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Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer ta reda på hur 
musiken tillämpas i verksamheten på tre förskolor och vad förskollärarna anser vara 
dess syfte. Förskollärare intervjuades med öppna frågor för att få en mångfald samt 
personliga åsikter. Resultaten bearbetades och strukturerades upp efter olika 
kategorier. Resultatet visade att samtliga förskollärare ansåg att musik var en 
självklar del i verksamheten som spred både glädje och gemenskap. Förskollärarna 
var även eniga om att barn tillägnade sig kunskap genom leken.  
Slutsatser som kan dras av studien är att leken och lärandet inte kan skiljas åt och att 
musik och lek kan förenas i större utsträckning.  
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1.  Inledning 
 
Dagens samhälle har ett stort utbud av musik som tilltalar oss människor på flera 
olika sätt. Musiken berör oss och rytmen får oss att känna glädje eftersom musiken 
har en medryckande effekt. Det är något man kan se att även små barn snappar upp 
då de trallar och sjunger och även då de börjar röra sig till musiken. Musiken finns 
runt omkring oss i vår vardag vilket gör att barnen kommer i kontakt med den tidigt i 
sina liv. Musiken står på och skvalar i bakgrunden i många hem runt om i landet, den 
förekommer på tv och film, man lyssnar till den musikgenre man tycker om på skiva 
eller cd-spelare, den förekommer också i butiker och varuhus. Ja, musiken finns 
överallt och det blir svårt att undkomma den. Musiken verkar oftast ha en positiv 
inverkan på oss människor eftersom man blir glad av musik och mår bra av den. 
Vilket väcker nyfikenhet om vad det är i musiken som gör att man känner så och om 
musiken kan påverka människan även på andra sätt, i så fall hur. 
 
 Då vi hört talats om att barn kommit i kontakt med musiken redan i fosterstadiet och 
att de redan då tillägnat sig erfarenheter av musikaliska rytmer uppstod vårt intresse 
att vilja ta reda på mer om barns tidiga möte med musiken. Anledningen till att vi 
valde att fördjupa oss i barns möte med musiken i vår studie är att vi blev inspirerade 
av tidningen Förskolan (2010, nr. 1) som presenterade ett stort temanummer om 
musik. Där beskrevs musiken bland annat som att den kan förstås av alla. Vi fastnade 
för följande citat ”Musik är det enda språk som inte behöver översättas” (Berthold 
Auerbach, 2010, s.18).  Vi tolkade det som att alla kan ta del av musiken och att musiken 
sprider glädje och att gränser kan suddas ut.  
 
Ur samma tidning fann vi även inspiration i artikeln Ny forskning om musik och 
lärande(s. 30) till att vilja undersöka hur tio olika pedagoger inom förskolans 
verksamhet i Mellansverige använder musiken i den vardagliga verksamheten. Vår 
erfarenhet säger oss att musiken i den vardagliga verksamheten används främst för 
att sjunga traditionella barnsånger under samlingar. Därför ville vi forska i hur 
musiken användes i tre olika förskolor och se efter om musiken kunde ge 
pedagogerna möjligheter att göra barnen delaktiga utifrån deras egna intressen. Vi 
ville även forska i om barnen hade tillgång till några musikinstrument och hur de 
användes i verksamheten.  
 

1.1  Syfte 

 
I vår studie vill vi undersöka hur tre förskolor tillämpar musik i sin verksamhet och 
vad förskollärarna anser vara dess syfte. 
 

1.2  Forskningsfrågor 

 
• I vilka sammanhang använder förskollärarna musiken och var finner de 

inspirationen till musikanvändningen? 
• Vilket pedagogiskt syfte har musiken enligt förskollärarna? 
• Vilka hinder och möjligheter ser förskollärarna med musikanvändningen? 
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1.3  Begreppsdefinitioner 

 
I denna studie definieras musik som en del av den traditionella pedagogiken i 
förskolan. Inom musiken finns rytmik som kan användas på ett naturligt sätt genom 
att sjunga sånger och att lägga till olika rörelser till sången. Barnens språkutveckling, 
kropps- och rumsuppfattningen gynnas av rytmiken enligt Granberg (1994).  

2. Litteraturgenomgång 
  

2.1  Musikens rötter 

 
Jederlund (2002) skriver om de tre beståndsdelar som västerländska musikvetare 
och musikteoretiker delar upp musiken i och menar att musik är uppbyggt av rörelse, 
ljud och puls. Rörelse brukar vanligtvis inte förknippas som en beståndsdel av musik.  
Det är vibrationer och vågrörelser i luften som når örat där det skapas nya vibrationer 
för att slutligen skapa elektrokemiska rörelser i hjärnan och i nervsystemet. Detta 
utvecklas, enligt Jederlund (2002) till motoriska rörelser, vilket ger uttrycket ”det 
spritter i benen”(s. 13) som en förklaring eftersom både sinnet och musklerna berörs 
av rörelsen. Författaren påpekar att människors beskriver att musik ger upplevelser 
och berör känslor.  
 
Jederlund (2002) skriver vidare att musik innefattar både kultur och 
identitetsskapande aspekter vilka kan berika olika kulturer. Genom sång och dans 
kan musiken stärka känslan av tillhörighet enligt författaren. Musikens eget värde 
lyfter författaren fram och belyser att musik och människor har funnits lika länge och 
skriver vidare om musikens påverkan i människors liv. Jederlund (2002) skriver om 
människors upplevelser kring musik som har påverkat dem och utgjort ett livslångt 
minne och betonar ”Vi verkar inte klara oss utan musik” (Jederlund, 2002, s.11). 
 
Sundin (1994) skriver att musiken har sina rötter i rytmen och betonar att barn 
kommer i kontakt med mammans hjärt- och andningsrytm i fosterstadiet. För att 
förtydliga vad rytm är citeras författaren 
  

Musik och rörelse är en enhet för barn. Musik sätter igång 
barnens rörelser, dansar, hoppar, springer, vaggar etc. 
Rörelser sätter också igång musik: barn börjar sjunga när 
de gungar och leker liksom när de sitter i bussar och bilar 
och ser omvärlden röra sig. De börjar dansa innan de kan 
gå och antyder därmed att hela kroppen är ett 
fundamentalt instrument, att det är i den vi kan få svar på 
många frågor om vad musik är och kan vara (Sundin 
1994, s. 76). 

 
Granberg (1994) skriver att rytmik kan synliggöras bland annat genom att sjunga 
sånger, dansa eller spela på instrument. Rytmik kan användas på ett naturligt sätt 
genom sång men också att lägga till olika rörelser till sången. Detta berikar barnens 
språkutveckling men även kropps- och rumsuppfattningen stimuleras skriver 
författaren. Hela människan kan engageras utifrån rytmiken då Granberg (1994) 
skriver:” Rytmiken förankrar musiken kroppsligt och alla ska kunna vara med på lika 
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villkor, känna gemenskap” (s. 38). Författaren skriver om musikvalet till 
rytmikövningar och poängterar att det är viktigt att den som väljer musik utgår från 
eget intresse för att kunna sprida engagemang och känsla. Rörelser kan kopplas till 
all sorts musik och kan genomföras med enkla medel. Det kan räcka med en trumma 
som kan visa takten men kroppen är det viktigaste rytmik redskapet (Granberg 1994). 
 

2.2 Det tidiga mötet med musiken            

 
Lindö (2009) skriver om det första mötet med musiken vilket sker redan innan 
barnet är fött. Det är de rytmiska hjärtljuden från mamman som skapar de första 
sinnesintrycken enligt Lindö (2009). Nyfödda barn både kan känna igen mammans 
och pappans röster och även uppfatta sånger de har lyssnat till inifrån magen. I 
samspelet och kommunikationen mellan föräldrar och det nyfödda barnet skapas det 
tidiga musikaliska språket. 
 
Det tidiga språket skriver även Jederlund (2002) om utifrån sin tolkning av det 
Björkvold (1991) beskriver som det musikaliska modersmålet. Barn tillägnar sig det 
under den första tiden i livet som de kan ha gemensamt världen över. Jederlund 
(2002) belyser de sinnen som utvecklas först som är de kinestetiska som innebär 
fysisk beröring, rumsliga såsom balans och rörelse samt det auditiva som är hörseln. 
Detta visar att de första upplevelserna härstammar före födseln och att hörselsinnet 
är helt utvecklat i femte fosterveckan.   
  

