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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för 

pedagogen i planeringen och genomförandet av musikaktiviteter i förskolan. Arbetet ska ge 

ökad kunskap om hur musiken kan vara en del i en pedagogisk verksamhet samt hur barnen 

kan utvecklas individuellt och kollektivt. I litteraturdelen presenteras relevant forskning som 

behandlar barns utveckling och lärande. Arbetet visar även på ett förändrat läraruppdrag, 

läroplanens mål och riktlinjer synliggörs liksom det sociokulturella perspektiv som denna 

uppsats vilar på. Valet av metod föll på en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade 

intervjuer av fem pedagoger. Analysen visar att pedagogerna har ett stort musikintresse och 

ser flera möjligheter med musikaktiviteter. Ett genomgående mönster hos samtliga pedagoger 

är att det finns en medvetenhet om möjligheterna i musikaktiviteterna för barnens sociala 

lärande, där de ser glädje och gemenskap som viktiga vinster. De hinder som nämns är främst 

av praktisk karaktär. Analysen visar även att de flesta pedagoger inte har någon planering 

med metod, mål och syfte nedskriven. Trots avsaknaden av denna visar pedagogerna sig väl 

medvetna om barnens lärande genom musik, främst i form av långsiktiga sociala mål för 

gemenskap och glädje. 
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Förord: 

Vi är två lärarstudenter på Högskolan i Kristianstad som har skrivit detta examensarbete. 

Inriktningen i vår utbildning grundar sig i Språk och skapande som bygger på tematiskt arbete 

utifrån en helhetssyn på barnet. Genom estetiska uttryckssätt menar vi att barnet får tillgång 

till sina olika språk där estetiken, som är ett mångfacetterat språk, tas tillvara i såväl förskolan 

som i skolan. 

 
Vi har läst en specialisering i musik (15hp) där vi fick kunskap om musikens betydelse för 

barns kreativa tänkande, lärande och utveckling. Vi menar inte att vi är någon Mozart eller 

Idol Calle Kristiansson, vi är inte heller utbildade musikpedagoger eller aktiva i något 

popband men vi brinner dock båda två för musiken och dess härliga uttrycksformer. Vi vill 

med vårt arbete visa vikten av och ge kunskap om musiken som naturligt redskap i en 

lustfylld pedagogisk verksamhet. Ett enkelt hjälpmedel då alla har en relation till musik som 

lever i oss alla men som inte alltid används som redskap eller som en pedagogisk metod. 

 
Vi vill tacka de respondenter som har medverkat i vår undersökning och som har ställt upp 

med sin dyrbara tid för att bidra med mycket värdefull information. Vi vill även tacka vår 

handledare Michael Eylers och de i vår handledningsgrupp som har kritiserat, stöttat och 

guidat oss mot vårt slutresultat. Slutligen vill vi ägna ett stor tack till våra familjer som har 

stått ut med vår mentala och fysiska frånvaro samt våra kraftiga humörsvängningar under 

examensarbetets gång. 

 

Susanne och Victoria 
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1. Inledning och bakgrund 

Vi ber dig att blunda några sekunder och föreställa dig ditt liv utan musik. Ett liv utan rytmer, 

sång och instrument. Aldrig mer sjunger det lilla barnet ”Bä, bä vita lamm”, du kommer 

aldrig mer lyssna på din favoritmusik och hos mormor har grammofonen med 

dansbandsmusik tystnat för alltid. Detta scenario kan uppfattas som högst osannolikt då 

musiken ligger oss alldeles för nära vårt hjärta och vår natur, för att plötsligt försvinna. 

Bjørkvold (2005) menar att musikens toner, rörelse och puls börjar ta form hos det ofödda 

barnet i moderns mage. Under fosterstadiet präglas det lilla barnet till socialisation med 

förnimmande känslor med hjälp av toner, rörelse och puls vilket resulterar i ”musiska” 

människor. Då musiken i alla dess former blir en så stor del av oss redan innan vi har tagit 

våra första andetag anser vi att musiken bör få en fortsatt plats i våra liv. Sundin (2003) menar 

att barn i dagens samhälle har stor tillgång till musik och har musikaliska erfarenheter från 

olika medier och kulturer. Med tanke på detta måste vi som pedagoger fånga upp det musiska 

barnet i förskolan och skolan och ta tillvara på dessa erfarenheter. Läroplanen för förskolan 

Lpfö 98 poängterar att det är förskolans uppdrag att ge barnen möjlighet ”att skapa och 

kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom, bild, sång och musik, drama, rytmik, 

dans och rörelse” (Skolverket, 2006:6). 

 

Musiken är en del av barnet och dess kultur anser Lew, Chooi-Theng, Campbell, Shehan, 

(2005). Oavsett var i världen barnet befinner sig har de gemensamt att de sjunger, leker och 

dansar antingen själva eller i grupp. Pedagogen måste ta tillvara på barnets intresse. 

 

As guardians of children’s musical education, music teachers need to keep abreast of children’s 

musical interests and involvements inside and outside the classroom. It is also useful for them to know 

something of children’s musical play […] as such an awareness can lead to a greater understanding 

and appreciation of the rich musical possibilities that children everywhere possess and express. (Lew, 

Chooi-Theng, Campbell, Shehan, 2005:0) 

 

Vår uppfattning är att genom ett medvetet förhållningssätt till musiken som ett verktyg för 

barnets lärande, kan planerade musikaktiviteter ge barngruppen ökad gemenskap och 

grupptillhörighet. I förlängningen kan även en utveckling ske där kompetenser som bland 

annat respekt, öppenhet, samarbete, självtillit stärks. I läroplanen för förskolan Lpfö 98 

uttrycks varje pedagogs uppdrag, att varje barn ska utvecklas till solidariska, harmoniska 
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människor med självkänsla, samarbetsförmåga och acceptans om alla människors lika värde 

(Skolverket, 2006). Antal-Lundström (2006) visar i sin forskning att genom musik som 

pedagogiskt verktyg utvecklar barn sociala förmågor så som att visa hänsyn, vänta på sin tur 

och lyssna på varandra. Även Uddén (2001) diskuterar vikten av få uttrycka sig genom musik 

och benämner barns uttryck som en musisk kommunikation som innefattas av rörelse, lek och 

dialog genom olika estetiska uttryck. 

 

Bjørkvold (2005) menar att barnens sång är viktig eftersom sången på ett säreget sätt 

reflekterar individens personlighet. Just därför, menar författaren, är barns röst viktig och 

vacker för sin egen skull. Bjørkvold poängterar att det finns många pedagoger som inte inser 

detta faktum och påstår att det får konsekvenser för barns lärande. På en del förskolor som vi 

på olika sätt kommit i kontakt med under vår utbildning har vi uppmärksammat att musiken 

fått en sekundär roll om det inte funnits någon förskolepedagog som själv brunnit för musik. 

På sin höjd har man sjungit någon sång på samlingen av tradition utan medveten planering. 

Kan det vara så att det finns hinder i form av tidsbrist, platsbrist eller utbildningstekniska 

hinder så som exempelvis att pedagogen inte anser sig ha tillräckligt med kunskap eller 

självförtroende för att känna sig trygg i rollen som ledare i musikaktiviteter? Kan det vara så 

att pedagogen anser att han/hon måste kunna spela något instrument och då hellre använder 

andra metoder i sin undervisning? Finns det å andra sidan möjligheter i verksamheten som gör 

att barnen utvecklar såväl gruppgemenskap som kunskap om sig själv och sin omvärld vilket 

kan innefatta att barnen lär uttrycka och bearbeta känslor? 

 

Barn tycker om musik. Detta visar de redan som spädbarn genom rörelse och mimik, men de behöver 

stöd och undervisning för att utvecklas musikaliskt. Föräldrar och lärare måste förstå barnens behov 

och låta dem tillgodogöra sig musiken på samma naturliga sätt som de lär sig sitt modersmål. (Antal – 

Lundström 1997:203). 

 

Det sociokulturella perspektivet finns med som en röd tråd genom hela examensarbetet. Då 

vårt arbete berör planerade musikaktiviteter där lärandet sker i grupp och i kommunikation 

med andra anser vi att det är det sociokulturella synsättet som ligger till grund för barnens 

lärande. Det sociokulturella synsättet kan dock inte enligt vår uppfattning styra lärandet i all 

musikverksamhet då det enskilda barnet kan ha behov av individuellt arbete till exempel få 

sitta ensam med sina tankar och sitt instrument. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för pedagogen i 

planeringen och genomförandet av musikaktiviteter i förskolan. Arbetet ska ge ökad kunskap 

om hur musiken kan vara en del i en pedagogisk verksamhet samt hur barnen kan utvecklas 

individuellt och kollektivt. 

1.2 Uppsatsens disposition 

Examensarbetet tar i litteraturdelen upp relevant forskning som bakgrund till uppsatsens 

problemprecisering. Vidare följer den empiriska delen med metodbeskrivning och 

genomförande, varefter resultatet och analysen presenteras. Slutligen följer en diskussion där 

paralleller dras till litteraturen i arbetet både vad berör resultat och analys. Allra sist följer en 

metoddiskussion, förslag till vidare forskning och en kort sammanfattning av arbetet. 

1.3 Begreppsdefinition 

Detta arbete innehåller följande begrepp: ”pedagog” avser personer som är verksamma i 

förskolan och som har ett pedagogiskt ansvar för barnen. ”Pedagogisk planering” innefattas 

av planering av aktiviteter gjord av pedagogen där mål, syfte och genomförande formuleras 

samt där barnens behov och intressen tas i beaktning. Planerade musikaktiviteter kan få 

effekter i spontana händelser med barnen men vi riktar oss främst till den medvetna 

planeringen. Med begreppet ”musikaktiviteter” avses aktiviteter med musik som innefattas av 

rörelse, rytm, sång, dans med eller utan konkret material som är planerade och leds av 

pedagogen. Det betyder även att musikaktiviteten utförs av en grupp barn eftersom arbetet 

bygger på ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att lärande sker i samspel och 

kommunikation med andra. Termen ”barnkultur” definieras som hela det uttryck som barnet 

skapar och befinner sig i då det får utlopp och ger uttryck för sin verklighetsuppfattning. Ett 

helhetsuttryck från barnet är exempelvis leken som innehåller rörelse, rytm eller sång. 

1.4 Avgränsningar 

Musik är ett brett ämne som kan tolkas, utövas samt forskas om på många olika sätt. Vi har 

valt att avgränsa oss till att undersöka vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för 

pedagogen i planeringen och genomförandet av musikaktiviteter i förskolan och hur 

pedagogerna tänker kring dessa musikaktiviteter. Arbetets omfattning vilket är 15 
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högskolepoäng avgör hur stor undersökning som är möjlig att genomföra, vilket gör att vårt 

intresse riktar sig till planerade musikaktiviteter i förskolan och pedagogens tankar kring 

dessa. 
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2. Litteraturgenomgång  

Litteraturen innefattar delar som behandlar aktuell forskning i barns utveckling och lärande. 

Arbetet belyser forskares syn på musikens inverkan på barnet och varför just musik är ett 

viktigt uttrycksmedel och en angelägen arbetsform att använda i förskolan. Arbetet lyfter fram 

pedagogens roll och hur musik kan vara ett pedagogiskt redskap för barns individuella och 

gemensamma lärande. Uppsatsen synliggör läroplanens riktlinjer och mål och en presentation 

av det teoretiska perspektiv som denna uppsats bygger på. Slutligen visar arbetet på ett 

förändrat läraruppdrag och hur morgondagens lärande skapar nya förutsättningar för 

förskolans verksamhet. 

 

Syftet med studien är att belysa vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för pedagogen i 

planeringen och genomförandet av musikaktiviteter i förskolan. Arbetet ska ge ökad kunskap 

om hur musiken kan vara en del i en pedagogisk verksamhet samt hur barnen kan utvecklas 

individuellt och kollektivt. 

