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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Läroplanen för förskolan föreskriver att musiken ska användas både som innehåll och metod 

i verksamheten för att främja barnens lärande och utveckling. Trots läroplanens uppdrag får 

förskollärarstudenter allt mindre utbildning inom musiken och dess användningsområden. 

Flera olika forskare lyfter fram musikens positiva betydelse för barnens tidiga utveckling. 

Pedagogerna behöver dock vara medvetna om syftet med musikstunderna för att kunna rikta 

barnens uppmärksamhet mot det tänkta lärandet, detta enligt den utvecklingspedagogiska 

teorin som vi har valt att utgå ifrån.  

Syfte 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på vad verksamma pedagoger har för syften med 

musikstunderna i förskolan. Ser pedagogerna ett lärande hos barnen genom musiken och 

synliggör de i så fall för barnen vilka kunskaper de tagit till sig?  

Metod 
Vi valde att använda oss av self-report som redskap där pedagogerna gavs möjlighet att i 

lugn och ro skriftligt beskriva hur de använder sig av musiken i sina verksamheter utifrån 

några frågeställningar. 

Resultat 
I vår undersökning fann vi att pedagogerna oftast hade ett medvetet syfte med sina 

musikstunder och att det förekom både spontana och planerade musikstunder. Pedagogerna 

uppgav att de använde sig av musiken som ett redskap för att utveckla andra förmågor hos 

barnen, till exempel språk, matematik, kroppsuppfattning och även för att stärka 

gemenskapen i barngruppen eller mellan avdelningarna. De uppgav att de sett att barnen 

tagit till sig kunskaper genom musiken, men skrev samtidigt att de är dåliga på att 

synliggöra lärandet för barnen med argumentet att de fann det svårt på grund av barnens låga 

ålder. 
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1. INLEDNING 
Vi är dagligen omgivna av musik, det spelas i affären, på bussen, i tv, i hemmet. Oftast 

kanske det inte ens är något som reflekteras över. I förskolan är musiken också en del av 

vardagen, pedagogerna har sångsamlingar och barnen kanske får lyssna på cd-skivor med 

sina favoritartister. För barnen kanske musiken är något naturligt, de sitter och småsjunger 

när de sysslar med något eller sjunger för full hals när de gungar så högt de kan. Föräldrar 

som lämnar sina barn på förskolan förväntar sig kanske att barnen ska få sjunga och lära sig 

våra traditionella barnvisor, som till exempel ”Blinka lilla stjärna” och ”Imse vimse spindel” 

för att nämna några. Läroplanen för förskolan föreskriver att pedagogerna i förskolan ska 

främja barnens lärande och utveckling genom att använda musik, de ska även föra 

kulturarvet vidare till nästa generation (Skolverket, 2010). Olika forskare har funnit att ett 

medvetet användande av musiken kan utveckla många förmågor hos barnen. Förutom 

musikaliska förmågor, som att få en rytmkänsla genom att spela instrument eller att lära sig 

sjunga, kan barnen även utveckla sitt språk, sin matematiska förmåga och sin 

kroppsuppfattning på ett lustfyllt sätt. Forskare och pedagoger visar även på att musiken har 

en positiv inverkan på samhörigheten i barngruppen.  

 

Trots läroplanens mål så tilldelas inte musiken och de övriga estetiska ämnena lika stor 

betydelse som innan för förskollärarstudenter. Detta är något som uppmärksammas i P4 

Östergötlands nyheter i reportaget ”Mindre musik i nya kursplanen” där universitetsadjunkt 

Michael Bruze från Linköpings Universitet blir intervjuad om musikens minskade utrymme 

i både förskoleverksamheten och förskollärarutbildningen. Bruze lyfter att musiken inte 

tillägnas så stor betydelse i utbildningen idag, jämfört med år 1976 har musikanvändningen 

minskat drastiskt, vilket innebär att framtidens förskollärare blir dåligt musikaliskt utrustade. 

 

Vårt intresse för musikens betydelse för barns utveckling fördjupades genom 

musikspecialiseringen på Högskolan i Borås, där vi blev uppmärksammade på hur mycket 

musiken faktiskt kan påverka lärandet om man använder den på ett medvetet sätt. Under 

våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi fått uppfattningen att det kanske inte 

alltid finns ett medvetet syfte med musikstunderna utan att det mest är ett avbrott från övriga 

aktiviteter. Därför vill vi undersöka vad pedagogerna har för tankar kring musiken och dess 

användning. 

 
2. SYFTE 
Vi vill undersöka vilket syfte ett antal pedagoger i olika förskolor har med sina 

musikstunder. Våra frågeställningar kopplade till detta syfte är följande: 

 Hur beskriver pedagogerna musikanvändandet i förskolorna?  

 Vilket syfte menar pedagogerna att de har med musikstunderna? 

 Ser pedagogerna att barnen tar till sig ny kunskap? I så fall hur? 

 Synliggör pedagogerna för barnen vad de har lärt sig under musikstunden?                                                     
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3. BAKGRUND 
Nedan beskrivs vad läroplanen föreskriver och hur musikens utrymme i lärarutbildningen 

har förändrats genom åren. Vi lyfter även fram tidigare forskning om musik och dess 

påverkan på barns utveckling, där olika forskare har kommit fram till att genom att använda 

sig av mycket musik i förskolan kan barnen påverkas positivt inom flera områden. I 

begreppet musik innefattas av oss även ramsor då de har en tydlig rytm.  

3.1 Musiken och styrdokumenten 
Verksamheten i förskolan ska utgå ifrån vad som står i läroplanen för förskolan, 

pedagogerna ska förhålla sig till den och utgå ifrån den i sitt arbete med barnen. I vårt arbete 

ligger fokus på musiken i förskoleverksamheten och vi vill undersöka vad pedagogerna har 

för syfte med sina musikstunder. Genom att ha ett musikaliskt perspektiv kan musiken 

användas som ett redskap för att nå målen, vilket även läroplanen tar upp. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2010, s. 7) under förskolans uppdrag står följande:  

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer 

såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom 

med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.  

 

Det finns dessutom ett antal punkter i läroplanen som inte uttalat nämner musik, men som 

ändå skulle kunna kopplas till musik enligt den forskning vi refererar till längre fram i detta 

kapitel. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 10) ska förskolan sträva efter att 

varje barn ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp” och det är förskollärarens 

ansvar att stimulera och utmana barnens språk och kommunikationsförmåga (s. 11). Olika 

forskare har funnit att barnen utvecklar sitt språk genom att sjunga och att små barn ofta kan 

sjunga innan de kan tala. Ett mål som förskolan ska sträva efter är att ”varje barn utvecklar 

sin identitet och känner trygghet i den” (s. 9), flera forskare har funnit att detta kan ske 

genom barnens spontansång och i musicerandet med andra barn och vuxna.  

 

I många barnvisor och ramsor förekommer matematiskt innehåll, som till exempel olika 

uppräkningar, antal och prepositioner, pedagogernas uppdrag blir att synliggöra innehållet 

för att på så sätt utveckla barnens förståelse för de olika begreppen. Enligt läroplanen ska 

förskolan även sträva efter att ”varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för 

mätning, tid och förändring” (Skolverket, 2010, s. 10). 

 

Genom att sjunga traditionella sånger och genom att uppmärksamma både det svenska och 

andra länders traditionella högtider med tillhörande sånger, kan barnen utveckla en 

”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur” (Skolverket, 2010, s. 

6). Det ingår även i förskolans uppdrag att kulturarvet förs vidare, vilket innefattar värden, 

traditioner, historia, språk och kunskaper (s. 6).  

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s. 12) står det att ”De behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av verksamheten”. Många barn kanske har ett behov att röra på sig och gör 

kanske detta till sin favoritmusik under den fria leken, som pedagog skulle man kunna ta 

tillvara på detta och använda barnens musik även under de planerade musikstunderna. Om 

pedagogerna använder sig av olika rörelsesånger i verksamheten skulle detta kunna leda till 

att barnen även ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” (s. 

10).  Det är även förskollärarens ansvar att det är ett demokratiskt arbetssätt i förskolan där 



5 

 

barnen aktivt får delta (s. 12), detta kan ske genom att exempelvis låta barnen vara med och 

önska sånger.  

 

3.2 Musiken i förskollärarutbildningen 
Fram till år 1969 hade lärarutbildningen inträdesprov i sång och spel då det ansågs som en 

viktig del i yrkesutövandet (Sundin, 2007). I den nya efterföljande utbildningen slogs bild, 

musik och rörelse ihop och gavs inte lika stort utrymme, det var nu upp till varje lärosäte att 

själva avgöra hur stor del bild, musik och rörelse skulle få i utbildningen. Detta ledde till att 

sången under 1970- och 1980-talet nästan försvann helt från utbildningen och har sedan dess 

fortsatt minska. Uddholm (1993) menar att minskad utbildning inom musik påverkar det 

pedagogiska musikanvändandet negativt ute i verksamheten. Pedagogerna får inte längre 

tillräckligt med information och praktiska kunskaper om hur musiken kan användas på bästa 

sätt. Uddholm uppger även att musiken får allt mindre utrymme ute i verksamheten. Han 

menar att detta kan bero på att musiken för många innebär prestationsångest då det 

förekommer mycket prestige inom ämnet, vilket leder till att många pedagoger drar sig för 

att använda sig av musik i verksamheten.  

 

Uddén (2001) har funnit att pedagogens musikaliska kompetens är av stor vikt för vilken 

kunskap barnen tar till sig genom musiken. Kombinationen prestationsångest och mindre 

utbildning inom musik leder sannolikt till ännu mindre musikanvändande ute i 

verksamheten. Jederlund (2002) menar att det inte behöver bli så, då barnen inte värderar 

pedagogens sång och att barnen uppskattar musikstunden även om pedagogen inte prickar 

alla toner. Han lyfter även att barn precis som vuxna kan variera tonarter och att man därför 

inte ska vara rädd för att sjunga i fel tonart. Huvudsaken är att det spelas och sjungs, att 

fokus ligger på texten och inte på att pricka toner. Wallerstedt (2008) menar däremot att det 

bör finnas ett syfte bakom musikstunderna men lyfter att fokus ofta ligger på görandet 

istället för själva lärandet. Hon menar vidare att risken med minskad musikutbildning är att 

det blir allt vanligare att bara se till görandet och tanken bakom musikstunden går förlorad.  

 

3.4 Tidigare forskning om musik 
Ett medvetet användande av musiken i förskolan kan utveckla en rad olika områden hos 

barnen såsom språk, bearbetning av upplevelser genom spontansång, grupptillhörighet, 

kroppsuppfattning, kulturarvsrepertoar och synen på sitt eget lärande. Nedan beskrivs de 

olika områdena och dess betydelse för barns utveckling.   

3.4.1 Språkutveckling 
Stoor, Rubenson och Örtensjö (2000, se Jederlund, 2002) har genomfört ett 

språkutvecklingsprojekt i årskurs 1 där de fann att ett medvetet arbete med bland annat sång 

och musik påskyndar läs- och skrivinlärningen. Användningen av sång och musik visade 

även på positiva effekter hos barn med talsvårigheter, då fokus flyttas från svårigheterna och 

det istället blir ett lustfyllt lärande genom musiken. Vesterlund (2003) menar att när barnen 

har roligt tillsammans under musikstunderna så stimuleras deras språkutveckling eftersom 

det är lättare att lära sig något om man tycker att det är roligt. Bjørkvold (2005) lyfter att 

barn som har problem med talspråket ofta kan kommunicera med hjälp av sången, på grund 

av att det är lustfyllt och att det oftast finns en tydlig rytm.  

