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Abstract 

With music as support 

Preschool teacher´s idea of music in the work with children´s development and 

learning 

The aim of this study was to examine how preschool teachers use music in their everyday 

work with children and their view of music as a way to enhance specific skills.  

Data was collected from two different preschools. The material was analyzed from a 

sociocultural perspective with focus on scaffolding. 

The results of this study points out that music is seen as a tool that can support and help 

children develop academic and social skills. The results also shows that preschool teachers 

thinks that music can be seen as communication which stimulates to interaction.  
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Förord 

Tack till alla som jag kom i kontakt med under skrivandets gång. Min handledare Marie-

Louise Stjerna, respondenter, förskolechefer och annan personal inom de verksamheter jag 

besökt. Tack till klasskamrater för samtal och ventilering. 

Till min familj vill jag säga att ert stöd har burit mig under denna process. Utan era 

uppmuntrande ord och hjälp med vardagspusslet hade jag inte kunnat fullfölja detta.  

Min son Love: Nu har vi mer tid till lek och musicerande.  
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1. Inledning 
Värdesätts musiken lika högt som andra ämnen i förskolan? Är det ett eget ämne eller 

används det främst som en ”språngbräda” eller ”röd tråd” i arbetet med andra ämnen?  

Dessa tankar föddes under min utbildning till förskollärare. I mötet med estetiska ämnen 

bildade jag en uppfattning om att de flesta människor tycker om musik i någon form och att 

det är en källa till lust och glädje. Hur kommer det sig då att många slutar musicera och 

sjunga inför andra vid en viss ålder? Det blir helt plötsligt pinsamt och många upplever en 

rädsla i att musicera då man lätt blir bedömd av andra. Den lustfyllda glädje som musiken 

tidigare gett oss verkar bytas ut emot prestationsångest och i många fall tystnar då 

musikskapandet. Samhällssynen på musikens syfte har förändrats och i takt med det även 

musikbruket i förskolan. 

I arbetet med barnen behöver vi väcka glädjen och lusten till musiken. Förskollärares syn på 

musik tillsammans med barnen kan se olika ut. Genom leken kan personal på förskolan 

uppmuntra barnen till ett lustfyllt lärande och inspirera till kreativitet. Rika miljöer och 

material som kan förändras och formas utefter fantasin stimulerar barnen till kreativitet och 

utveckling, i samspel med andra och genom leken sker lärprocesser.  

Läroplanen tar upp barns utveckling och lärande och preciserar ett strävande mål som lyder: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98, s.10). Läroplanen utgår ifrån en demokratisk 

värdegrund och innehåller mål och riktlinjer. Hur verksamma pedagoger ska gå tillväga för att 

uppnå dessa mål framgår inte. Detta kräver att arbetslagen diskuterar och tolkar texten, vilket 

leder till att individer och grupper kommer tolka mål och riktlinjer olika. Beroende på 

pedagogers kunskapssyn, barnsyn, kompetens och egna föreställningar kring de estetiska 

ämnena så blir tolkningarna troligtvis väldigt olika. 

Kan musik användas för att främja barns utveckling och lärande och hur ser ett lustfullt 

musicerande i förskolan ut samt vilka faktorer påverkar hur musiken används? 
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2. Bakgrund 
Musik i förskolans verksamhet kan se väldigt olika ut. En del musik initieras av barn och en 

del introduceras av pedagoger. Hur har synen på musiken och dess syfte förändrats genom 

tiden? När synen på undervisning reviderats så har även musikbruket förändrats. Jag kommer 

i detta kapitel presentera en översikt av musikanvändandet tillsammans med barn i 

förskoleåldern från det sena 1800talet fram till idag. 

2.1 Musik ur ett samhällsperspektiv 
Min sammanfattning av musik i förskolan ur ett historiskt samhällsperspektiv hämtar jag 

mestadels hos Ann-Christine Vallberg Roth som är professor i pedagogik. Hennes bok De 

yngre barnens läroplanshistoria (2011) presenterar hur Sverige sedan sent 1800-tal har haft 

olika läroplansmaterial och hon undersöker hur dessa förändrats genom tiden. I Sverige har vi 

genom århundraden haft olika dokument som ska agera vägledande i barns skolgång. Olika 

riktlinjer har getts och i takt med att samhället förändras så revideras även läroplaners 

innehåll. Beroende på aktuell forskning och olika pedagogiska tankar så reformeras dessa 

styrdokument för att överensstämma med vilken typ av medborgare Sverige vill fostra. Jag 

presenterar här en övergripande sammanfattning av hur synen på musikdidaktik förändrats 

från det sena 1800-talet och hur pedagogiska tanketraditioner samt samhällets syn på 

förskolans syfte har påverkat musikens roll och värdering i verksamheten. Jag fokuserar på 

didaktiken i sig och hur ämnesuppdelningen sett ut från det sena 1800-talet fram tills idag. 

2.1.1 Småbarnsskolan 
DAGORDNING I SMÅBARNSSKOLAN 1858 

 Kl 8-9 Samlas barnen rena kammade och snygga 

 Kl 9.15-10 Bön och kristendomsredovisning 

                                10 minuters rast 

 Kl 10.10-11 Skrifning och läsning 

                                30 minuters frukostrast 

 Kl 11.30-12 Räkning 

                                5 minuters rast 

 Kl 12.15-12.35 Läsning och Skrifning eller Ritning 

 Kl 12.40-13 Åskådnings-, tanke- och taleöfningar 

 Till omvexkling och uppmuntran böra barnen när lärarinnan så finner lämpligt sysselsättas med 

sång, gymnastik och ordnade lekar. (Vallberg Roth 2011, s.36) 
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Med en grov generalisering vill jag mena att det sena 1800-talets undervisning för barn i 

förskoleåldern fokuserade på läsning, skrivning och räkning. Moralen och kristendomen 

betonades i varje moment. Enligt dagsschemat ovan så erbjuds musik enligt lärarinnans 

planering. Sång, musik och så kallade ordnade lekar kan enligt schemat tolkas som aktiviteter 

vars mål var att fungera som ett avbrott ifrån det verkliga lärandet. För att få lite omväxling 

och som en paus ifrån det som måste göras erbjuds barnen sång. De sånger som sjöngs var 

främst psalmer med ett religiöst innehåll. Jon-Roar Bjørkvold är professor i musikvetenskap 

och i sin bok Den musiska människan (2005) skriver han om att människan förknippar musik 

och sång med glädje 

Ändå får vi aldrig blunda för musikämnets verkliga berättigande: Som den djupaste källa till 

glädje och erfarenhet för oss alla – en viktig resurs för en rikare, helare och mer kreativ 

tillvaro.(Bjørkvold 2005, s.143) 

Om vi hänger oss musiken så kan det göra oss till lyckligare människor. Psalmerna kan också 

ha upplevts varit ett skönt, välbehövligt och lustfyllt moment. Vallberg Roth skriver om att 

lektionerna med barn i förskoleåldern under denna period var 20-30 minuter eftersom barnen 

inte ansågs kunna koncentrera sig eller sitta still under längre perioder. Dessa korta arbetspass 

var effektiva och kunde, som tidigare nämnt, innehålla musik om lärarinnan så önskade 

”Bokstäver varvades med handklappning, sedan räknades det och så sjöng man en sång” 

(Vallberg Roth, 2011, s.40). Med detta klargörs att musiken inte endast agerade avbrott utan 

även ansågs hjälpa barnen i att behålla fokus på ämnet. Synen på musik som ämne verkar 

således gå i två riktningar. Musik kunde vara en välbehövlig paus ifrån de ämnen som ansågs 

mer värdefulla, men genom att musicera kunde barnen fördjupa sin lärprocess eftersom de 

kunde koncentrera sig under en längre period. 

2.1.2 Barnträdgård och småskolestadiet 
På 1900-talet hade dagsschemat utvecklats till ett veckoschema där fler ämnen gavs plats  

 Sång och musik 

 Småbarnsgymnastik, rytmik och sånglek 

 Teckning, modellering, klippning och byggning 

 Småbarnsslöjd 

 Husliga sysselsättningar 

 Trädgårdsskötsel 

 Barn och djur 

 Småbarnens poesi och prosa- sagor, skådespel, rim och ramsor samt fingerlekar.(Vallberg Roth 

2011, s.63) 
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Successivt ändrades begrepp såsom psalm, kyrkosång och biblisk berättelse till sång och saga. 

Sånger och berättelser har sedan urminnes tider fungerat uppfostrande och detta framgick 

också tydligt och uttalat under 1900-talet. Litteratur som riktade sig till pedagoger innehöll 

rekommendationer av låtar och sånglekar såsom Lasse liten, Mors lilla Olle och Broder Jakob 

”I de pedagogiska anvisningarna betonades sånglekens och sagans betydelse som 

uppfostringsmedel och det var viktigt att ta ansvar för vilket urval av stoff som gjordes” 

(Vallberg Roth, 2011, s.64). Med en religiös underton, moraliska pekpinnar och en vilja att 

manifestera kärnfamiljen sjöngs sångerna tillsammans med barnen. 

Under den senare delen av 1900-talet var Socialstyrelsen ansvarig för förskolans pedagogik. 

1981 myntade de begreppet ämnesblock i Förskolans pedagogiska verksamhet- mål och 

riktlinjer (Socialstyrelsen 1981, se Vallberg Roth 2011, s.93). Dessa fem ämnesblock liknade 

skolans upplägg och organisering av ämnen. Språk, omvärldsorientering, naturorientering, 

bild och form, ljud och rörelse. Det ämnesblock som inkluderade musik var ljud och rörelse 

”Sång och musik, rytmik, roll- och miljölek”(Vallberg Roth 2011, s.93). 