2.1 Musikens inverkan på barnet 

2.1.1 Barnet och barnkulturen 

Redan i fosterstadiet är barnet inlindat i ett slags rytmiskt tillstånd, då det vaggas av och an i 

moderns mage (Bjørkvold, 2005). Under spädbarnstiden menar författaren att den musiska 

kommunikationen mellan barnet och föräldrarna fortsätter. Under det första året utvecklas 

barnet successivt och lär sig att ta in intryck, bearbeta dem och på olika sätt uttrycka sig själv. 

Rytmer, rörelser och för att använda Bjørkvolds uttryck, ”analoga motsvarigheter […] binder 

samman barnets förståelse- och uttrycksformer” (s.36). Barnet lär sig så småningom lekens 

koder och kommunicerar hela registret innehållande språk och kroppsrörelser i en helhet 

(Bjørkvold, 2005). 

 

Bjørkvold (2005) resonerar kring barnkulturens betydelse i barns liv. Barnkulturen definieras 

av Bjørkvold som det helhetsuttryck och sinnestillstånd barnet befinner sig i då det leker och 

får utlopp för sin verklighetsuppfattning. Inom barnkulturen finns en mängd uttryck och 

innebär olika färdigheter i samspel som samarbetar ur ett helhetsperspektiv av lek. Författaren 

menar att det inte går att skilja lek, musik och rörelse från vartannat. Lek och sång är ”två 
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sidor av samma mynt” (Bjørkvold, 2005:107). I barnkulturen finns musikaliteten i lekens 

form av ljud, tal, sång, imitation, rytm och rörelse. Författaren menar att det är i leken som 

barnet utövar sina erfarenheter och använder ett musikaliskt grepp som utgångspunkt. Det 

handlar om turtagande, kommunikation, känslor, kreativitet och intonationer. I leken tränas 

grundläggande förmågor som socialt samspel, synsätt, styrkor och även språkets uppbyggnad. 

Uttrycket ”det musiska” fastställs av Bjørkvold (2005) som det inre musikuttrycket som finns 

medfött och som alla har tillgång till, om den får ”flöda fritt” (s.113) och inte hålls tillbaka. 

Det musiska finns i kreativiteten och är en bekräftelse och ett uttryck för upplevelsen av livet. 

 

Det är även viktigt att utveckla sin förståelse för logiska händelser (Antal-Lundström, 2006). 

Författaren nämner estetiken i sin helhet där dessa färdigheter kan tränas. Jederlund (2002) 

poängterar barnets känslomässiga faktorer i sin sociala utveckling genom musisk lek, där 

skapandet och uttrycket i leken sammanväver barnets verklighetsuppfattning till en helhet. 

2.1.2 Kreativitet och identitet 

Antal-Lundström (2006) visar i sin forskning att barnet genom musikaktiviteter får utvecklas 

emotionellt. Bjørkvold (2005) säger att kreativiteten som finns i leken strukturerar 

verkligheten och lär barnet om sig själv, det är i leken som barnet kan laborera och utmanas. 

Barnet skiljer inte på verklighet och fantasi utan de samlade erfarenheter som barnet gör 

bidrar till ökad kunskap om omvärlden (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

Även Bjørkvold (2005) menar att musiken inte ska ses som något skiljt från människans 

lärande, utan att allt sammantaget har stor inverkan på barnets identitetsutveckling. 

 

Alla typer av musik kan naturligtvis medverka till kvantsprång mot andra upplevelse- och 

förståelsevärldar, om de är äkta och därmed bär. Det är en av orsakerna till att många inte kan leva 

utan musik. Det är inte frågan om verklighetsflykt, utan om att stärka och utvidga sin egen 

verklighetsuppfattning, ett tillstånd som också innefattar mysteriet. Skillnaden mellan förnuft och 

fantasi blir helt fiktiv (Bjørkvold, 2005:41f). 

 

För att barnet ska utveckla sin identitet behöver det fortsatt stimuli genom musik, rörelse, 

rytm, puls. Bjørkvold (2005) framhåller vikten av att barnet får uttrycka sig på olika sätt och 

beskriver det som en musisk kraft som finns hos varje individ. Författaren konstaterar att 

barnen således behöver verktyg för olika sätt att ge uttryck för sin upplevelse av livet. 
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2.2 Musikens plats i förskolan 

2.2.1 Förmågor att utveckla 

Då vårt samhälle vilar på en demokratisk grund fastslår Antal-Lundström (2006) följande 

kompetenser för att klara av att leva som en god medborgare; social, kommunikativ och 

kognitiv kompetens. Författaren menar att dessa tre komponenter är avgörande för hur 

individen förhåller sig och lever. Förskolans roll är därför att ge alla barn dessa förmågor. I 

det totala lärandet finns processer som enligt Antal-Lundström (2006) innefattas i dessa 

kompetenser så som exempelvis ”förmåga att effektivt organisera tankar, känslor och 

kunskaper till medveten handling” (Antal-Lundström, 2006:50). Antal-Lundström hävdar att 

musicerandet stärker barnens identitet och att de genom musiken utvecklar sin personlighet. 

Musiken och gemenskapen går hand i hand och en viss känsla för gemenskap behövs 

eftersom samhällets funktion är uppbyggd av den. I förlängningen skapar detta förutsättningar 

för ett väl fungerande samhälle med solidariska människor (Antal-Lundström, 2006). 

 

Läroplanen Lpfö 98 anger strävansmål för alla barn i förskolan och i dessa mål finns bland 

andra mål att barnen ska utvecklas såväl socialt, kommunikativt och kognitivt och att musik 

ska finnas med i verksamheten som ett av många redskap (Skolverket, 2006). Då förskolan är 

början för barnens resa genom det livslånga lärandet är det viktigt att verksamheten utgår från 

barnets erfarenhetsvärld, ger dem upplevelser som de sedan får uttrycka sig kring för att 

utvecklas och lära (Bjørkvold, 2005). Bjørkvold menar att det är i sång och rörelse som barn 

och pedagoger kommunicerar och det är i det mötet som barnet utvecklas socialt och 

språkligt. Då barnen i förskoleåldern inte har samma verbalt språkliga kompetens som äldre 

barn behöver de använda sig av alternativa språk, där musik är en stor del (Bjørkvold 2005). 

2.2.2 Utgå från barnet och barngruppen 

Holgersen (2008) refererar till Ehrenforth (2005:522) i sin artikel som framhåller att den 

svenska förskolan kan jämföras med den tyska utbildningsmodellen ”Bildung” (s.47), där 

pedagogiken bygger på barnens intresse och tankar. Med ett sådant synsätt bör musik finnas 

med som ett redskap i undervisningen då det kan hjälpa till med att beröra många olika 

områden, exempelvis kultur, förmåga till empati och glädje (Holgersen, 2008). 
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För att kunna ge barnen en bra pedagogik och ett intressant och fortlöpande lärande menar 

Antal-Lundström (1997) att alla vuxna måste arbeta mot samma mål. Pedagoger, föräldrar 

och andra frontfigurer i barnets socialisationskrets bör sätta barnet i centrum och sträva efter 

samma värderingar och vara goda förebilder för att visa ”närhet och gemenskap” (s.53). 

 

En positiv socialisation strävar efter att forma en mångsidig och solidarisk personlighet. Detta 

förutsätter ett medvetet pedagogiskt arbete som realiseras i en harmonisk utbildning, där man tar 

hänsyn till demokratiska grundläggande principer. Alla barn och ungdomar behöver stöd och 

vägledning från vuxna under den tid de deras självkontroll och övertygelse formas. (Antal – 

Lundström 1997:52) 

 

Lindberg (2000) och Uddholm (1994) resonerar kring pedagogens roll och anser att barnen 

inte är kunskapslösa blad som pedagogen ska mata med fakta, utan den nya generationen bär 

på mycket kunskap. Pedagogen har med den nya generationen fått byta ut sin allvetarroll till 

att bli vägvisare. Detta får även stöd i Vygotskijs tankar om pedagogens roll som handledare 

istället för kunskapsförmedlare (Säljö, 2008). 

 

Det sociokulturella perspektivet är det teoretiska synsätt som tillför barnet utveckling och 

lärande vilket skolan bör få upp sina ögon för och ta till sig (Säljö, 2008). Perspektivets röda 

tråd är att samspelet och språket är ledande i alla sammanhang, allt ska omslutas av en 

muntlighet. Lärandet ”sker genom interaktion mellan människor.” (Säljö,2008:12). 

Kommunikationen mellan individen och gruppen öppnar för olika infallsvinklar av 

erfarenheter som genom samtalet väcker nya funderingar och skapar rum för lärande hos 

individen och i gruppen. 

 

Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv. (Säljö 

2008:22) 

 

Skolan är uppbyggd av mål som innefattar de värderingar och fakta som alla barn ska lära sig, 

även ämnen och scheman styr undervisningen och kunskaperna som barnen ska inhämta kan 

vara dåligt förankrade i barnets erfarenheter (Säljö, 2008). 
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Säljö (2008) menar att barnet lär sig genom ständigt ha en öppen dialog mellan sin pedagog 

och sina kamrater. Barnets pedagog ska vara deltagande och intresseväckande, inte passiv och 

avvaktande. Barnet kan inte förväntas att veta hur och vad det ska lära utan detta måste ske i 

ett samspel med pedagogen och med hjälp av observation och den kommunikation som sker 

tillsammans med andra i gruppen. Det sociokulturella perspektivet och hävdar att individens 

utveckling inte sker i en sluten process med det egna jaget utan det är i samspelet med andra 

som individen utvecklas och får en förståelse för nya processer (Säljö, 2008). 

2.2.3 Pedagogens förhållningssätt till musik 

Uddholm (1994) menar att vi ofta ställs inför frågan om vi anser oss vara musikaliska. Det 

finns inte några omusikaliska människor medan vi i samma menande kan ställa oss frågan – 

varför existerar då ordet? Författaren har en uppfattning av att flertalet pedagoger som han har 

mött under åren anser sig vara omusikaliska. De allra flesta människor kan trumma en enkel 

rytm och har svårt för att klappa i total otakt (Uddholm, 1994). 

 

Uddholm (1994) menar att man kan ställa sig frågande till varför så många har en sådan liten 

tilltro till sig själva och sin egen musikalitet. Många personer har fått höra att de sjunger 

falskt, vilket resulterar i dåligt självförtroende. Det finns en kultur som menar att alla inte kan 

sjunga och att många anses vara omusikaliska. Människan blir fostrad till att tro att de flesta 

är omusikaliska. Den känsla och uppfattning som allmänheten har av musik är betingade i 

våra erfarenheter. ”Hur vi upplever musikalitet avgörs av vilken betydelse vi ger ordet” (s.9). 

 

Då många pedagoger har denna uppfattning om att de är omusikaliska, menar Uddholm 

(1994) att ett obehag kan väckas hos pedagoger då ordet musikaktivitet uppkommer. Många 

anser sig inte vilja arbeta med musiken med rädsla för att göra fel. Sundin (2001) anser också 

detta och uttrycker att musikaktiviteter är förknippat med krav på att det ska låta musikaliskt 

perfekt och därför används det då inte i den pedagogiska verksamheten. Alla människor är 

musikaliska (Uddholm, 1994). Författaren menar att i Sverige prioriteras ofta inte musiken 

som en del av undervisningen. Musik, drama och bild får lite resurser på lärarutbildningen 

vilket resulterar i att blivande pedagoger får ännu sämre självförtroende inför dessa ämnen då 

de känner att de innehar för lite kunskap i ämnena. Det får sedan negativa följder i förskolan 

och skolan. Det är viktigt att vi utgår från våra möjligheter och lyfter fram vår musikalitet och 

slutar jämföra oss med varandra. Sundin (2003) ger en sammanfattad bild av estetiken i stort 
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och dess plats i pedagogiska verksamheter. Sundin uttrycker sin definition av begreppet 

”estetik” och menar att det är en plats där de teoretiska ämnena kan få en tolkning och ett 

uttryck. Intresset för estetiska uttryck är svalt hos många pedagoger. Estetiken anses i ett 

flertal fall ha en exklusiv stämpel och inte höra samman med pedagogiken, och därför ofta får 

en sekundär roll i den pedagogiska verksamheten (Sundin, 2003). 