 

Evenshaug och Hallen (2001) visar på att barn som är 16 månader gamla har ett aktivt 

ordförråd på 180 ord och ett passivt ordförråd på 360 ord, vilket innebär att små barn har ett 

större ordförråd än de kan ge uttryck för. När barn sjunger använder de ett större ordförråd 
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än när de talar och den språkliga utmaningen blir större (Gottberg, 2009). Även Jederlund 

poängterar att när barn sjunger eller reciterar ramsor använder de ett större ordförråd än när 

de talar. Detta kan bero på att det är lättare att komma ihåg ord och text när det finns en 

tydlig rytm att utgå ifrån (Vesterlund, 2003). I gamla visor förekommer ord som inte längre 

används i det vardagliga språket, till exempel ”helgdagsrock”, barnen lär sig då nya ord och 

möter ett varierat språk (Jederlund, 2002). Vesterlund (2003) menar dock att pedagogen 

verkligen måste lyssna till vad barnen faktiskt sjunger och hur de återger texten, så att de 

inte missuppfattar innehållet och för att pedagogen ska kunna hjälpa dem i deras 

begreppsbildning och språkutveckling. Darrow (2010) menar att musiken kan användas som 

ett redskap för att lära olika språkliga begrepp, såsom former, talföljd och prepositioner.  

 

Lindahl (1995) har funnit att barn ofta visar en stor koncentration på sångsamlingarna och 

en vilja att lära sig sångernas innehåll och uttal. Hennes studier visar att barnen ofta vet vad 

som ska komma i sångerna och gör sångens rörelser och mimar sångens text i förväg. 

Barnen kan även sjunga med i långa texter även om de inte kan behärska det talade språket 

ännu. Uddén (2004) menar att barn tar hjälp av sången för att utveckla talet, barn börjar ofta 

med att imitera språkljud utan att förstå innebörden. Sången i samspel med rytm och ton 

verkar stabiliserande i språkutvecklingen då sångerna är ett återkommande inslag i 

verksamheten och barnen vet vad som ska komma. Dahlbäck (2011) menar att sånger med 

tydlig puls och där det finns en tydlig rytm i orden är lätta att lära sig. Dahlbäck beskriver att 

det finns ett positivt samband mellan barns förmåga att läsa och uppfatta rytmer, de barn 

som är bra på att uppfatta rytmer är också bra på att läsa. Blank (2010) har genomfört en 

studie bland 500 förskolebarn i Tyskland och funnit att barn som sjunger mycket har ett stort 

utvecklingsmässigt försprång både språkligt och kognitivt jämfört med jämnåriga kamrater 

som inte har sjungit i samma utsträckning. Sveriges radio uppmärksammar detta i reportaget 

”Sång får barn att mogna fortare”. Blank uppger att de även har tagit hänsyn till vad barnens 

föräldrar har för utbildning men att de inte har funnit några gemensamma mönster angående 

detta. Han menar att barnens utvecklingsmässiga försprång beror på i vilken utsträckning 

barnen har sjungit och föräldrarnas utbildningsnivå har i detta fall inte någon betydelse.   

 

För barn som inte har svenska som modersmål kan rim, ramsor och sånger vara ett sätt att 

väcka intresse för det nya språket och dess rytmer och språkljud (Widmark, 2007). Även 

Vesterlund (2003) menar att alla språk har olika språkmelodier och att dessa lättare hittas 

och kan urskiljas genom rim och ramsor. Vid sångstunder med små barn eller barn med 

annat modersmål än svenska bör textinnehållet förstärkas med rörelser för att på sätt stödja 

språkinlärningen (Hammershøj, 1997). Detta är även något som Persson och Wiklund 

(2007) menar, att små barn har svårt för det abstrakta och därför är det viktigt att 

konkretisera för att göra innehållet tydligt för dem. Vesterlund (2003) menar att barn lär 

genom handling och därför bör rörelser eller stödtecken användas till sångerna, genom att 

göra rörelser till sånger får barnen en kroppslig upplevelse av orden som kan underlätta 

förståelsen av nya ord. Vesterlund menar dock att vid arbetet med barn som har svenska som 

andraspråk är det viktigt att som pedagog tänka på hur man använder det svenska språket, 

det får varken vara för lätt eller för svårt.  

3.4.2 Bearbetning av upplevelser genom spontansång 
Genom spontansången bearbetar små barn sina upplevelser (Hammershøj, 1997). Han menar 

att små barn inte har utvecklat förmågan att återge tidigare hörda melodier ännu, så istället 

skapar de egna melodier och sätter samman med egna texter utifrån de ord som de känner 

till. Bjørkvold (2005) beskriver barns tidiga spontansång med att de till exempel sitter i 

sandlådan och gör förstärkande ljud, ”brum brum” när de kör bil eller ”baka baka” när de 

bakar sandkakor. När barnen blir äldre utvecklas spontansången till mer berättande 
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sånguttryck. Bjørkvold menar att även om barnen sjunger spontant på egen hand så är det 

viktigt att pedagogerna hjälper till genom att presentera många olika slags sånger för barnen 

och därmed ge dem en större repertoar att utgå ifrån i deras eget musikskapande.  

 

Hammershøj (1997) menar att det är viktigt att arbeta med improvisationer då det stärker 

barnens självförtroende och ger dem utrymme att visa vilka de är och växa som personer 

istället för att endast återge färdiga sånger. I arbetet med små barn och i bemötandet av deras 

spontansång bör pedagogen vara försiktig då det är något mycket personligt för barnen, detta 

kan liknas vid barnens teckningar som också är känsliga för kritik. Bjørkvold (2005) 

beskriver spontansången som barns musikaliska modersmål och ser många likheter med 

talspråket. Genom sången kan barnen berätta vem de är och hur de upplever sig själva och 

sin omgivning. Spontansången är både kontaktskapande och identitetsskapande, barn som 

inte har utvecklat sitt talspråk kan ofta kommunicera genom sången istället. Barn gör ingen 

klar skillnad mellan det talade språket och sången och i leken flyter dessa ofta samman eller 

används i ett samspel (Sundin, 2007). Även musik och rörelser är nära sammankopplat för 

barn och de börjar ofta sjunga när de till exempel gungar, åker bil eller vid andra aktiviteter 

då deras omvärld rör sig (Evenshaug & Hallen, 2001).   

3.4.3 Grupptillhörighet 
Sången är ett viktigt redskap då det gäller att skapa en gemenskap eller att ge en känsla av 

samhörighet, oavsett om det är med föräldrar, barn eller andra vuxna som musikskapandet 

sker (Jederlund, 2002). Jederlund menar vidare att sång och musik är en kulturell 

ingångsport som leder till ett identitetsskapande. Granberg (1994) menar att barnen 

utvecklar sin identitet som gruppmedlemmar genom att aktivt delta i exempelvis sång-, 

musik-, och rörelseaktiviteter tillsammans med sina jämnåriga. Hon menar vidare att genom 

namnsånger eller namnramsor på samlingar uppmärksammas varje barn på samma gång som 

gruppkänslan stärks. Uddén (2004) visar på ett flertal positiva aspekter som musiken medför 

hos barn, till exempel så är den ett stöd för språkets utveckling och påverkar minnet positivt. 

Hon menar vidare att musiken även skapar en trygghetskänsla och gemenskap i barngruppen 

genom en lustfylld samvaro. Enligt Lindahl (1995) så lär sig barnen lättare när de känner sig 

trygga med pedagogerna. Vesterlund (2003) menar att när barnen har roligt tillsammans 

under musikstunderna så stärks gemenskapen då barnen delar en glädjefull upplevelse. 

Granberg (1994) har funnit att pedagogens förhållningssätt och engagemang är av stor vikt 

för om barnen ska tycka de planerade aktiviteterna är roliga. Det pedagogen visar med hela 

sin kropp är roligt, det kommer även barnen att tycka är roligt. 

3.4.4 Musik som lustfyllt lärande  
Darrow (2010) hävdar att när pedagogerna använder sig av musikaktiviteter för att förmedla 

andra kunskaper så blir det för barnen ett lustfyllt sätt att lära sig. Granberg (1994) menar att 

barnen genom rytmikövningar utvecklas inom flera olika områden samtidigt som de har 

väldigt roligt. De deltar efter sina villkor och utvecklingsnivåer och de lär känna sin kropp, 

bygger upp självförtroende, självkänsla och utvecklas som både individer och som en i 

gruppen. Vesterlund (2003) menar att genom att använda rytmisk musik rycks både små 

barn och vuxna med och när musikstunderna innehåller rörelser får man lättare med sig 

barnen. Enligt Evenshaug och Hallen (2001) gör barn inte någon skillnad på musik och 

rörelse eftersom barnen ofta sjunger när de rör sig och rör sig när de sjunger. Persson och 

Wiklund (2007) menar att det är viktigt att utgå ifrån barnen i verksamheten för att barnen 

ska uppfatta aktiviteterna som meningsfulla och därmed kunna ta till sig det tänkta lärandet. 

Vesterlund (2003) menar vidare att pedagogens förhållningssätt smittar av sig, är pedagogen 

glad blir barnen glada och när barnen har roligt lär de sig lättare. Utformningen av 

musikstunderna är dock inte det viktigaste, utan vilket syfte eller mål man riktar in sig emot 
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och att man skapar en tillåtande miljö där nytt och gammalt får mötas (Uddholm 1993). 

Uddholm menar även att utformningen måste anpassas efter gruppens behov och 

pedagogens förutsättningar men att riktningen fortfarande är det viktigaste. 

3.4.5 Kroppsuppfattning 
Genom att använda kroppen i musiken aktiveras muskel- och rörelsesinnet som med andra 

ord kallas för det kinestetiska sinnet (Granberg, 1994). Granberg fann under sitt 

utvecklingsarbete om småbarnsrytmik att barns självförtroende och självkänsla har stark 

koppling med deras kroppsmedvetenhet och fysiska förmåga. Hon fann även att det inte 

alltid behövs en medvetenhet kring det pedagogerna gör för att barnens kinestetiska sinne 

ska stimuleras, detta kan ske genom olika rörelsesånger till exempel ”mormors lilla kråka”. 

Det är även lätt att få in benämningarna på kroppsdelarna genom ramsor och sånger. 

Vesterlund (2003) menar att barnens motoriska utveckling, både grov- och finmotoriken, 

kan stärkas genom att spela på instrument, det sker då på ett lustfyllt sätt. Även Darrow 

(2010) visar på att när barn spelar på vissa instrument så kan deras fin- och grovmotorik 

utvecklas genom att de får träna sin koordination. 

3.4.6 Matematik 
Darrow (2010) menar att musiken kan användas som ett redskap för att lära eller förstärka 

matematiska termer, såsom former, talföljd och prepositioner. Persson och Wiklund (2007) 

anser att pedagogerna bör kommunicera med barnen om att det är matematiska begrepp som 

de använder i sångerna, detta för att barnen ska få en djupare matematisk förståelse.  

3.4.7 Kulturarvsrepertoar 
Widmark (2007) lyfter fram att Sverige har en stor sångskatt för barn, med barnvisor som är 

över hundra år gamla som barn än idag sjunger och tycker om. Sveriges rika barnviseutbud 

har vi bland annat Alice Tegnér och Astrid Lindgren att tacka för, med visor som ”Bä, bä, 

vita lamm”, ”Mors lilla Olle”, ”Här kommer Pippi Långstrump” och ”Idas sommarvisa” har 

de berört flera generationer. Fagius (2007) menar att barnen behöver kommunicera med sin 

omgivning på olika sätt för att upptäcka sig själva och för att växa som personer. Hon menar 

vidare att barnen behöver hjälp med detta och är beroende av tidigare generationer och att de 

får ta del av deras sånger, ”Sånger är som vandringspokaler och stafettpinnar som måste 

lämnas vidare.” (Fagius, s. 83). I läroplanen för förskolan under förskolans uppdrag står att 

barnen ska utveckla en ”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras 

kultur” vilket ska bidra till en ”förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar.” (Skolverket 2010, s. 6). Bjørkvold (2005) lyfter att i musik och sång kommer 

normer, värderingar och regler till uttryck och därmed skapas en kulturell samhörighet. 

Jederlund (2002) menar att genom att använda sång- och danslekar kan både det egna och 

andras kulturarv och traditioner hållas vid liv. Det ingår i förskolans uppdrag att kulturarvet 

förs vidare, vilket innefattar värden, traditioner, historia, språk och kunskaper (Skolverket, s. 

6).  

