda gången de arbetar med musik på ett medvetet sätt i så fall kan vara på deras 

sångsamlingar. För det mesta påpekar hon att all musik som sker på småbarnsavdelningen 

sker spontant på barnens begäran då pedagogerna tillfredsställer de genom att sätta på musik 

som de får lyssna och dansa till. Hon var väldigt tydlig med att lyfta fram att hon och hennes 

kollegor är medvetna om att det inte ligger en tanke bakom deras musikanvändande i 

verksamheten och att det är en del som de länge velat utveckla och fortfarande arbetar kring. 

Alla medverkande pedagoger svarade på samma sätt och berättade att deras musiska arbete 

skedde både medvetet och omedvetet i verksamheten. 
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7.1.4.1 Analys och resultat 

I pedagogernas medvetna arbete berättade de att aktiviteterna var genomtänkta och väl 

planerade innan, medan de i deras omedvetna arbete kring musiken i stunden inte hade en 

vana till att reflektera runt området om hur de skulle kunna skapa en lärandemiljö av det som 

spontant skedde. Dessutom påpekade fyra av de sex pedagogerna att de inte tog nytta av de 

oplanerade musikaktiviteterna eftersom de ansåg att tiden antingen inte räckte till, eller att 

barnen på egen hand klarade sig själva samt att de inte ägnade en tanke åt att utveckla lärandet 

i spontaniteten.  

Uddén (2004) är tydlig i sin mening om hur viktigt det är att förskolepedagoger är medvetna 

om vad musik innefattar och vilken betydelse den kan ha inom olika områden i förskolan. 

Hon menar att det är viktigt att pedagoger kan beröra musikens funktioner på ett glädjefullt 

sätt för barnen och skapa en harmoni som kan innebära den utgörande stimulansen för 

lärandet. Däremot hävdar Uddén (2004) som vi tidigare tagit upp i stycke två på sida 18, att 

det idag finns problem kring pedagogers inställning och tillämpning av musik i förskolan. 

Hon menar att det vanligaste dilemmat idag är just pedagogers okunskap och omedvetenhet 

av musikanvändandet som hämmar stimulansen och motivationen till barns musiska 

erfarenheter. Även Ehrlin (2012) menar detta i sin studie då hon påpekar att musik idag är en 

del som pedagoger ofta väljer bort från sin verksamhet, detta menar hon är på grund av deras 

osäkerhet vilket utgör att det omedvetet och oplanerat används i lärandemiljön. 

Vi tolkar detta som om att pedagogerna kommit till en punkt där de inte känner sig tillräckligt 

trygga i sin kunskap för att kunna utveckla musiklärandet ytterligare ett steg. Utifrån det 

samlade material vi fått ihop från intervjuerna i fråga fyra uppfattar vi det som om att 

pedagogerna på något vis anser att barnen kan klara sig på egen hand. Detta kopplar vi även 

till Vygotskijs proximala utvecklingszon där han i den fjärde nivån, som han kallar 

deinternalisering, menar att barnen återgår till andra stadiet där barnen på egen hand klarar sig 

själva. Vår tolkning resulterar alltså i att pedagogerna väljer att utgå från att barnen kommit 

till en nivå då de inte längre behöver den vuxnes hjälp till att skapa den stimulans som krävs 

för vidareutveckling. Däremot har vi också fått uppfattningen om att barn i ett sådant skede 

och sådan situation alltid kan vara i behov av en vuxen eftersom idéer, skapande och 

möjligheter inom musiken oftast går att fördjupa sig i. 
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7.2 Analys och resultat av observationer  

I denna del av kapitlet analyserar vi våra observationer som vi var med i både i småbarns- och 

storbarnsavdelningen. På småbarnsavdelningen uppmärksammade vi att pedagogerna visade 

engagemang och intresse för det musikaliska arbetet i förskolan. De tog initiativ och vägledde 

barnen in i en aktivitet samtidigt som de även tog hänsyn till barnens lust och deltagande. 