2.1.3 Förskoleverksamhet  
Idag är utbildningsdepartementet och skolverket huvudorgan för förskolan och förskolan drivs 

i utbildningssyfte med det livslånga lärandet väl uttalat. Förskolans läroplan presenterar 

grundläggande värden och en förklaring att förskolans uppdrag innehåller både fostran, 

omsorg och lärande 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 

och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen 

ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 

växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.(Lpfö 98, s.5) 

Omsorgen syftar på att barnen ska få en trygg anknytning till vuxna samt att deras fysiska 

behov tillgodoses. Fostran grundar sig på en demokratisk värdegrund där barnen ska fostras 

till att bli medborgare i framtidens samhälle. Lärandet kopplas samman med begrepp som 

lust, kreativitet och lek. Eva Johansson är professor i pedagogik och har tillsammans med 

Ingrid Pramling Samuelsson, som är professor i förskolepedagogik, skrivit boken Förskolan- 

barns första skola (2003).  
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De lyfter fram att det lustfyllda lärandet måste ske på barnens initiativ, genom leken 

”Lärandet måste också vara en del av barnets egen intention” (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2003, s.21). Med kreativitet leker barnen fram ett meningsskapande och det är 

där pedagoger ska tillföra sin kompetens för att stimulera barnen till att utvecklas. Vart 

kommer då musik in i detta pedagogiska uppdrag? I Läroplanen nämns musik i samband med 

flera andra uttrycksformer. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande 

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

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98, s.10).  På 

grund av den individuella tolkningsmöjligheten som där erbjuds så kan det innebära att 

pedagoger väljer ut några av dessa begrepp och anser på så vis att man uppnått just det målet. 

Hur målen ska uppnås framgår inte, utan ansvaret delegeras till verksamma förskollärare 

(Johansson & Pramling Samuelsson2003, s.11). 

Bjørkvold(2005) skriver om vikten av glädje kopplat till musik. Vidare lyfter han debatten om 

musikens berättigande i skolan ”I vårt århundrade har skolämnenas nyttoaspekt blivit allt 

viktigare. Till följd av det har musiken trängts tillbaka alltmer” (Bjørkvold 2005, s.143). För 

att kunna delta i debatten om musikens vara eller icke varande i skolan krävs en förståelse för 

samhällets syn på nyttoegenskaper. Vilka ämnen värderas högt och lågt? Ulf Jederlund är 

musikhandledare och musikterapeut, han undervisar och handleder i musik och 

språkutveckling. Med sin bok Musik och språk- Ett vidgat perspektiv på barns 

språkutveckling (2002) presenterar han en bild av musiken som meningsfull, men menar att i 

undervisningssyfte tappar musiken sin status som ämne 

Musikupplevelser kan innebära personlig utveckling i glädje, gemenskap och positiva möten 

över klass-, kultur- och nationalitetsgränser. Detta vet vi nog alla. Ändå tenderar vi i vår kultur, 

och inte minst i skolan, att nedvärdera musiken till någon kosmetika eller lyx som inte riktigt tas 

på allvar. Något som lätt väljs bort till förmån för ”riktiga och viktiga saker” som teknik, 

matematik och datorer.(Jederlund 2002, s.12) 

Vallberg Roth(2011) tar upp den reviderade läroplanens tolkning av språk och 

kommunikation och menar att det finns sju målpunkter kopplat till detta och en av dessa 

innehåller: ”..bild, rörelse, sång, musik, dans och drama..” (Vallberg Roth 2011, s.129). Musik 

har degraderats till att endast nämnas sammankopplat med andra ämnen i vårt styrdokument. 

Musikdidaktik verkar således i dagens förskola uppmuntras att användas som redskap i 

måluppfyllnad av andra ämnen.  
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att synen på musikdidaktik förändrats genom åren. 

Barn, musik och undervisning har sedan den senare delen av 1800-talet till idag använts som 

ett redskap för barns lärande och utveckling. Claes Ericsson är Fil. Dr i musikpedagogik och 

har tillsammans med Monica Lindgren, Fil. Dr i musikpedagogik, skrivit om hur 

samhällsperspektivet på musik i sammanhang med undervisning har förändrats. I 

Musikvetenskap för förskolan nämner de att vi kan urskönja 1800-talets musiktraditioner i 

dagens skolsystem men också att musikämnet anpassas efter samhällsnyttan av musik ”De 

musikpedagogiska traditioner som färgat förskolan har dock skiftat genom åren, till stor del 

beroende på politiska och pedagogiska strömningar”(Ericsson & Lindgren 2012, s.55). Syftet 

med musik, rytmik och sång har skiftat ifrån att förmedla Guds budskap till att bilda barnet i 

hemmets sysslor eller faders arbete till att lära barnet bokstäver och aktivera kroppen.  

Vidare fortsätter musikens syfte i dagens utbildningssystem att förändras. Jederlund skriver 

om musiksynen i vårt traditionella musiksamhälle och nämner att musik många gånger ses 

som en produkt. Genom att musiken klassas som något som skapats så blir det ett resultat och 

resultat kan bedömas” Musik betraktas också i många sammanhang som en konstnärlig, 

musikalisk produkt som kan värderas kvalitetsmässigt i ”bra” och ”dålig” musik (eller genom 

påståendet att någon sjunger ”rent” eller ”falskt”)” (Jederlund 2002, s.14). Pedagoger ska 

agera musiska förebilder men många innehar en rädsla att musicera just på grund av att musik 

klassas som en produkt och kan komma att bedömas av andra.  

2.2 Definition av begreppet musik   
Efter genomgång av litteratur och forskning kring musik så har jag formulerat en 

begreppsdefinition av musik och denna sammanfattning är utgångspunkten för begreppet 

musik i hela mitt arbete. Vallberg Roth(2011) skriver om förskolans reformation under 1980-

talet och hur verksamheten alltmer efterliknar skolan. Synen på vad musikämnet förväntas 

generera för syfte eller lärande demonstreras i de ämnen som musiken stått i kontakt med 

”Motsvarigheten till skolans Musik och Idrott fanns till viss del i blocket med Ljud och 

rörelse. Man kan konstatera att lek enbart lyftes fram i blocket med Bild och form och Ljud 

och rörelse”(Vallberg Roth, 2011, s.92). Detta innebär att barnens lek endast ansågs stå i 

koppling med estetiska ämnen och idrott. Detta tolkar jag som att synen på musiken och 

idrotten är att den innehåller essensen av barnens lek. En kort historisk tillbakablick på musik 

tillsammans med pedagogik visar att musik är kopplat till kropp och rörelse samt att musik 

även innefattar sång.  Musik kan vara instrumentell, innehålla rytm och rörelse samt sång. 

Denna definition har jag valt att ta fast på och utgå ifrån när jag nämner begreppet musik.  
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Bjørkvold(2005) skriver om den musiska människan och formulerar sig kring huruvida vi 

redan upplevt musik innan födseln. 

Alla mödrar vet det: Det ofödda barnet reagerar på ljud. Låt det åtta månader gamla fostret 

lyssna på det skarpa ljudet av en trumpet. Eller slå en gaffel mot tallrikskanten nära en 

höggravid mage. Det ofödda barnet kan svara spontant med en kraftig spark. Alla mödrar vet 

också detta: Det ofödda barnet reagerar på rörelse. När en höggravid kvinna lägger sig till ro för 

att sova blir fostret ofta oroligt och reagerar med ilskna sparkar. Det vill fortsätta att vaggas med 

i kroppens rytmer. 

-Ljud 

-Rörelse 

-Rytm 

Detta är alla människors musiska grundelement, inpräglade i kroppens känselsinne långt före 

födelsen. (Bjørkvold 2005, s.15) 

I Lpfö 98 framgår det inte så tydligt vad som specifikt menas med musik. Barn ska erbjudas 

möjlighet att utvecklas inom flera olika ämnen, ”utvecklar sin skapande förmåga och sin 

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

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98,s.10). Jag tolkar Läroplansmålet som 

att musik i detta fall är frikopplat ifrån sång och rörelse. Det ter sig syfta på endast 

instrumentell musik. Begreppet musik i detta arbete utgår ifrån att musiken är ett komplext 

ämne som innehåller många olika uttrycksformer. Musiken används på många olika sätt i 

förskoleverksamheter och därmed innehåller begreppet en variation av uttryck. 

Min definition i detta arbeta är att musik innehåller sång, rörelse, rytmer och ljud. 
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3. Tidigare forskning om musik i förskolan 
Följande kommer en presentation av tidigare forskning kring musik och dess användning i 

olika förskole relaterade sammanhang. Jag har valt att dela upp forskningen kring musik i 

förskolan i tre förgreningar: pedagogens roll, barns musikskapande och musikalisk 

kommunikation. Jag kommer först att redogöra för forskning som rör hur pedagogen kan 

använda musik för att främja barns utveckling och lärande. Kapitlet innehåller sedan 

forskning om barns musikskapande beroende på kontext och kulturellt sammanhang och sista 

delen tar upp musiken som kommunikation. 

3.1 Pedagogens roll i musikskapandet 
Musik tillsammans med de yngre barnen kräver till större del en vuxens närvaro. 

Bjørkvold(2005)skriver om att barn i den yngre förskoleåldern fortfarande har ett tydligt 

behov av en vuxens rumsliga närvaro och stimulans för att kunna leka ohindrat. I detta tidiga 

skede i livet lär sig barnen att leka och samspela med andra och en närvarande vuxen som 

inspirerar och instruerar barnen i musikskapande är viktigt för barnen under deras första år på 

förskolan.  