2.3 Musikaliska uttrycksformer  

 
Jederlund (2002) betonar vikten av att pedagogernas förhållningssätt ska speglas i 
verksamheten och beskriver fem grunder som musikverksamhet bör utgå ifrån. Dessa 
grunder är viktiga för att skapa ett musikaliskt samspel som uttrycksform. Den första 
delen handlar om att observera barns ljud och rörelser i leken för att iaktta och fånga 
barns favorituttryck och rörelser. Författaren menar att detta musikaliska samspel 
innebär att ta vara på de möjligheter som uppstår och att det kan ske på ett enkelt 
sätt utan att det är planerat. Den andra handlar om att improvisera vilket innebär att 
barnen spelar fritt på instrument som till en början kan uppfattas som oljud eller att 
ljuden förändras och inte låter likadant hela tiden. Författaren skriver att det kan ta 
tid att utveckla men att med tålamod kan nya ljud och rytmer uppstå eller att någon 
börjar sjunga eller dansa. Hur detta utvecklas beror på vilken trygghet det finns i 
gruppen och författaren menar att barn deltar på olika sätt. Vissa barn vill bara lyssna 
eller vara åskådare för att vid ett senare tillfälle delta aktivt. Den tredje delen är att 
delta i barnens ljudlekar på ett tillåtande och uppmuntrande sätt. Jederlund (2002) 
belyser vidare den fjärde punkten som visar på vikten av att ta vara på barnens ljud 
som uppstår i lekarna och fånga spontansången och bygga vidare på dessa i ledda 
sångsamlingar. Den femte och sista punkten är att ta vara på barnens favoritsånger 
som de har med sig hemifrån samt ta del av barnens kulturarv och traditioner. 
Jederlund (2002) framhåller även ” Skrammel Nisse” som belyste vikten av att 
samspela musikaliskt och ta vara på här och nu situationer redan för 50 – 60 år 
sedan. 
 



4 
 

Steingrímsdóttir (2006) beskriver olika uttrycksformer som ett aktivt lärande där 
empati, tolerans och medborgaransvar utgör den grund som ska förbereda barnen för 
morgondagens samhälle.  
 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) framhålls att förskolan 
ska sträva efter att främja barnens utveckling och lärande och ska stödja varje barns 
utveckling till att skapa en positiv uppfattning om sig själva. Varje barn ska få stöd i 
att upptäcka sin individuella förmåga att tillägna sig kunskap genom olika 
”uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”(Lpfö98, s.9). 
vilket ska inkludera språkliga, praktiska, sinnliga och estetiska aspekter. 
 
Skarre och Melhuus (2007) poängterar att barn aktivt använder kroppen som 
uttrycksform mer än vad vuxna gör vilket kan ses som en del av barnets identitet. De 
menar vidare att barn orienterar sig fram i världen genom sina sinnen, de känner 
igen andras sinnesuttryck så som sorg, glädje och gråt. De förklarar därför att vi som 
vuxna bör se till att det ges utrymme för kroppens betydelse för kunskapsutveckling, 
kommunikation och i den kulturella utvecklingen. Upplevelsen är bunden till känslor 
vilket gör att det blir meningsfullt för barnet.  Därmed bör vi vara lyhörda för barnens 
uttryckssätt och stödja utvecklingen av dessa. Skarre och Melhuus (2007) menar att 
leken är en naturlig lärprocess som bör står i centrum i förskolan.  
 

2.4 Musiken pedagogisk kunskapskälla   

 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) poängteras att 
förskolan ska sträva efter att främja barnens lärande och utveckling. De fyra F:n 
beskrivs i läroplanen som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa former 
av kunskap samspelar med varandra för att utveckla ett lärande. Genom att utgå från 
barnens intressen och motivation kan barns drivkrafter fångas till att erövra nya 
kunskaper.”Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.” 
(Lpfö 98, 2006, s. 5). 
 
Jederlund (2002) framhåller att musiken är små barns första språk och menar att 
arbetet i en språkutvecklande verksamhet baseras utifrån förhållningssättet till ”barn, 
musik och språk”( s. 121) snarare än metoder. Det är viktigt att lyfta fram att musik 
och språk utvecklas i samspel med andra i meningsfulla sammanhang och framhäva 
det lustfyllda. Författaren skriver om vikten av att inte värdera språkliga och 
musikaliska uttryck eftersom det kan ge hämmande effekter utan värna om att alla 
uttrycker sig olika och ta vara på mångfalden av personliga uttryckssätt.   
 

Det handlar om att låta, att spela och att röra sig. Att upptäcka 
ljuden och sina egna möjligheter. Att få ”kladda” med musik- 
precis som man behöver kladda med färg och form, eller 
joddla med sin röst, innan det blir en föreställande bild eller 
färdigt tal (Jederlund, 2002, s. 124). 

 
Jederlund (2002) poängterar vidare att uppfattning kring musik är att den ska låta på 
ett visst sätt för att vara användbar. Vuxna anser sig behöva känna kontroll över hur 
musiken låter. Författaren skriver vidare att barn har ett stort grundläggande behov 
av att uttrycka sig musikaliskt och att det handlar om processer i olika skeenden som 
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måste få ta tid. Författaren uppmanar att ”våga pröva och njut, för det är väldigt 
skoj!” (Jederlund, 2002, s. 125).   
 
Weissenrieder (2008) skriver likt Jederlund (2002) att musik som skapande fyller en 
viktig funktion i en människas utveckling. Det gäller både personlighetsutvecklingen 
och kunskapsutvecklingen och kan även ge mod till att våga utvecklas. Skapande kan 
kopplas till pedagogik genom att användas för att väcka och skapa intresse som 
vidare kan leda till engagemang och ett lustfyllt lärande. Skapandet kan stödja barn i 
att bearbeta emotionella upplevelser som annars kan vara svåra att ta sig igenom och 
författaren betonar sambandet mellan kropp och själ som en viktig del. 
Weissenrieder lyfter fram värdet i skapandets som ett eget värde och betonar att 
skapandet föder glädje och hjälper barnen att reflektera över olika sammanhang. 
 
Weissenrieder (2008) skriver att Vygotskij ansåg att människan som individ är aktiv 
och strävar efter att skapa meningsfulla sammanhang i tillvaron . Vygotskij lyfte fram 
det sociala samspelet som det väsentligaste verktyget i all kognitiv utveckling.  
Weissenrieder (2008) understryker en viktig aspekt i Vygotskijs teori som är den 
proximala utvecklingszonen som enligt Vygotskij är ”den lärande- och 
utvecklingsmöjlighet som ligger i att vad barnet kan göra idag med hjälp av läraren, 
kan barnet klara på egen hand imorgon”(s. 31) som är nivån mellan det som barnet 
redan kan och den kunskapen som ska nås. Författaren belyser att Vygotskij ansåg att 
språket är ett psykologisk redskap och är ett viktigt hjälpmedel för att utveckla 
kognitiv färdighet samt att tyda och förstå sin omvärld med.  
 
Liksom Weissenrider (2008) skriver Säljö (2000) om den proximala 
utvecklingszonen och betonar att i samspelet och resonemanget med andra mer 
kompetenta människor kan tankemönster utvecklas och vidgas vilket leder till 
kunskapsutveckling.  
 
Vygotskij (1995) beskrev sambandet mellan fantasi och verklighet vilket uppfattas 
som en livsviktig funktion i människans beteende. Vygotskij menade att det är en 
kombination av verkligheten och fantasin som människan sedan omarbetar till 
exempel i drömmar och i skapande aktiviteter. Författaren betonade att desto mer 
erfarenheter en människa har desto rikare blir fantasin och menade att barn inte har 
lika rik fantasi som vuxna. De vuxna har skaffat sig mycket erfarenheter under sin 
livstid till skillnad från barnen. Därför poängterade Vygotskij att det är nödvändigt 
att skapa grundförutsättningar som berikar barnens erfarenheter för att utveckla 
deras skapande. Forskaren menade att ju fler verklighetsintryck barnen fått tillägna 
sig, mer betydelsefull blir deras fantasi som stärker barnens skaparlust. Vygotskij 
(1995) skrev att dessa olika intryck framkallar en känsla som barnet bland annat kan 
uttrycka med kroppsspråket, men också genom inre tankar och känslor och det är det 
som avgör vilken uttrycksform barnen bestämmer sig för att uttrycka sig med enligt 
Vygotskij. 
 
