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Abstract 

Uppsatsens syfte är att få en förståelse för hur pedagoger arbetar med musik tillsammans 

med barn i åldern ett till åtta år. Resultatet erhölls genom kvalitativa intervjuer med åtta 

pedagoger.  

 

Undersökningen visade att pedagogerna tycker det är viktigt att använda musik tillsammans 

med yngre barn, men hur musik används i verksamheten varierade. Av resultatet framgick 

också att pedagogerna anser att musik är en artefakt i barns språkliga respektive motoriska 

utveckling. Litteratur som tagits fram för uppsatsen stärker pedagogernas svar.  

 

Den teoretiska ansatsen som valts för arbetet är det sociokulturella perspektivet och det 

pragmatiska synsättet. Detta för att musik är socialt och kan utövas med hjälp av praktiska 

aktiviteter.  
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”Musik är ett språk som alla barn och vuxna förstår. Det är både verbalt och 

icke verbalt. Musik lockar till glädje, lockar till mod och bidrar med ny 

kunskap. Det går att skapa magi med musik – och upplevelser för alla sinnen” 

(Håkansson, 2008:6)
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1. Inledning 

I det här kapitlet redovisas bakgrunden till varför ämnet musik med yngre barn har valts, 

examenarbetets syfte och problemformulering. I bakgrunden klargörs varför arbetet med 

musik tillsammans med yngre barn är viktigt, personliga erfarenheter och vad olika forskare 

säger kring ämnet musik vävs samman.  

 

Paulsen (1996) hävdar att ämnet musik för yngre barn är viktigt. Omfattande forskning sker 

kring musik tillsammans med yngre barn och hur pedagoger bäst kan använda musik för att 

stimulera barnens utveckling (a.a). Frågorna kring hur musik ska användas tillsammans med 

barn och hur barn utvecklas genom musiken är ett skäl till varför vi anser att ämnet musik 

med yngre barn är relevant för verksamma pedagoger. 

 

1.2 Disposition  

I kapitel två görs en litteraturgenomgång om vad forskning säger kring ämnet musik med 

yngre barn. Här tas upp vad estetik är och vilken roll estetiken har i förskolan, hur musik och 

rörelse påverkar barnens motoriska utveckling, barnens språkutveckling genom musik, musik 

som redskap eller som ett innehåll och den musiska människan. Litteraturgenomgången 

fortsätter med en presentation av den teoretiska ansatsen och avslutas med en tillbakablick på 

problemformuleringen. 

I kapitel tre redovisas vår metod med rubrikerna urval, undersökningsgrupp, genomförande 

och etiska överväganden samt arbetets trovärdighet.  

Kapitel fyra bearbetar resultat och analys, där respondenternas svar redovisas och analyseras 

utifrån våra problemformuleringar. 

Arbetet fortsätter med en diskussion där resultat och analys knyts samman med forskning och 

våra åsikter och tankar kring ämnet musik med yngre barn. Kapitlet fortsätter med en 

metoddiskussion, där metoden diskuteras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning kring 

hela arbetet och hur denna forskning skulle kunna utvecklas i framtiden.   
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1.3. Bakgrund 

Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare och ska specialisera oss inom området 

estetik. Innan vi börjar den estetiska specialiseringen vill vi få förkunskaper och undersöka 

hur arbetet med musik med yngre barn genomförs av pedagoger i förskolan idag. Lundgren 

(2006) menar att musikintresset verkar vara något som idag är stort för många barn, då 

musiksidor som youtube och spotify har många användare (a.a). Redan i tidig ålder använder 

sig barn av dessa musiksidor, det kan vi själva bekräfta då vi på verksamhetsförlagda delar av 

utbildningen sett att barnen letat upp musik på till exempel spotify på egen hand. Vi har 

observerat att många barn gärna sjunger sånger, allt från nya poplåtar till äldre barnvisor. 