En amerikansk observationsstudie hade som syfte att undersöka hur pedagoger kunde använda 

sig av begreppet scaffolding i samband med musik och yngre barn (Gillespie Wilson & Glider 

2008). Catherine Wilson Gillespie och Kendra R. Glider undervisar vid Drake University och 

genomförde studien som fokuserade på hur lärare använder musik som stöd i arbetet med 

yngre barn. Resultatet visade bland annat att lärarna avsatte tid till musikaktiviteter och ansåg 

att musik som var kopplat till rörelser behövde uppmärksammas under en egen stund ”The 

time set aside specifically for music and movement was always used for that purpose, but on 

average these uses of music were only 14% of total uses of music over the course of the day” 

(Gillespie Wilson & Glider 2008, s.805). Musik i samband med rörelse resulterade i endast 14 

% av alla musik medan den lärarledda, där pedagogen sjunger tillsammans med barnen 

utgjorde hela 40 % av allt musicerande ”During group time, teachers sang songs everyday 

with children about the weather, the calendar, numbers and letters” (Gillespie Wilson & 

Glider 2008). Studien visade att musik användes som redskap för att ge barnen en förståelse 

kring ett annat ämne eller som medel för att underlätta en övergång mellan olika aktiviteter. 

Musiken användes främst i gruppsammanhang som var relaterade till akademiska eller sociala 

färdigheter. Det fanns även stunder då musiken användes för att skapa ett meningsfullt 

sammanhang i rutin aktiviteter. Exempelvis när leksaker skulle plockas undan eller för att 

underlätta övergångar mellan aktiviteter.  
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Genom användandet av musik lyckades lärarna fånga barnens intresse så att de fullföljde 

moment som annars hade kunnat innebära svårigheter, samt att barnen tillägnade sig nya 

färdigheter genom musicerandet. 

I läraryrket har pedagoger ett uppdrag att förmedla kunskap. Anna Ehrlin är fil dr i 

musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning och lektor i didaktik med inriktning mot 

estetiska uttrycksformer, tillsammans med Hans-Olof Gustavsson, som är Universitetslektor i 

pedagogik, har hon publicerat en forskningsartikel som behandlar ämnet att 

förskollärarutbildningar idag främst fokuserar på att ge studenterna en generell kännedom om 

de olika estetiska ämnena. De påpekar att förskollärarutbildningar brister i att ge studenterna 

praktiskt kunnande om de estetiska ämnena. Vidare diskuterar de kring att bristen av 

utbildningsplatser på de olika lärosätena resulterar i att en del studenter börjar studera på 

förskollärarutbildningar med musikprofil utan att eleverna har varit intresserade av den 

inriktningen, men det var den förskollärarutbildning som de blev antagna till. Resultatet som 

Ehrlin och Gustavsson(2015) presenterar är att de studenter som utbildade sig med en 

musikinriktning, även om det inte var ett aktivt val, senare kunde urskönja två positiva 

faktorer som musikskapande för med sig: 

1. Studenterna fick en större didaktisk förståelse för varför musik är en del av förskolan och 

hur de kan använda musik som ett verktyg för att uppnå mål i Läroplanen 

2. Studenterna upplevde att de hade utvecklat sina sång- och talröster samt att de vågade 

använda sina röster mer när de nu kände att de hade en större kontroll över den. 

Resultatet av studien presenterar en bild av musikdidaktikens vikt i förskollärarutbildningar. 

3.2 Barns musikskapande beroende på kontext 
Olika kulturer har olika musikaliska traditioner. Sång-, rytmik- och dans har sedan urminnes 

tider använts av människan för att förmedla känslor och upplevelser samt att stärka 

gemenskapen i en grupp (Jederlund, 2002, s.11). Genom musiken kan vi identifiera oss och 

känna tillhörighet till en grupp och därmed till oss själva ”Få saker bidrar så starkt till 

upplevelse av gemenskap och nationell identitet som den gemensamma sång-, dans- och 

musikrepetoaren”(Jederlund, 2002, s.15).  

Vanessa L. Bond är professor i musikpedagogik och genomförde jämförelsestudien: Created 

in Context (2014), som visade att barnets kontext påverkar hur musikskapandet uttrycker sig. 

Sång, rörelse och rytmer är olika sätt att musicera och detta skiftade beroende på barns 
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sociokulturella sammanhang. Hon genomförde en studie med syfte att jämföra två 

amerikanska förskolors bruk av musik beroende på områdets sociokulturella status. Den ena 

förskolan var belägen i ett multikulturellt område med främst låginkomsttagare och den andra 

i ett område med hög socioekonomisk status. På förskolan som var belägen i området med 

höginkomsttagare initierade läraren till en musikstund varje dag. Under denna tid fick barnen 

möjlighet att få välja sånger, en form av delaktighet, men på lärarens inbjudan. Det fanns rikt 

med musikinstrument i deras lokaler. På den mångkulturella förskolan användes lärarens 

musikplanering under musikstunden, det vill säga, det var läraren som styrde musikstunden 

och barnen ombads inte vara med och påverka.  Men utöver den pedagoginitierade musiken 

fick barnen möjlighet att lyssna till inspelningar. Musik ifrån 50-talet, populärmusik, klassisk 

musik och musik från olika kulturer var en del av deras vardag. När barnen hörde 

latinamerikansk musik började de på eget initiativ med pardans. Barnen använde sig av olika 

rörelser, rytmer och tempon till olika typer av genres och detta var alltid på barnens initiativ. 

Vidare visade Bonds(2014) studie att lärarens förhållningssätt och inställning till att ha 

tillgängliga instrument och en tolerans för ljud påverkade barnens musikskapande. Musiken i 

de båda verksamheterna var mest på initiativ av barnen och gav sig främst till uttryck genom 

sång. På förskolan belägen i området med hög socioekonomisk status fanns det fler 

instrument och barnen sjöng fler sånger, de var även längre och mer komplexa än på den 

andra förskolan. På den mångkulturella förskolan fanns dock en högre grad användning av 

musikinspelningar och dessa barn använde sig mer av rörelser och rytmik i samband med 

musik ifrån olika kulturer. En slutsats som Bond(2014) presenterar är att för att barnen ska få 

möjlighet att använda sin inre musikalitet som ett av sina språk så behöver pedagogen/läraren 

reflektera över sina egna föreställningar kring musik och genres samt ta ett aktivt 

ställningstagande till att uppmuntra barns musikskapande. Ett flexibelt förhållningssätt till 

verksamhetens dagliga struktur underlättar så att den vuxne kan följa barnets spontana och 

impulsiva musikskapande. 

3.3 Musikalisk kommunikation 
Jederlund (2002) använder sig av begreppen talspråk och det icke-verbala 

kommunikationssystemet och menar att människan kan uttrycka sig på fler sätt än genom det 

talade språket. Det icke-verbala systemet hjälper oss att förmedla våra drifter, känslor och 

attityder. I interaktionen med andra utbyter vi blickar, gestikulerar och ändrar tonfall för att 

signalera något subtilt men likväl är det ett språk ”Det icke-verbala kommunikationssystemets 

språkliga koder är till stora delar identiska med musikspråkets: våra ljud, tonfall, rörelser, 



11 
 

mimik, tempo, dynamikförändringar i uttryck och känslor(svagt-starkt, fort-långsamt, glatt-

sorgset)(Jederlund 2002, s.18). Musik är en form av kommunikation med vilken vi uttrycker 

känslor och denna typ av musikaliska kommunikation kräver inget talspråk. Upplevelsen av 

att känna tempo, puls och vibrationer skapar ett meningsfullt sammanhang som både barn och 

vuxna kan dela. Vidare skriver han om barnets musikskapande och pekar på att ett lärande i 

anknytning till musik behöver ges tid och plats i verksamheten ”Låt musikskapandet och 

lärandet ske i en social process där det finns gott om tid och stort utrymme för lek, kreativitet 

och språkande”(Jederlund 2002, s.126). I samspelet med andra sker lärprocesser och musiken 

kan stärka en sådan process genom att agera kommunikativ. Anna Ehrlin har genomfört 

flertalet studier, en av dessa behandlar musik i koppling till språklig och social delaktighet 

”När barnen är delaktiga i gemensamma sånger, rytmikövningar och danslekar får de också 

träning i att följa instruktioner och blir uppmärksammade på sin egen betydelse i en grupp” 

(Ehrlin 2015, s.124). Hon presenterar sin uppfattning om att musikstunder och musiklek blir 

en plattform för en kommunikationsstund där barnen får känna och uppleva glädje och 

delaktighet genom att delta med kroppen genom rörelser, rytmer och ljud.  

Spontana sånger är något som skapas av barnen och Bjørkvold(2005) förklarar denna typ av 

musicerande som att ”Den ger puls åt leken, form åt kroppsrörelserna och känsla åt 

rösten”(Bjørkvold 2005, s. 65). Barnen sjunger om det som sker i stunden och är oberoende 

av vuxna. Spontansången beskrivs som ett gemensamt språk genom användandet av olika 

koder och denna typ av kommunikation är ett nödvändigt steg i barnens utveckling. 

Bjørkvold(2005) skriver om den musiska människan. Min sammanfattning av hans begrepp är 

att musiken är en del av människan och dess väsen. Alltifrån våra inre organs rytmer till 

klanger vi hör i tunnelbanan tolkas av oss och bildar en mening, en melodi. Den musiska 

människan föds redan innan födseln.  