 

Oavsett musikintresse eller utbildning – måste pedagogen vara öppen för barnens egna uttryck 

och ta tillvara på deras nyfikenhet kring ljud och rörelse. Detta kan sedan omformas till 

musikaktiviteter på ett enkelt och prestigelöst sätt, vilket dessutom gör att barnen får 

förebilder och en positiv bild av musik om att allas uttryck och röst duger (Sundin, 2003). 

Han ställer sig frågan om pedagogerna ute på fältet är medvetna om vilken inställning de för 

över på barnen när de inte själva vill sjunga eller dansa för de är rädda att göra bort sig? 

Bjørkvold (2005) poängterar att barnets sång speglar dess personlighet och bör därför lyftas 

fram som en resurs både från pedagogens sida och från barnens. 

 

I motsats till Sundin (2001) menar Holgersen (2008) att det är viktigt att pedagogerna får 

utbildning i att leda musikaktiviteter med barnen, eftersom musikaktiviteterna leder till en 

fortsatt musikalisk utveckling. Holgersson betonar att musik tillhör barnets naturliga språk 

och är viktigt för barnen att utveckla. Det fungerar bland annat som en språkutvecklande 

metod - för alla barn - men med särskild fokus på barn med ett annat modersmål. 

 

Uddén (2004) anser att pedagogen kommer långt på att ha en positiv känsla och inställning till 

barnens musikaktiviteter. Finns motivationen och medvetenheten hos pedagogen att själv vilja 

lära sig samt utvecklas mer inom musik kontinuerligt överförs även dessa kunskaper till 

barnen ”Din viktigaste funktion är att vara en engagerad musisk lekledare.”(Udden, 

2004:118). Författaren poängterar att det är viktigt att inte en pedagog ensam tar ansvaret för 

musikundervisningen utan att de bör ligga i arbetslagets intresse att utveckla musiken i 

verksamheten. 

 

Den musiska pedagogen bygger sin kvalifikation på kunskaper om barns förutsättningar att lära 

genom musisk lek och hur detta styr deras inlärningsstrategier.” (Uddén, 2004:113) 
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Musikaktiviteter måste inte vara ett färdigt resultat från början, det kan utvecklas under en 

tidsperiod (Vesterlund, 2003). Talangen finns i alla som vill sätta barnet i centrum och dess 

musikaliska behov. Författaren framhåller att pedagogen inte måste kunna spela något 

instrument för att planera eller genomföra lustfyllda musikaktiviteter med barnen. Det är inte 

fel att pedagogen använder sig av de aktiviteter inom musik som den själv känner sig bekväm 

med. Glädjen bör alltid finnas i fokus både för barn och för pedagog (Vesterlund, 2003). 

2.3 Förskolans läroplan  

Att varje barn ska utvecklas utifrån sin egen förmåga och att hitta sin plats i gruppen är en 

viktig punkt i Lpfö 98. Genom lek och det lustfyllda lärandet kan barnet hitta vägar att finna 

sin kunskap om omvärlden. Via olika uttryckssätt stimuleras fantasin och barnet kan bearbeta 

upplevelser och föreställningar om världen omkring vilket genererar lärande. Förskolans 

uppgift är att främja lärande och det kräver således varierade arbetsformer och ett aktivt 

arbetslag där pedagogerna diskuterar och utvärderar verksamheten (Skolverket, 2006). 

 

Skapande verksamhet ska utgöra både innehåll och metod för barnens lärande och utveckling 

i förskolan. Det innebär att musik och andra estetiska uttryckssätt ska användas för att 

utveckla barnets förmåga att så småningom lära sig skriftspråket. Ett annat syfte är att barnet 

genom estetiken ska få tillgång till alla språken hos barnet och därmed utveckla sin identitet 

(Skolverket 2006). 

 

Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar förståelse för vårt samhälles kollektiva 

normer för hur vi behandlar varandra. Viktiga sociala mål som läroplanen tar upp i detta 

avsnitt är att barnen ska utveckla förmågor att visa ”öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar” 

(Skolverket, 2006:11). Vidare ska varje barn utveckla förståelse för alla människors lika 

värde.  

 

Genom att varje barn blir respekterad utifrån dess unika behov och att pedagogerna använder 

ett demokratiskt arbetssätt kan dessa mål uppfyllas och barnen kan få förståelse för att alla är 

olika och på det sättet respektera både sig själv och andra (Skolverket, 2006). 
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Enligt Lpfö98 ska förskolan även arbeta för att barnen utvecklar sin egen personlighet och 

kan känna sig harmonisk med den (Skolverket, 2006). Genom att använda estetiska uttryck så 

som musik, dans och lek kan barns kreativitet utvecklas där dessa kompetenser utvecklas.  

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Vygotskij (1995) menar att barnet är kreativt och full av fantasi. I leken kan barnet 

tillgodogöra sig sin verklighet och uttrycker detta i sin lek med hjälp av estetiska redskap i 

form av musik, bild och drama. Det är barnets intresse och aktiviteter som styr att kunskap 

tillgodogörs. Händelser som barnet har varit med om bearbetas och repeteras i leken. Detta 

bevisar att leken innebär lärande.  

 

Barnen ska känna av pedagogens ständiga närvaro och engagemang. Barnet behöver hjälp 

med metod, problemformuleringar och vägledning för att kunna bearbeta och tillgodose sig 

kunskap (Sundin, 2001). 

 

Vuxnas åsikter måste bli klara för barnen samtidigt måste den vuxna leva sig in i barnets värld, båda 

parter måste lyssna på varandra och respektera varandra. Barnet agerar men den vuxne kan ge nya 

perspektiv. (Sundin, 1995:140) 

 

Säljö (2008) anser att det sociokulturella perspektivet är det teoretiska synsätt som utgår från 

barnet och dess erfarenheter. Människan föds till en kommunicerande individ och inte till en 

sluten tänkare. Perspektivet bygger på kommunikation och processer i grupp vilken i sin tur 

ger förståelse utifrån många infallsvinklar som bearbetas till kunskap av individen och 

gruppen. Dagens skola menar Marner (2005) generellt har tron på barnet som dualistiskt, en 

individ som skiljer tänkandet och själen åt. ”Teori och praktik separeras och stödjer inte 

varandra i ett sådant tänkande.” (s. 87).  

 

I det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2008) att pedagogen har en viktig roll och 

vänder sig emot att pedagogen är passiv eller intar en bevakande roll. Pedagogen måste vara 

ständigt närvarande, problematisera tankar och bejaka alla barnens intressen. Undervisningen 

ska inte vara uppbyggd av ensamma aktiviteter då processen enbart finns i individens huvud, 

utan tänkande sker i kommunikation och socialisation med gruppen och pedagogen. 
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2.5 Lärande för morgondagen  

Antal-Lundström (2006) har ställt sig frågan om vilka förmågor som bör utvecklas för att 

klara framtidens livsföring. Vilka färdigheter och vilka kompetenser är det behövligt att 

tillägna sig? Enligt Antal-Lundström pågår en debatt om behovet av förändring inom skolans 

och forskningens teori och om vilken roll pedagogiken ska ha i vår kommande framtid. Antal-

Lundström menar att det är utbildningsväsendet som sammantaget har ansvar för att 

formulera en verksamhet som utgår från barn- och kunskapssyn i kontinuerlig reflektion för 

ett föränderligt samhälle. Den övergripande anledningen till varför pedagoger bör fundera 

över innehållet i den pedagogiska verksamheten, är för att samhället ska ha individer som 

klarar att lösa morgondagens problem. Bjørkvold (2005) kallar hela utbildningssektorn för 

”grundpelare för ett lands kulturliv” (s.239). 

 

Faktorer som kommer att bli viktiga att utveckla enligt Antal-Lundström (2006) är flexibilitet, 

självutveckling och att veta värdet av framställd fakta, att vara så kallat ”värdeorienterad” 

(s.33). Carlgren & Marton (2001) resonerar kring samhällets föränderlighet och menar att 

medborgarna dagligen blir överösta med information och impulser i en allt ökande takt. 

Författarna försöker ge sin bild av skolans uppgift som alltmer blir förskjutet från att förmedla 

fakta till att kommunicera, uppleva och reflektera. Författarna uttrycker klart att nuvarande 

kunskapssamhället kräver att barnen lär sig att använda sina kunskaper i olika sammanhang 

och att tolka budskap. Författarna formulerar vad kunskapssamhället kännetecknas av: 

 

… tillgången till stora mängder information som är lätt att komma åt. I ett sådant samhälle är skolans 

uppgift inte att tillhandahålla information i första hand, snarare att utveckla redskap och kompetenser 

för att kunna hantera och värdera information (Carlgren & Marton, 2001:190). 

 

Vidare menar Carlgren & Marton att det innebär fokus på speciella förmågor att utveckla så 

som att kunna argumentera, lyssna, tolka innebörder, att kritiskt ta ställning. Uddén (2001) 

benämner dessa förmågor i ett samlat begrepp - ”kreativitet” - när det nya läraruppdraget 

diskuteras (s.111). Den harmoniska utvecklingen bör prioriteras och kreativiteten bör inte 

begränsas i sitt användande just i de estetiska ämnena, vilket Uddén menar är det vanligaste 

förekommande i dagens skola. Att kreativt få uttrycka sig i reflekterande, kreativt tänkande 

kring teoretiskt kunskapstillägnande, innebär ett förändrat uppdrag för morgondagens 

pedagoger (Uddén, 2001). 
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Om man accepterar tanken att samhället innefattar olika kulturer och att skolan bör förhålla sig till 

samhällets kulturer; om man vidare förutsätter att olika kulturer premierar olika typer av kunskap och 

olika värden, så bör skolan i det perspektivet inte endast ses som en ”stor berättelse”, en rörelse mot 

vetenskapliga begrepp, utan snarare som en mötesplats mellan olika kulturer. (Marner 2005:97) 

 

Antal-Lundström (2006) fasthåller det faktum att genom att stärka sin sociala kompetens kan 

individen ha ökad självbestämmande och därmed lättare att nå sina egna mål och drömmar i 

livet. Författaren anser att den individuella utvecklingen på det personliga planet bestäms 

utifrån ett flertal element, till exempel miljön barnet vistas i, aktivitetsgrad och intresse. 

Genom ett visst deltagande i kulturella aktiviteter kan barnet utveckla sin helhetsförståelse för 

livet och världen kan ses ur ett djupare perspektiv. Deltagandet gör att de ramar och regler 

som ligger till grund i det sociala samspelet, och ger en drivkraft för att vidarebefordra de 

kulturella värden och leva efter dessa regler. Därför betonar Antal-Lundström (2006) vikten 

av den sociala utvecklingen av varje individ i såväl hemmiljö som i förskolan. 

 

Musik ger också glädje och kan vara en väg för att njuta en rikare vardag. ”Det finns väl 

knappast något annat ämne som kan åberopa att det gör större nytta för att skapa 

förutsättningar för mera livskraftiga, gladlynta och därmed mer livsdugliga människor?” 

(Björkvold, 2005:143). 

2.6 Problemprecisering 

• Vilka möjligheter och hinder kan uppstå vid planering och genomförande av 

musikaktiviteter i förskolan? 

• Vilka tankar har pedagogerna om syfte och mål med dessa aktiviteter? 
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3. Empiri 

3.1 Metodbeskrivning 

Syftet med uppsatsen är att ge ökad kunskap om vilka möjligheter och hinder som kan finnas i 

pedagogens planering och genomförande och hur musiken kan vara en del i en pedagogisk 

verksamhet. Arbetet ska även ge ökad kunskap om hur musiken kan vara en del i en 

pedagogisk verksamhet samt hur barnen kan utvecklas individuellt och kollektivt. 

 

Analysen av undersökningen skulle visa ett djup av respondentens förhållningssätt till 

musikens plats i förskoleverksamheten och dess beskrivning av pedagogiska situationer. 