Lillemyr (2002) skriver om Piaget som likt Vygotskij ansåg att den kognitiva 
förmågan utvecklas i interaktion med andra och omvärlden. I motsats till Vygotskij 
menar Piaget att pedagogen ska förhålla sig i bakgrunden och handleda vid behov. 
Författarens tolkning är att barnet själv ska få utforska och ta egna initiativ så att 
barnet kan klara sig på egen hand och på så sätt ta vara på sin kreativitet. 
Författarens tolkning av Piaget är att den kognitiva utvecklingen förekommer i två 
faser, assimilation och ackommodation. Vilket innebär att barnet utvecklar förståelse 
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och anpassar sig till olika situationer. Dessa infinner sig i en bestämd ordning som är 
lika för alla och dessa kompletterar varandra. Lillemyr (2002) skriver vidare att 
Piagets teori om barns utveckling kan delas in i olika stadier. Dessa innebär att barnet 
börjar öva sin förmåga att skapa egna föreställningar för att sammankoppla dessa till 
leken. Vidare skriver författaren att barnet börjar föra samman händelser till 
meningsfulla helheter och därför poängterade Piaget att lek och imitation är viktiga 
delar i barnets kognitiva utveckling enligt Lillemyr (2002). Vidare utvecklas barnets 
egoism och barnet börjar förändra sina tankar och handlingar och börjar tänka 
logiskt. Barnet börjar också förstå förhållandet mellan orsak och verkan. Barnet får 
stort intresse av förståelsen över alla situationer i dess vardag och utvecklar ett 
kritiskt förhållningssätt.   
 
Författarna Niss och Söderström (2006) skriver om hur språket kan stimuleras och 
utvecklas genom mångfalden av musikens arenor som bland annat innebär rim och 
ramsor, sång, musik, rörelselekar. Detta kan liknas vid Lindö (2009) som skriver att 
det är viktigt att stimulera barns språkutveckling och betonar vikten av att både 
hemmet och förskolan skapar möjligheter att barnen får ”bada i språket” (s. 253). 
Författaren menar att språkbad innebär att barnen kan delta i språkliga samspela 
med omgivningen för att utvecklas och tillägna sig kunskaper såsom sociala 
färdigheter som kulturella värderingar. Författaren lyfter fram att kunskapen kan bli 
synlig genom språket och menar att språkutvecklingen främjas genom att vuxna 
kring barnen deltar aktivt i samspelet med barnen. Vuxna som har uppfattningen att 
barn kan utveckla språket i olika sammanhang kan stödja barnen genom att ställa 
frågor om händelser och få barnen att reflektera kring dessa vilket leder till att 
barnen får berätta. Författaren menar att språkbad även innebär att pedagoger i 
förskolan skapar tillfällen som innebär möjligheter att kommunicera på olika sätt och 
belyser därför även vikten av fånga tillfällen som uppstår i vardagen som till exempel 
när barnens kläder ska tas på eller vid måltidssituationer. Pramling Samuelsson, 
Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2007) skriver om att synliggöra 
barns lärande genom olika uttrycksformer. De fokuserar på poesi, dans och musik 
vilket de menar kan kopplas till barns lärande. Författarna poängterar att syftet med 
att sjunga inte bara är att lära sig sjunga en sång. De menar att sånger används för att 
barnen ska tillägna sig kunskap som bland annat matematik och språk. Författarna 
betonar att musik uppfattas som ett medel för att främja barns motoriska utveckling, 
personlighet och att gemenskapen och glädjen i att sjunga är viktig. Pramling 
Samuelsson m.fl. (2007) skriver att en anledning till att musik och uttrycksformer 
inte används mer kan vara att lärarna inte alltid är insatta i estetiska ämnen och inte 
utövar någon form av estetiskt ämne själva. 
 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) beskrivs att förskolans 
verksamhet ska utformas som en helhet genom pedagogisk omsorg och fostran. Den 
ska vidare stimulera barnets lärande och utveckling genom utmaning och även vara 
inbjudande och innehållsrik. Verksamheten ska gynna leken och kreativiteten samt ta 
vara på det lustfyllda lärandet för att stärka barnets intresse att erövra nya 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Den pedagogiska grunden i verksamheten 
ska fungera som utforskande, nyfikenhet och lusten att lära sig. Den ska även utgå 
från barnens egen erfarenhet, intressen, behov och åsikter. För att skapa en mångfald 
i lärandet ska flödet av barnens tankar och idéer fångas och tas till vara.  
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2.5 Musiken som lustfyllt lärande  

 
Lindö (2009) skriver att barnens sinnen utvecklas i leken eftersom upplevelserna i 
leken kan medföra att barnen berättar om dessa vilket leder till att andra barn vill 
prova på. Det kan innebära att lukta och smaka på olika saker, lyssna på ljud, bedöma 
avstånd eller beskriva olika föremåls placeringar. Lindö (2009) skriver om 
spontansången som kan uppstå när barn i förskoleåldern sjunger samtidigt som de 
leker eller ritar. Spontansången kan riktas inåt för att skapa en djupare känsla men 
även utåt för att ge uttryck åt känslan i leken och kan även fungera som 
kontaktskapande och skapa dialoger mellan barnen.  
 
Jederlund (2002) påvisar betydelsen av ordet lek som i flera av jordens språk har 
dubbelbemärkelse och betyder både leka och musik. I Europeiska språk där det 
engelska ordet play innebär att både leka, spela och att spela musik. Motsvarande 
härstammar det svenska ordet lek från gotiskans laiks och leikur från fornnordiskan 
som har betydelsen lek och musicerande, vilket även visar på den nära relationen 
mellan lek och musik. Denna nära relation kan tolkas ännu tydligare i afrikanska 
kulturer där ordet lek på swahili är kommunikativ helhetsupplevelse där musik, 
dans, konst och lek inte kan separeras från varandra. Jederlund (2009)  belyser att 
lek innebär olika koder där barnen kan utforska sina intryck och leken beskrivs i 
musikaliska termer som till exempel rytm, imitation, dynamik.  
 
Niss och Söderström (2006) skriver att leken är en naturlig och viktig del i barns 
lärande och utveckling och att samspelet i leken kan stärka utvecklingen. Leken 
främjar den motoriska utvecklingen eftersom barnen är aktiva och använder flera 
sinnen i leken, barnen skapar förståelse över tillvaron och grundläggande sociala 
färdigheter. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) utforskar och skapar 
barn förståelse av sin omvärld och bearbetar sina intryck och erfarenheter genom 
leken. Genom leken befäster barnen kunskap och begrepp som de har tillägnat sig 
tidigare och utvecklar det vidare i livet. Barns sociala kompetens utvecklas genom att 
leka med andra och barn lär sig att samspela med andra, skratta, bli arga, ledsna, 
känna empati och sympati. Därför kan man inte skilja leken från lärandet eftersom 
barns lek är en viktig del i allt lärande. 
 
Författaren Lillemyr (2002) skriver att leken kan uppfattas olika hos barn och 
pedagoger. Leken är ett sätt att vara för barnen och är barnens sätt att bearbeta sina 
upplevelser. För pedagoger kan det innebära ett till tillfälle att koppla till ett lärande 
när leken lyfts in i verksamheten. För att skapa en helhetspedagogik är det viktigt att 
båda perspektiven lyfts fram. Lillemyr (2002) skriver vidare att pedagoger inte får 
bortse från att barnens och deras syn på leken skiljer sig från varandra. Lindqvist 
(2002) skriver om att få in leken i den pedagogiska verksamheten på ett medvetet 
sätt. Det kan innebära att pedagogen och barnen utgår från ett gemensamt valt tema 
eller skapar en dramatisering och planerar handlingen tillsammans.  
 