Denna syn på musik, som någon form av kroppslig melodi, baseras på en uppfattning och 

föreställning att musiken finns i oss och runtomkring oss. Det behöver nödvändigtvis inte vara 

något vi skapar med våra röster eller med artefakter såsom instrument. Genom att inventera 

vilka ljud, rörelser och rytmer barnet möter varje dag så kan alla agera en musisk förebild som 

inspirerar det musiska barnet. Bjørkvold(2005) preciserar en önskan om en vidare 

begreppsförklaring kring musicerande ”Det handlar om hur viktigt det är för var och en att 

hitta sitt eget kreativa uttryck bland alla de möjligheter som bjuds. På det sättet kan man välja 

sin egen väg och leva ett meningsfullt liv”( Bjørkvold 2005, s.165).  
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4. Ett sociokulturellt perspektiv på barns utveckling och 

lärande 
Med utgångspunkt i barns utveckling och lärande undersöker jag hur musiken kan användas 

för att främja barnens olika lärprocesser. Vilka tillvägagångssätt och förhållningsätt som 

enligt forskning är fördelaktigt att ha i arbetet med barn och musik ligger till grund för mitt 

val av teori. 

Det sociokulturella perspektivet på barns utveckling och lärande innebär en syn på barns 

lärande som något som sker i samspel med andra och med miljö och material. Jag vill mena 

att förskolans styrdokument (Lpfö 98) grundar sig i den sociokulturella teorin. Synen på barn 

som medskapande och tänkande varelser som påverkas och influeras av sin omgivning präglar 

styrdokumentet. 

I Boken om pedagogerna skriver seniorprofessorn Roger Säljö om Lev Vygotskij som den 

sociokulturella teorins fader och att han under sitt 38 åriga liv skapade flera pedagogiska 

teorier om barns utveckling och lärande som inriktade sig på hur undervisning bäst används 

för att få eleverna att blomstra. Vygotskij menade att människans skapande förmåga, språk, 

kommunikation och kultur är faktorer som behöver användas för att undervisning ska 

generera ett lärande. I interaktionen med andra och beroende på vår omgivning, vår kontext, 

så utvecklas människan till en psykologisk varelse som tänker, känner och kommunicerar 

(Säljö 2011, s. 154-155). Det är först i mötet med en annan människa som vi blir till, genom 

att vi tänker och kommunicerar.  

Enligt Vygotskij är människan en biologisk varelse och en kulturvarelse. Med den biologiska 

utvecklingen menade han att människan successivt lär sig kontrollera och bemästra olika 

kroppsliga funktioner. Det kan till exempel innebära ”…fixera blicken, koordinera hand och 

öga, gå och springa” (Säljö 2011, s.161). Dessa biologiska processer kopplar han samman 

med människans sociokulturella utveckling som trär i kraft när barnet börjar kommunicera 

med sin omgivning. Från den stunden sker lärande och utveckling på grund av både 

biologiska processer och sociokulturella faktorer. Han betonar kommunikation och språk som 

nyckelverktyg för barnet i dess utveckling och lärande. Bo Nilsson är Fil. Dr och 

universitetslektor i pedagogik och forskar om barns musikskapande. I Musikvetenskap för 

förskolan skriver han om Vygotskijs syn på lärande 
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Utveckling, lärande och kreativitet kan beskrivas med hjälp av den ryske psykologen Lev S. 

Vygotskijs(1896-1934) begrepp den närmaste utvecklingszonen (Zone of Development, ZPD). 

Vygotskijs tankar om hur individen lär och utvecklas i samspel med sin omgivning har fått stort 

genomslag i dagens pedagogik och har gett upphov till vad som idag brukar kallas ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande.(Nilsson 2012, s.158) 

Lev Vygotskij teori om barns utveckling och lärande genom den närmaste utvecklingszonen 

grundar sig i en uppfattning om att samspel med andra mer kompetenta personer genererar ett 

lärande. När barnet möter något de känner till men inte till fullo behärskar kan en utveckling 

ske. I Vygotskij och de små och yngre barnens lärande skriver pedagogik konsulten Sandra 

Smidt: ”Klyftan mellan vad barnet kan göra utan hjälp och vad det kan göra med hjälp utgör 

den närmaste utvecklingszonen” (Smidt 2010, s185).  

Fysiska och psykologiska redskap är två begrepp som Vygotskij myntade för att förklara vilka 

medel människan använder sig av i kommunikations syfte  

Genom den sociokulturella utvecklingen har människor skapat mängder av hjälpmedel som vi 

använder i våra dagliga verksamheter. När vi ska slå i en spik, gör vi detta med en hammare eller 

ett annat lämpligt redskap. När vi ska gå och handla, gör vi en shoppinglista där vi prickar av 

varorna efter hand. Hammaren fungerar som en förlängning av vår kropp och shoppinglistan är 

ett stöd för vårt minne.(Säljö 2011, s.163) 

Vidare skriver Säljö(2011) att de fysiska redskapen är de som skapas av människan, hit hör 

till exempel penna och papper. Dessa redskap förekommer också under benämningen verktyg 

eller artefakter. De blir allt fler och ur ett sociokulturellt perspektiv är dessa artefakter viktiga 

i samspel med människan då för vår utveckling framåt och ständigt låter oss utvecklas. I takt 

med människans utveckling förändras verktygen.  

De psykologiska redskapen är sådana som människan använder i samband med att tänka och 

kommunicera och Vygotskij menade att de var högst nödvändiga i utbytet av kommunikation. 

För att tänka och kommunicera använder vi oss av klassificering, bokstäver, siffror, formler, 

noter och så vidare men vårt viktigaste psykologiska redskap är det talade språket. Genom 

talet kommunicerar människor med varandra men det används även i tänkandet. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är kommunikationen en grundläggande faktor då den används i 

interaktion mellan människor för att skapa en samförståelse av olika fenomen i samhället. 
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4.1 Scaffolding 
Att en lärare ska undervisa en elev är självklart, men hur detta sker beror på vilken strategi 

läraren använder. Att stimulera, ge feedback och presentera barnet för nytt material är en del 

av undervisningen. En av Vygotskijs tankar med den närmaste utvecklingszonen var att 

redogöra för att undervisning och barns utveckling inte alltid går hand i hand. Han menade, att 

för att barnet ska kunna tillägna sig undervisningen krävs det att den utgår ifrån barnets 

förförståelse och från den punkt i utvecklingen där denne befinner sig (Smidt 2010, s.117). 

Scaffolding presenteras som en fortsättning av Vygotskijs framställning av den närmaste 

utvecklingszonen och begreppet myntades av den amerikanska psykologen Jerome Bruner 

(Bruner 1997b, se Smidt 2010, s.163). Scaffolding förklaras som en tillfällig 

byggnadsställning där en person agerar tillfälligt stöd i ett barns utveckling och 

lärandeprocess. Begreppet används i koppling till den närmaste utvecklingszonen.  

Det viktigaste med den närmaste utvecklingszonen är idén om potential. Vad barnet gör när det 

är sysselsatt med en uppgift är vad det vet och kan göra just då: potential handlar om vad barnet 

skulle kunna göra med hjälp. Klyftan däremellan är just den närmaste utvecklingszonen. Den 

vuxnes eller den mer kompetenta personens roll är tydlig. Den är att hjälpa barnet att gå från sin 

aktuella prestationsnivå till sin potentiella nivå.(Smidt 2010, s.119) 

Genom att använda sig av en stödstruktur där barnet ges stöd i steg för steg stimuleras ett 

succesivt lärande som ger barnet goda chanser till att lyckas och en utveckling kan ske. För att 

en lärare ska kunna använda sig av scaffolding för att främja barnets utveckling och lärande 

behövs en kännedom om barnets för närvarande befintlighet inom det aktuella ämnet. 

Smidt(2010) skriver om att scaffolding kan användas som en strategi för att stimulera barnet 

att vidareutvecklas i sitt lärande, men det förutsätter att läraren vet vad barnet behärskar för att 

kunna fastställa vad nästa steg i den närmaste utvecklingszonen kan innehålla och hur man 

lämpligast ska stötta barnet för att komma dit. Ett personligt stöd ifrån en lyhörd lärare 

innefattar att uppmuntra och vägleda barnet och på så vis även stärka barnets självförtroende. 

För att scaffolding ska äga rum krävs det en kommunikation mellan lärare och elev. Ett 

gemensamt verbalt språk är fördelaktigt men är inte uteslutande det enda kulturella redskap 

som krävs. Genom ett musikbruk i verksamheten kan läraren till exempel locka barnet till att 

närma sig ämnen eller aktiviteter som annars kan upplevas svåra eller ointressanta. Musik 

som en stöttepelare kan även tillämpas inom kategorier som barnet finner intressant och då 

som ett medel för fördjupning. 
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Att använda kroppen som ett kommunikationsmedel innan barnet börjat använda det verbala 

språket, eller i samband med det, hjälper barnet att förmedla sig, förstå sin omgivning och 

kunna samspela med andra. Barnet ses då, ur ett sociokulturellt perspektiv, som en tänkande 

varelse. Det musikaliska språket, sång, klappar och rörelse och så vidare, kan med fördel 

användas som en byggnadsställning i barns utveckling och lärande. 
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5. Studiens syfte 
Det övergripande syftet med min studie var att undersöka hur förskollärare värderar musik i 

arbetet med barns utveckling och lärande samt att ta reda på vad de anser att musikskapande 

genererar för färdigheter. Mitt fokus låg på hur musik används av pedagoger och barn och vad 

förskollärarna önskar uppnå i arbetet med barn och musik.  

 

Följande frågeställningar är grunden i mitt arbete: 

 Vilket lärande ser förskollärare att musicerande genererar? 