Därför menar vi att den mest relevanta metoden i detta sammanhang var en kvalitativ metod i 

form av intervjuer med förskolepedagoger. Kvale & Brinkmann (2009) resonerar kring 

helhetsperspektivet i en intervjustudie och nämner olika aspekter av denna. I en intervju får 

respondenten beskriva en viss situation som sedan blir föremål för tolkning av forskaren. Då 

vårt syfte är att ta reda på vilka hinder och möjligheter som finns i planering och 

genomförande av musikaktiviteter utifrån pedagogernas tankar, kunde intervjusamtal ge ett 

adekvat underlag till vår analys. 

 

Denscombe (2000) menar att erfarenheter och känslor ofta behöver förklaras och då är den 

mest fördelaktiga metoden en intervju då respondenten samtalar med forskaren. Av den 

anledningen användes semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2000) menar att kännetecken 

på semistrukturerade intervjuer är att respondenten kan ge öppna svar för forskaren att tolka 

och att respondenten får utrymme att diskutera sina åsikter. Det är också relevant att 

respondenten får möjlighet att ”använda sina egna ord och utveckla sina egna tankar” (s.135). 

Kvale & Brinkmann (2009) framhåller en viss lärandesituation men även en terapeutisk effekt 

vid ett intervjusamtal. Det är möjligt att respondenten under intervjun finner nya infallsvinklar 

och således ändrar sina svar allteftersom och kan få syn på förhållanden i sin uppfattning som 

inte tidigare varit föremål för diskussion eller synliggörande. Intervjufrågorna låg som en 

grund och utifrån respondentens svar kunde eventuella följdfrågor ställas. 

 

Denscombe (2000) betonar vikten av att respondenten bör få möjlighet att utveckla sina svar, 

varvid utrymme för detta fanns. Vi formulerade intervjufrågorna och ställde upp dem i en viss 



23 

 

ordning, men var medvetna om att dess ordningsföljd var av sekundär vikt. Att respondenten 

skulle känna sig uppmärksammad och att tiden var tillräcklig för att svaren ska bli så 

uppriktiga som möjligt, gavs tid och möjlighet för följdfrågor och vidareutveckling av svaren 

då det behövdes. 

 

Då validiteten skulle vara så hög som möjligt användes ljudupptagning, för att inte missa 

viktig data (Denscombe, 2000). Under intervjuerna hade vi även penna och papper till hands. 

Det är en fördel med tanke på att koncentrationen kan vara riktad mot respondenten då även 

ansiktsuttryck, mimik och gester kan registreras (Denscombe, 2000). Övriga fördelar med 

semistrukturerade intervjuer menar Denscombe (2000) är att det är möjligt att samla in stor 

mängd data på relativt kort tid. Det är även så att det ger ett direkt svar, det vill säga att källan 

är den primära. En annan fördel är att forskaren kan omformulera frågorna och respondenten 

har chans att ställa frågor under intervjun så att förståelsen finns hos båda parter. 

 

Denscombe (2000) menar att det är viktigt att inge förtroende och integritet hos respondenten. 

För att få respondenten att känna sig trygg och inte i underläge valde vi att intervjua två 

pedagoger var, för att inte vara två intervjuare mot en respondent. Kvale & Brinkmann (2009) 

fasthåller forskningsintervjun som ”ett utbyte av synpunkter där kunskapen konstrueras i 

interaktionen mellan två människor” (s.47). Respondenten kan i samtalet alltså konstruera sin 

verklighet och i olika hög utsträckning medvetet leta efter det svar intervjuaren vill ha. 

Denscombe (2000) menar att det är viktigt att hålla sig objektiv så att inte respondenten har 

”tendens att skräddarsy svaren så att de stämmer överens med vad den intervjuade misstänker 

är forskarens synpunkt” (s.139). Med detta i åtanke fick respondenten före intervjun ett 

informationsbrev som innehöll en sammanfattning av undersökningens syfte, upplysningar 

om respondentens frivillighet i deltagandet och om vårt ansvar för den insamlade 

informationen från intervjun (se bilaga A). 

 

Denscombe (2000) påpekar att det kan vara svårt för respondenten att svara helt ärligt, då det 

handlar om värderingar, förhållningssätt och i viss mån beteende i vissa situationer. Det är 

därför av yttersta vikt att forskarna tänker på ordval och egna attityder. Respondenten skulle 

inte få uppfattningen av att vi var ute efter ett visst svar eller vill döma, utan skulle känna sig 

trygg i situationen. Denscombe (2000) diskuterar denna effekt och menar att det är svårt att 
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vara helt objektiv som forskare. Alla har sin egen personlighet och den blir betraktad utifrån 

andras synsätt. Kvale & Brinkmann (2009) uttrycker detta som en makthavande ställning från 

forskarens sida i ett samtal vilket bör tas i beaktning vid den kommande analysen. 

3.2 Urval 

Syftet med studien är att belysa vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för pedagogen i 

planeringen och genomförandet av musikaktiviteter i förskolan. Därigenom ska arbetet ge 

ökad kunskap om hur musik kan vara en del i en pedagogisk verksamhet samt hur barnen kan 

utvecklas på olika sätt genom musik. Därför föll valet på intervjustudier på fyra olika 

förskolor. Vi gick in på tre kommuners hemsidor i Skåne och tittade på olika förskolors 

verksamheter. Förskolorna finns i tre olika kommuner för att få en geografisk spridning, dock 

har vi själva gjort ett aktivt val av vilka förskolor som kommer att delta i vår undersökning. 

Undersökningen förutsatte dock att musikaktiviteter erbjuds alla barn i någon form i 

förskoleverksamheten och oavsett barnens ålder. Vid kontakt med förskolorna fick personalen 

själva bestämma vem som skulle delta i intervjun. Då en av förskolorna kontaktades framkom 

en önskan om två deltagande pedagoger vid intervjun. Detta såg vi som positivt och valde att 

se undersökningen utifrån fyra verksamheter men med fem pedagogers tankar. Åldern på 

barnen i verksamheten har inte tagits med i ett urval, utan pedagogerna skulle få beskriva 

verksamheten utifrån sin erfarenhet. Ur det sociokulturella perspektivet speglas samspelet och 

gemenskapen som en viktig del av lärandet (Säljö, 2008). 

3.3 Etiska överväganden 

CODEX - regler och riktlinjer för forskning (2002) nämner fyra viktiga aspekter att tänka på 

vid all forskning och ligger till grund även för vår undersökning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa regler är uppsatta för att 

skydda involverade individer. Det krävdes av deltagarna i undersökningen att de var en del av 

forskningen och behövde därför vara informerade om sina rättigheter i form av deltagande, 

sin frivillighet, arbetets övergripande syfte och hur den insamlade informationen skulle 

förvaras och dokumenteras. Varje respondent fick därför ett informationsbrev före intervjun 

där dessa överväganden fanns formulerade och har tagits i beaktning. 
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3.4 Genomförande 

Intervjuerna skedde vid fyra olika tillfällen där vi besökte respektive verksamhet. Pedagogen 

var den som bestämde var intervjun skulle äga rum. I tre av fallen skedde intervjun i ett 

avskilt rum medan den fjärde intervjun där två pedagoger intervjuades tillsammans satt vi i 

förskolans kök med barnen lekande runt oss. Pedagogerna mottog vårt informationsbrev 

gällande etiska riktlinjer för detta arbete (bilaga A). Genom denna information fick de reda på 

vilka rättigheter de hade och att de i arbetet kommer att vara anonyma. Pedagogerna hade inte 

sett intervjufrågorna i förväg men informerades på plats att de fick ta god tid på sig att ge sina 

svar. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas för att få ett relevant underlag för 

resultat och analys. 



26 

 

4. Resultat och analys 

Syftet med studien är att belysa vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för pedagogen i 

planeringen och genomförandet av musikaktiviteter i förskolan. Arbetet ska ge ökad kunskap 

om hur musiken kan vara en del i en pedagogisk verksamhet samt hur barnen kan utvecklas 

individuellt och kollektivt.  Resultat och analys av undersökningen belyser relevanta 

perspektiv grundat ur arbetets problemformulering; vilka möjligheter och hinder kan uppstå 

vid planering och genomförande av musikaktiviteter i förskolan och vilka tankar har 

pedagogerna om syfte och mål med dessa aktiviteter? 

4.1 Beskrivning av pedagogerna 

Samtliga pedagoger har i detta arbete fiktiva namn och verksamheterna benämns med 

förskola A, B, C och D. 

 

Förskola A – Annie. Arbetat som förskolelärare i 30 år. Varit verksam i förskola A i elva år. 

Förskola B – Bella. Arbetat som barnskötare i 20 år. Varit verksam på förskola B i två år. 

Förskola C- Clara. Arbetat som förskolelärare i 19 år. Varit verksam på förskola C i åtta år. 

Förskola D – Diana och Disa. Diana har arbetat som förskolelärare i 36 år. Varit verksam på 

förskola D i 17 år. Disa har arbetat som förskolelärare i två år och varit verksam på förskola D 

i två år. 

 

Samtliga pedagoger utom Bella har någon form av lärarutbildning. Annie, Clara och Diana är 

förskolelärare medan Disa är utbildad fritidspedagog. Bella har arbetat inom kyrkan i många 

år och där ansvarat för barnverksamheten och det är även inom kyrkan som hon har fått sin 

erfarenhet och utbildning. Clara, Annie, Diana och Disa har en grundläggande lärarutbildning. 

Diana har parallellt med sitt arbete som förskolelärare utbildat sig till kantor och där igenom 

fått utbildning inom musik. Annie har också vidareutbildat sig samtidigt som hon har arbetat 

och läser just nu musik för barn i förskolan. 

4.2 Intresset för musik skapar möjligheter för musikaktiviteter 

Annie är den på förskola A som oftast ansvarar för musikaktiviteterna. Hon anser sig vara 

intresserad av musik och är den som har erfarenhet och utbildning. Hon har en gedigen 

sångrepertoar, har kunskap om olika metoder inom musik för barnens lärande och kan spela 
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några instrument. På förskola B är det Bella som står för musikaktiviteterna i barngruppen. 

Detta är något som fallit på hennes lott då hon har ett stort musikintresse. Bella säger: ” … jag 

har ju jobbat som kantor parallellt med barnverksamheten också, så jag har ju jobbat med 

musik och har det i mig sen födseln!” Clara som arbetar på förskola C är inte den som främst 

ansvarar för musikaktiviteterna, utan på den planerade samlingen ansvarar hela arbetslaget för 

aktiviteten. Musikaktiviteterna sker oftast i ”språkverkstaden” som är en av förskolans tre 

verkstäder, där barnen aktiveras i åldershomogena grupper. I denna grupp ingår inte Clara. På 

förskola D är både Disa och Diana intresserade av musik, men det är Diana som oftast håller i 

musikaktiviteterna. Hennes erfarenhet speglas i hennes uttryck: ”Jag har hållit på med det i så 

många år alltså och därför slår det naturligt för mig.” 

 

Diana och Disas förskola D, Annies förskola A och Bellas förskola B har musikaktiviteter 

varje dag. Diana menar att de leker in musiken i alla situationer. När de tvättar händerna 

tillsammans med barnen, när de klär på barnen kläder och när de kommer körande med 

matvagnen. Disa menar att de använder musik vid sovstunden för att skapa lugn. Diana och 

Disa poängterar att tanken är att musiken ska prägla hela verksamheten dagligen och inte 

enbart dyka upp vid sångsamlingar. Disa uttrycker: ” Så att det inte bara ska bli så här i 

samling och så sitter man och sjunger utan att man vill att det ska genomsyra allt… så eh, det 

verkligen blir musik och rytmik i förskolan.” Annies förskola A sjunger varje dag på 

samlingen och de har musikaktiviteter en gång per vecka i ålderskategoriserade grupper. 

Bellas förskola B har varierande musikaktiviteter varje dag. Claras förskola C har 

musikaktivteter minst en gång i veckan och ibland kan det bli mer och då sker detta i 

språkverkstaden. 