Sammanfattning 
Olika forskare och verksamma pedagoger har funnit att en medveten musikanvändning i 

förskolan leder till att barnen utvecklas positivt inom flera områden. Bland annat så 

utvecklas barnens språk, både uttal, ordförråd och förståelsen för nya ord, på ett lustfyllt sätt 

genom sånger och ramsor. Barnen kan även bli uppmärksammade på matematik genom 

musikaktiviteter med matematiskt innehåll om pedagogerna synliggör syftet med 

musikstunderna. Genom att sjunga traditionella sånger med barnen får de ta del av Sveriges 

och förskolans kulturarv och vid användningen av olika rörelsesånger så ökar barnens 

kroppsliga medvetenhet. Genom spontansången så bearbetar barnen sina upplevelser och 

gruppen stärks genom att dela lustfyllda musikstunder. Forskare har även funnit att barn lär 
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lättare när de har roligt och genom att pedagogerna försöker ta barnens perspektiv kan det 

leda till ytterligare lärandetillfällen för barnen. Det krävs därmed ett medvetet arbete där 

pedagogen försöker ta barnens perspektiv för att få syn på deras tidigare kunskaper och 

kunskapsnivå.  
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Vi har valt att utgå ifrån den utvecklingspedagogiska teorin som lyfter fram pedagogens roll 

för barnens lärande. Det handlar om att som pedagog rikta barnens uppmärksamhet mot det 

tänkta lärandesyftet och att som pedagog ha en klar uppfattning om vad man vill att barnen 

ska lära sig och vilken metod som passar bäst i sammanhanget för att nå dit. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) har genom olika forskningsprojekt och 

genom ett nära samarbete med verksamma förskollärare utvecklat ett 

utvecklingspedagogiskt arbetssätt. Utgångspunkten i utvecklingspedagogiken är barnens 

erfarenhetsvärld och pedagogerna ska försöka ta barnens perspektiv för att kunna leda dem 

mot det tänkta lärandet. Pedagogerna måste bli medvetna om barnens sätt att tänka för att 

kunna möta dem och hjälpa dem till ett lärande på bästa sätt. Det är viktigt att pedagogerna 

lär känna sin barngrupp, både som grupp och som individer och skapar en tillåtande miljö 

där barnen känner sig trygga och där deras tankar och intentioner tas tillvara. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson jämför lärandeprocessen vid en intervju, att pedagogen 

måste veta vad hon vill få reda på från barnet och barnet måste utmanas till att själv vilja 

tänka och fundera. Det är även av vikt att pedagogen har en tilltro till att barnet kan skapa 

förståelse i gemenskap med kamrater och andra vuxna i sin omgivning. De menar vidare att 

barnen behöver bli medvetna om sitt eget lärande genom reflekterande samtal, inte bara vad 

de lär sig utan även hur. Det krävs ett medvetet arbete där pedagogerna försöker ta barnens 

perspektiv för att få syn på deras tidigare kunskaper och kunskapsnivåer. Genom att 

pedagogerna försöker ta barnens perspektiv kan de rikta barnens uppmärksamhet mot det 

tänkta lärandet (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson).  

 

Det finns två aspekter av lärandet inom den utvecklingspedagogiska teorin; lärandets objekt 

och lärandets akt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Lärandets objekt 

handlar om vad pedagogerna vill att barnen ska lära sig medan lärandets akt handlar om 

tillvägagångssättet. Om pedagogerna märker att barnen behöver träna sin kroppsuppfattning 

kan de exempelvis sjunga ”Huvud, axlar, knä och tå”, då är lärandets objekt kroppsdelarnas 

namn och position och lärandets akt rörelsesången. Barnen lär sig dock inte alltid det 

pedagogerna har avsett att de ska lära sig, det gäller då att som pedagog försöka ta barnens 

perspektiv och sätta sig in i barnens erfarenhetsvärld, för att på så sätt kunna rikta barnens 

uppmärksamhet mot pedagogernas ursprungliga lärandesyfte (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson). 

 

Den utvecklingspedagogiska teorin är relevant för vårt arbete då vi är intresserade av 

verksamma pedagogers syfte med musikstunderna och om de kan uppfatta ett lärande hos 

barnen genom musiken. Enligt denna teori är det av vikt att pedagogerna har ett tydligt mål 

(lärandets objekt) med vad de vill att barnen ska lära sig och att de väljer metod (lärandets 

akt) utifrån det tänkta målet.  
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5. METOD 

5.1 Kvalitativ studie 
Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod. En kvalitativ studie är en studie där ett 

fenomen undersöks i dess naturliga miljö för att finna likheter eller skillnader, samt för att få 

djupare kunskaper inom området (Patel & Davidsson, 2003). Olson och Sörensen (2007) 

menar att en kvalitativ studie ger en beskrivande data, till exempel genom en skriven text, en 

intervju eller observationer, som leder till en förståelse för fenomenet. Fejes och Thornberg 

(2009) lyfter att en styrka med att göra en kvalitativ studie är att de svarande har möjlighet 

att lyfta fram sina unika erfarenheter och insikter. Det är informanten som sätter ord på 

handlingarna och det sker utifrån dess perspektiv vilket kräver att tolkningen sedan stämmer 

överens med verkligheten och att den är empiriskt förankrad (Olson & Sörensen, 2007).  

Fejes och Thornberg menar att det är analysarbetet som är den kvalitativa studiens svaghet, 

att bearbetningen av svaren är så beroende av forskarens erfarenheter och tidigare 

kunskaper.  

5.2 Self-report 
Vi valde att använda self-report som redskap. Vårt syfte med att använda oss av self-reports 

var att kunna nå ut till många svaranden på kort tid. Detta hade vi även kunnat göra genom 

en enkät, men då vi ville att de svarande skulle kunna uttrycka sig fritt och få möjlighet att 

utveckla sina svar i lugn och ro så ansåg vi att self-report passade bättre för vår 

undersökning. Med self-report menas att man ber någon skriva ner en text eller berättelse 

om ett efterfrågat fenomen, utifrån en eller ett par relativt öppna frågeställningar 

(Davidsson, 2008). Hur frågan eller frågorna är formulerade är av stor vikt för vad som 

framkommer, eftersom när self-reporten väl är utlämnad finns ingen chans att längre 

påverka resultatet eller komplettera informationen som framkommer. Davidsson menar att 

det därför är av stor vikt att tänka på hur frågorna formuleras och hur det tänkta perspektivet 

kan komma att påverka frågornas utformning. Frågorna bör utformas så att det är de 

svarandes erfarenheter och uppfattningar som efterfrågas och de svarande bör uppmanas till 

så stor utförlighet av svaren som möjligt. En fördel med self-report som metod är att den 

svarande kan ta god tid på sig att tänka igenom sina svar, till skillnad från en intervju där 

situationen lätt blir stressad (Kihlström, 2008b). I en self-report spelar inte forskarnas 

förutfattade meningar in i lika stor utsträckning som vid andra undersökningsmetoder men 

vid analysen går det inte att undvika.  

5.3 Urval 
Vi valde att kontakta en småbarnsavdelning på varje kommunal förskola i två mindre 

landsbygdskommuner, totalt sjutton förskolor. Anledningen till att vi valde dessa kommuner 

är att vi gjort vår verksamhetsförlagda utbildning på ett par förskolor i den ena kommunen 

och har fått en uppfattning av hur de arbetar med musik där. Det hade varit intressant att se 

om det var ett arbetssätt som speglade hela kommunen och även kunna jämföra hur 

pedagogerna i grannkommunen arbetar med musik. Som vi tar upp i diskussionskapitlet så 

medförde dock bortfallet att det inte var möjligt att göra denna jämförelse, då vi fick in 

väldigt få svar från en av kommunerna. Vi bad en pedagog på varje småbarnsavdelning att 

svara på vår self-report (se bilaga 2). Vår studie riktade sig främst mot 

småbarnsavdelningarna. Alla förskolor hade dock inte åldersuppdelade avdelningar men vi 

valde att inkludera dem ändå, på grund av att det annars skulle bli för få deltagande 

pedagoger. Av sjutton tillfrågade pedagoger fick vi in nio svar, längden på svaren varierade 

mellan ungefär en halv A4-sida till drygt en A4-sida. 
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5.4 Tillvägagångssätt 
Innan vi skickade ut våra self-reports bad vi en förskollärare i vår bekantskapskrets, som inte 

ingick i undersökningen, att läsa igenom våra formuleringar i self-reporten för att undvika 

missförstånd och feltolkningar. Detta ledde till att vi omformulerade våra anvisningar för att 

förtydliga och undvika missförstånd. Vid utlämnande av frågeformulär är det vanligt att det 

blir bortfall (Dimenäs, 2008). För att minska risken valde vi att ringa runt till de berörda 

förskolorna. Vi presenterade oss och berättade vilka vi var och vad vår undersökning rörde, 

samt frågade om de var intresserade av att delta i vår undersökning. Vi delade upp arbetet 

och ringde runt till avdelningarna på förskolorna i en kommun var. Vi hade gemensamt 

skrivit ett telefonmanus som vi utgick ifrån så att vi skulle säga samma sak. Efter vår 

presentation frågade vi om det var rätt person vi pratade med för att undvika svar från 

outbildade vikarier. Berg (1999) menar att hur utförliga svaren blir i self-reportsen beror på 

hur engagerade de svarande är, därför bad vi att få tala med den pedagog som var mest insatt 

i musikanvändandet på avdelningen. Till dem som var intresserade skickade vi ut 

missivbrevet (se bilaga 1) samt våra self-reports (se bilaga 2). Pedagogerna fick sedan själva 

välja om de ville svara via mail eller post för att inte riskera bortfall på grund av att 

pedagogerna inte kände sig bekväma vid datorn. Till de pedagoger som önskade svara via 

post, skickade vi med ett frankerat och adresserat svarskuvert tillsammans med missivbrev 

och self-report. Dimenäs menar att vid utlämnandet av ett frågeformulär bör det alltid 

bestämmas ett sista datum för inlämning, detta för att minska bortfallet, datumet bör dock 

ligga ganska nära utlämningsdagen. Vi gjorde en muntlig överenskommelse med 

pedagogerna om att vi ville ha tillbaka svaren inom tre veckor. Vi valde tidsramen tre 

veckor på grund av att det stämde med vår arbetsplanering och med tanke på att vi är 

medvetna om att det är stora neddragningar ute på förskolorna i våra berörda kommuner och 

att pedagogerna därmed har begränsat med tid att svara på vår self-report. Till dem som inte 

svarat inom överenskommen tid skickade vi en påminnelse via mail med förlängd svarstid, 

vilket resulterade i ytterligare två svar.   

5.5 Etik 
Vetenskapsrådet (2002) föreskriver fyra forskningsetiska principer man ska ta hänsyn till vid 

en vetenskaplig undersökning. Den första principen är informationskravet, vilket betyder att 

man skickar ut ett missivbrev (se bilaga 1) i förväg där man informerar om vad man tänkt 

undersöka, hur man har tänkt gå tillväga, vad som är syftet med undersökningen och att den 

insamlade datan endast kommer att användas i forskningssyfte av forskaren. Den andra 

principen är samtyckeskravet vilket innebär att man endast får undersöka de personer som 

gett sitt medgivande. Här ska man också vara medveten om att medgivandet inte är bindande 

– deltagarna får när som helst under undersökningen avbryta sitt deltagande. Deltagarna i 

undersökningen får fiktiva namn i det slutgiltiga arbetet och ingen annan än forskaren själv 

får någonsin veta deras rätta identiteter eller arbetsplatser enligt konfidentialitetskravet, som 

är den tredje principen. Den fjärde principen kallas nyttjandekravet och innebär att den 

insamlade datan endast kommer att användas av oss och i det undersökningssyfte vi sökt 

tillstånd för. I vår undersökning ringde vi först runt till de utvalda förskoleavdelningarna och 

informerade om vår undersökning och frågade om de kunde tänka sig att medverka. Till de 

pedagoger som gav sitt samtycke skickade vi ut missivbrev och self-report. I missivbrevet 

informerade vi även om att medverkan var frivillig och att ingen annan kommer att få läsa 

deras svar eller få reda på de svarande pedagogernas riktiga identitet, den informationen som 

vi valde att ta med i vårt arbete är under fiktiva namn. 