Sundin (1995) menar att pedagoger i förskolan har stora möjligheter att använda 
musiken i verksamheten och betonar att pedagogers personliga intresse kan 
förverkligas i verksamheten. Pedagogernas utbildningar av musik kan ha en varierad 
utformning och därför kan pedagoger känna att de saknar kunskap kring musik. 
Författaren menar att detta kan påverka i vilken utsträckning musiken praktiseras 
men betonar att kunskapen inte är det väsentliga för att skapa en musikalisk miljö för 
barnen. Författaren skriver vidare om vikten av att pedagoger är öppna för personliga 
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emotionella upplevelser av musik och vara nyfiken på sitt eget och barnens 
musikaliska intresse. Sundin (1995) skriver om värdet av att uppfatta barnens 
spontansång i lekar och uppmuntrar till att våga bjuda på sig själv och se musiken i 
vardagen och inte endast vid speciella tillfällen av dagen.  
 
Sundin (1995) skriver om barn som använder sin röst olika beroende på vad de ska 
sjunga. Vanligtvis sjunger de med ett högre röstläge när de sjunger i leken än de gör 
när de blir ombedda att sjunga en sång. Författaren skriver att musik kan fungera 
som en del av barns språkutveckling och begreppsutveckling och att musik kan föra 
traditioner och kulturella värderingar vidare. Författaren skriver också att musik 
bland annat kan främja barnen i att öva på att samarbeta och skapa förtroende samt 
trygghet. Sundin (1995) skriver dessutom även om ”musikalisk socialisation” (s.43) 
och menar att barn upplever och påverkas av sin omgivning, såsom av familjen, 
kompisar och massmedier. De tillägnar sig erfarenheter om hur musiken kan 
användas och i vilka situationer samt varför. Författaren skriver även om den 
negativa socialisationen som barnen kan få av vuxna som själva har dåliga 
erfarenheter av och kring musik.   
 
Lindö (2009) betonar att kvalitén i förskolan kan stärkas genom att pedagoger 
engagerar sig i barnens aktiviteter och upplevelser och belyser ”den didaktiska 
cirkeln”(s. 260). Den handlar om hur pedagoger sätter upp mål, planerar innehållet i 
verksamheten och vilka arbetsformer de använder. De didaktiska begreppen innebär 
att reflektera kring vad, hur och varför och handlar även om hur pedagogerna 
reflekterar kring verksamheten för att uppmärksamma både sina och barnens 
lärprocesser. Lindö (2009) skriver att samlingen är en återkommande inslag som 
skapar möjligheter för barnen att träna sin språkliga förmåga och få social träning. 
Samlingarna kan bestå av samtal och innehålla sagor, sånger och musik. 

2.6 Sammanfattning  

 
Musik är ett stort begrepp som innehåller flera delar. Musik är uppbyggt av rörelse, 
ljud och puls och kan användas i olika sammanhang. Musikens rytm kan beröra flera 
olika sinnen och ge människor upplevelser. Musiken skapar glädje och gemenskap 
som alla ska kunna delta i på lika villkor. Beroende på hur musiken uppfattas av 
förskollärarna skapas barnens möjligheter av att få prova på musikens arenor och 
olika uttryckssätt. Den sociala och kognitiva utvecklingen kan främjas i ett lustfyllt 
lärande genom musiken. Musik kan förmedla kulturarv och vara identitetsskapande.  

3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

 
För att samla material till denna studie har vi valt en kvalitativ ansats där vi använde 
oss av intervjuer. Vi följde strukturen för semistrukturerade intervjuer vilket gavs oss 
möjligheter att ställa följdfrågor till våra informanter och utveckla svaren vid behov 
vilket Denscombe (2009) menar är fördelaktigt. Detta uppfattade vi som en fördel för 
att skapa förutsättningar för så personliga och verksamhetsanknutna intervjuer som 
möjligt. För att få exaktare svar och djupare förståelse för informanternas svar ansåg 
vi att intervjuer var rätt metod att använda. Stukát (2005) skriver att en kombination 
av flera metoder det vill säga en triangulering kan förstärka de insamlade data och 
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kan komplettera varandra. Tanken var att intervjusvaren skulle täcka och besvara 
forskningsfrågorna i denna studie. Därför valde vi att inte använda oss av andra 
datainsamlingsmetoder som enkäter eller deltagande observationer. Nackdelar med 
intervjuer kan vara att svaren blir något vida och att det kan vara svårt att få tid till 
intervjuerna. Stukát (2005) skriver att data inte kan generaliseras men betonar att 
forskarens förkunskaper och den känslomässiga tolkningen är av stor betydelse. 
Detta kan också vara en nackdel eftersom materialtes trovärdighet kan begränsas. 
Tanken var att spela in samtliga intervjuer på en bandspelare då tillförlitligheten kan 
stärkas genom att man kan gå tillbaka till inspelad data för att kontrollera 
(Denscombe 2009). De inspelade intervjuerna transkriberades men vissa intervjuer 
fick antecknas för hand på grund av bristfällig teknisk utrustning men också för att 
tillgodose en informants önskan som inte kände sig bekväm med att bli inspelad på 
band. Denscombe (2009) poängterar vikten av att ha en fungerande utrustning till 
datainsamlingen.  
 

3.2 Urval 

 
Vi genomförde ett ändamålsenligt urval som innebär att vi intervjuade informanter 
som har likartade kunskaper inom samma ämne. Urvalet vi använder är ett icke-
sannolikhetsurval som Denscombe (2009) skriver att de flesta kvalitativa forskare 
använder i småskaliga undersökningar. Vi strävade efter att få relevanta data som 
skulle ge svar på våra forskningsfrågor samt uppfylla syftet med denna studie. Vi 
strävade efter att skapa en mångfald av åsikter och data som var möjlig att analysera 
vilket styrde antal informanter. Stukát (2005) skriver om urval och menar att syftet i 
kvalitativa studier är att fånga mångfalden av synpunkter och uppfattningar. Vi valde 
att intervjua tio stycken yrkesverksamma informanter på olika förskolor för att ta del 
av deras erfarenheter och kunskaper kring användandet av musik i förskolorna. 
Informanterna bestod av nio kvinnor och en man med olika långa erfarenheter av 
yrket. Åldern på informanterna varierade mellan 25-55 år och de hade därmed olika 
pedagogiska utbildningar. Under studiens gång blev vi informerade om en förskola 
med musikprofil som intresserade oss, vi valde därför att intervjua en informant från 
förskolan med musikprofil för att ta del av deras musikanvändning. På så vis blev det 
tre förskolor i studien med totalt tio informanter .  
  

3.3 Genomförande 

  
Inför intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide med frågor utifrån den litteratur 
som vi läst med hänsyn till syfte och forskningsfrågorna i denna studie (se bilaga 1).  
Vi följde därför strukturen för semistrukturerade intervjuer. Vi skapade även ett 
missivbrev där vi presenterade oss och vårt syfte med arbetet (se bilaga 2). Vi tog 
kontakt med informanterna i god tid före intervjuerna och lämnade dem varsitt 
missivbrev men valde att inte ge frågorna i förväg eftersom vi ville få personliga svar. 
Informanterna fick bestämma tid och plats för intervjuerna för att intervjuerna 
inskränkte på deras tid i verksamheten och för att visa vår tacksamhet för att de tog 
sig tid att svara på våra frågor. Stukát (2005) skriver att det är en fördel om 
informanterna kan påverka val av tid och plats för intervjuerna för att både 
informanter och intervjuare ska känna sig trygga i situationen. Detta tog vi fasta på 
eftersom vi ville sträva efter en trygg och avslappnad miljö vid genomförandet av 
intervjuerna. Intervjuerna skedde på två olika orter därför var vi inte på plats båda 
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två när intervjuerna genomfördes avskilt i förskolornas lokaler. En intervju 
genomfördes med tre informanter i en grupp för att möta informanternas önskemål 
samt för att ta tillvara ett tillfälle som dök upp. Denscombe (2009) belyser att 
gruppintervjuer kan vara svåra att sammanställa för att en fråga kan ge flera olika 
svar.  De övriga sju genomfördes enskilt. Fem av dessa intervjuer spelades in på 
bandspelare och fem intervjuer antecknades ner för hand. Intervjuaren läste upp 
frågorna under intervjuerna och informanterna svarade. De inspelade intervjuerna 
spelades in på band och de övriga renskrevs och intervjuerna varade mellan 20-45 
minuter. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

 
Den inspelade datan lyssnades igenom och transkriberades noga för att skapa en 
djupare uppfattning och ett tydligare sammanhang av informanternas svar. Stukát 
(2005) skriver att det kan vara tidskrävande att transkribera data, det vill säga lyssna 
igenom och skriva ner informanternas svar. Författaren menar att det kan bli aktuellt 
att lyfta fram intressanta delar av intervjun, vilket inte gjordes i denna studie utan 
informanternas svar transkriberades och lyssnades igenom noga vid flera tillfällen.  
De övriga intervjuerna renskrevs och relevant data lyftes fram. Datan bearbetades 
genom att ordna datan efter teman i intervjuguiden. Därefter ställde vi datan mot 
våra forskningsfrågor och kategorisera dem. Sedan analyserades och diskuterades 
datan och kopplades till bakgrundslitteraturen där slutsatser och den pedagogiska 
relevansen kunde urskiljas. Detta ledde till nya forskningsfrågor för vidare studier. 
Denscombe (2009) framhåller att analysen av kvalitativ data innebär att koda och 
kategorisera data för att sedan upptäcka samband och mönster som kopplas samman 
med begrepp som framkommer i studien. 