 

Samtliga pedagoger utom Clara har ett stort musikintresse och lång erfarenhet av musikarbete 

med barn. Analysen visar att detta kan vara orsaker till att Annie, Bella och Diana i så hög 

utsträckning ansvarar för musikaktiviteterna i respektive verksamhet. Utbildning inom musik i 

sin lärarutbildning behöver inte vara en förutsättning för att pedagogen använder sig av 

musiken som pedagogiskt redskap. Likaså behöver inte avsaknaden av musikutbildning 

betyda att det inte används av pedagogen i verksamheten. Det brinnande intresset för musik 

ger dessa pedagoger stora möjligheter att få barnen att utvecklas med musik som redskap och 

metod. 
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Generellt visar undersökningen att under samlingstid använder sig verksamheterna av musik 

främst i form av sång. Övriga musikaktiviteter visar sig vara i mer varierad form. Det finns 

skillnader i upplägget av musikaktiviteter, från att integrera musiken i alla aktiviteter till att ha 

planerade musikaktivteter en gång i veckan. 

4.3 Pedagogernas planering utifrån mål och syfte 

Annie anser att det är viktigt att ha en planering inför musikaktiviteten. ”Det ska inte bara 

vara så att man sitter och sjunger av en sång och sen är det bra med det, utan att man gör 

någonting av det.” Hon menar att en planering ger pedagogen och barnen en struktur över vad 

som ska ske. Utan planering menar Annie att barngruppen blir ofokuserad. Annie poängterar 

planeringen som en viktig grund men anser att man ändå måste vara flexibel och lyssna till 

barngruppen. Annie diskuterar mål och syfte med musikaktiviteterna och betonar att det ska 

vara en lustfylld stund där alla kan vara med. Hon ser även att det är språkutvecklande och att 

barnen får öva sin taktkänsla. 

 

Bella planerar inte inför varje musikaktivitet utan aktiviteterna genomförs ibland på rutin och 

det är barnen som bestämmer vilka sånger som ska sjungas. Vid ett nytt moment som ska 

presenteras för barnen är Bella noggrant förberedd för hur hon metodiskt ska gå tillväga. 

Målet och syftet med Bellas musikaktiviteter är att barnen ska få lära sig vänta på sin tur, 

utveckla sitt språk och lära sig att samspela med övriga i gruppen i en gemenskap. Bella anser 

att musiken i sig är ett övergripande mål för verksamheten eller att målet är ett förbestämt 

musikframträdande. Hon menar vidare att man inte behöver ha mål alla gånger då man till 

exempel sjunger en sång. 

 

Claras arbetslag planerar tillsammans inför den gemensamma musikaktiviteten. Hur 

pedagogerna i språkverkstaden planerar framkommer inte i undersökningen då Clara inte är 

delaktig i den. Målet och syftet för den gemensamma musikaktiviteten var vid intervjutillfället 

att barnen skulle lära sig teckenkommunikation till olika sånger, som ett led i barnens 

språkutveckling. Clara uttrycker att i en rutinmässig sångsamling behövs oftast inga mål och 

syften. 

 

Diana och Disa planerar oftast sina musikaktiviteter på förskola D var för sig. Diana har en 

långsiktig grovplanering över sina musikaktiviteter men har inte dem nerskrivna: ” … jag har 
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haft ett väldigt bra system egentligen men jag har inte det på pränt just nu men att man börjar 

till exempel med en hej-sång eller något sådant där, så att man känner sig välkommen… ” 

Disa planerar mycket utifrån den grupp hon ska ha men menar också att planeringen ofta sker 

spontant då situationen kräver det. Mål och syften för planeringarna finns och de menar att 

barnen ska utveckla sin motorik, sitt språk och social samvaro i gruppen genom musiken. 

Diana och Disa vidhåller att musiken ska prägla hela dagen i all verksamhet och att detta är ett 

mål och syfte i sig. 

 

Pedagogerna menar att de kan se att mål och syfte speglas i barnens lek. Till exempel säger 

alla pedagoger att de ofta hör barnen i leken sjunga de sånger och göra tillhörande rörelser 

som de tidigare arbetat med under musikaktiviteterna. 

 

Analysen åskådliggör att planering i någon form är viktigt för samtliga pedagoger. 

Definitionen av en planering kan diskuteras. En pedagogisk planering enligt oss och vår 

lärarutbildning innehåller metod, mål och syfte. Analysen visar att pedagogerna mestadels ger 

uttryck för att fokusera på metoden, det vill säga ”hur” de ska gå tillväga. Dock framkommer 

det att pedagogerna har generella mål, ett ”vad” med i planeringen av musikaktiviteterna. 

Syftet, det vill säga ”varför” är otydligt beskrivet och bygger ofta på erfarenheter. Planeringen 

finns oftast inte nerskriven hos de flesta av pedagogerna. Detta är ett genomgående mönster 

som kan bero på att pedagogerna anser sig kunna planera och genomföra musikaktiviteterna 

på erfarenhet och rutin. Denna rutin kan medföra att vissa mål och syften kan gå förlorade, 

men det går inte att säga med säkerhet då vi inte vet hur pedagogerna förhåller sig till dessa på 

ett omedvetet plan. Annie däremot anser det vara viktigt med en tydlig skriven planering inför 

varje musikaktivitet för att skapa struktur. En skriven planering ger dock inga garantier för att 

syfte och mål anges, då främst genomförandet står i fokus. 

 

Samtliga pedagoger har som mål och syfte att barnen ska träna språket genom 

musikaktiviteterna. Ett annat genomgående drag är att alla pedagoger utom Clara poängterar 

gemenskapen och den sociala samvaron i gruppen som ett mål. Ingen av pedagogerna ger svar 

på hur barnen utvecklas genom pedagogernas mål och syfte med musikaktiviteterna, till 

exempel motoriskt, socialt eller språkligt.  Detta kan bero på att dessa förmågor utvecklas 

över längre tid och det är därför pedagogerna har svårt att sätta denna utveckling i samband 
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med musikaktiviteterna. Samtliga pedagoger uppmärksammar att barnen använder de sånger 

och rörelser i leken som de tidigare använt sig av under musikaktiviteten, vilket kan tolkas 

som ett kortsiktigt mål och är därför lättare att nämna. Även här kan vi se att pedagogerna 

främst ger uttryck för genomförandet, det vill säga de aktiviteter som barnen gör. 

4.4 Pedagogernas tankar kring möjligheter och hinder  

4.4.1 Möjligheter för planerade musikaktiviteter 

Disa och Clara menar att musikaktiviteter kan vara ett redskap för lärande där man leker in 

kunskap om till exempel matematiska begrepp eller naturvetenskapliga fenomen. Annie ser 

praktiska hjälpmedel som en stor möjlighet. ”Idag när man köper en sångbok så finns det ju 

ofta en cd till och den möjligheten att lära sig sångerna om man inte kan dem, och ta cd:n till 

hjälp.” Bella ser möjligheter med att stora lokaler finns till förfogande, hon menar även att de 

på förskola B har gott om instrument och material vilket ger möjligheter för barnen i 

genomförandet av musikaktiviteter. En annan möjlighet är enligt Annie att man fortbildar sig i 

arbetslaget och att denna nyvunna kunskap ger möjligheter i både planering och 

genomförande av musikaktiviteter. Annie poängterar att genom fortbildning av arbetslaget 

kan fler pedagoger utveckla sin kompetens inom musik som redskap i barngruppen. 

 

På förskola D ser Diana en möjlighet att för barnens skull ibland kunna dela dem i olika 

grupper efter behov och ålder. Hon ser dock även fördelar med att kunna samla alla barn 

oavsett ålder. ”Men samtidigt är det detta fantastiska att kunna ha en samling med alla dessa 

barn i olika åldrar det är inte lätt med något annat än sång och musik men sång och musik det 

kan samlas, ramsor och sånger va… allihopa är ju med va.”  Pedagogerna ser även att i 

genomförandet av musikaktiviteter ges möjligheter för barnen att skapa gemenskap i gruppen 

och kunna träna på sociala förmågor, exempelvis våga framträda inför sina kompisar. 

 

En del av pedagogerna nämner musikaktiviteter som ett verktyg för lärande av kognitiva 

kunskaper. Denna undersökning visar att pedagogerna har tagit fasta på musiken som 

uttrycksmedel i detta lärande. Konkret material och lämpliga lokaler visar sig vara praktiska 

hjälpmedel, vilket ger möjligheter för pedagogen att skapa lärandesituationer för barnets 

musikaliska utveckling. Fortbildning är något som en av pedagogerna nämner för att utveckla 

sig själv och arbetslaget.  Ett genomgående mönster hos samtliga pedagoger är att det finns en 
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medvetenhet om möjligheterna i musikaktiviteterna för barnens sociala lärande, där de ser 

glädje och gemenskap som viktiga vinster. Möjligheter finns i att små och stora barn utbyter 

erfarenheter och lär av varandra, vilket är positivt då barnen förstärker varandras utveckling. 

4.4.2 Hinder för planerade musikaktiviteter 

Clara och Bella uttrycker att det generellt inte finns några hinder i varken planeringen eller 

genomförandet av musikaktiviteterna. Skulle det dock uppkomma något hinder beror detta på 

att barnen av någon anledning inte är koncentrerade, till exempel har svårt att vänta på sin tur 

eller att något barn är på dåligt humör. Annie uppger en rad hinder så som dåligt med 

utrymme, för stor barngrupp och lite utrymme för planeringstid. Diana menar att ibland kan 

det vara ett hinder att planera och genomföra musikaktiviteter i en åldersblandad barngrupp, 

från ett till fem år. Samtidigt menar hon att det även kan ses som en stor möjlighet att kunna 

ha roligt tillsammans. Bella ger uttryck för samma inställning vad beträffar möjligheterna som 

Diana vad beträffar åldersblandade grupper. Disa menar att hinder är något som den vuxne 

skapar och att det egentligen inte behöver finnas några hinder över huvudtaget. 

 

Analysen visar att det finns en tendens att pedagogerna inte ser så många hinder i planering 

och genomförande av musikaktiviteterna. De hinder som nämns är bland annat den mänskliga 

faktorn och hinder av praktisk karaktär. Åldersblandade grupper är som tidigare nämnt en 

fördel i musikaktiviteten. Denna aspekt förekommer även som ett hinder för några av 

pedagogerna. De menar att det kan vara svårt att genomföra en lyckad aktivitet som utmanar 

alla barn med tanke på deras ålder och utveckling. Det blir en större utmaning för pedagogen 

att kunna planera och genomföra aktiviteter som ska vara riktade mot en ettåring såväl som en 

femåring då gruppen är åldersblandad. Det framkommer av analysen att hinder är något som 

de vuxna skapar. 

4.5 Pedagogens tankar om sin roll som ledare i musikaktiviteter 

Annie menar att det är viktigt att vara en lyhörd och en tydlig ledare. Hennes vision är att få 

kollegorna att bli mer engagerade i musikaktiviteterna. Hon är väl medveten om att det inte 

går att ändra på personligheter men känner ändå att musiken är så pass viktig att fler bör 

engagera sig. Bella poängterar också vikten av att vara engagerad och att ha roligt själv 

tillsammans med barnen. Hon framhäver även att det är viktigt att vara väl förberedd och vara 

säker på det man ska genomföra. Bella säger: ”… man måste ha ögonkontakt med alla barnen 
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och verkligen glittra själv…” Bella har en dröm om att någon gång få göra en musikal med 

barnen. 

 

Clara säger att hon inte har någon sångröst så därför väljer hon att avstå från att ha en 

framträdande ledarroll. Hon lämnar villigt över denna uppgift till någon annan pedagog, fast 

hon gärna deltar i bakgrunden. Clara uttrycker en önskan om att kunna spela något 

instrument. Detta menar hon skulle höja statusen och gör musikaktiviteterna trevligare. Disa 

är inte heller den som tar initiativ om resten av arbetslaget är med. Hon känner att det finns de 

i arbetslaget som kan mer och lämnar gärna över ansvaret. Samtidigt har hon ett stort 

musikintresse och tycker att hon behöver ta för sig mer: ”… jag skulle vilja blomma ut mer 

och jag får försöka ta tag i det helt enkelt.” 