 Hur förhåller sig förskollärare till synen på musik som främjande för barns utveckling 

och lärande? 
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6. Metod 
I detta avsnitt redovisas och motiveras mitt val av metod. Utifrån min målsättning med 

studien valde jag att genomföra flertalet kvalitativa intervjuer då jag ämnade undersöka den 

generella synen på musik och musikbruk i förskolan bland förskollärare.  

6.1 Val av metod 
 Kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. 

 Observationer och samtal om den musikaliska miljön. Lättare inventering av 

instrument och andra artefakter som står i koppling till musikskapandet. 

6.2 Urval 
Jag valde att fokusera på två olika verksamheter, en förskola med musikprofil och en förskola 

utan någon uttalad inriktning. Syftet med urvalet grundade jag i en vilja att genomföra 

kvalitativa intervjuer med förskollärare som aktivt valt att arbeta med en musikprofil samt att 

jag ämnade undersöka om respondenternas berättelser skiljde sig markant mot förskollärare 

som arbetar utan musikinriktning. På grund av arbetets tidsbegränsning valde jag att fokusera 

på förskolor som låg i min närhet så inga långa tidskrävande resor behövde planeras in. Då jag 

endast fann ett fåtal förskolor med musikprofil i min närhet så valde jag att kontakta alla. En 

svarade och fick då bli en del av grunden i mitt empiriska data insamlande. Det var betydligt 

lättare att komma i kontakt med en förskola utan profil.  

Jag begränsade mina kvalitativa intervjuer till förskollärare. Mitt val grundade jag i att 

förskollärare har som uppdrag att driva den pedagogiska verksamheten och att de pedagoger 

som utbildat sig till förskollärare kan ha tagit del av estetiska ämnen under sin skolgång. 

6.3 Genomförande av studien 
Frågorna i min intervjuguide (se Bilaga 1) baserades på mina frågeställningar om 

förskollärares syn på musik och barns utveckling och lärande. Jag fokuserade på att ge 

respondenterna tydliga frågor. Följdfrågor avsåg att finnas till hands för att eventuellt 

förtydliga eller uppmuntra till vidare samtal. För att undersöka intervjuguidens strukturering 

genomfördes en pilotintervju med en förskollärare. Efter analys omformulerades flertalet 

frågor för att få min studies mål och syfte besvarat. Jag valde att omformulera några frågor för 

att tydliggöra vad jag ville undersöka.  

Innan intervjuerna genomfördes fick berörda tillgång till grundläggande information om 

studien samt vilka etiska ställningstaganden som präglar mitt arbete (se Bilaga 2). 
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Tre djupintervjuer per förskola genomfördes. Med öppna frågor med låg strukturering fick jag 

igång en konversation där respondentens egna erfarenheter samt dennes förhållningssätt till 

musik kom fram (Patel & Davidsson 2011, s. 81). Intervjuerna genomfördes i respektive 

förskolans personalrum under förmiddagstid och på de tider som passade respondenterna bäst. 

Inspelningarnas längd var i avrundad tid 11, 12, 18, 20, 28 och 29 minuter långa. Intervjuerna 

gicks igenom flertalet gånger och jag transkriberade större delen av materialet och utelämnade 

endast material som inte berörde ämnet utan bara fungerade lättsam utfyllnad men som bidrog 

till ett givande samtal.  

Med inventeringsobservationer menas rundvandring i musikrelaterade lokaler samt samtal om 

material med respondenterna. Detta för att undersöka förekomsten av redskap/instrument i de 

olika verksamheterna.  

Inga observationer av barn genomfördes.  

En av mina frågeställningar behövde omarbetas och omformuleras. När transkriberingen ägde 

rum framkom det att min frågeställning som berörde läroplanen inte skulle kunna besvaras 

med mitt empiriska material. Respondenternas berättelser gav mig inte svar som stod i 

kontakt med läroplanen i den bemärkelsen jag hade trott så mitt resultat hade inte ansetts 

tillförlitligt. Frågeställningen som modifierades löd: 

 Hur ser förskollärare på musikens roll och status som redskap för att uppnå mål i 

läroplanen 

Efter reflektion kring mitt insamlade material omformulerades frågeställningen till att 

fokusera på vad förskollärarna ansåg att barnen lär sig i arbetet med musik. 

I min text refererar jag till förskolan med musikprofil som förskolan Sångfågeln och den utan 

specifik inriktning som förskolan Fågeln. För att kunna se mönster, samband samt eventuella 

avvikelser mellan mina sex intervjuer presenterar jag en kort beskrivning av personerna samt 

kärnan av samtalet. Detta för att jag fann det relevant i arbetet med min analys genom att det 

ger en tydlig bild av förskollärarnas historik och intressen kopplat till musik. Nedan följer en 

kort presentation av de intervjuade förskollärarna under fingerade namn. 

Förskolan Sångfågeln: 

Bosse, 28 år som förskollärare varav 21 år med musikinriktning. Upplevde att han fick ta del 

av mycket estetiska ämnen under sin utbildning. Spelar instrument med barnen. Trummar och 

sjunger massvis under intervjun. Musik är ett stort fritidsintresse. Intervjutid 00.18.20. 
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Lena, 28 år som förskollärare. Upplevde att det var väldigt mycket musik på schemat under 

hennes utbildning till förskollärare. Reflekterar väldigt mycket kring begreppet musik och 

pratar mycket om instrument. Intervjutid 00.20.46. 

Fredrik, 6 år som förskollärare. Hade positiva upplevelser av musikdidaktiken under sin 

utbildning. Förespråkar att rörelse är en stor del inom musiken. Har ett stort privat intresse för 

musik där han både producerar och konsumerar musik. Intervjutid 00.28.09. 

Förskolan Fågeln: 

Clara, 5 år som förskollärare. Har inget minne av att hon fick arbeta med musik under sin 

utbildning. Att sjunga i duschen och lyssna på musik är hennes personliga relation till musik. 

Uttrycker en kompetensbrist inom ämnet musikdidaktik och anser att det drabbar barnen. 

Intervjutid 00.11.05.  

Louise, 1 år som förskollärare. Hon fick ta del av många estetiska ämnen under sin utbildning 

och hade ett stort musikintresse som yngre. Reflekterar mycket över barns musikskapande och 

instrument/artefakter. Intervjutid 00.29.49. 

Malin, 5 år som förskollärare. Tog del av musik under sin utbildning men uttalar att de 

kurserna inte tilltalade henne. Men privat älskar hon att lyssna på musik och pratar väldigt 

engagerat om hur musiken påverkar hennes känslor. Intervjutid 00.12.15. 

6.4 Etiska överväganden 
Jag har använt mig av fyra etiska riktlinjer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det går ut på att jag på ett tydligt och strukturerat 

sätt meddelat alla som kommit i kontakt med min forskningsstudie om mitt syfte och att 

deltagare kan välja att avstå medverkan, även under arbetets gång (Patel & Davidson 2011, 

s.63). Alla deltagares personuppgifter förvaras otillgängligt för obehöriga och all min samlade 

information används endast i forskningsändamål. Denna information delgav jag berörda 

personer när intervjutider bokades via telefon. Innan inspelningarna av intervjuerna startade 

informerade jag även respondenten om att all information behandlas med försiktighet och 

enligt etiska riktlinjer. 

Mina kvalitativa intervjuer med förskollärare spelades in på ljudfil ”för att få göra 

ljudinspelningar krävs intervjupersonernas tillstånd” (Patel & Davidson 2011, s.87). Jag hade 

i förväg informerat att jag önskade spara materialet under min skrivperiod men att det sedan 

raderas.  



20 
 

Personerna jag intervjuade fick vetskap om min önskan att spela in innan jag träffade dem och 

jag frågade även om jag fick tillåtelse att spela in innan jag startade inspelningen. Under 

flertalet av mina intervjuer fick jag ta del av några pedagogers inställning och tyckande om 

deras ledning. Jag var tydlig med att under samtalets gång förklara att deras åsikter inte på 

något vis kommer spelas upp för någon annan än mig och att jag i text inte kommer skriva ner 

något av det. För att mina respondenter skulle känna en trygghet med mig som intervjuare så 

förtydligade jag att mitt fokus inte innefattar att jag värderade deras svar utan att jag önskade 

få sanningsenliga svar då jag önskar ha en så stark tillförlitlighet i mitt empiriska material som 

möjligt. Jag bad uttryckligen om deras spontana svar på mina frågor även om de kunde tänkas 

påvisa en kompetens och- eller intressebrist och jag tackade alla för deras uppriktighet efter 

intervjuerna. 
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7. Resultat 
I detta stycke har jag processat kring mina frågeställningar och mitt empiriska material 

kopplat till barns utveckling och lärande med musik som stöd. Först redovisar jag vilket 

musiskt material som fanns att finna på respektive förskola. 

Resultatet av observationer och samtal som fokuserade på inventering av musikrelaterat 

material: 

 Förskolan Fågeln: en av de tre avdelningarna jag kom i kontakt med hade instrument eller 

musikrelaterade redskap tillgängligt. Det material som fanns att tillgå på alla tre avdelningar 

var mindre rytminstrument i form av maracas. Dessa fick barnen använda när de 

efterfrågades. Uppfattningen om vad som var musikrelaterat material framkom främst syfta på 

cd spelare eller lärplatta/ipad. 

Förskolan Sångfågeln: varje avdelning hade ett rum eller en avgränsad del av ett rum vars 

syfte var att bjuda in till musikskapande. Trummor, rytminstrument, ukuleles och olika 

burkar, lådor och pinnar fanns att tillgripa när barnen så önskade. De hade även ett 

gemensamt större rum som agerade mötesplats mellan avdelningar där musicerande stod i 

centrum. 