3.5 Etiska ställningsstaganden 

 
För att ta hänsyn till de Forskningsetiska principerna (1994) i denna studie gavs 
detaljerad information om deras etiska rättigheter till samtliga berörda informanter i 
ett missivbrev där också samtyckeskravet ingår. Via telefonkontakt meddelades 
informanterna att denna studie kommer att genomföras under veckorna 10-13. För 
att ta hänsyn till informationskravet gav vi muntlig information innan intervjuerna 
och förklarade att samtliga informanter deltog frivilligt som det framgår i 
samtyckeskravet och tydliggjorde syftet och tillvägagångssättet i denna studie. 
Samtliga informanters personliga uppgifter hanterades och förvarades utifrån 
konfidentialitetskravet. Detta innebär att obehöriga inte fick tillgång till materialet 
och därmed begränsades möjligheten att tolka vem som har uppgett vad och vilken 
förskola detta arbete genomfördes i. Materialet används endast till denna studie, 
vilket är att ta hänsyn till nyttjandekravet. 

4. Resultat 
 

4.1 Musik i olika sammanhang 

 
Enligt förskollärarna används musiken ofta i samlingar, i mindre grupper och i 
samband med fruktstunder. De strävar efter att få med musiken i den vardagliga 
verksamheten.  
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Vi sjunger och dansar, barnen älskar att röra sig till musik. 

 
Samtliga förskollärare upplevde musik som något roligt och fångade därför tillfällen 
som uppstod, de kunde exempelvis sjunga vid matbordet. 

 
               Barn gillar ju musik. 
 
Hälften av förskollärarna framhåller att de har storsångsamlingar en gång i veckan 
för hela förskolan, dels inför storhelger men också inför olika teman som till exempel 
Astrid Lindgren. Enligt förskollärarna lär sig barnen enkla traditionella barnsånger 
under samlingar och några informanter poängterade av att många vuxnas deltagande 
främjar barnens lärande 
 
Utformningen på samlingarna kunde variera beroende på vem som höll i samlingen 
och de betonade att barnen ibland kunde få hålla i samlingen. Samlingarna kunde 
innehålla flanosagor, sånger, rim och ramsor som stimulerar språkutvecklingen. 
Barnen brukar även få uppträda med sånger de själva valt. 
 

Vi kan göra om sånger som exempelvis gullefjun  
då vi tar en fjäder och tittar på fjäders rörelse,  
vi sjunger sången långsamt respektive snabbt  
och läser om ”gullefjun. 

 
Samlingar då instrument användes var få enligt samtliga förskollärare förutom på en 
förskola där de spelar instrument ganska ofta. På samtliga förskolor fanns ett utbud 
av varierade instrument att tillgå och fick endast användas under uppsikt av vuxna 
och var inte tillgängliga för barnen att använda fritt. Utbudet av instrument var 
gitarr, keyboard, trummor, tamburin, maracas, triangel, bjällror och spelpinnar.  
 

  
Men tanken är ju att vi ska ha en låda med  
egentillverkade instrument som barnen kan 
ta fram när de vill, ungefär som en låda lego.  
Målet är att de ska kunna ta sina egna  
instrument och använda när de har lust.  

 
De övriga förskollärarna beskrev att instrumenten förvarades i en låda som de kunde 
plocka fram när de skulle använda dem. En förskollärare berättade att instrumenten 
inte används så ofta men när de väl används tycker barnen att det är jätteroligt. 
Några hade även tillgång till ett musikrum i källaren på skolan där det även fanns 
trummor och ett piano att tillgå. 
 

  

4.2 Inspirationskällor 

  
Inspirationen till att använda musik får förskollärarna från kurser och facktidningar 
och av sitt eget musikintresse. De försöker även inspirera varandra. Några fick 
inspiration från bibliotekets böcker medan andra använde Internet som 
inspirationskälla. En förskollärare berättade att inspirationen kan vara att använda 
vuxenmusik och skriva om texten på vissa låtar.  
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 Jag hämtar inspiration var som helst ifrån, 

   till exempel Jerry Williams, det kan vara kul. 
  

Samtliga förskollärare hade ett stort intresse för musik och de beskrev att de mådde 
bra av det, vilket också smittar av sig i omgivningen. Förskollärarna hämtar även 
inspiration genom att de lyssnar på barnens idéer och önskemål och försöker 
tillgodose dessa så gott det går eftersom det är för barnens skull de är där. De möter 
barnens önskemål genom att bland annat ha infört barnens val. Det innebär att 
barnen får tre alternativ på aktiviteter att välja mellan och genom att bemöta barnen 
då de spontant vill sjunga och dansa. En förskollärare poängterade vikten av att ta 
vara på barnens spontana sång.  
 
  Mycket inspiration hämtar vi från barnen  
  när de går och trallar. 
 
 

4.3 Musikens pedagogiska syfte  

En förskollärare poängterade vikten av att fånga upp det spontana när barnen spelar 
trummor på hinkar och menar vidare att barns spontana sång kan smitta av sig på 
andra. En förskollärare beskrev att de uppmuntrade barnen att använda sina röster 
på rätt sätt i olika tonlägen, för att undvika att det låter som de skriker när de sjunger.  
Förskollärarna berättade att de tänker sig att barnen ska få spela fritt men 
begränsades bland annat av att ljuden kan bli oljud. Förskollärarna beskriver att 
oljud kan uppfattas olika beroende på humör eller beroende på vad oljud är just för 
individen 
 Barnen måste få prova på och det måste få låta.  
 
En förskollärare berättar om en pojke som gick omkring och slog två legobitar mot 
varandra. Hon upplevde det som oljud då hon fick ont i öronen.  
 

Samtidigt är det ju rytmen och där skulle man ju förstås ha fångat upp. 
 

De flesta förskollärarna ansåg att de stora barngrupperna kunde skapa oljud och bli 
ett störande moment om det blev för fritt men ambitionen var att det skulle vara så 
fritt som möjligt då barnen gavs utrymme till fri dans till musik.  
 

Oljud kan vara musik jag inte gillar  
 
Samtliga förskollärare är eniga om att musiken skapar glädje och gemenskap där 
barnen får möjligheter att uttrycka känslor utifrån varierad musik. En av 
förskollärarna tryckte lite extra på samlingen som ofta innehåller språkstimulerande 
aktiviteter. De sjunger sånger, läser rim och ramsor och klappar rytmer i takt med 
musiken. En förskollärare framhåller vikten av det språkliga syftet med sång och 
musik.  

Rytmik och musik går hand i hand 
 
Förskollärarna använder sig bland annat av sångkort och sångpåsar som konkret 
material. De förklarade att symboler kan förstärka och tydliggöra för att främja 
lärandet för barnens olika lärstilar. En förskollärare berättar att barnen brukar lyssna 
på hur ljuden låter. Förskollärarna var eniga om att barn lär och tillägnar sig kunskap 
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genom leken och poängterade att leken och samspelet mellan barnen är otroligt 
viktig. Generellt används även musiken under rörelseaktiviteter och under 
avslappningsstunder då barnen ofta får lyssna på inspelad musik. En av 
förskollärarna berättar att barnen ofta får lyssna till musik på cd-skivor när de själva 
önskar.  
 