 

Diana känner att musik är hennes brinnande intresse och detta speglas i ledarrollen då hon 

menar att hon känner sig trygg i den. Responsen som Diana upplever att hon får från barnen 

gör att hon växer i sin ledarroll. Hon känner att hon blir bekräftad av den glädje som barnen 

visar i gemenskapen genom musikaktiviteterna. Diana och Disa har en vision om fler rum i 

förskolan och fler instrument för att kunna utveckla musikaktiviteterna, till exempel ha olika 

upplevelserum för musikskapande. Analysen visar att pedagogerna har en tillåtande 

inställning till barnens deltagande, skulle det finnas fall då något barn inte vill delta under 

musikaktiviteten tvingas de inte till detta. Pedagogerna uppmuntrar dem istället till att sitta 

med i gemenskapen och observera. 

 

Det barn som eventuellt inte vill delta har chansen att observera aktiviteten och behöver inte 

känna sig påtvingad att vara aktiv men innefattas ändå i gruppen. I pedagogernas inställning 

till barnens deltagande i musikaktiviteterna sätter de gemenskapen framför ett aktivt 

deltagande. Analysen visar olika sätt på hur pedagogerna ser på sin ledarroll. Genomgående är 

dock att samtliga pedagoger har viljan och ambition att använda sig av musik som ett 

pedagogiskt redskap för olika former av lärande. I de fall där pedagogerna gärna lämnar över 

ansvaret handlar det om osäkerhet. De lägger en värdering på sin egen förmåga och anser 

andra vara bättre på att till exempel sjunga och spela instrument. Analysen visar även att 

pedagogerna oftast ensamma ansvarar för musikaktiviteterna men önskar ett ökat engagemang 
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från kollegorna. Samtliga pedagoger fastslår att musik ska vara roligt och att det är viktigt att 

man som ledare visar glädje och en positiv anda, då detta påverkar barnen. 
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5. Diskussion 

Under denna rubrik väver vi samman arbetets forskningsbakgrund, undersökningens resultat 

och analys med våra tankegångar där syftet och problemformuleringen hålls i fokus. 

5.1 Pedagogens möjligheter och hinder genom sin ledarroll  

Uddholm (1994) menar att musik får lite resurser på lärarutbildningen, vilket resulterar i att 

blivande pedagoger får ännu sämre självförtroende inför detta ämne då de känner att de 

innehar för lite kunskap i musik. Detta får sedan negativa följder i förskolan och skolan. 

Holgersen (2008) menar att musik kan få barnen att utveckla bland annat sin empatiska 

förmåga. Analysen visar att pedagogens intresse har en avgörande roll för i vilken 

utsträckning man bedriver planerade musikaktiviteter i förskolan. Vår undersökning visar att 

samtliga pedagoger inte har någon särskild musikinriktning i sin grundutbildning, utan det är 

de pedagoger med ett personligt intresse för musik som har valt att vidareutbilda sig. Detta ser 

vi som positivt då musik präglar de flesta barnen i denna undersökning och förhoppningsvis 

de barn i allmänhet som är i en verksamhet där musik används. Vi ställer oss dock frågande 

till hur de barn påverkas som vistas i förskolor där det varken finns musikaktiviteter eller 

intresse för musik bland pedagogerna. Musik är viktigt och ett naturligt sätt för barn att 

kommunicera genom. Musik i form av rytmer och rörelse ”… binder samman barnets 

förståelse- och uttrycksformer.” (Bjørkvold, 2005:36). 

 

Bjørkvold (2005) beskriver barnkulturen som ett grundläggande element där musiken redan 

uppkommer i fosterstadiet och fortsätter utvecklas i takt med barnets uppväxt. Pedagogerna i 

förskolan bör därför ta tillvara på musiken som uttrycksmedel och inte låta sin rädsla, 

osäkerhet eller avsaknad av musikintresse avgöra om musik ska användas eller inte. Sundin 

(2001) liksom Holgersen (2008) är av uppfattningen att musik är ett viktigt språk för barn att 

utveckla. Däremot går meningarna isär vad gäller pedagogens utbildning i musik. Sundin 

(2001) och Vesterlund (2003) menar att det viktiga är att oavsett pedagogens intresse eller 

utbildning i musik ta tillvara på barnens musikintresse. Holgersen (2008) anser däremot att 

det är viktigt att pedagogen får utbildning i att leda musikaktiviteter eftersom detta har stor 

betydelse för barnens fortsatta musikaliska utveckling. Sundin (2001) menar vidare att 

musikaktiviteter kan utföras på ett enkelt och prestigelöst sätt, vilket dessutom gör att barnen 

får förebilder och en positiv bild av musik och att allas röst duger. Vi instämmer med Sundins 
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resonemang och menar att det viktiga inte är att vara musikaliskt korrekt utan låta glädjen 

tillsammans med barnen få styra musikaktiviteterna. Analysen visar att avsaknaden av 

musikutbildning inte behöver betyda att musikaktiviteter inte bedrivs av pedagogen i 

verksamheten. Intresset är den styrande faktorn, men är det egentligen detta som ska få 

bestämma vad barnen får uppleva och utveckla i förskolan? Borde inte alla pedagoger sätta 

barnen främst och utgå från deras intresse och därmed ta tillvara på deras grundläggande 

språk som Bjørkvold (2005) hävdar är just musiken? 

 

Sundin (2001) ställer sig frågan, om pedagogerna ute på fältet är medvetna om vilken 

inställning de för över på barnen när de inte själva vill sjunga eller dansa på grund av att de är 

rädda för att göra bort sig? Uddholm (1994) menar att många personer har fått höra att de 

sjunger falskt, vilket resulterar i dåligt självförtroende. En av våra respondenter lämnar gärna 

över musikaktiviteterna till andra i arbetslaget, detta beror delvis på att hon anser sig inte ha 

någon sångröst och kan inte heller spela något instrument. Denna inställning till sin egen 

förmåga och ledarroll kan få negativa konsekvenser för deras egen självkänsla vilket lätt kan 

överföras på barnen. Det vår respondent ger uttryck för menar vi är vanligt förekommande 

och finns djupt rotat i många av oss. För att inte överföra denna negativa inställning till sin 

egen och andras förmåga till nästkommande generation är detta en viktigt fråga om en 

förändrande attityd till musicerande i förskolan. Bjørkvold (2005) betonar att barnets sång 

speglar dess personlighet och bör därför ses som en resurs både från pedagogens och från 

barnens sida. 

 

Förskolan ska även arbeta för att barnen utvecklar sin egen personlighet och kan känna sig 

harmonisk med den (Skolverket, 2006). Ingen av pedagogerna tvingade något av barnen att 

vara med i musikaktiviteterna om de inte ville delta på egna villkor. Pedagogerna 

uppmuntrade istället barnen till att observera aktiviteten men ändå vara med i gemenskapen. 

Detta ser vi som en bra taktik då detta kan leda till att barnet samlar strategier för att så 

småningom vilja och våga delta i musikaktiviteterna. 

 

Vesterlund (2003) och Uddén (2004) poängterar glädjen och engagemanget som den centrala 

punkten i pedagogens ledarroll. Analysen visar en övervägande positiv inställning till sitt 

engagemang som ledare i musikaktiviteter. Respondenterna menar att det viktigaste är att man 
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har roligt tillsammans och att denna glädje speglar av sig i barnen och gruppen. Det 

framkommer att en av respondenterna menar att hon växer i sin ledarroll då hon märker den 

positiva responsen från barnen. Detta i sin tur ser vi som en möjlighet för pedagogerna att 

ytterligare inspireras till att utvecklas i sin ledarroll. Vi menar att det är en stor pedagogisk 

vinst ju fler i arbetslaget som hjälps åt med musikaktiviteterna då erfarenheter utbyts och man 

tillsammans kan hjälpa varandra att växa i sin ledarroll. Uddén (2004) ser att 

musikaktiviteterna kan utvecklas då arbetslaget hjälps åt och tillsammans engagerar sig. 

 

Enligt Säljö (2008) bygger det sociokulturella perspektivet på kommunikation i grupp, vilken 

i sin tur ger förståelse utifrån många infallsvinklar som bearbetas till kunskap av individen 

och gruppen. Säljö poängterar pedagogens roll som bör vara ständigt närvarande, 

problematisera tankar och bejaka alla barnens intressen. Denna teoretiska utgångspunkt bör 

även gälla för pedagogerna i så väl barngrupp som i det egna arbetslaget. En av våra 

respondenter ger uttryck för ett visst mått av ensamhet i sitt engagemang av 

musikaktiviteterna på förskolan. Hon vet att musik är ett angeläget redskap för lärande och 

önskar därför att fler pedagoger i hennes arbetslag skulle visa mer delaktighet. Analysen visar 

att samtliga pedagoger i denna undersökning utom en oftast ensamma ansvarar för 

musikaktiviteterna och detta menar vi är negativt för såväl pedagogens roll som barnens 

upplevelser genom musikaktiviteter. Även läroplanen Lpfö 98, framhäver att förskolans 

uppgift är att främja lärande och det kräver ett aktivt arbetslag där pedagogerna diskuterar och 

utvärderar verksamheten (Skolverket, 2006). 

5.2 Pedagogernas syn på planering utifrån mål och syften 

Antal-Lundström (2006)  menar att det är utbildningsväsendet som sammantaget har ansvar 

för att formulera en verksamhet som utgår från barn- och kunskapssyn. Denna barn- och 

kunskapssyn ska vara i kontinuerlig reflektion i ett föränderligt samhälle. Den övergripande 

anledningen till varför alla pedagoger bör fundera över innehållet i den pedagogiska 

verksamheten, är för att samhället ska ha individer som klarar att lösa morgondagens problem. 

Pedagogen ska därför vara deltagande och intresseväckande, inte passiv och avvaktande 

(Säljö, 2008). Barnet kan inte förväntas att veta hur och vad det ska lära utan detta måste ske i 

ett samspel med pedagogen. Bjørkvold (2005) pekar på vikten av att verksamheten utgår från 

barnets erfarenhetsvärld och ger dem upplevelser som de sedan får uttrycka sig kring för att 

utvecklas och lära. Analysen åskådliggör att planering inför musikaktiviteter i någon form är 
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viktig för samtliga pedagoger. Pedagogerna verkar ha en långsiktig planering som bygger på 

erfarenheter av vad som ska göras och läras. Planeringen finns oftast inte nerskriven. Detta 

kan bero på att pedagogerna anser sig kunna planera och genomföra musikaktiviteterna utefter 

erfarenhet och rutin. Denna rutin kan medföra att vissa mål och syften kan gå förlorade, men 

det går inte att säga med säkerhet då vi inte vet hur pedagogerna förhåller sig till dessa på ett 

omedvetet plan. 

 

Vår uppfattning är att pedagogerna med detta visar att de koncentrerar sig på genomförandet 

istället för på de förmågor som de vill att barnen ska utveckla. Samtidigt uttrycker de 

övergripande mål och syfte som barnen kan få genom musikaktiviteterna så som exempelvis 

gemenskap, social samvaro, motorisk och språklig utveckling. Utifrån ett sociokulturellt 

synsätt måste man som pedagog ha ett klart syfte och medvetna mål för att kunna ge varje 

barn möjlighet till ett optimalt lärande som rustar inför framtidens behov. Antal-Lundström 

(2006) fasthåller det faktum att genom att stärka sin sociala kompetens kan individen få ökat 

självbestämmande och därmed lättare att nå sina egna mål och drömmar i livet. 

 

En tolkning av analysen visar att pedagogerna inte lyfter fram progressionen i dessa förmågor 

i diskussionen om hur pedagogernas mål och syften speglas i barnen. Detta kan bero på att de 

sociala målen är långsiktiga mål och därför har pedagogerna svårt att sätta denna utveckling i 

samband med musikaktiviteterna. Pedagogerna fokuserar därför på färdigheter som 

exempelvis att de efter en viss tid har lärt sig en ny sång. Enligt läroplanen i förskolan Lpfö 

98 ska även arbeta för att barnen utvecklar sin egen personlighet och kan känna sig harmonisk 

med den.  