För att bearbeta förskollärares syn på barns musikskapande ur ett sociokulturellt perspektiv 

menar jag att pedagogens föreställningar om musik i verksamheten bildar en av grundpelarna 

i att skapa barnets kontext. Möter barnet en pedagog som aktivt och medvetet använder sig av 

musik i verksamheten eller inte så möter barnen olika miljöer och förutsättningar för att 

musicera. Barnets kontext är i detta sammanhang beroende av förskollärarens tankar kring 

musik. Denna syn på barnets sammanhang i koppling till pedagogens förhållningssätt hämtar 

jag ifrån studien som genomfördes av Bond(2014). Där belystes att lärares syn på musik 

påverkade barnens möjligheter till musicerande. 

Jag behandlade och bearbetade mitt insamlade material utifrån scaffolding som analytiskt 

redskap. Scaffolding, hämtat ur den sociokulturella teorin (Smidt 2010), benämner jag även 

som byggnadsställning, stöttepelare eller stöd. Förskollärare kan använda scaffolding som en 

arbetsmetod för att främja barns utveckling och lärande. Genom att förskollärare känner till 

barnets vardagliga färdigheter kan de välja aktuellt kommunikationsmedel för att stötta och 

stimulera barnet i sin utveckling. Det vill säga, musik kan användas som ett redskap vars syfte 

är att agera stöd i barnets utveckling. 
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7.1 Musikalisk kommunikation 
I följande kapitel presenterar jag resultat av mitt empiriska material som berör vilken typ av 

lärande som, enligt förskollärarna, sker när barnen möter musik.  

Det framgick att förskollärarna överlag kopplade musik till ett sätt att uttrycka sig. Musiken 

ansågs vara ett språk med vilket barnen, oavsett ålder, kunde kommunicera genom. Musiken 

nämndes också i samband med begrepp som delaktighet, gemenskap och socialt samspel. Att 

musicera är något som förskollärarna menade oftast görs tillsammans och det genererar ett 

kollektivt lärande. I interaktion mellan människor lär vi av och med varandra och detta står 

kopplat till teorin kring att lärande sker när barnet får hjälp att ta sig över klyftan mellan sin 

aktuella prestations nivå till den potentiella nivån, det som Smidt(2010) menar är syftet med 

att arbeta med barns närmaste utvecklingszon. Ur detta perspektiv ses det kollektiva musiska 

samspelet som ett hjälpmedel för att överbygga barnens klyftor och de kan lära sig av och 

med varandra.  

Resultat av inventeringsobservationer och samtal om artefakter kopplat till musik som 

musikalisk kommunikation: 

Förskollärarna presenterade en syn på barnet som en källa till musikskapande. Kroppen kan 

användas som ett musiskt redskap och tillsammans med andra skapas musiska sammanhang. 

Främst i samtal om de yngsta barnen nämndes deras kroppar som grundläggande i 

musikskapandet och som verktyg för en musikalisk kommunikation. 

7.1.1 Musikaliska uttryck 
Ett sätt att använda hela barnet, även de som inte har något språk ännu, är som en musisk 

skapelse där rörelse och att skapa ljud med kroppen blir ett kommunikationsmedel. Fredrik på 

förskolan Sångfågeln förespråkar att kroppen är en stor del i barnets musikskapande 

Musik ska inte bara vara att sitta still och sjunga, det är så mycket mer. Och det har jag ju fått 

från den där terminen när jag läste musikdidaktik. Musik sitter i kroppen och ska upplevas med 

hela kroppen. Det sitter fysiskt, du ska inte kunna sitta still till musik! Det är det jag försöker 

bygga på när jag planerar. (Fredrik, Förskolan Sångfågeln) 

Resultatet ifrån Bonds(2014) forskning visade att barnets kontext bidrar till att det skapar 

musik på olika vis. Musikskapandet blir olika beroende på det sociokulturella sammanhanget 

och skillnader förekommer bland annat på grund av förskolans lokalisering. Det framgick att 

det var de kulturella och socioekonomiska skillnaderna som bidrog till att en del barn 

musicerade mer med kroppen i form av rytmer och rörelser.  
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Utifrån Fredriks förklaring kan pedagogens musikdidaktiska utbildning kunna tänkas påverka 

synen på musik kopplat till användandet av rytmer och rörelser och vidare resultera i att 

barnen i förskolan kan delta i kommunikations stunder genom kroppens rörelser och ljud där 

musiken agerar stöd. 

I fråga om barns musikskapande relaterade flertalet av mina respondenter till barns spontana 

sång. När de sjunger och härmar en känd popartist skapas en gemenskap och flera pedagoger 

pratade om att barnen ibland iscensätter egna föreställningar, i liten eller stor skala, som de 

sedan framför för pedagogerna. Som en del av barnens populärkultur nämndes 

melodifestivalen. Majoriteten av förskollärarna presenterade även en och samma låt som just 

deras barngrupp fann intressant och nästintill dagligen sjöng tillsammans på eget initiativ. Att 

tillägga är att de två som inte nämnde denna sång arbetar med de allra yngsta barnen. Genom 

att uppmuntra till barns delaktighet och kreativitet i musikskapandet kan sången användas för 

att stimulera språkutvecklingen. Användandet av barnens populärkultur eller annan musik 

som barnen själva valt, jag tänker här på kulturell musik beroende på barnens härkomst, kan 

likt Bonds(2014) studie visade, generera till en positiv språkutveckling. Studien visade att de 

barn som utvecklades mest i sin språkliga utveckling med hjälp av musik och sång var de barn 

som gick i förskolan som var belägen i ett område med hög socioekonomisk status. Där 

utvecklades barnens egna sånger med mer komplext innehåll och längre texter.  

På förskolan Sångfågeln presenterades många exempel på hur barnen skrev egna texter till 

redan befintliga sånger och i vissa fall skrev och komponerade egna sånger och texter. Synen 

på musik som kommunikationsmedel framgick som något positivt på båda förskolorna, även 

om inte alla förskollärare aktivt eller medvetet använde sig av musik för att främja barns 

utveckling och lärande så var alla tydliga med att de ansåg att musikskapande genererar någon 

form av språkutveckling.  

Jag tänker att, med det lilla jag kan, så tänker jag att musik blir ju ett språk, ett sätt att uttrycka 

sig och för barn som verkligen har det musikaliska i sig och som verkligen tycker om musik, det 

blir ju ett bra sätt att få uttrycka känslor och uttrycka tankar(Clara, Förskolan Fågeln) 

Ur ett scaffolding perspektiv på mitt empiriska material, som visade på att förskollärare ser på 

musik som ett sätt att uttrycka sig, så vill jag mena att musiken kan agera tillfällig 

byggnadsställning när barnet inte kommunicerar verbalt. Musiken kan ses som en stödstruktur 

med vilken barnet får hjälp att överbygga klyftan mellan sin aktuella prestationsnivå till att nå 

sin potentiella nivå. Det vill säga att gå från att inte kunna kommunicera till att kunna 

förmedla och uttrycka tankar genom att musicera. 
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7.1.2 Ett kollektivt lärande 
Likt förskollärarnas syn på musicerande som en form av kommunikation så visade min studie 

också att kommunikation sker parallellt med interaktion och samspel med andra. Genom en 

kommunikativ interaktion kan musiken agera stöd i en lärandeprocess. Barnen lär av och med 

varandra samt tillsammans med en vuxen. Med musiken som redskap lär vi oss tillsammans, 

oavsett ålder, verbalt språk och så vidare. Musiken blir en gemensam faktor till vilken många 

kan knyta an. Att använda musik för att stimulera barnet till att utvecklas inom den närmaste 

utvecklingszonen var en arbetsmetod som framgick som vanligt förekommande i mitt 

empiriska material.  

Jederlund(2002) tar upp att sånger, rim och ramsor som finns i barnens vardag tenderar att 

reproduceras. Idag innefattar det inte bara klassiska barnsånger och ramsor utan även den 

musik barnen möter i media, deras populärkultur. Detta med att härma och rekonstruera rim, 

ramsor eller poplåtar nämnde samtliga av mina respondenter att de uppmärksammat som en 

spontan grupprelaterad aktivitet.  

Dom kan gå och hitta på ramsor och så märker dom att dom kommer in på samma rytm och på 

samma ord. Stolt går dom iväg i någon ramsa. Musiken har ju den kraften, den engagerar. Det är 

ju viktigt, och att lära sig tillsammans!(Lena, Förskolan Sångfågeln) 

Genom kollektivt musicerande i någon form verkade barnen kunna skapa en gemenskap och 

tillhörighet till en grupp. Studien som genomfördes av Ehrlin(2015) visade att förskollärarnas 

huvudsakliga mål med musikstunden var att få barnen att känna lust och att våga delta i den 

sociala och språkliga gemenskapen som de ansåg att musikleken genererade. Både den 

verbala och kroppsliga kommunikationen i samband med musik skapade en kommunikativ 

grund. Min studies resultat kring förskollärares syn på musik som en kommunikativ och 

kollektiv lärprocess överensstämmer med Ehrlins (2015) resultat. Under intervjuerna 

behandlades tankar kring demokrati, barns delaktighet och möjligheter till inflytande under 

musikstunder. Det framgick att barnen i stor utsträckning fick välja om de ville vara med och i 

sådana fall hur de väljer att delta 

Det är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag, att vara i relation med andra. Vill man sjunga 

med? Spela, dansa eller klappa takten kanske?(Louise, Förskolan Fågeln) 

På Förskolan Sångfågeln framgick det att alla barn hade möjlighet att välja att avstå eller delta 

i musikstunder. På detta vis menade förskollärarna att barnen oftast valde att delta så 

småningom och då på sina egna premisser och utefter eget intresse.  
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Återigen nämnde flertalet av respondenterna att glädjen är grunden att locka barnet till ett 

lustfyllt lärande, oavsett om det är den enskilda individen eller gruppen som står i fokus 

Det är inget tvång, det ska vara kul! Vi vill uppmuntra barnen till att känna sig bekväma med att 

stå i centrum, en dag gör dom det. (Bosse, Förskolan Sångfågeln) 

Båda förskolornas syn på musik som en plattform för kommunikativt lärande grundade sig i 

att musiken ska vara rolig och barnen får själva välja om de vill vara delaktiga och hur de vill 

delta. 