Pedagog F på småbarnsavdelningen var den som drog ner filmduken och satte på en 

musikvideo som hon, enligt henne, brukar göra nästan varannan morgon. Det var i detta skede 

som vi uppmärksammande hur barnen samlades framför filmduken och samtidigt hoppade 

runt och gav ifrån sig glädje rop. Pedagogen var noggrann med att lyssna på barnen genom att 

bland annat uppfylla deras önskemål av musikval. Utifrån pedagogens uppförande och 

engagemang tolkar vi det som om att hon utgör en stor del i barnens deltagande i den 

musikaliska verksamheten. Hon vägleder barnen in i musikens värld samtidigt som hon 

berikar andra utvecklingsområden hos barnen såsom ordförråd, motorik och samspel. Denna 

utveckling kan ske genom att hon pratar med barnen, låter de lyssna på olika sånger, härma 

varandra samt härma musikvideorna som de ser på, vilket också kan påverka samspelet 

mellan barn och barn samt barn och pedagog.   

Vår tolkning av situationen stärks även i Vygotskij teori (1995) där han menar att ett estetiskt 

synsätt i förskolan är viktigt eftersom det i leken kan främja utforskandet av andra estetiska 

former. Han lyfter även fram vikten av pedagogers metodval i verksamheten som han menar 

kan påverka och utgöra barns tillvägagångssätt i sin kunskapsutveckling (2003). Detta kan 

man se i vår tolkning då pedagogen är den som vägleder barnen in i den musikaliska världen 

och även tillför andra utvecklingsområden genom hennes breda metodval som hon utgår ifrån. 

På liknande sätt i tidigare forskning tar Jederlund (2011) upp spontantana leksituationer som 

tillsammans med andra barn eller vuxna kan ge upphov till utvecklat talspråk samt ordförråd. 

Antal Lundström (1996) nämner även hur viktigt det är att pedagoger är trygga i sin 

musikaliska kunskap och skapar en kontakt med barnen som kan ha en påverkan av 

musikvalet i verksamheten och intresset hos barnen.  

Resultatet av vår observation på småbarnsavdelningen visar att pedagoger med stort intresse 

och engagemang kan vara en betydelsefull pelare i att interagera barnen in i en aktivitet.  

Detta kan vidare höja barnens självkänsla och identitet genom att antingen i grupp eller 

enskilt medverka i olika situationer utifrån deras egna erfarenheter och förmågor. 
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Vidare på storbarnsavdelningen under vår observation var det olika aktiviteter på avdelningen 

där barnen både målade, lekte i dockvrån, läste böcker och befann sig på byggstationen. Vår 

uppmärksamhet drogs genast till fyra pojkar som gemensamt lekte på byggstationen. Det stora 

intresset för pojkarna hos oss väcktes när vi lade märke till hur deras fantasi genomsyrade den 

pågående leken. Pojkarna satt till en början och byggde medan de efter några korta minuter 

höll i en rockkonsert utav det tillgängliga byggmaterialet de hade. Vår rektion på detta var att 

vi satt och gungade med till deras sång och musik när en av pedagogerna samtidigt kommer in 

i rummet och avbryter dem, detta genom att påstå att byggmaterialet inte ska användas som 

musikredskap och att hon tycker att de är för högljudda. Detta slutar med att pojkarna lägger 

ifrån sig det material de har i händerna och lämnar rummet.  

Vår tolkning av pojkarnas beteende upplever vi som lustfylld och intressant eftersom de 

kreativt behagar sina idéer och sin fantasi, vilket vi anser kan vara givande i utvecklingen och 

lärandeprocessen. Däremot tolkar vi pedagogens uppförande som okunnigt och 

oprofessionellt, då hon direkt avbryter deras lek utan att varken ta hänsyn till deras visade 

intresse eller vägleda de in i en liknande aktivitet. Detta resulterar till att pedagogen tillsynes 

hämmar pojkarnas lek och utvecklingsmöjlighet.      