 

Läroplanen är det politiska dokument som alla förskolor ska grunda sin verksamhet på. 

Analysen av vår undersökning visar att inte någon av pedagogerna nämner ordet ”läroplan” då 

vi diskuterar planering innehållande mål och syfte. Tas läroplanen inte på allvar? Eller tas den 

förgivet av pedagogerna och finns planterad i deras grundsyn? Eller har vi ställt vår 

intervjufråga på ett otydligt sätt? De förmågor som pedagogerna beskriver som mål för barnen 

att utveckla står vidnämna i läroplanen men pedagogerna hänvisar ingen direkt referens eller 

koppling dit. 
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5.3 Möjligheter och hinder i morgondagens lärande 

Då vårt samhälle vilar på en demokratisk grund fastslår Antal-Lundström (2006) att man som 

medborgare behöver utveckla sina sociala, kommunikativa och kognitiva kompetenser. 

Förskolans roll är således att ge alla barn dessa förmågor. Antal-Lundström hävdar att 

musicerandet stärker barnens identitet. Analysen visar att pedagogerna ser fler möjligheter än 

hinder i planering och genomförande av musikaktiviteterna. Utifrån detta synsätt menar vi att 

en positiv verksamhet formas som i sin tur skapar lustfyllda lärandesituationer, där 

förhoppningsvis barnkulturen tas på allvar. Bjørkvold (2005) resonerar kring barnkulturens 

betydelse i barns liv. Författaren menar att det inte går att skilja lek, musik och rörelse från 

vartannat därför att lek och sång är ”två sidor av samma mynt” (s.107). 

 

Bjørkvold (2005) framhåller vikten av att barnet får uttrycka sig på olika sätt med hjälp av 

olika redskap och beskriver det som en musisk kraft som finns hos varje individ. Sundin 

(2001) menar att barnen ska känna av pedagogens ständiga närvaro och engagemang. Barnet 

behöver vägledning för att kunna bearbeta och tillgodose sig kunskap. De möjligheter och 

hinder som framkommer i planeringen av musikaktiviteter är mestadels av praktisk karaktär. 

Vidare visar analysen att pedagogerna fokuserar mestadels på genomförandet och lämnar 

möjligheter och hinder i planeringen av musikaktiviteter därhän. Här faller två resultat 

samman då även pedagogerna väljer att fokusera mer på mål och syfte i genomförandet än vid 

planeringen av musikaktiviteterna. Detta finner vi intressant och menar att detta kan bero på 

att det möjligtvis anses lättare att tala om genomförandet ”hur” det som ska göras än att tala 

om ”vad” som ska läras. Hur en aktivitet ska utföras behöver inte samma förankrade 

referenser som i vad som ska läras som bör vara kopplade till läroplanen. Detta är dock detta 

inget vi kan säga med säkerhet då det finns olika faktorer som kan spela in, till exempel 

metoder för lärande samt strategier för hur en planering ska utformas. Vi vill inte heller 

diskutera rätt eller fel i denna fråga men känner en viss oro för att planeringen med fokus på 

målet, ”vad” som ska läras lätt kan glömmas bort. Att de fem pedagogerna följer samma 

mönster är intresseväckande och svaret på vad detta beror på skulle kunna bli en ny 

undersökning i sig. 

 

Säljö (2008) poängterar det sociokulturella perspektivet i lärandet och anser att samspelet och 

språket är ledande i alla sammanhang, allt ska omslutas av en muntlighet.  Kommunikationen 
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mellan individen och gruppen öppnar för olika infallsvinklar av erfarenheter som genom 

samtalet skapar rum för lärande hos individen och i gruppen. En komponent som speglar både 

hinder och möjligheter är att kunna ha musikaktiviteter i åldersblandade grupper. Att anpassa 

aktiviteter för så väl stora som små barn är en konst då barn i olika åldrar kräver olika lärosätt 

och stimulans. Med tanke på det sociokulturella perspektivets röda tråd ser vi åldersblandade 

grupper som en tillgång och ett sätt för stora och små att lära av varandra i kommunikation. 

Uddén (2004) anser att pedagogen kommer långt på att inneha en positiv känsla och 

inställning till barnens musikaktiviteter.  En av respondenterna hävdar att hinder är något som 

den vuxne skapar och behöver alltså inte finnas över huvudtaget. Detta visar på vikten av att 

pedagogen är den som avgör vad som är möjligt att genomföra och för barnen att lära i 

verksamheten. Vilken inställning pedagogen har - positiv eller negativ - speglas detta i arbetet 

med barnen. 

 

Antal-Lundström (2006) menar att det är viktigt att utveckla sin förståelse för logiska 

händelser och nämner estetiken i sin helhet där dessa färdigheter kan tränas. Läroplanen Lpfö 

98 anger mål; att barnen ska utvecklas såväl socialt, kommunikativt och kognitivt och att 

musik ska finnas med i verksamheten som ett av många redskap (Skolverket, 2006). Jederlund 

(2002) poängterar barnets känslomässiga faktorer i sin sociala utveckling genom musisk lek, 

där skapandet och uttrycket i leken sammanväver barnets verklighetsuppfattning till en helhet. 

Analysen visar på möjligheter för lärande utifrån en del områden. Pedagogerna fokuserar på 

såväl kognitiv kunskapsbildning, musikalisk utveckling, utveckling av arbetslaget som social 

utveckling. Genomgående för samtliga pedagoger är att det finns en medvetenhet om 

möjligheter med musikaktiviteter för barnens sociala lärande där glädje och gemenskap är 

viktiga beståndsdelar. Utan glädje och gemenskap som grund i gruppen är det svårt att få ett 

lustfyllt lärande och barnen går då miste om värdefull kunskap inom många områden. Vi går 

en alltmer global och öppen värld tillmötes. Detta samhälle kommer att kräva kreativa barn 

och vuxna som möts i en gemensam kultur. Något som alla världens barn har gemensamt är 

musiken, som kan vara det som förenar och nyckeln till nya möten och erfarenheter. 

Björkvold (2005) betonar att musik ger glädje och kan vara en väg för att njuta en rikare 

vardag. ”Det finns väl knappast något annat ämne som kan åberopa att det gör större nytta för 

att skapa förutsättningar för mera livskraftiga, gladlynta och därmed mer livsdugliga 

människor?” (s.143). 
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5.4 Avslutning  

Arbetet skulle ge en ökad kunskap om hur musiken kan vara en del i en pedagogisk 

verksamhet samt hur barnen kan utvecklas individuellt och kollektivt. Slutsatsen i vår 

undersökning vilar på möjligheter och hinder av planering och genomförande av 

musikaktiviteter i förskolan samt pedagogernas tankar om syfte och mål med dessa aktiviteter. 

Pedagogerna i undersökningen valde att se fler möjligheter än hinder och deras intresse avgör 

hur musikaktiviteterna planeras och genomförs, trots att flertalet av pedagogerna inte har sin 

planering nedskriven. Analysen visade också att pedagogerna främst ser en utveckling hos 

barnen i form av sociala förmågor, vilket dagens barn behöver rustas med inför framtiden. 

5.5 Metoddiskussion 

Som författare av detta arbete anser vi att vi har fått svar på vår forskningsfråga, dock skulle 

fler undersökningar krävas för att ge ytterligare vetenskaplig tyngd inom detta 

forskningsområde. Den kvalitativa metoden anser vi var den metod som bäst lämpade sig för 

vår forskningsfråga, eftersom vår underökning krävde respondenternas tankar och 

beskrivningar av pedagogiska situationer. Svårigheterna fann vi i intervjufrågorna speciellt i 

huvudfrågorna som skulle kunna formuleras på ett enklare sätt. En pilotintervju hade varit att 

rekommendera innan hela undersökningen utfördes för att kunna kontrollera frågornas kvalité. 

Den fysiska miljön vid intervjutillfällen var avslappnande och det kändes som att 

respondenterna gav sanningsenliga svar. Detta kan dock inte bevisas då vi inte med säkerhet 

vet att de ”gör” som de ”säger”, vilket kan vara en fallgrop vid kvalitativa intervjustudier. 

Intervjun som skedde med två respondenter vid samma tillfälle öppnade för en givande 

diskussion mellan respondenterna och intervjuaren, där djupare och mer målande svar kunde 

ges. En tanke har väckts i efterhand att parintervju kanske skulle vara att föredra i detta arbete 

för att få ytterligare en dimension och djup i svaren. 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Detta arbete har varit en intressant resa som har gett svar på de frågor som vi ställde oss i 

början av vårt arbete. Samtidigt har arbetet gett upphov till fortsatta funderingar kring nya 

intressanta undersökningsområden. Förslag till vidare forskning: 
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• Utifrån observationer av barn och pedagog observera musikaktiviteterna i förskolan 

med fokus på det ämnesspecifika i musik, så som rytmer, rörelse och sång i olika 

genrer. 

• Undersökning om hur barnens utveckling kan synliggöras genom musikaktiviteter 

utifrån observationer och intervjuer med barnen. Ytterligare kan en jämförelse göras 

mellan en förskola med musikprofil och en förskola utan speciell profilering. 
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6. Sammanfattning 

Vi ber dig att blunda några sekunder och föreställa dig ditt liv utan musik. Ett liv utan rytmer, 

sång och instrument. Aldrig mer sjunger det lilla barnet ”Bä, bä vita lamm”, du kommer 

aldrig mer lyssna på din favoritmusik och hos mormor har grammofonen med 

dansbandsmusik tystnat för alltid. Detta scenario kan uppfattas som högst osannolikt då 

musiken ligger oss alldeles för nära vårt hjärta och vår natur, för att plötsligt försvinna. Med 

tanke på detta måste vi som pedagoger fånga upp det musiska barnet i förskolan och skolan 

och ta tillvara på dessa erfarenheter. Läroplanen för förskolan Lpfö 98 poängterar att det är 

förskolans uppdrag att ge barnen möjlighet ”att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom, bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse” (Skolverket, 

2006:6). 

 

Denna studie grundar sig på frågeställningen om vilka möjligheter och hinder som kan uppstå 

vid planering och genomförande av musikaktiviteter i förskolan och vilka tankar pedagogerna 

har om syfte och mål med dessa aktiviteter. Arbetet ska ge ökad kunskap om hur musiken kan 

vara en del i en pedagogisk verksamhet samt hur barnen kan utvecklas individuellt och 

kollektivt. Syftet med studien är att belysa vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för 

pedagogen i planeringen och genomförandet av musikaktiviteter i förskolan. I litteraturdelen 

presenteras relevant forskning som behandlar barns utveckling och lärande. Arbetet belyser 

musikens inverkan på barnet, pedagogens förhållningsätt till musik och hur musik kan vara ett 

pedagogiskt redskap. Uppsatsen visar även på ett förändrat läraruppdrag, läroplanens mål och 

riktlinjer synliggörs precis som det sociokulturella perspektiv som detta examensarbete vilar 

på. 

 

Metoden för undersökningen bygger på en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade 

intervjuer. Valet föll på fyra förskolor och innefattar fem pedagoger som använder sig av 

musikaktiviteter i någon form i sin verksamhet. Analysen visar att musikutbildning i 

lärarutbildningen eller dess avsaknad inte är avgörande för om musikaktiviteter bedrivs eller 

inte i verksamheten, utan det är intresset som är den styrande faktorn.  Pedagogerna väljer att 

se möjligheter framför hinder i de planerade musikaktiviteterna. Ett genomgående mönster 

hos samtliga pedagoger är att det finns en medvetenhet om möjligheterna i musikaktiviteterna 

för barnens sociala lärande, där de ser glädje och gemenskap som viktiga vinster. Analysen 
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visar att de flesta pedagoger inte har sin pedagogiska planering med metod mål och syfte 

nedskriven. Trots avsaknaden av en skriven planering visar pedagogerna sig medvetna om 

barnens lärande genom musik, främst i form av långsiktiga sociala mål för gemenskap och 

glädje. 
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BILAGA A 

Etiska överväganden 

Vi är två studenter vid Lärarutbildningen på Högskolan i Kristianstad som skriver vår c-

uppsats.  