Lek är allt som är lustfyllt.  
 
Några förskollärare berättade att deras mål var att barnen skulle få uppleva och 
utvecklas genom skapande. De påpekade att barnen måste få prova på det de tycker 
verkar roligt och intressant. 
 

  Jo, jag tror att det är så att man får nya erfarenheter  
  som man lägger ihop med de gamla och att det är den  
  nya upplevelsen man behöver för att utvecklas. 

 

4.4 Hinder och möjligheter  

 

Förskollärarna upplevde att hindren för att använda musiken inom verksamheten 
mest låg på det organisatoriska området. De övergripande hindren var att tiden inte 
räckte till, det var stora barngrupper och av ekonomiska skäl. Hinder kunde vara att 
det saknades material, reflektionstid till att utvärdera verksamheten och några kände 
sig hindrade av att de inte kunde spela instrument.  
 
Några förskollärare med förskollärarutbildning kunde spela gitarr medan flera 
upplevde att det var väldigt lite musik i utbildningen. En förskollärare delger sin 
erfarenhet av att ha blivit tillsagd att inte sjunga med barnen eftersom hennes 
stämma ligger så lågt, det har påverkat henne till viss del men hon sjunger ändå med 
barnen. 
 

         Det är väl bara jag själv som är ett hinder för det 
 
Generellt ville samtliga förskollärare arbeta mer med musik och fördjupa sig i ämnet 
och upplevde att möjligheter att utveckla arbetet med musik fanns.   

 
Mmmm, jag känner att det är så med många  
delar i det här uppdraget vi har så känns det  
som man bara är inne och nosar på ytan,  
så visst skulle man vilja fördjupa sig på vissa bitar.  
 

På förskolan med musikprofil spelar alla vuxna olika instrument, vilket de hoppas ska 
inspirera barnen och förskolläraren uttrycker att det finns mycket glädje i musiken. 
  

Musik är ju det man kan göra så det passar de 
förutsättningar man har.  
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4.5 Sammanfattning 

 
Resultatet visar att musiken används i form av traditionella sånger som används 
mycket i samlingar och i den vardagliga verksamheten. Instrument används vid få 
tillfällen men på förskolorna fanns olika instrument som barnen fick använda under 
uppsikt av vuxna. Förskollärarnas uppfattning är att barns spontana musicerande är 
viktigt att fånga och att den kan smitta av sig på andra. Inspiration kan hämtas från 
barnen och samtliga förskollärare hade ett stort intresse för musik och menade att 
man mår bra av musik. Förskollärarna var även eniga om att barn lär och tillägnar sig 
kunskap genom leken. Däremot upplevde de att hindren till att använda mer musik i 
förskolans verksamhet påverkades av organisatoriska skäl. Vårt resultat visar att 
samtliga förskollärare generellt ville arbeta mer med musik. 

5. Resultatanalys och Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

 
Datainsamlingsmetoden vi valde i denna studie gav ett resultat som visade 
förskollärarnas tankar och uppfattningar kring musiken i verksamheterna. Frågorna i 
intervjuguiden behandlade ett större område än vad som hade behövts vilket gjorde 
det svårt att bena ut relevanta delar. Utformningen på frågorna kan ha bidragit till ett 
tunnare resultat. Det kan även ha betydelse av att en intervju genomfördes med tre 
förskollärare samtidigt eftersom det kan finnas svårigheter att särskilja svaren enligt 
Denscombe (2009), det är även något som vi uppmärksammade. Vår lärdom av detta 
är att vi hade kunnat komplettera med observationer som har kunnat stärka 
resultatet ytterligare. Vi hade även kunnat få ett djupare resultat genom att även 
intervjua barn. Stukát (2005) belyser att en triangulering dvs. att flera metoder kan 
bidra till att förstärka svaren. Stukát (2005) anser att intervjuer och observationer 
kan berika och ge ett tydligare resultat.  
Vi har även fått insikt i att om samtliga intervjuer hade spelats in på bandspelare 
hade resultat kunnat bli mer omfattande. Där har vi insett värdet av att ha en 
fungerande utrustning men också att det är tidskrävande att transkribera resultatet. 
Vi har även upptäckt att de intervjuer som skrevs ner för hand kan ha påverkat 
resultatet eftersom information kan ha gått förlorad. Då det kan tolkas att 
möjligheten att ställa följdfrågor uteblev.   
 

 5.2 Resultatanalys  

 

5.2.1  Musik i den vardagliga verksamheten  
 
I denna studie visar resultatet att musik är ett viktigt inslag i förskolans vardagliga 
verksamhet. Vi tolkar det som att förskollärarna uppfattar musiken som ett sätt att 
sprida glädje och gemenskap vilket ger upplevelser. Förskollärarna strävar efter att 
förmedla det kulturella värdet genom att sjunga traditionella barnsånger. Detta kan 
liknas vid det Sundin (1995), Jederlund (2002) och Lindö (2009) skriver att musik 
kan användas för att föra traditioner och kulturella värderingar vidare. Resultatet 
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pekar på att de sjunger, lyssnar på olika ljud och läser rim och ramsor under 
planerade samlingar och att utformningen på samlingarna kan varieras. Det kan 
liknas vid det Lindö (2009) poängterar att samlingen är ett återkommande inslag 
som kan innehålla aktiviteter vilka främjar barnens utveckling i ett meningsfullt 
sammanhang. Utifrån resultatet tolkar vi det som att samlingarna främst syftar till att 
främja barnens språkutveckling och den sociala utvecklingen. Detta kan liknas vid 
Weissenrieders (2008) tolkning av Vygotskij som belyser språkets betydande roll för 
att tillägna sig kunskap och möta omvärlden med. Det kan likaväl tolkas utifrån 
resultatet att den sociala utvecklingen främjas i barnens samspel i leken som i den 
planerade samlingen. Detta kan vidare kopplas till Lillemyr (2002) som menar att 
barn och vuxna förhåller sig olika till leken men poängterar vikten av att pedagoger 
använder leken i verksamheten. 
  
Resultatet visar att samtliga förskolor hade ett varierat utbud av musikinstrument att 
tillgå men att musikinstrumenten endast fick användas under uppsikt av 
förskollärarna. Det kan tolkas som att det kunde begränsa barnens fria musicerande 
eftersom det kan ha en inverkan på barnens möjlighet att upptäcka och utforska sin 
musikaliska sida. Det kan jämföras med Sundins (1995) beskrivning av en musikalisk 
uppväxt som beror på hur barnet upplever och tillägnar sig erfarenheter av musiken i 
sin omgivning. Det påverkar barnet att antingen tillägna sig positiva eller negativa 
erfarenheter kring musik. Det kan stärkas av det Utbildningsdepartementet (2006) 
skriver om att förskolan skall främja barnens utveckling till att skapa en positiv 
uppfattning om sig själva samt få stöd i att upptäcka sin individuella förmåga att 
tillägna sig kunskap genom olika uttrycksformer. Vygotskij (1995) beskriver att desto 
fler verklighetsintryck barnet har fått tillägnat sig, desto större fantasi får barnet att 
uttrycka. Författaren menar att dessa intryck ger barnen lust att uttrycka sina 
känslor.  
 
Resultatet innebär vidare att förskollärarna inte hade tillräckligt med kunskap för att 
kunna spela på instrumenten, vilket begränsade utsträckningen av hur 
musikinstrumenten användes. Detta kan jämföras med det Jederlund (2002) skriver 
om det musikaliska samspelet och betonar vikten av att spela fritt och improvisera 
med instrument. Författaren skriver vidare att förskollärares förhållningssätt kan 
påverka hur musiken används i verksamheten. Utifrån resultatet kan det tydas att en 
förskola hade musikprofil som bidrog till att de använde musikinstrumenten i större 
utsträckning, då de strävade efter att barnen skulle ha egna instrument att ta fram 
när de själva ville. Detta kan liknas vid Jederlund (2002) som framhåller vikten av att 
ta vara på barns spontansång som barn skapar när de leker. Det kan ses som att 
förskollärarna uppfattade värdet av att fånga barnens spontana musicerande 
eftersom det kan smitta av sig på omgivningen.  
 