Även Vygotskijs teori stärker vår tolkning genom att poängtera att vikten av barns 

medvetande ständigt är föränderligt och menar att lekens fantasi kan leda till spänningen i det 

energiska förhållningssätt i miljön, som även kan speglas i ett möte mellan barns inre och 

yttre förståelse (1995). På liknande sätt poängterar Eriksson (2013) hur viktigt det är att som 

pedagog fokusera sin undervisning på ett glädjande sätt i gemenskap i verksamheten för att på 

så sätt vägleda barnen till en utveckling i estetiska färdigheter.  

Sammanfattningsvis är vår tolkning av observationerna att pedagogerna i allmänhet påvisar 

att de är medvetna om sitt arbete kring det musikaliska användandet i verksamheten. Vi 

uppmärksammade hur vissa pedagoger tog till vara på barnens intressen och vidare vägledde 

de in i olika musikverksamheter, samtidigt som vi även lade märke till hur vissa andra 

pedagoger inte tog egna initiativ. Orsaken till detta kan enligt våra tolkningar bero på brist på 

kunskap, osäkerhet eller helt enkelt bara lathet. 
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8 Slutdiskussion 

I följande kapitel kommer vi att diskutera och reflektera kring de analyser vi har gjort och de 

resultat vi fått fram i vår undersökning. Vi kommer även återknyta till vårt syfte och våra 

frågeställningar samt till den tidigare forskningen som gjorts på vårt område.  

Utifrån de intervjuer och observationer vi genomfört ihop med relevant litteratur har vi både 

uppfyllt syftet med vår studie, samt fått svar på våra två frågeställningar. Genom intervjuerna 

och observationerna har vi fått reda på att pedagogerna på förskolan försökte få in musiken i 

de dagliga aktiviteterna så gott de kunde. Detta kunde ske genom olika aktiviteter såsom 

sångsamlingar, musiklekar och även i den fria leken, vilket ledde till att det både kunde 

inträffa medvetet och omedvetet. Vi är även utifrån våra undersökningar, intervjuer och 

litteraturen övertygade om att musik kan vara ett bra utgångsläge i olika utvecklingsfaser som 

kan ha ett stort inflytande i barns läroprocess inom bland annat språkutveckling, motorik och 

samspel.  

Vår övertygelse av detta grundar sig i den tidigare forskningen som säger att en viktig del i 

barns utveckling är då de får utveckla och utforska sina egna upplevelser genom att härma, 

reflektera och samspela i interaktion med andra. Detta kan tydliggöras i aktiviteter som 

innefattar musik i förskoleverksamheten och som även omfattar andra utvecklingsområden. 

Vi har även upplevt detta i våra observationer då vi uppmärksammat hur musiken bjudit in 

barnen till delaktighet där deras lustfylldhet genomsyrat utforskandet av en vidare 

kunskapsutveckling. 

Undersökningen visade även hur viktig pedagogernas roll är i barns utveckling och lärande. 

Pedagogernas främsta uppgift i förskolan är att uppmuntra barnen till en positiv inställning för 

utveckling av lärandet och tillämpa genomtänkta metoder som genererar till en ökad 

kompetens hos barnen. Detta har vi framförallt sett i vår första observation där vi på 

småbarnsavdelningen uppmärksammade hur pedagogen tog ett initiativ till att bjuda in barnen 

till en musikaktivitet som både var genomtänkt och genomsyrade barnens intressen och 

lustkänsla. Resultatet av denna situation visade hur barnen var delaktiga, entusiastiska och 

samspelade med både varandra och de vuxna.  
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Däremot såg vi under vår andra observation på storbarnsavdelningen hur en av pedagogerna 

hämmade barnens lustkänsla och intresse genom att avbryta en pågående lek. Pedagogen 