Uppsatsen har som syfte att belysa vilka möjligheter och hinder som kan finnas vid planering 

och genomförande av musikaktiviteter. Vi vill också undersöka pedagogers tankar kring sina 

val av aktiviteter och mål för barnen och behöver därför samla information om detta i form av 

intervjuer. Med tanke på uppsatsens omfattning kommer vi att intervjua på sammanlagt fyra 

förskolor som använder sig av musik i någon form i sin verksamhet.  

 

Intervjun kommer att gå till på så sätt att vi sitter tillsammans i ett avskilt rum och vara i form 

av ett av frågorna relativt styrt samtal, med tanke på att fokus ligger på arbetets syfte. 

Samtalet kommer att spelas in på kassettband och på mp3-spelare för säkerhets skull för att 

den insamlade datan sedan ska kunna bearbetas. Materialet kommer att förstöras efter 

transkribering och fram till dess förvaras i hemmet hos den som intervjuar. Anonymitet 

försäkras och ditt namn eller arbetsplats nämns inte överhuvudtaget i arbetet. Vad som 

kommer att framgå är att det är en förskola i södra Sverige.  

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att vi använder oss av Vetenskapsrådets etiska överväganden 

vad gäller informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(www.codex.vr.se). 

 

Deltagandet är frivilligt och Ni kan närsomhelst avbryta intervjun utan att någon orsak 

behöver anges och det kommer inte att ges några konsekvenser utav det beslutet. 

 

Finns frågor besvaras de gladeligen av oss. 

 

Tack för Er medverkan! 
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BILAGA B 

Intervjufrågor 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

• Har du någon särskild inriktning eller specialisering i din utbildning? 

 

• Hur många dagar i veckan har ni musikaktiviteter? 

• Vem brukar oftast hålla i musikaktiviteterna? 

� Av vilken anledning gör ni så? 

• Hur planerar du/ni inför musikaktiviteterna?  

• Vilka mål och syfte har ni vid planering och genomförande?   

� Hur viktigt är det att ha mål och syften med musikaktiviteterna? 

� Märker ni på barnen på något sätt att ni arbetar utifrån ett visst syfte?    

 

• Vilka möjligheter och hinder ser du i planeringen av musikaktiviteterna för 
barnen?  

� Vilka möjligheter och hinder ser du för barnen i genomförandet av 
musikaktiviteterna? 

 

• Sker musikaktiviteterna ibland spontant utan bakomliggande planering?  

 

• Hur ser du på din egen ledarroll när ni har musikaktiviteter med barnen?  

• Vill alla barnen alltid vara med? 

• Är det frivilligt att vara med på musikaktiviteten?  

� Vad gör ni om något barn inte aktivt vill delta? 

 

• Hur skulle den optimala situationen se ut på denna förskola för att barnen skulle 
utvecklas så mycket som möjligt genom musik, om du fick bestämma?  
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BILAGA C 

Utdrag ur transkribering 

 

• Vilka mål och syfte har ni vid planering och genomförande?  

Annie: 

A: Ja, för det första så måste det vara roligt! Vi tycker att vi försöker hitta sånt som gör att alla 

kan vara med, om man säger. Det finns ju vissa barn som inte så är ”på hugget” men då gäller 

det att försöka hitta något som gör att även de barnen får sitt.  

S: Det är en del i den här variationen då, att ni väljer olika saker? 

A: Ja, precis. Att man försöker hitta någonting som ger alla något, det är klart det ska vara 

lustbetonat för då lär man sig också någonting och då blir det en trevlig stund om man säger 

och nånting som alla kan vara med på. Det ska inte bara vara så att man sitter och sjunger av 

en sång och sen är det bra med det utan att man gör någonting av det. 

S: Vad tror du man lär sig genom musiken? 

A: Man får faktiskt med sig rätt så mycket… Ja, vad ska jag säga… man får med sig glädje, 

man får med sig mycket taktkänsla, man får med sig mycket språk, språkmedvetenhet om 

man säger och om man går in på ramsor och hela det köret. Där är ju många begrepp i många 

sånger så jag tror faktiskt att man kan få in en hel del av det man behöver lära sig genom 

musiken. 

S: Hur viktigt är det att man tänker till, att man har mål och syfte med aktiviteterna? 

A: De gånger som inte vi riktigt har planerat inför de tillfällena då vi har musikstund, då blir 

det inte samma sak som när vi verkligen har tänkt till. Sen under tidens gång så kan man ju 

visst improvisera och vara flexibla… saker och ting kan ju dyka upp, va. Men man behöver ha 

någonting att utgå ifrån. 

S: Hur märker ni det, när ni inte har planerat, att det inte fungerar så bra? Vad är det som kan 

gå snett? 
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A: Ja, dels så blir man lite förvirrad och tänker ”vad ska vi ta nu?” och ”vilken sång?” och 

”hur börjar nu den?” och man kanske inte kan sångerna fullt ut och när man inte håller i 

tråden så är det alltid några som ballar ur, man får inte med barngruppen på samma vis. 

S: Hur märker ni på barnen att ni arbetar mot ett visst syfte? 

A: Ja, det var ju lite det som jag sa innan att man har ju med barnen på ett helt annat vis när 

det är en struktur på det hela så att säga.  

Clara:  

V: Ehh om vi tar då, vilka mål och syfte har ni när ni gör en planering och vid 

genomförandet? 

Clara: Målet har ju varit asså, med just teckenkommunikationen att dom ska lära sig tecknen 

för dom olika djuren, till exempel har vi då tagit lilla katt, lille ko och lilla gris. Då har det ju 

varit vårt mål, att vi vill att de ska lära sig tecknen för att kunna använda det sen i sin vardag 

som ett stöd för språket. 

V: Hur viktigt är det att ha mål och syfte med musikaktiviteter?  

Clara: Det är viktigt i allt, eh det ju (skrattar lite). Sen är det kanske asså så då man bara har 

en vanlig sångsamling, då kanske man inte precis tänker på varför man gör det men…..det är 

ju för att föra traditioner och sånt vidare också som man oftast har mycket musik, att man vill 

liksom att dom ska kunna dom här traditionella för att…. ja lära sina barn i sin tur. 

V: Märker ni på barnen på något sätt att ni arbetar utifrån ett visst syfte?  

Clara: Ja med tecknen har man ju märkt det, för då ser man ju sen när det kommer i andra 

sammanhang att dom har lärt sig tecken asså så. Man kan se dom själva sitta och sjunga vid 

sidan om asså så tillsammans och då gör dom ju tecknena.   



50 

 

• Vilka möjligheter och hinder ser du i planeringen av musikaktiviteterna för barnen?  

 

Bella: 

S: Vilka möjligheter och hinder ser du när du planerar dina musikaktiviteter? 

B: Nej, det tycker jag inte att det finns. Vi har ju gott om utrymme, vi har ju hela 

församlingshemmet att tillgå så några hinder så kan jag inte se. Och vi har gott om material 

och instrument som vi kan använda så det tycker jag inte.  

S: Och när ni genomför aktiviteterna, ser du några hinder eller möjligheter då som kan 

påverka barnen på något sätt? 

B: Hindren kan ju i så fall vara då, att det blir stökigt eller att det finns mindre koncentration, 

det kan det ju vara ett hinder som kan vara svårt ibland. För det är ju väldigt olika vilket 

humör barnen är på och så. Men jag tycker att sång går nästan alltid bra, det är ju det bästa 

sättet att vara med barnen. 

S: Men om du ser att de inte är så koncentrerade, hur hanterar du det? 

B: Dels tilltalar jag de barnen, att tillexempel ”Klara, nu ska vi sjunga den här sången” så att 

jag får kontakt med henne speciellt om jag ser någon som är orolig. Sen är vi ju flera fröknar 

så det är ju också de andra som då kan ha någon i knät som inte kan sitta stilla och så.  

Diana och Disa:  

V: Vilka möjligheter och hinder ser ni när ni planerar era musikaktiviteter?  

Diana: Hinder kan väl va lite om, ååå jag kanske inte ska börja med hinder (skrattar) 

V: Jo du får gärna börja med hinder…. 

Diana: Vi har ju då enda från ett år upp till fem år och det kan ju vara lite svårt ju. Dom här 

små dom kan ju inte… dom behöver ju upprepa och upprepa liksom så va medan dom här 

stora då va det ska vara nytt det ska vara lite häftigt. Det kanske inte går med samma typ av 

sånger jämt och ständigt men det är… så då får man ta vissa typer sådär… så får man kanske 

ta med dom stora lite speciellt ibland och dom små lite ibland så därför är det bra när man kan 
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dela upp det, så det blir ju möjligheter när man kan dela upp det så dom får sina olika behov 

tillgodosedda. Men samtidigt är det detta fantastiska att kunna ha en samling med alla dessa 

barn i olika åldrar det är inte lätt med något annat än sång och musik men sång och musik det 

kan samlas, ramsor och sånger va… allihopa är ju med va. 

V: Ja (nickar ja-sägande)  

Disa: Man gör ju det man kan. Asså vi har ju en ramsa då man ska rulla händerna så här (visar 

med händerna) och det är kanske jättesvårt för någon som så här medan någon bara kan så här 

va, asså man gör ju det man kan. Det viktigaste är att man försöker och har roligt när man är 

med. Så det är ju väldigt lätt med musik ju det behöver inte finnas så många hinder. Det beror 

helt på vilka hinder som man själv väljer att se som vuxen.  

V: Möjligheter?  

Diana: Jo det var detta… med musiken, det ger sådana möjligheter kan man göra så mycket 

med barnen på det viset. 

Disa: Asså tänker man att man ska lära sig om till exempel en spindel och man sitter och 

pratar om det här med spindeln men tänk att man istället sjunger en sång om spindeln, åååå 

det här var ju det vi sjöng om spindel. Det lättare för dom att få det att fastna det ger ju 

möjligheter att skapa ett lärande än att bara sitta och trycka in det. 

V: Eh, ni nämnde redan i början att musikaktiviteter skedde mycket spontant till exempel när 

ni klädde på barnen och så här då, eh så det var faktiskt en fråga här om musikaktiviteterna 

sker spontant eller det alltid finns en bakomliggande planering?  

Disa: Det är ju både och. 

V: Så ni tar tillvara … hur tar ni då tillvara på det spontana?  

Diana: Någon gång en vecka hade jag lite olika rytmer att klappa till en skiva och så kom 

dom efteråt och fråga, kan vi inte få klappa händerna till den.. jo så jag satte igång den men 

det var bara en sång som vi hade hört. Så var det väl något som hände så jag var tvungen att 

gå ifrån och så kommer jag in senare och då hade dom kommit in till andra sånger ”och nu 

ska vi klappa så här och nu ska vi gå så här” (syftar på att barnen säger detta), så då lyssna 



52 

 

dom på musiken och det hade ju sporrat dom till att jobba vidare och liksom lyssna hur ska vi 

göra här då. Jätteroligt ju. 

V: Ja visst är det.  

Diana: Eller när dom har fått tag på något instrument och så går dom och sätter sig och nu 

spelar vi tillsammans här och så håller dem till åååå vi får ju vidareutveckla det och det är ju 

det som är så härligt ju dom får ju liksom kicken så ju sen kan dom ju fortsätta. 

Disa: Det var ju någon gång vi hade två flickor, asså vi brukar ju sjunga en sång där vi har tre 

sådana här elefanter i storlek en liten, en stor och en mDianan, här kommer lilla elefanten den 

tar sådana lätta steg i dansen och sen i leken var det två flickor då som… först hoppade dom 

som grodor sen blev dom där elefanterna med lätta steg och dom klampade och dom hade 

liksom tagit med sig det till leken liksom det här tunga steg och lätta steg, sen att dom då var 

grodor som också så eh och så. Det är ju ett bevis på oss att dom verkligen tar det till sig, det 

är ju härligt. 