5.6 Validitet 
Validiteten, giltigheten, i undersökningen innebär att man verkligen undersöker det man har 

tänkt undersöka och ingenting annat (Thurén, 2006). Björkdahl Ordell (2008) menar att det 
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är viktigt att man har kunskap inom ämnet som ska undersökas för att kunna formulera 

relevanta frågor. Frågorna i self-reporten bör inte kunna misstolkas, detta för att verkligen få 

fram den information som man är intresserad av. Innan vi skickade ut vår self-report bad vi 

en förskollärare i vår bekantskapskrets som inte ingår i undersökningen att läsa igenom våra 

frågeställningar. Detta för att ytterligare öka validiteten och få respons och kritik från en 

verksam pedagog i förväg för att undvika missförstånd och för att få så utförliga svar som 

möjligt när vi sedan gjorde den riktiga undersökningen. För att self-reporten ska bli så 

relevant som möjligt läste även vår handledare igenom missivbrevet och self-reporten och 

gav respons på dem innan de skickades ut.  

5.7 Reliabilitet 
Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att undersökningen är korrekt utförd och att resultatet 

som framkommer är representativt och inte baserat på slumpmässiga faktorer (Thurén, 

2006). Genom att vår urvalsgrupp består av förskollärare från flera olika förskolor och från 

två kommuner så ökar reliabiliteten och gör studien mer representativ för dessa kommuner, 

detta då alla kommunala förskolor i området får vara med och ge sin syn på hur de arbetar 

med musik i sina verksamheter. Reliabiliteten ökar även då vi som forskare inte sitter med 

de svarande och inte har möjlighet att påverka deras svar via kroppsspråk, kommentarer 

eller genom att ställa ledande frågor (Davidsson, 2008). Kihlström (2008a) menar att man 

kan öka reliabiliteten genom att låta en medbedömare läsa igenom svaren och se om hon/han 

tolkar och kategoriserar dessa på samma sätt. Är resultatet detsamma så ökar reliabiliteten 

för undersökningen. Tyvärr hade vi inte den möjligheten i vårt arbete, då vi hade begränsat 

med tid och även sagt till de svarande pedagogerna att det endast är vi som kommer att läsa 

svaren. Eftersom vi har varit två som skrivit arbetet och kunnat diskutera med varandra för 

att se om vi tolkat svaren på samma sätt gör detta dock att undersökningen blir mer reliabel 

jämfört med om vi skulle ha skrivit enskilt (Kihlström 2008a). 

5.8 Analys 
Vi gjorde en muntlig överenskommelse med pedagogerna över telefon att svaren skulle vara 

inlämnade inom tre veckor för att vi skulle veta när vi skulle kunna börja sammanställa 

svaren. En förskola nämnde på telefon att de inte använder sig så mycket av musik i 

förskolan då barnen är för små, detta har vi valt att ta med som ett svar fast pedagogen valde 

att inte delta. De svar som kommit in i tid började vi läsa igenom och hittade snart likheter 

mellan de olika pedagogernas svar. För att underlätta arbetet döpte vi de olika svaren från 

pedagogerna till olika bokstäver, från A till I. Detta för att lättare kunna se vilka svar vi gått 

igenom och för att på ett smidigt sätt kunna finna likheter och skillnader. Vi kategoriserade 

sedan svaren utifrån de likheter vi fann och gav dem olika övergripande rubriker. För att 

sedan kunna använda svaren i diskussionen och för att kunna förstärka med citat valde vi 

även att skapa fiktiva namn, A blev Anna, B blev Berit och så vidare. Under analysarbetets 

gång hade vi hela tiden vår teoretiska utgångspunkt i bakhuvudet och använde oss av den för 

att förstå och tolka svaren vi fått in. Vi jämförde svaren med tidigare forskning och 

läroplanens mål. För att ytterligare underlätta analysarbetet använde vi oss av en 

markeringspenna och markerade det vi använt för att lätt kunna se vad vi hade kvar att 

bearbeta av materialet. Vid utformningen av resultatdiskussionen började vi med att 

diskutera det som var tydligast framträdande i svaren vi fått in utifrån vårt syfte för att 

underlätta tematiseringen av svaren. Sedan vävde vi samman våra resultat med tidigare 

forskning och läroplanen utifrån vår teoretiska utgångspunkt. 
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6. RESULTAT 
Våra resultat baseras på de self-reports som vi fått tillbaka från de två landsbygdskommuner 

som vi valt att göra vår undersökning i. Av de sjutton pedagoger vi tog kontakt med fick vi 

svar ifrån nio stycken. Alla svarande pedagoger menar att de använder musik i förskolan 

både planerat och spontant. Vi kommer att förstärka våra resultat med citat från de svar vi 

fått in. 

6.1 Synliggörande av lärande 
Ett fåtal av de svarande pedagogerna i vår undersökning uppger att de synliggör lärandet för 

barnen. Detta sker då genom de vardagliga samtalen och genom att de bekräftar barnens 

utveckling genom beröm. Doris skriver att ”Genom att vara uppmärksam, lyssna och vara 

lyhörd så kan man bekräfta och upprepa vad barnen har sagt och på det viset synliggöra vad 

barnen har lärt sig”. Anna uppger att de på hennes avdelning försöker synliggöra lärandet 

genom att berömma barnen och säga till dem att de blivit duktiga, men att de tycker att det 

är svårt med tanke på barnens låga ålder. Carin däremot uppger att de medvetet inte 

synliggör lärandet eftersom de anser att barnen är ”för små och därmed inte så mottagliga 

för pratstunden”.  

6.2 Musik som redskap 
Ungefär hälften av de svarande pedagogerna uppger att de anser musiken vara ett viktigt 

redskap i sitt arbete. Carin skriver att ”Musik är ett ämne vi pedagoger anser är viktigt för 

barnens lärande, då det finns mycket de kan ta till sig genom musiken. Beroende av 

sammanhanget kan de utvecklas i många områden”. Några av pedagogerna uppger även att 

de använder sig av musiken på olika sätt dagligen i sina verksamheter, dels på grund av att 

de upplever att barnen lär sig mycket på så sätt men även på grund av att läroplanen som är 

förskolans styrdokument kräver att musiken används som verktyg i verksamheten. Nästan 

hälften av pedagogerna har uppgett att de arbetar tematiskt, med musik som ett verktyg. De 

väljer då sånger utifrån temat, med aspekter på språk, matematik, motorik och det sociala. 

Doris uppger att ”Just nu arbetar vi med hästen som tema och sjunger sånger om just hästar. 

Vi väljer sånger utifrån språkutveckling, matematik, motorikutveckling”. Inger uppger att de 

har haft känslor som tema och använde sig då av musiken som hjälp. De fick måla samtidigt 

som de lyssnade på klassisk musik och fick välja färg efter vilken känsla de upplevde, Inger 

skriver att ”Det var fantastiskt att se barnen påverkas så av musiken”.  

6.3 Barns inflytande i förskoleverksamheten 
Mer än hälften av pedagogerna uppger att barnen får lyssna på cd-skivor på eget initiativ och 

nästan hälften av de svarande pedagogerna uppger att barnen får vara med och bestämma 

eller önska sånger, bland annat genom sångkort. När barnen får önska sånger beskriver 

Greta att ”Barnen blir sedda o bekräftade. De lär sig även att lyssna till andras önskemål o 

visa hänsyn”. Hilda uppger att barnen på hennes avdelning får vara med och planera 

musikstunderna utifrån sina intressen, vilket stärker dessa barns identitet. Hilda nämner att 

för tillfället är melodifestivalen den stora inspirationskällan bland barnen och de sjunger och 

uppträder med dessa låtar.    

 6.4 Språkutveckling 
Alla pedagoger utom en uppger att de medvetet använder musiken som ett sätt att utveckla 

språket. Ett par av pedagogerna beskriver att sånger och ramsor är bra språkträning och extra 

viktig för barn med annat hemspråk än svenska. Carin skriver att ”framförallt utvecklas 

språket genom musik, detta gynnar barn med annat modersmål än svenska och de allra 

minsta barnen på förskolan”. Fiona uppger att de i arbetet med barn med annat hemspråk än 

svenska använder sig av de enklaste sångerna och ramsorna även för de större barnen, på 
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grund av att de endast kan lite svenska. Hon menar att ”sånger och ramsor är bra 

språkträning och extra viktigt för de här barnen”.  Flera pedagoger uppger att de använder 

tecken och olika material för att förtydliga sångernas innehåll. Carin skriver även att ”Vi 

använder oss även utav tecknande för att förtydliga så mycket som möjligt. Vi använder 

också material till sånger, för att barnen tydligare ska kunna se vad vi sjunger om”. Emma 

skriver att de jobbar med tecken till några sånger och har uppfattat att barnen lärt sig tecknen 

och förstått innebörden då de spontant använder tecknen för färger och djur. Pedagogerna 

uppger även att de medvetet väljer sånger och ramsor som ska stimulera barnens 

språkutveckling. Inger uppger att de på hennes avdelning använder sången som ett sätt att 

träna munmotoriken, de använder även sången som ett sätt att träna på prepositioner och 

lägesändringar. På Hildas avdelning har de behov av att använda tecken som stöd och jobbar 

en hel del med det genom teckensånger och rörelsesånger under hela dagen, detta är något 

som gynnar hela barngruppen. När de tvättar händerna sjunger de en sång som heter ”Tvätta, 

tvätta liten hand” och vid fruktstunden sjunger de fruktsånger som de förstärker med tecken 

som stöd. 

6.5 Matematik 
Två tredjedelar av de svarande uppger att de använder sig av musik i ett matematiskt syfte. 

Då är det främst genom olika räkneramsor, till exempel ”1o2o3 dinosaurier” eller sånger där 

de räknar olika kroppsdelar, exempelvis ”5 små fingrar har jag”. Anna beskriver att de 

räknar fingrar och övriga kroppsdelar genom sånger och får då ”matte på köpet”. Några 

pedagoger uppger att de väljer sånger utifrån bland annat ett matematiskt perspektiv, de 

söker efter sånger eller ramsor med matematik i innehållet. Inger nämner att de genom ett 

medvetet val av sånger övar prepositioner och lägesändringar, med sånger som ”Bockarna 

Bruse” och ”Gubben i lådan”. Efter att ha arbetat med ”Bockarna Bruse” under en längre 

period kunde pedagogerna se att barnen fått ”järnkoll på över, under osv.”. Berit vill 

synliggöra för barnen att musik, sång och ramsor går att använda på flera sätt, bland annat 

till att lära matematik och följa instruktioner. 

6.6 Kroppsuppfattning 
Knappt hälften av pedagogerna beskriver att de medvetet väljer sånger och ramsor för att 

utveckla barnens kroppsliga medvetenhet. Detta genom att välja rörelsesånger och ramsor 

som tränar deras koordination och motorik. Berit uppger att ”barnen har varit osäkra på lite 

svårare kroppsdelar såsom axlar, hals, nacke, armbåge mm. Genom sånger,tex, ”Fem små 

fingrar har jag”, ”Fötter ben och kropp…”, har barnen blivit väldigt säkra på sina 

kroppsdelar.”. Anna uppger att de på hennes avdelning använder sig av en sång om ”olika 

delar av kroppen: 5 små fingrar, 2 fina fötter, 1 stor mage, 2 starka axlar, 2 mjuka kinder o 1 

söt näsa”, barnen lär sig då sätta ord på sina kroppsdelar. Anna beskriver också att de 

använder sig av olika rörelsesånger där barnen ska smyga, sträcka på sig, krypa ihop, gå på 

tå, springa, hoppa och så vidare, detta för att öka deras kroppsliga medvetenhet.   