Enligt resultatet används musiken även i rörelseaktiviteter för att gynna barnens 
motoriska utveckling. Skarre och Melhuus (2007) påvisar att det kan uppfattas 
naturligt att barn använder sin kropp mer aktivt än vad vuxna gör. De belyser värdet i 
att kunna kommunicera genom både kroppsspråket och det verbala språket för att 
bekanta sig med omvärlden. De betonar därför att det är viktigt att vuxna utformar 
aktiviteter som ger utrymme för barnens behov av att använda kroppen. Resultatet 
påvisar att musiken i den vardagliga verksamheten används i rörelseaktiviteter som 
förskollärarna betonade främjar barnens motoriska utveckling. Detta kan liknas helt 
vid det Granberg (1994) liksom Lindö (2009) poängterar att rörelser kan användas 
till all sorts musik och att rytmik även främjar språkutvecklingen. Resultatet visar att 
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språkutvecklingen kan stärkas av att rytmer klappas i takt och att musik och rytmik 
uppfattas som en helhet. Detta kan liknas vid Sundin (1995) som beskriver att 
musiken har sina rötter i rytmen som barnen har med sig från mammans hjärt- 
andningsrytm från fosterstadiet. Detta kan kopplas vidare till Jederlunds (2002) 
tolkning av det musikaliska modersmålet som barn världen över kan ha gemensamt.   
  

5.2.2 Musikens pedagogiska syfte 
  
Vår tolkning utifrån resultatet är att barns upplevelser kan förstärkas i samspelet i 
leken. Förskollärarna var eniga om att barnen måste få prova på utifrån sina 
intressen och få uppleva med hela kroppen. Detta citeras av Jederlund (2002): 
 

 Det handlar om att låta, att spela och att röra sig. Att 
upptäcka ljuden och sina egna möjligheter. Att få ”kladda” 
med musik- precis som man behöver kladda med färg och 
form, eller joddla med sin röst, innan det blir en 
föreställande bild eller färdigt tal (Jederlund, 2002, s. 124). 

 
Det kan vidare jämföras med det Niss och Söderström (2006) framhåller att barnen 
använder flera sinnen när de leker och skapar förståelse och sammanhang av sin 
tillvaro. Författarna poängterar att barnens emotionella utveckling stärks i leken där 
de närmar sig andras perspektiv. Resultatet visar att förskollärarna upplever att 
barnen lär genom leken, vilket liknas vid Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 
som belyser att leken och lärandet är två förenade delar som båda behövs i barnens 
utveckling. Jederlund (2002) skriver att leken kan i musikaliska termer beskrivas 
som rytm, imitation, dynamik (s.87). Vilket kan kopplas till resultatet som visar att 
varierad musik kan skapa flera möjligheter till att uttrycka känslor i olika 
uttrycksformer. Detta kan vidare kopplas till Lindö (2009) som poängterar 
sambandet mellan musik och känslor. Detta kan liknas vid Jederlund (2002) 
beskrivning av leken som en lustfylld aktivitet vilken är en väsentlig del av barnens 
livsvärld. Därför kan innebörden av ordet lek påvisa sambandet och den nära 
relationen mellan lek och musik enligt författaren som skriver att lek på engelska 
heter play och betyder både leka och spela musik. Det kan vidare tolkas ur resultatet 
att barn lär och tillägnar sig kunskaper genom att lägga ihop nya erfarenheter till de 
tidigare erfarenheterna som gör att man genom upplevelsen utvecklas vidare. Detta 
kan liknas vid det Weissenreider (2008) skrev att Piaget ansåg att en människa 
utvecklar sitt tankemönster i olika steg. Vidare kan det tolkas av resultatet att 
symboler kan främja barns lärande genom att förtydliga med sångkort och sångpåsar 
för att möta de olika lärstilarna. Enligt resultatet hämtas inspiration från flera olika 
källor. Detta kan liknas vid Sundin (1995) som skriver om pedagoger som har ett 
intresse för musik har förutsättningar för att leva ut sina visioner i verksamheten. Vår 
tolkning utifrån resultatet är att en stor del av inspirationen hämtades från barnens 
intressen och idéer för att tillmötesgå barnen. Detta kan liknas vid Jederlund (2002) 
som framhåller vikten av att ta vara på barns spontansång som barnen kan skapa när 
de leker. Därför kan det tolkas att förskollärarna uppfattade värdet av att fånga 
barnens spontana musicerande eftersom det smittar av sig på omgivningen. 
Förskollärarnas agerande kan kopplas till Lindö (2009) som belyser vikten av att 
pedagoger engagerar sig i barnens aktiviteter. Vidare kan det tolkas som en skillnad 
mot det som Åberg och Lenz Taguchi, (2005) skriver om att vuxna kan vara upptagna 
med att förmedla det de anser är viktig kunskap för barnen att de inte tar sig tid att 
lyssna till barnen. Författarna framhåller betydelsen av att ge barnen utrymme att 
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komma med idéer och förslag eftersom det blir lättare att engagera barnen då man 
släpper lite på den färdiga planeringen och utgår från deras intresse.  
 

5.2.3 Musikens hinder och möjligheter 
 
Utifrån resultatet tolkar vi att det kan finnas vissa hinder för att använda musiken i 
verksamheten i förskolan. Vår tolkning är att förskollärarna upplevde att de största 
hindren fanns på den organisatoriska nivån. Vidare upplevde de hinder att de inte 
kunde spela något instrument, vilket kan uppfattas som en motsats till det Jederlund 
(2002) skriver om att musikutövandet inte behöver styras av att kunna spela 
instrument. Författaren beskriver vidare att vuxna ofta har uppfattningen att musik 
måste vara på ett särskilt sätt och fastnar vid sitt tankesätt på hur musik ska låta. 
Hinder kunde även vara att det inte fanns tillräckligt med reflektionstid samt att det 
kunde bero på materialbrist. Resultatet visar även att förskollärarna upplever 
frustration över tidsbrist att kunna fördjupa sig i flera olika ämnen i och med 
uppdragets flera olika delar.  
 
Resultatet visar att möjligheterna till att arbeta mer med musik finns i och med att 
förskollärarna visar vilja att fördjupa sig i ämnet. Förskollärarna upplevde att 
möjligheterna var stora att utveckla arbetet inom musiken. De betonade att musik 
kan formas utifrån de förutsättningar som finns i verksamheten. Detta kan liknas vid 
det Jederlund (2002) poängterar att barn behöver upptäcka och prova på musiken i 
lika stor utsträckning som barnen gör med andra uttrycksformer. Detta kan ses som 
en självklar del i förskolan då Utbildningsdepartementet (2006) framhåller i 
Läroplanen för förskolan att förskolans verksamhet ska skapa förutsättningar för att 
göra det möjligt. Resultatet påvisar att barnens fria lek kan inspirera förskollärarnas 
användning av musik där de kan utgå från barnens intressen. Förskollärarnas synsätt 
kan liknas vid Lindqvist (2002) som beskriver olika tillvägagångssätt för att utgå från 
barnens intressen. Författaren lyfter fram betydelsen av att få in leken i förskolans 
verksamhet där lärarna har en betydande roll. Detta kan även stärkas med Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) som lyfter fram lekens betydelse för barns lärande. 
Resultatets framtoning av lekens betydelse för barnens lärande kan även styrkas med 
Lillemyr (2002) som skriver att i leken kan barnen prova på och vidga sina 
erfarenheter. Resultatet kan vidare tolkas likt Vygotskij (1995) som betonade att 
barns fantasi kan berika deras utveckling och att vuxna kan berika och utveckla barns 
fantasi genom sina erfarenheter. 
 

5.3 Resultatdiskussion 

 
Förskollärarna anser att musik är en naturlig del som genomsyrar den vardagliga 
verksamheten. Däremot betonar förskollärarna att de använder musiken i de 
vardagliga verksamheterna främst i planerade samlingar då de sjunger enkla 
barnvisor och förmedlar det kulturella värdet. Detta påvisar Sundin (1995), 
Jederlund (2002) och Lindö (2009) att musiken kan förmedla. Förskollärarna 
betonar att samlingarna vanligtvis innehåller språkutvecklande aktiviteter där även 
det sociala tränas. Detta kan liknas vid Lindö (2009) som betonar att samlingar ofta 
utformas för att främja barns utveckling i meningsfulla sammanhang. I och med att 
inte några skillnader kan urskiljas mellan förskollärarnas förhållningssätt och 
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litteraturen kan det tolkas att förskollärarna har en medvetenhet kring hur musik kan 
användas i den vardagliga verksamheten.     
 