valde i denna situation att skarpt avbryta leken utan att vidare vägleda barnen in i en ny 

aktivitet som kan tillfredsställa deras påbörjade lek. Här påvisade pedagogen, enligt vår 

tolkning, en osäkerhet och okunnighet i sin kunskap kring musikanvändandet i verksamheten 

som en utvecklad lärandemiljö. Vår övertygelse av detta resultat framhävs även i tidigare 

forskning som säger att osäkerheten hos pedagogerna kan påverka tillämpandet av musik i 

förskoleverksamheten destruktivt. Det lyfts även fram att rädsla och osäkerhet hos pedagoger 

kan leda till att musik i förskolan av barnen upplevs som oviktig och inte utgör någon 

betydelse i deras utveckling. Detta kan i sin tur leda till att den musikaliska harmonin och 

glädjen som idag finns försvinner helt från musikundervisningen i förskolor. 

Den viktigaste slutsatsen av vår undersökning har visat att musik som en uttrycksform har en 

stor inverkan på barns utveckling, och att pedagoger har olika valmöjligheter till att tillämpa 

musiken i deras verksamhet i olika områden för att främja barns utveckling i allmänhet. 

Musik skapar ett starkare förhållningssätt som kan användas när barn lär sig att utnyttja bland 

annat sina språkkunskaper, motoriska färdigheter, ordförråd och sociala förmågor. Resultatet 

av våra kvalitativa intervjuer och observationer visar att förskolepedagogernas erfarenheter 

stämmer överens med tidigare forskning vad gäller musikens betydelse för barns utveckling i 

förskolan. Vilket kan innebära att musikaliska uttrycksformer kan ge barnen ännu ett verktyg 

att uttrycka sig på och samtidigt utveckla sina färdigheter och kompetenser på.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor  
 

1. Arbetar ni med musik på er förskola?  

 

2. Vad är din definition av musik i förskolan?  

 

3. Hur anser du som förskole pedagog att man kan arbeta med musik på förskolan för att 

främja barns utveckling? 

 

4. Vad tror du att musik kan innebära för barn i förskolans verksamhet? Vad och hur kan 

barn lära sig genom musik? (språkutveckling, motorik, samspel) 

 

5. Hur planerar ni in musik i er verksamhet? (medvetet eller omedvetet?) 
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10.2 Bilaga 2 - Blankett om samtyckeskrav  
 
Blankett om samtyckeskrav från studenter 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Södertörns högskola som läser Förskollärarutbildning med 

interkulturell profil 210hp.  

Vi går just nu i termin 7 och ska skriva vårt examensarbete. I vår studie har vi valt att fördjupa 

oss inom ämnet musik då vi har funderingar kring musikens betydelse i förskolan och hur 

pedagoger kan arbeta med musik på förskolan för att främja barns utveckling. 

 

Vi önskar att få komma till just er förskola för att genomföra vår studie. Studien är tänkt att 

bestå i form av intervjuer med sex pedagoger på två olika avdelningar samt en observation på 

varje avdelning, detta är tänkt att ta 2-3 dagar beroende på hur lång tid all undersökning tar. 

Vi kommer några dagar innan intervjutillfällena att ge er de intervjufrågor som vi kommer 

ställa till er vilket ger er möjlighet att läsa igenom de och förbereda er inför intervjuerna. 

 

Förskolan och ni som medverkande pedagoger kommer att vara anonyma i vår studie och är 

alltid fria till att dra er tillbaka och sluta medverka.  

  

”Jag har fått information om kommande undersökning och är villig att medverka i er studie:” 

 

 

Namnteckning:   Namnförtydligande 

  

…………………………………………   ………………………………………… 

 

 

Om ni har några frågor kan ni nå oss studenter på: 

Frida Saado   Katerina Josifoska 

076- 000 00 00  073-000 00 00 

 
 