6.7 Gemenskap och glädje 
Av de nio pedagoger som svarade upplever fem av dem att gemenskapen i gruppen stärks 

genom att de har roligt tillsammans, både i spontana och planerade musikstunder. Två av 

pedagogerna uppger att de har gemensamma sångstunder med övriga avdelningar på 

förskolan och att detta stärker gemenskapen mellan avdelningarna, på grund av att de delar 

en rolig och lustfylld stund tillsammans. Emma skriver att deras avdelning (1–3,5 år) varje 

dag träffar avdelningen med de äldre barnen (3–5 år) för en gemensam sångstund, ”Detta för 

att stärka gemenskapen mellan avd och göra ngt roligt tillsammans”. Inger skriver att 

”framförallt ska sången och musiken kännas lustfylld och ge oss en gemenskap”. Nästan alla 

svarande pedagoger uppger att musiken är en källa till glädje och att barnen har roligt under 
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sångstunderna. Carin skriver att ”När vi samlas i våra musikstunder skapas en god 

gemenskap i barngruppen och vi pedagoger känner att vi får en god relation med barnen.”. 

Berit uppger att de på hennes avdelning vill att ”barnen ska få med sig en ”sångskatt”, och 

en stor musik glädje från oss!”. Anna skriver att syftet med musikstunderna på hennes 

avdelning är att ”barnen ska ha en rolig o lärorik stund, som väcker deras intresse för 

musikens takt o rörelse”.  

6.8 Identitetsutveckling 
Nästan hälften av de svarande nämner att musiken kan hjälpa barnen till att stärka sina 

identiteter, detta genom olika namnsånger och spontana musikaktiviteter. På Gretas 

avdelning använder de sig av namnsånger ”speciellt när nya barn börjar hos oss. Syfte: Lära 

känna varandra. Stärka barns namnidentitet”. Berit uppger att barnen på hennes avdelning 

ofta och gärna spelar på deras smågitarrer och sjunger under den fria leken. Doris skriver att 

hon och hennes kollegor hör barnen sjunga både ensamma och tillsammans i leken och att 

de då ser hur barnen uppfattar sångerna. Ungefär hälften av de svarande pedagogerna uppger 

att de vill att barnen ska få lära sig traditionella sånger, vilket kan leda till en stärkt identitet. 

Greta beskriver att de sjunger traditionella sånger såsom ”Bä, bä, vita lamm” och att de även 

sjunger traditionella sånger vid våra svenska högtider till exempel jul, lucia och påsk. Även 

Inger skriver att syftet med deras samlingar är att barnen bland annat ska få ”lära gamla 

traditionella sånger”.  

6.9 Takt och rytm 
Mer än hälften av de svarande pedagogerna uppger att de vill uppmärksamma barnen på 

musikens takt och rytm, detta främst genom att klappa takten till sånger och ramsor. Inger 

uppger att de arbetar aktivt med rytm med barnen, barnen får spela på rytminstrument 

utifrån olika svårighetsgrad beroende på ålder och utveckling och de klappar även barnens 

namn vid samlingarna. Två av pedagogerna i vår undersökning uppger att de låter barnen 

spela på olika rytminstrument för att på så sätt uppmärksamma dem på takt och rytm. 

Ytterligare tre pedagoger uppger att de låter barnen spela på instrument men uppger inte att 

syftet är att lära barnen takt och rytm. Carin skriver att på hennes avdelning får barnen ofta 

använda sig av instrument, hon skriver att de då utvecklas motoriskt och även utvecklar sin 

taktkänsla. Anna uppger att syftet med musikstunderna på hennes avdelning är att ”barnen 

ska ha en rolig o lärorik stund, som väcker deras intresse för musikens takt o rörelse”.  

6.10 Lugnande syfte 
Två tredjedelar av pedagogerna uppger att de använder sig av musik för att lugna en stökig 

barngrupp och när barngruppen börjar bli trött och gnällig och behöver omväxling. Greta 

skriver att ”Ibland för att lugna en ’vild’ barngrupp samlas vi på vår matta för att sjunga 

önskesånger!”. På Fionas avdelning använder de sig av musik när de behöver ”bryta av från 

stök och konflikter”. Pedagogerna nämner även att musiken används i övergångar mellan 

olika aktiviteter, till exempel i väntan på maten eller när de ska gå ut, detta för att hålla 

gruppen samlad. Musiken används också som enbart avslappning eller när de känner sig 

glada och uppåt. Carin uppger att ”Musik ska även ge harmoni och glädje”.  

Sammanfattning 
Gemensamt för alla pedagoger i vår undersökning är att de beskriver att de använder sig av 

musik både spontant och planerat och på många olika sätt, med varierande syfte. Musiken 

används inte enbart i syfte att lära sig att sjunga och spela utan även som redskap för 

exempelvis språkutveckling, matematik, kroppsuppfattning, för att lugna och att skapa 

sammanhållning och gemenskap i gruppen. Angående synliggörandet av lärandet för barnen 

är det endast ett fåtal av de svarande pedagogerna som uppger att de arbetar med detta, på 

grund av barnens låga ålder finner pedagogerna det svårt att synliggöra lärandet.  
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Anna uppger att syftet med deras musikstunder är att träna barnens språk, koordination och 

matematik. Hon är en av få pedagoger i vår undersökning som uppger att de synliggör 

lärandet för barnen, detta genom att berömma barnen. För Berit är musiken ett viktigt 

redskap i arbetet med barnen och barnen får ofta spela på olika instrument. Deras syfte är att 

barnen ska få med sig en stor sångskatt från dem och vill att barnen ska få med sig att musik 

kan användas på olika sätt. Carin uppger att de är medvetna om vilken positiv påverkan 

musiken har på barns utveckling och planerar musikstunderna gemensamt i arbetslaget, de 

har aktivt valt att inte diskutera lärandet med barnen på grund av deras låga ålder. På Doris 

avdelning använder de mycket musik i sin verksamhet och genom att observera barnen 

under den fria leken kan de se vad barnen tagit till sig för nya kunskaper och utifrån det 

synliggöra lärandet för barnen. Emma lägger stor vikt på musiken som ett redskap för att 

stärka gemenskapen både i den egna gruppen och mellan avdelningarna. Fiona uppger att de 

använder musiken som ett redskap för att träna svenskan hos de barn som har annat 

modersmål än svenska och de arbetar även mycket med musikens takt och rytm. Greta 

beskriver musiken som ett redskap att på olika sätt stärka barnens identiteter, bland annat 

genom namnsånger, traditionella sånger och önskesånger där barnen blir sedda och 

bekräftade. På Hildas avdelning får barnen vara med och planera musikstunderna utifrån 

sina intressen och musiken är en stor del i deras verksamhet. Inger är den pedagog som 

använder musiken mest aktivt i arbetet med barnen av pedagogerna i vår undersökning, hon 

har uppgett att de arbetar med alla delar som vi skrivit om i vår resultatdel förutom 

synliggörandet av lärandet.  

 

Nedan följer en diskussion om vad som framkommit genom self-reportsen vi fick in, kopplat 

till tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt. 
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7. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuterar vi de resultat vi fått fram genom svaren vi fått in. Vi jämför 

resultaten med varandra, med vad som står i läroplanens mål, vad vi har för egna 

erfarenheter och vad tidigare forskning visat på. Vi kommer även att diskutera hur valet av 

metod har påverkat resultatet av vår undersökning, vad vi ser för didaktiska konsekvenser 

och möjliga utgångspunkter för fortsatt forskning utifrån de resultat vi fått fram genom vår 

undersökning. 

7.1 Resultatdiskussion 
Vi ville undersöka vilket syfte ett antal pedagoger i olika förskolor uppger att de har med 

sina musikstunder och om de kan se att barnen tar till sig kunskaper genom musiken. Vi 

fann att musikstunderna ofta är planerade och har ett syfte men oftast är inte huvudsyftet att 

lära barnen att sjunga utan musiken är främst ett redskap att utveckla bland annat språket, 

kroppsuppfattningen, matematiken, stärka identiteten och gruppkänslan. Vi fann även att 

alla musikstunder inte alltid är planerade med ett bakomliggande syfte, men att det ofta 

uppkommer spontana musiktillfällen i vardagen som pedagogerna tar tillvara på.  

7.1.1 Synliggörande av lärandet 
Den utvecklingspedagogiska teorin bygger delvis på lärandets objekt och lärandets akt, 

alltså vad som ska läras och hur man går tillväga (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). De menar att om pedagogerna har ett klart syfte med musikaktiviteten kan 

det leda till ett lärande, men då bör pedagogerna uppmärksamma barnen på vad syftet är 

med musikaktiviteten. I vår undersökning uppger endast ett fåtal av pedagogerna att de 

medvetet synliggör lärandet för barnen, de uppmärksammar barnen på det tänkta lärandet 

genom de vardagliga samtalen och genom att de bekräftar barnens utveckling med beröm. 

Wallerstedt (2008) menar att fokus under musikstunderna ofta hamnar på görandet istället 

för lärandet, vilket många av pedagogerna i vår undersökning stärker genom att de inte 

synliggör lärandet för barnen och då hamnar istället fokus på görandet. Pedagogerna i vår 

undersökning arbetar främst på småbarnsavdelningar och uppger att det är svårt att göra en 

återkoppling till syftet med barnen på grund av deras låga ålder. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) menar att som pedagog bör man synliggöra det tänkta lärandet för 

barnen genom till exempel reflekterande frågor men man bör även ha en tilltro till barnets 

förmåga att själv skapa förståelse i samspel med andra barn och vuxna. Detta kan till 

exempel ske i barnens spontansång då de ofta bearbetar sina upplevelser (Bjørkvold, 2005).  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning hade vi ibland svårt att uppfatta syftet bakom 

vissa val av sånger och kunde inte heller uppfatta att pedagogerna synliggjorde det tänkta 

lärandet för barnen. Detta visade sig även i vår undersökning, att det är väldigt få av 

pedagogerna som synliggör sitt syfte för barnen då de upplever att det är svårt på grund av 

barnens låga ålder. Anna skriver att hon tycker det är svårt att synliggöra lärandet med tanke 

på att barnen är så små, men att det är något de aktivt strävar efter att bli bättre på. En möjlig 

slutsats är att de flesta pedagogerna behöver bli bättre på att synliggöra sitt syfte, för att på 

så sätt medvetandegöra lärandet för barnen och synliggöra lärandet för föräldrarna. Genom 

att synliggöra syftet bakom olika aktiviteter i förskolan för barnens föräldrar så kan kanske 

förskollärarnas yrkesstatus höjas, då även föräldrarna blir upplysta om det pedagogiska 

arbete som ligger bakom aktiviteterna i förskolan. Tyvärr uppfattar vi att det finns många 

förutfattade meningar om förskolläraryrket, till exempel att det bara handlar om att leka och 

passa barn, dessa förutfattade meningar hade kanske kunnat motverkas genom att synliggöra 

lärandet i förskolan.  



19 

 

7.1.2 Musik som redskap 
”Musik är ett ämne vi pedagoger anser är viktigt för barnens lärande, då det finns mycket de 

kan ta till sig genom musiken. Beroende av sammanhanget kan de utvecklas i många 

områden”, så skriver Carin, en av pedagogerna i vår undersökning. Samtliga pedagoger i vår 

undersökning uppger att de dagligen använder musiken både i spontana och planerade 

aktiviteter. Fyra av pedagogerna uppger att de anser musiken vara ett viktigt redskap i sitt 

arbete, dels på grund av att de upplever att barnen lär sig mycket på så sätt men även på 

grund av att läroplanen som är förskolans styrdokument kräver det. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010, s. 7) under förskolans uppdrag står följande: 

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 

och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande.  

 

Detta tyder på att ovan nämnda pedagoger är väl medvetna om läroplanens uppdrag och de 

verkar sträva efter att använda musiken både som innehåll och som ett redskap för att kunna 

nå sina mål i verksamheten. Att pedagogerna i vår undersökning inte fokuserar så mycket på 

musiken som innehåll kan bero på att vi främst efterfrågade hur de använder sig av musiken 

som ett redskap. Darrow (2010) menar att musiken kan användas som ett redskap för att lära 

eller förstärka mycket av det som pedagogerna har som syfte att förmedla till barnen, såsom 

former, färger, siffror, talföljd och prepositioner.   