7.2 Förskollärarens förhållningssätt 
För att kunna använda scaffolding som arbetsmetod i koppling till musik för att främja barns 

utveckling och lärande är det fördelaktigt att förskolläraren innehar en musikdidaktisk 

kompetens och musicerar med glädje för att utmana och stimulera barnen. För att överbygga 

klyftan mellan barnets nuvarande nivå till den potentiella nivån(Smidt, 2010)med hjälp av 

musicerande kopplat till den närmaste utvecklingszonen behövs även ett intresse för musik. 

Den största delen av mitt empiriska material pekar på att förskollärarna hade en medvetenhet 

kring varför de använder musik tillsammans med barnen samt att det är under lustfyllda 

former. Gillespie Wilson & Gliders (2008) studie om scaffolding lyfter att pedagoger som 

arbetar med de yngre barnen har ett stort ansvar i att välja, presentera och uppmuntra barnen i 

sitt musicerande. Pedagogen kan använda sig av scaffolding i arbetet med barn och musik 

genom att utmana barnet så att ny kunskap kan nås. Under mina intervjuer fick jag ta del av 

många exempel kring vilka möjligheter som majoriteten av förskollärarna såg i arbetet med 

musik i samband med andra ämnen. Att musiken kan användas som byggnadsställning i barns 

utveckling och lärande inom andra ämnen var de flesta överens om. 

I musik så finns det så himla mycket matematik, det är upprepning, det är tempo. Jag har till 

exempel alltid tyckt att jag är helt hopplös när det kommer till matematik. Men jag kan ju känna 

rytm, jag kan ju känna takt!(Louise, Förskolan Fågeln) 

Att musiken är integrerad i förskolans verksamhet ansåg majoriteten av förskollärarna och de 

beskrev att de förknippade musik med glädje. Begreppet glädje nämndes flertalet gånger i 

samband med barns lärande. Ett lustfyllt lärande ska prägla verksamheten och musiken 

beskrevs som just en källa till lust och glädje. 

Det är ju glädjen till musiken och att använda sig utav den, som, för barnen, är det viktiga. Jag 

brukar ofta sjunga, bara spontant. Man lär sig jättemycket med musik. Man lär sig ord, man lär 

sig att rimma, man lär sig att fantisera(Lena, Förskolan Sångfågeln) 
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Resultat av inventeringsobservationer och samtal om artefakter kopplat till musik och 

förskollärares förhållningssätt:  

Synen på musik och ljudskapande grundar sig i ett reflekterande förhållningssätt. Efter att 

pedagogen analyserat begreppet artefakter bildas en föreställning av vad som kan användas i 

barns musikskapande. Färdigt material såsom instrument fanns på båda förskolorna, men i 

bredare variation och större mängd på Förskolan Sångfågeln. Överlag fanns dock en tanke 

om att artefakter är något som barnen i stor utsträckning skapade tillsammans med 

pedagoger eller material som barnen fann och använde på eget initiativ. De flesta miljöer 

sågs som möjliga platser för musikskapande. Förskolan Sångfågeln hade dock samlat sitt 

musikrelaterade material och presenterade olika rum eller delar av rum som mer 

stimulerande musikmiljöer.  

7.2.1 Musikdidaktisk kompetens och intresse 
Deltagarna i min studie har utbildat sig mellan 1980-2015. Det framgick under mina 

intervjuer att det finns olika strukturer på olika utbildningar, detta beroende på när 

utbildningen ägde rum, olika lärosäten och olika pedagogiska inriktningar. Synen på musiken 

under förskollärarutbildningen var överlag positiv. Fem av sex respondenter menade att de 

erbjudits någon form av musikdidaktisk utbildning när de studerade till förskollärare och fyra 

av dessa upplevde musiken som meningsfull i sitt studiesammanhang. Detta innebär att en 

förskollärare inte ägnade sig åt någon form av musik under studietiden samt att en pedagog 

ansåg att musiken under utbildningen inte var tilltalande. Ehrlin och Gustavssons(2015) studie 

presenterade ett resultat som påvisade att majoriteten av de som tog del av musikdidaktiska 

ämnen under sin utbildning överlag skapade sig en positiv inställning till musik och en 

förståelse för dess mening i verksamheten. Detta överensstämmer med resultatet av mitt 

empiriska material.  

Min studie visade att de pedagoger som valt att arbeta inom förskoleverksamhet med en 

musikprofil även hade ett större intresse av musik i sin vardag. De både spelade och 

konsumerade musik i större utsträckning än pedagogerna på förskolan utan inriktning. Fredrik 

på förskolan Sångfågeln uttryckte även att musiken är en sådan stor del av hans liv så att han 

inte kan välja bort den eller sluta med sitt musicerande.  

Förskollärarna på Sångfågeln nämnde ordet glädje och lustfyllt när de pratade om barnens 

musikskapande och deras lärprocesser i samband med musik.  
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Detta har de gemensamt med Louise förskolan Fågeln. Hon ställde sig positiv till att arbeta 

med musik för att främja barns utveckling och lärande. 

Min studie visade att majoriteten av förskollärarna hade goda erfarenheter av sin 

musikdidaktiska utbildning och detta resulterade i att de intervjuerna även behandlade 

musiken som ett medvetet inslag i verksamheterna med en förståelse för att musiken kan 

användas för att stötta barnet i sin utveckling och ge möjlighet till fördjupad förståelse av 

andra ämnen. 

7.2.2 Meningsfullt ljud 
Överlag nämndes begreppet tillgängligt i samband med samtal om instrument eller skapandet 

av ljud. Säljö(2011) skriver om redskap som agerar stöd i vår kommunikation. Att skapa 

och/eller använda ett instrument vars syfte blir att stimulera ett musikaliskt samspel med 

andra genererar en kommunikation(Säljö 2011, s.163). Under majoriteten av mina intervjuer 

bearbetade vi tankar kring pedagogens förhållningssätt kring artefakter som står i koppling till 

musik. Det kan vara instrument som förskolan införskaffat med syfte att spelas på, instrument 

som tillverkats av vuxna eller barn med målsättning att skapa musik eller material som barnen 

själva börjat använda som instrument fast syftet kanske är något annat.  

Dom kan vända på en syltburk och bara börja trumma eller slå pulsen på en ukulele. Och dom 

hör, dom hör att det låter bra! Man jobbar från grunden, om man har en ettåring och så tar dom 

en syltburk och börjar trumma, då får dom till en puls där. (Bosse, Förskolan Sångfågeln) 

Bosse pratade om pulsen i musiken och förklarade att även de yngsta barnen på förskolan kan 

hålla en takt. Barnen trummade på syltburkarna vid matstunden och han förklarade att han 

anser det viktigt att uppmuntra denna grundläggande musiska färdighet och att barnen senare 

har nytta av att få tillåtits att öva puls och takt 

När pulsen sitter i kroppen så har de lättare sen, lättare att hålla takten på en ukulele eller känna 

rytmen när de skakar en maracas. Det tar ett eller två år, sen sitter det där, i ryggraden. (Bosse, 

Förskolan Sångfågeln). 

Att material som är kopplat till musicerande skulle finnas tillgängligt var en tydlig tanke som 

genomsyrade hela Förskolan Sångfågeln. Samtliga avdelningar innehöll tillverkade eller 

införskaffade instrument och det var uttalat att alla barn fick, när de helst ville, använda sig av 

materialet 
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Det är så naturligt att man har, att det alltid finns pennor och ritpapper tillgängligt liksom. 

Likadant ska det vara med instrument. Det ska finnas spontant och barnen ska vara bekväma 

med att ta fram det och vi måste vara med i början och introducera, hur man använder en 

trumma och så vidare (Fredrik, Förskolan Sångfågeln) 

Respondenter på båda förskolorna lyfte vikten av att pedagoger ständigt reflekterar över vad 

vi värdesätter som meningsfullt ljud. Att pedagoger ofta hindrar barn i skapandet av ljud och 

bedömer vad som är meningsfullt ljud framkom som vanligt men även en syn på ljud som 

något som konstant finns i barnens vardag 

När vi började reflektera så blev vi alltmer tillåtande med ljud. När barnen skapade ljud. Jag 

kanske tycker att det är ett oljud, men det kanske inte barnen upplever det som? (Louise, 

Förskolan Fågeln) 

Louise pratade om en medvetenhet kring barns meningsskapande med hjälp av ljud. Hon 

upplevde att ljudskapandet kunde skapa en samhörighet och därför valde hon och kollegorna, 

efter gemensam reflektion, att vara mer tillåtande när barnen skapade ljud. Malin och hennes 

kollegor brukade försöka uppmärksamma de vardagliga ljuden som barnen möter 

Vi hör fåglarna kvittra och brukar sitta och lyssna vilka ljud vi hör i skogen. Om man är tyst och 

lyssnar så finns det mycket där! (Malin, Förskolan Fågeln) 