Förskollärarna upplyste att musikinstrument fanns att tillgå men att de användes vid 
få tillfällen. Anledning till att instrument inte användes så ofta kan tolkas som att 
förskollärarna kände sig begränsade av att de själva inte kunde spela instrument. En 
konsekvens av detta kan vara att barnen begränsas i att få prova på och spela 
instrument. Detta kan stärkas av det Jederlund (2002) skriver om att de vuxnas 
förhållningssätt påverkar hur musiken används i verksamheten. Författaren betonar 
vikten för barnen av att få spela fritt och improvisera. Detta kan anses som att 
förskollärarna är styrda av känslan att använda musiken på rätt sätt istället för att 
låta barnen prova på. En konsekvens av detta kan vara att barnen begränsas i att 
spela instrument. 
 
Resultatet visar att förskollärarna beskrev att allt som fångar intresset hos individer 
och som är lustfyllt är lek. De beskriver vidare att de ofta hämtar inspiration till 
verksamheten från barnen för att tillgodose barnens behov och fånga barnens 
intressen. En konsekvens då detta inte sker kan anses vara att barnen inte tillägnar 
sig kunskap eftersom sammanhanget inte tilltalar barnen. Förskollärarna var eniga 
om att barn lär och tillägnar sig kunskap genom leken vilket ligger helt i linje med det 
Samuelsson och Sheridan (1999) betonar om hur barn tillägnar sig kunskap. De 
framhåller vikten av samspelet mellan lek och lärandet och menar att dessa två delar 
inte kan skiljas åt. En anledning till att dessa delar ändå skiljs åt kan vara som det 
Lillemyr (2002) betonar att barn och vuxna har olika synsätt på lekens betydelse. 
Enligt Weissenrieder (2008) samt Säljö (2000) menade Vygotskij att den proximala 
utvecklingszonen kan leda till att barn tillägnar sig nya kunskaper. Det kan tolkas att 
den proximala utvecklingszonen synliggjordes i resultatet då förskollärarna 
poängterar att barn tillägnar sig kunskap i samspel med andra och genom att knyta 
ihop nya erfarenheter till de tidigare erfarenheterna. 
 
Förskollärarna poängterade att musikens syfte var att skapa glädje och gemenskap 
De menade dock att språkutvecklingen var i fokus och poängterade vikten av att 
tillägna sig kunskap utifrån olika uttrycksformer. Resultatet visar att musik och 
rytmik ses som en helhet och används i både sång och i rörelseaktiviteter. Detta kan 
tolkas att förskollärarna har tankar likt Sundin (1995) som skriver att musiken har 
sina rötter i rytmiken.     
 
Det kan tolkas att förskollärarna ansåg att möjligheterna med att utveckla arbetet 
med musik redan fanns i verksamheten. Det gällde bara att ta vara på de 
förutsättningar som fanns att med enkla medel utöva musik på ett lustfyll sätt. 
Förskollärarna begränsades många gånger av sitt eget sätt att tänka om hur musik 
ska vara, detta gjorde att de inte såg vad de faktiskt kunde göra. Det kan därmed 
anses att förskollärarnas förutfattade meningar och de organisatoriska kraven 
framstår som hinder. De didaktiska frågorna som Lindö (2009) skriver om kan 
därför stärka och tydliggöra musikens utformning i verksamheten.  
 

5.4 Slutsatser  

 
De slutsatser vi har dragit ur resultatet i denna studie är att musiken sprider glädje 
och gemenskap. Studien visar att barns språkutveckling stimuleras genom musikens 
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alla uttryck såsom sånger, rytmer, rim och ramsor samt att barns sociala utveckling 
gynnas i samspelet. Förskollärarna i studien anser att barnen tillägnar sig kunskap 
genom leken som Lillemyr (2002) m.fl. poängterar. Studien visar att leken och 
lärandet inte kan skiljas åt och att musik och lek kan förenas i större utsträckning. 
Slutligen anses förskollärarna använda musiken på ett medvetet sätt i 
verksamheterna. 
 

5.5 Nya forskningsfrågor 

 
Arbetet kring denna studie har väckt nya frågor kring musiken i förskolan. Dessa 
frågor är följande  
Hur kan leken gynna musikens utformning i förskolan?  
Kan leken och musiken gå hand i hand? 
Hur uppfattar förskollärare sambandet mellan leken, barns lärande och musiken. 
Dessa frågor kan vara intressant att studera i ytterligare en studie kring lek och musik 
i förskolan.   

5.6 Pedagogisk relevans 

 
Vår tolkning är att ämnet i vår studie har en betydande pedagogisk relevans eftersom 
vår studie visar om musikens positiva effekt på barnens utveckling. Musiken kan 
bland annat främja språkutvecklingen, identitetsutvecklingen, kunskapsutvecklingen 
och den sociala kompetensen. Det är viktigt att ha en insikt i hur musiken kan gynna 
barns utveckling. Då förskollärarnas tankar stämmer med litteraturen. Denna studie 
har påvisat det samband som finns kring musik och lek och att dessa är starkt 
förankrade i varandra då barn tillägnar sig kunskap.  
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1. Var hämtar ni inspiration till musikanvändningen? 
 

2. Vilken är er personliga erfarenhet av musik och estetik? Och anser ni att det 
speglar/påverkar verksamheten? 
 

3. Finns det något syfte med musiken i verksamheten? 
 

4. I vilken mån används musiken i verksamheten på förskolan? Hur? 
 

5. Finns det instrument tillgängliga för barnen att använda på förskolan? Vilka? 
 

6. På vilket sätt upplever du barns fria musicerande? Och vad är oljud för dig? 
 

7. Finns det några hinder för att kunna utöva musik/estetik med barnen på 
förskolan? 
 

8. Skulle du vilja arbeta mer med musik/estetik och vad skulle behövas för att det 
skulle vara möjligt? 
 

9. Ordet ”LEK” har dubbel betydelse och betyder på flera olika språk både att 
leka och att spela. Hur tänker du om det? 
 

10. Hur anser ni att barn lär och tillägnar sig kunskap? 
 

11. Vilken utbildning har ni kring musik/estetik? 
 

12. Vad innehåller samlingen hos er? 
 

13. Hur tar du tillvara barnens tankar och intressen? 
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Hej 
 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sjunde och sista termin på lärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi ska skriva ett examensarbete om musik och har 
tänkt genomföra en studie som handlar om Musiken i förskolan.  För att skaffa 
material till studien behöver vi genomföra intervjuer hos er under veckorna 10-13 då 
vi har våra VFU perioder. Vi kommer att använda oss av bandspelare och spela in 
intervjuerna för att vi ska få möjlighet att skapa en större förståelse över de svar vi 
får. Vi vill informera om att materialet som vi får in endast kommer att användas till 
vår studie, de kommer även att hanteras anonymt och deltagande sker naturligtvis 
frivilligt som det står skrivet i de Forskningsetiska principerna (1990) vilka vi givetvis 
kommer att följa. Vi är öppna för att intervjuerna kan ske enskilt eller gruppvis vilket 
vi kommer överens om tillsammans.  
Anledningen till att vi valde att skriva om musik grundar sig på vår uppfattning om 
att musik når fram och påverkar varje människa på olika sätt och att musiken kan 
förstärka förmågan att tillägna sig kunskap. Vår erfarenhet säger oss även att varje 
barn har med sig egna erfarenheter och har kommit i kontakt med musik tidigt i sina 
liv. Vi vill därför i vår studie undersöka hur två olika förskolor använder sig av 
musiken i den vardagliga verksamheten. 
Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med er.  
Varma hälsningar Anette Åhlgren Carlsson och Linda Malmlöf 
 
Vid frågor kan ni nå oss via mail  
Anette Åhlgren Carlsson: aan07001@student.mdh.se                                           
Linda Malmlöf :lmf06001@student.mdh.se 
Ni kan även nå vår handledare Marja-Terttu Tryggvason: 
marja-terttu.tryggvason@mdh.se 
Tel:016 – 15 32 55 
 