 

Flera pedagoger i vår undersökning uppger att de ofta använder musiken för att lugna eller 

samla ihop barngruppen, de sjunger då bland annat önskesånger och ramsor. Uddholm 

(1993) menar att genom att pedagogerna samlar barnen till en musikstund där tempot i 

början är högt kan barngruppen lugnas genom att successivt minska tempot i takt med att 

barnen blir lugnare. Ute på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att musiken 

ibland används för att lugna barngruppen eller för att få den samlad genom att låta dem 

”dansa av sig”. I vår undersökning uppger Greta att de på hennes avdelning ibland använder 

musiken spontant för att lugna ner barngruppen när den blir för vild, de samlas då på sin 

matta för att sjunga önskesånger. I vår undersökning och utifrån egna erfarenheter tyder 

detta på att musiken kan användas som ett effektivt redskap för att lugna barngruppen. 

 

När vi ringde runt till pedagogerna för att höra om de var intresserade av att svara på vår 

self-report fick vi avslag av en pedagog med förklaringen att de ”använder inte musik så 

mycket eftersom barnen är för små”, detta skulle kunna bero på att de inte fått tillräckligt 

med kunskap om hur man kan använda sig av musiken i det pedagogiska arbetet och därför 

känner sig osäkra. En annan möjlig slutsats är att de kanske inte använder musiken som 

redskap för att förmedla andra kunskaper, men att de antagligen sjunger med barnen för 

sjungandets skull utan andra bakomliggande syften. Uddholm (1993) menar att minskad 

utbildning inom musik påverkar musikanvändandet negativt ute i verksamheten. 

Pedagogerna får inte längre tillräckligt med kunskaper och övningar om hur musiken kan 

användas på bästa sätt i verksamheten. Uddholm menar att musiken för många pedagoger 

innebär prestationsångest och att de därför drar sig för att använda sig av musiken i 

verksamheten, vilket leder till minskad musikanvändning i förskoleverksamheten. En möjlig 

slutsats är att detta hade kunnat förebyggas genom att pedagogerna hade fått mer 

information och praktiska kunskaper inom ämnet under sin utbildning.  

 

Efter att ha läst musikspecialiseringen har vi personligen blivit uppmärksammade på hur 

användbar musiken verkligen är och hur mycket barnen kan utvecklas genom ett medvetet 
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musikanvändande i förskolan. Vi har genom tidigare forskning funnit att musikens roll i 

lärarutbildningen har minskat drastiskt sedan 1970-talet och det ser ut som att trenden 

fortsätter (Sundin, 2007). I den nya lärarutbildningen kommer exempelvis inte längre 

förskollärarstudenter att kunna välja musik som tillval på Högskolan i Borås, som 

lärarstudenter kan. Enligt läroplanen för förskolan ska musiken fungera både som innehåll 

och metod för att främja barnens lärande och utveckling, utifrån detta anser vi att det är en 

fördel om förskollärarstudenter kan välja musik som tillval även i fortsättningen.  

7.1.3 Barns inflytande i förskoleverksamheten 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att utifrån den 

utvecklingspedagogiska teorin ska man som pedagog utgå ifrån barnens erfarenhetsvärld 

och intressen, både för att lära känna sin barngrupp och för att kunna rikta deras 

uppmärksamhet mot ett tänkt lärande. Av de pedagoger som ingått i vår undersökning 

uppger drygt hälften av dem att barnen på något sätt får vara med och påverka innehållet i 

verksamheten. Hilda uppger att barnen på hennes avdelning får vara med och planera 

musikstunderna utifrån sina intressen, vilket för tillfället är melodifestivalen och barnen 

sjunger och uppträder för varandra med dessa låtar. Det tänkta lärandet, lärandets objekt, 

kan i detta fall vara att stärka barnens självkänsla, detta genom att låta dem uppträda inför 

sina kompisar med en självvald låt som de känner sig bekväma med, vilket blir lärandets akt.  

Persson och Wiklund (2007) menar att det är viktigt att utgå ifrån barnens intressen i 

verksamheten för att barnen ska uppfatta aktiviteterna som meningsfulla och därmed kunna 

ta till sig det tänkta lärandet. Det både Persson och Wiklund (2007) och Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp har vi läst mycket om under vår 

utbildning, men under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi tyvärr inte sett att 

pedagogerna utgår ifrån barnens intressen i de planerade musikaktiviteterna. Av de 

deltagande pedagogerna i vår undersökning är det endast en som uppger att de på hennes 

avdelning låter barnen vara med och planera innehållet i musikstunderna. Det är positivt att 

se att det faktiskt förekommer men synd att det är så sällsynt, med tanke på att det faktiskt 

står i läroplanen för förskolan att barnen aktivt ska få delta och att det är barnens intressen 

som bör ligga till grund för planeringen av verksamheten (Skolverket, 2010).  

 

I vår undersökning uppgav drygt hälften av de svarande att de arbetar utifrån barnens 

intressen och en pedagog uppger att de låter barnen vara med i planeringsprocessen. Våra 

egna erfarenheter utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att barnen ofta tar 

initiativ till egna musikföreställningar och pedagogerna hakar på och uppmuntrar barnen till 

detta. Något annat som vi upplevt ute på vår VFU är att barnen ofta tar initiativ att lyssna på 

cd-skivor och att förskolan har några av barnens favoritartister på cd-skivor som barnen har 

fri tillgång till. I vår undersökning uppgav två tredjedelar av de svarande pedagogerna att 

barnen får lyssna på cd-skivor på eget initiativ, vilket stämmer väl överens med den bild vi 

har fått av verksamheten. Resultatet i vår undersökning visar att pedagogerna tar tillvara på 

barnens spontana initiativ till musik men att de planerade aktiviteterna oftast är planerade av 

pedagogerna utan barnens deltagande. Detta tyder på att barnen till viss del har inflytande i 

förskoleverksamheten, vilket är positivt men eftersom det är något som läroplanen 

föreskriver borde pedagogerna sträva efter att barnen får ett större inflytande i 

verksamheten. När barnen upplever att de får vara med och påverka verksamheten så kanske 

de upplever den som mer lustfylld och meningsfull vilket i sin tur påverkar deras lärande 

positivt.  

7.1.4 Språkutveckling 
I läroplanen för förskolan står det att det är förskollärarens ansvar att stimulera barnens 

språk och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2010). Gemensamt för nästan alla 



21 

 

pedagoger i vår undersökning är att de använder musiken som ett redskap för att utveckla 

barnens språk. De uppger att de medvetet väljer sånger och ramsor som ska stimulera 

barnens språkutveckling. Jederlund (2002) lyfter fram ett språkutvecklingsprojekt som 

Stoor, Rubenson och Örtensjö genomfört som visar att ett medvetet arbete med bland annat 

sång och musik påverkar den kommande läs- och skrivinlärningen positivt. I reportaget 

”Sång får barn att mogna fortare” medverkar Blank (2010) som har funnit att barn som 

sjunger mycket har ett utvecklingsmässigt försprång både språkligt och kognitivt jämfört 

med jämnåriga som inte sjunger i samma utsträckning.  

 

Flera av pedagogerna i vår undersökning uppger att de använder tecken och olika material 

för att förtydliga sångernas innehåll, ett par av pedagogerna uppger att de har sett att barnen 

har tagit till sig innebörden av tecknen och använder sig spontant av dem. Hammershøj 

(1997) anser att vid sångstunder med små barn bör textinnehållet förstärkas med rörelser för 

att på sätt stödja språkinlärningen. Vesterlund (2003) menar att genom att använda tecken 

som stöd eller olika textförstärkande rörelser till sångerna så får barnen en kroppslig 

upplevelse av orden som kan underlätta förståelsen av nya ord. Ett par av pedagogerna i vår 

undersökning skriver att sånger och ramsor är bra språkträning och extra viktig för barn med 

annat hemspråk än svenska. Enligt Widmark (2007) kan rim, ramsor och sånger kan vara ett 

sätt att väcka barnens intresse för det nya språket och dess rytmer och språkljud. Rim och 

ramsor kan även användas för att underlätta hittandet och urskiljandet av språkets 

språkmelodi enligt Vesterlund.  

 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 10) ska förskolan sträva efter att varje 

barn ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp”. Nästan hälften av pedagogerna i 

vår undersökning uppger att de använder sig av traditionella sånger i sina barngrupper. 

Jederlund (2002) menar att om man som pedagog arbetar med textens innehåll i dessa 

sånger så kan det leda till att barnen får ett utökat ordförråd, eftersom det i gamla visor 

förekommer ord som inte längre används i det vardagliga språket, till exempel 

”helgdagsrock”. I vår undersökning skriver Greta att de på hennes avdelning sjunger 

traditionella sånger som ”Bä, bä vita lamm” för att utveckla barnens språk. Gottberg (2009) 

hävdar att det är en större språklig utmaning för barnen när de i sånger använder sig av ord 

de inte använder i vardagen. Enligt Vesterlund (2003) så är det viktigt att pedagogen lyssnar 

in barnen för att se så att de inte har missuppfattat innehållet, exempelvis när de sjunger den 

ovan nämnda sången. Det är även viktigt att pedagogen artikulerar extra tydligt i arbetet med 

små barn så att inte barnen lär sig fel. Sundin (2007) anser att om pedagogerna har som syfte 

att barnen ska utveckla sitt språk eller något språkljud så kan detta till exempel göras genom 

att sjunga. 

 

Både Jederlund (2002) och Vesterlund (2003) menar att när pedagogernas syfte med 

musikstunderna är att barnen ska utveckla sitt språk, bör fokus ska ligga på det lustfyllda 

lärandet eftersom det är lättare att ta till sig kunskaper när man har roligt och då fokus flyttas 

från svårigheterna. Enligt Bjørkvold (2005) kan barn som har talsvårigheter eller barn som 

ännu inte kan hantera talspråket ofta kommunicera via sång. Dahlbäck (2011) menar att i 

sånger eller ramsor finns det ofta en tydlig rytm i orden vilket gör att det blir lättare för 

barnen att komma ihåg texterna. Detta är även något som Vesterlund (2003) hävdar, att finns 

det en tydlig rytm att utgå ifrån underlättar det ihågkommandet av texten. I vår undersökning 

uppger Fiona att de i arbetet med barn med annat hemspråk än svenska använder sig av de 

enklaste sångerna och ramsorna även för de större barnen, på grund av att de endast kan lite 

svenska. Vesterlund menar att det gäller att avväga vad för ramsor och sånger som ska 

användas i verksamheten och framför allt i arbetet med barn som har svenska som 

andraspråk. Hon menar vidare att som pedagog bör man tänka på hur det svenska språket 
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används så att det läggs på en lagom nivå, varken för lätt eller för svårt för att kunna behålla 

barnens intresse.  

 

En möjlig slutsats är att det kan finnas många likheter i upplägget av musikstunderna när 

man arbetar med barn med andraspråksinlärning, barn med talsvårigheter och i arbetet med 

små barn som ska lära sig det talade språket. Vi drar slutsatsen att i arbetet med dessa barn 

kan med fördel sånginnehållet förstärkas genom tecken eller material som förtydligar det 

språkliga innehållet. De sånger och ramsor som används bör även ha en tydlig rytm och 

språkmelodi för att barnen lättare ska kunna ta till sig det svenska språket. Utifrån vad 

Vesterlund (2003) hävdar skulle en möjlig slutsats kunna vara att Fiona kanske lägger den 

språkliga nivån för lågt med tanke på barnens ålder. Små barn förstår mer än vad de kan ge 

uttryck för (Evenshaug & Hallen, 2001), detsamma gäller antagligen barn med annat 

modersmål. Vi drar parallellen till vår relation till det engelska språket, när vi hör eller läser 

något på engelska så förstår vi utan större problem, men när vi själva vill uttrycka oss på 

engelska så blir det genast mycket svårare och man spänner sig för att man inte vill skämma 

ut sig genom att säga fel, ofta blir följden att man då istället är tyst. Om vi hade blivit 

bemötta med en språknivå långt under den nivå som är passande för vår ålder på grund av att 

vi inte kunde uttrycka oss på den nivån hade vi antagligen tagit illa upp, därför drar vi 

slutsatsen att det är möjligt att även barn som de på Fionas avdelning kanske känner att 

deras förmåga att förstå underskattas. Givetvis behöver barnen lära sig språkets grunder men 

de behöver samtidigt utmanas för att nå sin fulla potential i språkutvecklingen. 