Majoriteten av förskollärarna yttrade även begreppet tillåtande kopplat till tankar om ljud och 

pedagogers förhållningssätt gentemot barns musikskapande 

De är nästan så att de kan klappa i takt och dom står och slår på torkskåpet unisont! Om man 

börjar tänka på dynamik och tonstyrka så ser man ju det som barnen gör på ett helt annat sätt. Vi 

märker att våra barn är väldigt musikaliska, rytmiska. (Louise, Förskolan Fågeln) 

Mitt empiriska material visade att förskollärare överlag pratade om musikskapande som att 

det ger en förståelse för meningsfullt ljud. Bonds(2014) studie pekade på att lärarens 

förhållningssätt och inställning till ljudskapande direkt påverkade barnens möjligheter till 

musikskapande. Genom att reflektera och uppmuntra till barnens ljudskapande genererar det 

en syn på barnet som en kreativ aktör i musikskapandet.  
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7.3 Slutsats 
Analysen av mitt empiriska material visade att förskollärarnas ansvar för musik i 

verksamheten inte är uttalad. Det finns ingen allmän bestämmelse kring huruvida musiken 

måste vara en del av den dagliga verksamheten, eller ens på veckobasis. Beroende på 

förskolans belägenhet, barnens olika kulturer, pedagogers kulturer och synen på musik som 

ett mer eller mindre värdefullt redskap för att främja barnets utveckling och lärande så erbjuds 

barnen mer eller mindre möjlighet att musicera. Om de vuxna har ett eget musikintresse samt 

om de tagit del av musikdidaktik under sin utbildning och värdesätter detta så har 

arbetsformer vuxit fram som främjar barnens utveckling och lärande i kombination med barns 

musikskapande. De förskollärare som hade ett reflekterande förhållningssätt kring musik och 

barns lärande och utveckling i verksamheten hade en medvetenhet i arbetet med barns 

musikskapande och talade om musicerande med glädje. 

Musiken ses som en kommunikativ uttrycksform som genererar samspel och ett kollektivt 

lärande. Förskollärarens förhållningssätt till musik i arbetet med barnen påverkar både 

gruppen och individens möjligheter till att använda musik som ett redskap i sin utveckling. 

Resultatet av min studie pekar på att musiken, med fördel, kan användas som stöd i barns 

utveckling och lärande. Detta stöd, scaffolding, används mer medvetet om pedagogen 

reflekterat om musikens roll i förskolans verksamhet. 
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8. Diskussion 
I följande kapitel presenteras mina reflekterande tankar som formats efter analys av det 

empiriska materialet. Syftet med min studie var att undersöka om förskollärare ser på musik 

som ämne och redskap som anses vara värdefullt för att stimulera barns lärande och 

utveckling och hur de går till väga i arbetet med barn och musik. Frågeställningarna som legat 

till grund för mitt arbete kommer i denna del lyftas fram i syfte att undersöka om mitt resultat 

gett mig svar på frågorna: 

 Vilket lärande ser förskollärare att musicerande genererar? 

 Hur förhåller sig förskollärare till synen på musik som främjande för barns utveckling 

och lärande? 

 

 

8.1 Slutdiskussion 
Min grundtanke med att besöka en förskola med musikprofil och en utan specifik inriktning 

var att jag ämnade ställa resultaten ifrån mina kvalitativa intervjuer och 

inventeringsobservationer i kontrast till varandra. Min intention med det upplägget grundade 

sig i en personlig föreställning av att pedagoger som valt att arbeta med musikinriktning borde 

ha ett passionerat förhållande till musik. Detta stämde still viss del, men flera respondenter 

nämnde att det fanns kollegor på plats som inte aktivt valt att hamna där. De syftade då på 

vikarier som fått längre vikariat och trivdes på arbetet men inte kände sig bekväma med att 

musicera dagligen tillsammans med barnen. På den andra förskolan fanns det också en 

blandad inställning till musik som ämne. Begrepp som passion och glädje behandlades under 

intervjuer, men även mindre positivt laddade ord nämndes. På båda förskolorna framgick det 

att det fanns pedagoger som passionerat musicerade med barnen men även pedagoger som 

helst tog avstånd ifrån musikskapandet av olika anledningar. Detta presenterar en bild av 

musikämnet som starkt kopplat till pedagogers föreställning av hur musik kan användas 

tillsammans med barnen och gjorde att jag valde att sammanställa mitt resultat av intervjuerna 

istället för att ställa det i kontrast till varandra.  

Jag har aldrig stött på någon som inte gillat musik. Denna fundamentala tanke kring att musik 

är kopplat till människan grundar jag i en föreställning av att musik står i kontakt med våra 

känslor och minnen. Bjørkvold(2005) skriver om den musiska glädje som infinner sig i 

kroppen, ett välbehag som beskrivs som ett universellt fenomen. Musiken lever i samhället 
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och därmed på olika institutioner. Den positiva inställningen till musiken verkar dock minska 

när musiken ses som något vi kan värdera. Med detta menar jag att det finns en syn på musik 

som att den kan utföras bra eller dåligt beroende på personen som förmedlar musiken. Finns 

det verkligen något rätt eller fel när det kommer till musicerande? Processen med mitt 

examensarbete har visat mig, och förhoppningsvis även de som läser mitt arbete, att musik är 

roligt, något vi har tillsammans och att alla kan delta. Oavsett ålder eller kognitiv förmåga så 

kan barn och vuxna samlas kring musiken, den är en gemensam plattform för utveckling och 

lärande och ett verktyg som kan anpassas till individen. 

 

Att musiken är ett verktyg som kan stimulera till samspel och kollegialt lärande stämmer in 

även på vuxna. Genom varandra kan vi ta del av olika spetskompetenser och intressen, ett 

interkulturellt förhållningssätt som med fördel kan tillämpas både i barngrupp och bland 

kollegor. Om en pedagog musicerar med passion och glädje så smittar detta lätt av sig. Den 

sociokulturella teorin och Vygotskij som Smidt(2010) presenterar tolkar jag som att barn lär 

sig bäst i en utmanande kontext där de kan relatera till andra, förutsatt att barnet även tycker 

att ämnet är intressant och roligt. En individ kan inte ses fritt kopplat ifrån sitt sammanhang. 

Genom andra blir vi till. Genom gruppen, miljön, förutsättningarna och andras syn på vad 

som är meningsfullt bildas ett kollegialt sammanhang som förvaltas av alla involverade 

individer. Vikten av att det finns någon i detta sammanhang som musicerar med glädje och 

passion är en insikt jag fått under skrivandets gång. Finns det åtminstone en musisk förebild i 

gruppen av barn och pedagoger så representeras musiken som ett verktyg för barns utveckling 

och lärande. Resultatet av Ehrlin och Gustavssons(2015) studie, samt min egen, har visat på 

att pedagoger som arbetat med musikdidaktik har skapat sig en förståelse av att musiken talar 

till så många. Om den används med glädje och utan fokus på att ett resultat ska presenteras så 

kanske vi kan avdramatisera synen på musik som något som kan utföras bra eller dåligt. 

Musiken är till för alla, den är något vi har tillsammans på förskolan. Musiken finns där, i 

kroppen, våga använda den, för det är både roligt och stimulerande.   
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9. Vidare forskning 
Resultatet av mitt arbete synliggör att musikens roll i förskolans verksamhet inte är tydligt 

presenterad och hur mycket/lite musik som används varierar enormt. I vissa fall förekom det 

dagligen musik medan andra respondenter uttryckte att musicerande inte utfördes dagligen 

utom mest på barnens efterfrågan. Är det barnens ansvar att se till att musikskapande sker i 

förskolans verksamhet?   
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11. Bilagor 

Bilaga 1 intervjufrågor 
Alla följdfrågor användes endast om jag upplevde att respondenten behövde ett förtydligande 

av frågan eller lite hjälp att komma igång.   

1. Hur länge har du arbetat som pedagog?  

- stötte du på några estetiska ämnen under din utbildning? 

 

2. Hur ser ditt musikintresse ut? 

 

3. När möter barnen musik i sin vardag på förskolan? 

-har ni en eller flera samlingstunder?  

Spelar pedagoger och/eller barn något instrument?  

-Har ni några rörelse sånger? 

-Musik vid vila? Som avslappning? 

 

4. Hur arbetar ni för att främja barns musikskapande i förskolan?  

-har ni något beprövad arbetsmetod? 

 

5. Sång, musik och rytmik, använder ni dessa uttrycksmedel i samband med 

varandra? 

-Kan du ge något exempel? 

-Finns det tillfällen då ni endast fokuserar på sång, instrumentell musik eller rörelse? 

 

6. Finns det stunder då du upplever att barnen musicerar själva utan 

pedagoginitiativ?  

-Hur ser dessa stunder ut? 

 

 

7. Vilken betydelse anser du att musik kan ha för barns utveckling och lärande? 

-kan musiken användas för att stärka en lärprocess? 

 

 

8. Använder ni musik som ett pedagogiskt verktyg för att nå särskilda mål? Kan du 

beskriva hur detta går till? 
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9. Hur ser era musiktraditioner ut? 

- Lucia, födelsedagar, midsommar, sommaravslutning?  
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Bilaga 2 samtyckesbrev 
 

 
 

Tullinge 4/4 2016 

 

Hej föräldrar och pedagoger! 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om musik i förskolan och jag vill undersöka vilka 

olika arbetsmetoder som finns kring detta.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet under vecka 

14/15. Med detta brev vill jag informera om att jag som student kommer vistas i förskolans 

lokaler med syfte att titta på miljö och material samt att samtala med några pedagoger kring 

musikskapande i förskolan. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Tina Lundgren 

 

 

Tina Lundgren 

070 745 50 35 

tina01.lundgren@student.sh.se 

 

Marie-Louise Stjerna 

Södertörns högskola 

marielouise.stjerna@sh.se 
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