7.1.5 Matematik och kroppsuppfattning 
I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förståelse för bland annat läge och riktning och även en grundläggande förståelse för antal 

och ordning (Skolverket 2010). Nästan alla av de svarande pedagogerna i vår undersökning 

uppger att de använder sig av musik i ett matematiskt syfte, men det är endast några få 

pedagoger som uppger att de medvetet väljer sånger utifrån ett matematiskt perspektiv. De 

söker då efter sånger eller ramsor med matematik i innehållet, det kan vara sånger och 

ramsor där talföljden blir tydlig eller där barnen får räkna sina olika kroppsdelar. Enligt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) är det viktigt att pedagogerna verkligen 

synliggör det tänkta lärandet för barnen, så att det blir medvetna om att det är matematik och 

kroppsdelarna de lär sig. Anna uppger i vår undersökning att de på hennes avdelning 

använder sig av en sång där de benämner och räknar kroppsdelarna, barnen lär sig då sätta 

ord på sina kroppsdelar och genom att uppmärksamma barnen på antalen får de ”matte på 

köpet”. Anna skriver även att de på hennes avdelning uppmärksammar barnen på vad de lärt 

sig genom att tala om för dem att de blivit duktiga på att räkna. Detta tyder på att de kanske 

inte har matematiken som huvudsyfte med denna sång, men eftersom de synliggör det 

matematiska lärandet för barnen blir det mer än ”matte på köpet” då barnen faktiskt blir 

medvetna om att de har lärt sig räkna samtidigt som de blir säkrare på sina kroppsdelar. 

Persson och Wiklund (2007) menar att barnen behöver bli uppmärksammade på att det är 

matematik som de lär sig och att det inte är något som ska luras i barnen. För att barnen ska 

kunna utveckla en förståelse för matematik måste de först få syn på matematiken i sin 

omgivning och detta måste ske på deras nivå.  

 

Inger i vår undersökning skriver att hon och hennes kollegor har sett att barnen blivit säkra 

på olika prepositioner efter att de arbetat medvetet med detta genom olika sånger. Hon 

skriver dock inget om att de synliggör lärandet för barnen utan uppger endast att de som 

pedagoger har sett att barnen efter en längre tid blivit säkra på bland annat över och under. 

Detta tyder på att barnen har tagit till sig kunskaper även då pedagogerna inte synliggjort 
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lärandet, men tidigare forskning visar att barnen skulle kunna få vidare kunskaper om de 

också blivit medvetna om vad de lärt sig. 

 

Ett av strävansmålen i läroplanen för förskolan är att varje barn ”utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” (Skolverket 2010, s. 10). Nästan hälften av 

pedagogerna skriver att de medvetet väljer sånger och ramsor för att utveckla barnens 

motorik, koordination och kroppsuppfattning. Granberg (1994) menar att genom att använda 

olika rörelsesånger och ramsor innehållande kroppsdelarna i verksamheten blir barnen 

uppmärksammade på de olika kroppsdelarna på ett lustfyllt sätt. I vår undersökning är detta 

något som Berit uppger, att de på hennes avdelning har använt sig av olika rörelsesånger för 

att uppmärksamma barnen på sina olika kroppsdelars namn och plats och hon har sett att det 

verkligen har gett resultat. Enligt Evenshaug och Hallen (2001) så är rörelser och sång nära 

sammankopplat för barn och att de rör sig när de sjunger är en naturlig reaktion för dem. 

Detta är något som även Granberg (1994) har funnit, hon menar vidare att barnens 

kroppsmedvetenhet och fysiska förmåga har en stark koppling till deras självförtroende och 

självkänsla. Hon menar att genom att använda kroppen till musiken aktiveras muskel- och 

rörelsesinnet vilket bidrar till en ökad kroppslig medvetenhet. En möjlig slutsats utifrån detta 

är att rörelsesånger är ett bra tillvägagångssätt för att nå pedagogernas tänkta syfte med 

musikstunderna, vilket i det här fallet är att utveckla barnens kroppsliga medvetenhet. 

7.1.6 Stärka gemenskapen 
Att få sjunga tillsammans med andra ger en känsla av samhörighet och är 

identitetsskapande, detta enligt Jederlund (2002). I vår undersökning uppger mer än hälften 

av de svarande pedagogerna att de anser att musiken är viktig för stärkandet av 

gemenskapen i gruppen. Inger skriver att för dem på hennes avdelning är musikens främsta 

syfte att ge dem glädje och stärka gemenskapen. Emma skriver att de på hennes avdelning 

träffar en annan avdelning varje dag för att stärka gemenskapen mellan avdelningarna 

genom att dela en lustfylld musikstund. Granberg (1994) menar att när barnen är delaktiga i 

olika musikaktiviteter så utvecklas deras identiteter som gruppmedlemmar samtidigt som 

gruppkänslan stärks. Carin skriver att både gemenskapen i barngruppen och relationen 

mellan pedagog och barn stärks genom musikstunderna. Att pedagogerna upplever att de får 

en god relation med barnen genom musikstunderna kan enligt Uddén (2004) bero på att 

musiken skapar en god gemenskap. Hon menar att när barnen känner sig trygga i gruppen 

leder det till att det blir lättare att skapa bra relationer, både mellan barnen och mellan barn 

och pedagoger. Vesterlund (2003) menar att om musikstunden är rolig så bidrar det till att 

gemenskapen stärks i barngruppen då barnen delar en glädjefull upplevelse. I vår 

undersökning uppger mer än hälften av de svarande pedagogerna att när de har roligt 

tillsammans i olika musikaktiviteter, både spontana och planerade, så stärks gemenskapen i 

gruppen. Nästan alla pedagoger i vår undersökning uppger att musiken är en källa till glädje 

hos dem och att de upplever att barnen har roligt under sångstunderna.  

 

Utifrån tidigare forskning, egna erfarenheter och resultaten i vår undersökning drar vi 

slutsatsen att musik kan skapa gemenskap, inte bara mellan barn, utan mellan människor i 

alla åldrar. Genom att till exempel gå på en konsert eller sjunga i en kör skapas en 

gemenskap mellan alla som är där och den gemensamma musikupplevelsen skapar 

samhörighet. Konsertdeltagarnas eller körmedlemmarnas bakgrund spelar ingen roll, de 

möts på lika villkor genom musiken där de delar en glädjefylld upplevelse. 

7.1.7 Identitetsutveckling 
Ett mål som förskolan ska sträva efter är att ”varje barn utvecklar sin identitet och känner 

trygghet i den” (Skolverket, 2010, s. 9). Nästan hälften av de svarande pedagogerna i vår 
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undersökning uppger att musiken kan hjälpa barnen att stärka sina identiteter, detta genom 

olika namnsånger och spontana musikaktiviteter. Granberg (1994) tar upp att genom att 

sjunga namnsånger och vid användningen av namnramsor så stärks barnens identitet och 

varje barn uppmärksammas, samtidigt som gruppkänslan stärks. Enligt Bjørkvold (2005) 

kan barnen genom sången berätta vilka de är och hur de upplever sig själva och sin 

omgivning. I vår undersökning uppger pedagogerna att barnen ofta börjar sjunga och spela 

musik på eget initiativ. Doris skriver att hon och hennes kollegor hör barnen sjunga både 

ensamma och tillsammans i leken och att de då ser hur barnen uppfattar sångerna de sjungit i 

musiksamlingarna. Detta tolkar vi utifrån Bjørkvold som menar att barnen bearbetar 

musikstunderna i den fria leken genom spontansång och testar sig fram i sökandet efter sin 

egen identitet. Även Hammershøj (1997) menar att barn ofta bearbetar sina upplevelser 

genom sången, de förstärker även ofta vad de gör genom spontansången. För små barn kan 

spontansången vara att de till exempel låter ”brum brum” när de kör med leksaksbilen och 

när barnen blir lite äldre utvecklas spontansången till mer berättande sång.  

 

Enligt Fagius (2007) så utvecklas barnens identitet när de får ta del av tidigare generationers 

sånger, de skapar då även en kulturell identitet. Detta är även något som Jederlund (2002) tar 

upp, att det kulturella arvet leder till ett identitetsskapande hos barnen. I vår undersökning 

uppger Berit att de på hennes avdelning vill att barnen ska få med sig en sångskatt och en 

stor musikglädje från dem. Bjørkvold (2005) menar att när barnen får ta del av många olika 

sånger utvecklas deras sångrepertoar, vilket gör att de har ett större musikaliskt förråd att 

utgå ifrån i sitt eget musikskapande. Enligt Sundin (2007) gör barn ingen klar skillnad 

mellan det talade språket och sången. I leken flyter de ofta samman och används i ett 

samspel.  

 

När vi genom utbildningen blev uppmärksammade på vad spontansång är, så såg vi det 

överallt ute i förskoleverksamheten. Vi upplever det som att sång och språk verkligen 

används i ett samspel av barnen. De sjunger ofta vad de gör och vad de vill förmedla, även 

när de inte finns någon speciell mottagare. När vi har varit ute i verksamheten har vi upplevt 

att barnen ofta berättar handlingen i leken via sång, detta tyder på att musiken är viktig för 

barnen och att de genom den skapar sina identiteter och bearbetar sina upplevelser. Även för 

vuxna är sång och musik framträdande vid alla stora händelser i livet, till exempel vid dop, 

begravning, giftermål och andra högtider, detta tyder på att det inte bara är barnen som 

bearbetar sina upplevelser med hjälp av musiken. 

7.1.8 Traditionella sånger  
Enligt läroplanen är det förskolans uppdrag att överföra ett kulturarv från en generation till 

nästa, innehållande bland annat traditioner, historia och språk (Skolverket, 2010). Ungefär 

hälften av pedagogerna i vår undersökning uppger att de sjunger traditionella sånger med 

barnen i sina verksamheter. Inger uppger att ett av syftena med deras musikstunder är att 

barnen ska få ta del av gamla traditionella sånger. Många föräldrar kanske förväntar sig att 

även deras barn ska få tillgång till de sånger som de är uppväxta med och som räknas som 

traditionella. Fagius (2007, s. 83) skriver att ”Sånger är som vandringspokaler och 

stafettpinnar som måste lämnas vidare.”, vi tolkar det som att hon menar att barnen måste få 

ta del av tidigare generationers kulturarv för att på det sättet växa som personer. En möjlig 

slutsats av detta skulle kunna vara att genom att sjunga äldre sånger med ord och uttryck 

som inte längre används i vardagen kan barnen blir uppmärksammade på hur det var förr i 

tiden och därmed har förskolan varit en bidragande faktor till att kulturarvet förs vidare. I 

vår undersökning skriver Greta att de på hennes avdelning både sjunger traditionella 

barnvisor och uppmärksammar våra svenska traditionella högtider. Hon uppger inte syftet 
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med detta men det skulle kunna vara för att de vill föra kulturarvet vidare och gör det genom 

att uppmärksamma de traditionella högtiderna och sjunga de tillhörande sångerna. 

 

Jederlund (2002) menar att sång- och danslekar är ett bra sätt att dels hålla liv i det egna 

kulturarvet, men också att ta del av andra kulturer. I läroplanen för förskolan står det att 

”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att 

barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” 

(Skolverket, 2010, s. 6). Endast två av de svarande pedagogerna i vår undersökning uppger 

att de har barn med annat modersmål än svenska men varken de eller de andra svarande 

pedagogerna lyfter att de tar del av andra kulturers traditioner. Vi funderar på om det beror 

på att de glömt nämna det eller att det inte förekommer på förskolorna på grund av att det 

inte finns barn med annat kulturellt ursprung på deras avdelningar. Enligt läroplanen är det 

förskolans uppdrag att barnen tar del av andra kulturer, detta blir kanske mer naturligt om 

det finns barn från andra kulturer representerade i barngruppen.  

 

Vår uppfattning är att allt mindre musik i både förskollärarutbildningen och 

förskoleverksamheten kommer leda till att det musikaliska kulturarvet blir lidande. Om 

barnen inte får musikalisk stimulans i sin hemmiljö så läggs ett stort ansvar på förskolan. 

Tyvärr får musiken minimalt utrymme i förskollärarutbildningen, vilket gör att pedagogerna 

inte längre känner sig trygga med att använda sig av musiken i verksamheten, detta är något 

som flera forskare tar upp. Med minskad musik i lärarutbildningen blir det svårt för 

pedagogerna att uppfylla läroplanens mål där musiken ska användas för att främja barnens 

utveckling. Trots föräldrars förväntningar och de mål som står i läroplanen för förskolan står 

det inget om musik eller estetik i lärarstudenters utbildningsplan. 

7.1.9 Takt, rytm och lustfyllt lärande 
Dahlbäck (2011) menar att det finns ett tydligt samband mellan rytmkänslan och förmågan 

att läsa, arbetar pedagogerna medvetet med rytm i förskolan har detta visat på goda resultat 

när barnen sedan ska lära sig läsa. I vår undersökning uppger ungefär hälften av 

pedagogerna att de medvetet använder takt och rytm tillsammans med barnen, detta sker till 

exempel genom att de klappar takten till ramsor och sånger. Vesterlund (2003) har funnit att 

det är lättare att få med sig barnen i musikstunderna om de innehåller rörelser. Hon menar 

även att för att få barnen engagerade i musikstunden är det viktigt att pedagogen visar att 

hon själv tycker att det är roligt. Om pedagogen har inlevelse och utstrålar glädje och positiv 

energi så smittar det av sig på barnen och de tycker också att musikstunden är rolig 

(Granberg, 1994). I vår undersökning skriver Anna att syftet med deras musikstunder är att 

väcka barnens intresse för takt och rörelse, samt att de ska ha en rolig stund tillsammans. En 

möjlig slutsats vi kan dra är att pedagogernas engagemang är av stor vikt för hur barnen 

kommer att uppfatta aktiviteterna, om pedagogerna lever sig in i aktiviteterna så väcks 

barnens intresse att göra detsamma. Om barnen tycker att aktiviteterna är roliga så tar de 

lättare till sig kunskaperna som pedagogerna vill förmedla (Vesterlund, 2003). Darrow 

(2010) hävdar att när pedagogerna använder sig av musikaktiviteter för att förmedla andra 

kunskaper så blir det för barnen ett lustfyllt sätt att lära sig. Hon menar vidare att detta kan 

påverka barnens framtida inställning till lärande positivt. På Ingers avdelning fick barnen i 

uppgift att via målning förmedla vilken känsla de fick när de lyssnade på klassisk musik. 

Inger uppger att resultatet var fantastiskt, vilket tyder på att pedagogerna på Ingers 

avdelning måste ha varit väldigt engagerade då de lyckats väcka sådant intresse hos barnen. 

 

Endast två av de svarande pedagogerna i vår undersökning uppger att de låter barnen 

använda instrument för att på så sätt utveckla deras takt- och rytmkänsla. Carin i vår 

undersökning har uppmärksammat att barnens motorik utvecklas då de själva får spela på 
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instrument. Darrow (2010) visar på att när barn spelar på vissa instrument så kan deras fin- 

och grovmotorik utvecklas genom att de får träna sin koordination. Även Vesterlund (2003) 

menar att barnens fin- och grovmotorik utvecklas på ett lustfyllt sätt när de själva får spela 

på instrument. Granberg (1994) menar att när barnen deltar i olika rytmikövningar måste det 

ske på deras villkor och utvecklingsnivå för att det ska vara lustfyllt. I vår undersökning 

uppger Inger att de på hennes avdelning aktivt låter barnen arbeta med rytm på olika sätt och 

utifrån olika svårighetsgrader, beroende på ålder och utvecklingsnivå. Granberg menar 

vidare att om barnen upplever rytmikövningarna som lustfyllda kan detta leda till att barnen 

lär känna sin kropp och bygger upp sitt självförtroende och sin självkänsla samtidigt som de 

utvecklas som individer och som gruppmedlemmar. Utifrån den forskning som finns om 

rytmikens betydelse för barnens utveckling och utifrån de svar vi fått in i vår undersökning 

kan vi dra slutsatsen att det skulle vara bra med mer utbildning inom området. För att 

pedagogerna ska känna sig säkra inom musik och rytmik och för att kunna engagera barnen 

kan det underlätta om de har kunskaper som lämpar sig inom ämnet. Under vår 

musikspecialisering fick vi många tips och idéer på hur man som pedagog kan arbeta med 

rytmik med de små barnen. I arbetslivet har vi sedan, inom musiken och dess 

användningsområde, en fördel jämfört våra kurskamrater som valde en annan specialisering 

och kommande förskollärarstudenter som inte kommer få möjligheten att välja musik som 

tillval. Från och med år 2013 kommer inte längre musik kunna väljas som tillval av 

förskollärarestudenter i Borås, den musik som återstår i utbildningen är då ett fåtal 

workshops med en musiklärare. Detta anser vi är alldeles för lite då vi genom 

musikspecialiseringen fick många användbara redskap inför vår kommande yrkesroll och då 

det enligt läroplanen är vårt uppdrag att främja barns utveckling och lärande, genom bland 

annat sång och musik (Skolverket, 2010). 

  

7.2 Metoddiskussion 
Vi använde oss av self-report som redskap och känner att det passade bra till vårt syfte som 

var att undersöka ett antal pedagogers syfte med sina musikstunder i förskolan. Vi känner 

oss nöjda med de svar vi fick in och känner att de stämmer överens med vårt syfte. En fördel 

med att använda oss av self-report som redskap var att vi kunde nå ut till många pedagoger 

på kort tid och att de kunde uttrycka sig fritt utan påverkan från oss. Vid användandet av 

self-report är det dock av stor vikt hur engagerade de svarande är för hur utförligt de svarar 

(Berg, 1999). Detta är något som vi märkte av i vår undersökning då vissa svar var mer 

utförliga än andra. Vissa svar överraskade oss positivt då pedagogerna lyfte aspekter av 

musikanvändandet som vi inte förväntat oss. Medan vissa svarade att de arbetade med musik 

men tyvärr inte så detaljerat angående arbetssättet som vi hade önskat. En nackdel var att vi 

inte hade möjlighet att be dem utveckla svaren i efterhand. En annan nackdel var att vi fick 

ett ganska stort bortfall, vilket kanske hade kunnat undvikas om vi hade åkt ut till 

förskolorna som via telefon var positiva till att delta och lämnat ut self-reportsen 

personligen. Vi hade då kunnat få större kontroll över insamlingen, om vi även hade åkt ut 

till förskolorna och hämtat svaren. 

 

Ifrån ena kommunen fick vi ett bortfall på grund av tidsbrist, detta fick vi veta redan då vi 

ringde runt. Från den andra kommunen fick vi endast in två svar, varför vet vi inte då flera 

förskolor lovade att ställa upp. En förskola uppgav att de inte använder så mycket musik då 

barnen är för små, vilket kan vara anledning till att de valde att inte svara. Eftersom vi bara 

fick in två svar från den ena kommunerna så kunde vi inte göra någon jämförelse 

kommunerna emellan då vi inte kan vara säkra på att svaret är representativt för hela 

kommunen. Flera av de svarande pedagogerna hade inte heller uppgett hur länge de varit 
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verksamma eller sin utbildningsnivå, vilket innebar att vi inte heller kunde se några mönster 

i användandet av musik och om det hade någon betydelse vilken utbildning de hade. 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 
Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på pedagogernas syfte med musikstunderna 

och om de synliggör lärandet för barnen som sker genom musiken. Pedagogerna i vår 

undersökning uppgav att de oftast har ett syfte med musikstunderna och att de observerat att 

barnen tagit till sig mycket nya kunskaper genom musiken, men det var få som nämnde att 

de synliggör lärandet för barnen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar 

att pedagogerna på olika sätt kan rikta barnens uppmärksamhet mot det tänkta lärandet 

genom att själva ha ett tydligt syfte med aktiviteterna. Synliggörs inte det tänkta lärandet för 

barnen så går en stor del av barnens lärande förlorat. Utifrån den forskning vi tagit del av har 

vi blivit uppmärksammade på att det är viktigt att man som pedagog synliggör lärandet för 

barnen för att de själva ska bli medvetna om sin egen utveckling. För att man som pedagog 

ska kunna förmedla lärandet till barnen är det dock viktigt att själv vara medveten om hur 

användbar musiken faktiskt är, inte bara i musiksyfte, utan även för att till exempel utveckla 

språket, matematiken, kroppsuppfattningen, stärka identiteten och gemenskapen i gruppen. 

Vår slutsats är att pedagogerna behöver bli bättre på att synliggöra lärandet för barnen, 

kanske genom att få ytterligare utbildning eller i vissa fall bara bli medvetna om att det är 

något de behöver tänka på i arbetet med barnen. Två av pedagogerna i vår undersökning 

uppgav att de upplevde att det är svårt att synliggöra lärandet för barnen eftersom barnen på 

deras avdelningar är för små för att ha reflekterade samtal med, vår tanke är dock att 

synliggörandet kan läggas på en nivå som passar även de minsta barnen. Till exempel kan 

pedagogerna uppmärksamma barnen på deras utveckling genom bekräftelse, beröm eller 

genom de vardagliga samtalen. Även om barnens kommunikationsförmåga inte är tillräcklig 

ännu för att de ska kunna ge respons till pedagogerna i samtalen så kan det fortfarande 

hända att barnen tar till sig det pedagogerna säger. 

7.4 Fortsatt forskning 
Vilken musikalisk utbildning de svarande pedagogerna i vår undersökning har vet vi inte, 

eller om det är något som påverkar musikanvändningen i förskolan. Det hade varit intressant 

att se om det är någon skillnad på hur nyutbildade förskollärare och förskollärare med en 

äldre utbildning arbetar med musik i förskolan, även barnskötare jämfört med förskollärare. 

Tyvärr fick vi inte in tillräckligt med information för att kunna göra denna jämförelse, då 

alla inte har uppgett vilken utbildning de har eller antal verksamma år, det skulle dock kunna 

bilda en frågeställning för en annan framtida studie. 
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BILAGA 1  

Missivbrev 

 
Borås 2012-03-12 

 

 

Hej 

              

Vi är två studenter som läser vår sjunde och sista termin till förskollärare vid Högskolan i 

Borås. Vi håller för tillfället på att skriva vårt examensarbete där vi undersöker, hur eller om 

pedagoger i förskolan använder sig av musik i ett lärande syfte.  

 

Det är givetvis frivilligt att delta och du som svarar är helt anonym enligt de regler som 

gäller i forskningssammanhang, detta innebär att varken ditt eller förskolans namn kommer 

att nämnas i rapporten.  

 

För att underlätta analysarbetet är vi tacksamma om ni uttrycker er så utförligt som möjligt 

för att undvika missförstånd och misstolkningar som i sin tur kan påverka resultatet. 

 

Är det något ni undrar över är det bara att höra av er till oss. 

 

Marie Edvardsson  Ida Karlsson 

S090943@student.hb.se   S090549@student.hb.se 

Tel: XXX-XXXXXXX  Tel: XXX-XXXXXXX 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Marie & Ida  
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BILAGA 2   

Self-report 
Musikstunderna i förskolan kan vara varierande, allt ifrån planerade med ett bakomliggande 

syfte till lärande (språkutveckling, gemenskap, matematik, motorik osv.) till spontana 

avbrott från den övriga verksamheten.  

 

Vi är intresserade av hur ni arbetar med musik på er förskola och skulle vilja att ni beskrev 

hur ni tänker kring era musikstunder. Pratar ni sedan med barnen om vad ni gjort under 

musikstunden för att synliggöra eventuellt lärande? Kan ni ge något konkret exempel på då 

barnen tagit till sig kunskap genom musiken. 

 

För att underlätta analysarbetet är vi tacksamma om ni uttrycker er så utförligt som möjligt 

för att undvika missförstånd och misstolkningar som i sin tur kan påverka resultatet. 

 

Vi vore även tacksamma om ni ville skriva vad ni har för utbildning och hur länge ni varit 

verksamma i förskola



 

 