 

Lundgren (2006) påpekar att ljud är något som människor berörs av dagligen. Inomhus är ofta 

tv:n och radio igång och utomhus tar människor in trafikens ljud. I förskolan är musik en form 

av ljud som ska läras ut till pedagoger under deras utbildning för att de sedan ska kunna 

förmedla musiken till barnen (a.a). Bjørkvold (1991) menar att redan för ett spädbarn är ljud 

något betydelsefullt, ett medel för dem att göra sig hörda och bli förstådda, framförallt av 

föräldrarna men även av andra människor. Ett spädbarn kan bara ett par timmar efter 

förlossningen göra sig förstådd genom att skrika, allt från att det känner hunger till att det är 

trött (a.a). Hammershøj (1997) menar att barn direkt efter förlossningen börjar kommunicera 

med föräldrarna genom till exempel joller, gråt och grymtanden. Barn har alltså redan vid 

födseln fått en bra kommunikationsapparat. Hon fortsätter skriva att redan när barnen föds 

använder de sin röst olika, det finns inte ett barn som låter likadant som ett annat barn, utan 

alla barn har sitt personliga ljuduttryck. När barnet ska använda sin röst använder det hela 

kroppen och andningen på ett sammanhängande sätt, på detta sätt blir barnets röst starkt i 

förhållande till barnets kroppsstorlek. Inom musik har andningen stor betydelse (a.a). 
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1.4 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för hur pedagogerna arbetar med musik 

tillsammans med barn i åldern ett till åtta år. Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar 

framkommit:  

 

 Hur använder pedagogerna musik tillsammans med barnen i barngruppen?  

 Hur tar man hjälp av musiken under dagen?  

 Hur ser planeringen ut för musikaktiviteterna?  

 Hur utvecklas barnen genom musiken? 

 Ses musiken som ett redskap eller som ett innehåll i pedagogers arbete med barnen? 

Med innehåll menas att pedagoger använder musiken under hela dagen och/eller i de 

flesta aktiviteterna och med redskap menas att pedagogerna tar hjälp av musiken för 

att till exempel förstärka en händelse.  
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2 Litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången redovisas relevant forskning kring ämnet musik, hur barnen tar till 

sig musiken och utvecklas genom den. Här presenteras också den teoretiska utgångspunkten 

som ska genomsyra arbetet och därefter upprepas frågeställningen.  

 

2.1 Vad är estetik och vilken roll har den i förskolan? 

Paulsen (1996) menar att de estetiska ämnena är bild, pedagogiskt drama, musik, poesi, dans 

och idrott och hälsa. Detta är ämnen som på ett kreativt sätt genom lek, spel, rytm och fantasi 

anses stå i fokus när pedagoger arbetar med estetik tillsammans med barnen. Hon menar 

också att de estetiska ämnena utvecklar varje barns personlighet och ska finnas tillhands när 

känslor ska beskrivas och ord inte kan uttrycka dessa känslor. Barnen ska då kunna få fram 

känslorna på olika sätt, till exempel genom att rita dem, sjunga dem eller skapa rörelser till 

dem (a.a). Förskolans läroplan lyfter fram vikten av det estetiska arbetet med barngruppen, 

”att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” (Skolverket, 2010:7). 

 

Sundin (2003) påpekar att det i varje situation finns en relation mellan personen och det 

estetiska objektet, utifrån detta skapas vad han kallar för en estetisk upplevelse. Han förklarar 

en estetisk upplevelse vara en blandning av både känsla och tanke (a.a). 

I SOU 2008:109 står det att lärare och barn tillsammans ska skapa en atmosfär där lärande 

och förståelse för varandra ska vara ett gemensamt mål och där alla ska få uttrycka sina 

känslor (a.a). Lundgren (2006) menar att estetik uttrycker känslor och att känslor inte går att 

sätta betyg på, därför anser han att estetiska ämnen inte ska vara betygsättande när barnen 

kommer upp i skolverksamheten (a.a). Riddersporre och Söderman (2012) framhåller 

musiken som ett lättare sätt för barn att få fram känslor och att den frigör energi hos dem. 

Musik gör också att barnen får nya idéer och blir bättre på att samarbeta, vilket kan innebära 

att de barn som överlag är tystlåtna på förskolan kan få en chans att uttrycka sig genom 

musiken (a.a). Strandberg (2010) - framhäver det sociokulturella perspektivet som hävdar att 

det är bra för barn att arbeta i grupp och ta hjälp av varandra. Detta gör att samarbete mellan 

barnen i förskolan värderas högt av företrädare för detta teoretiska perspektiv (a.a). 
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I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) står det att pedagogiken i förskolan ska 

formas utifrån kommunikation, handling och reflektion. Jämsides med det verbala och det 

skrivna språket ska det icke verbala språket som musik, rörelse och bild användas. (a.a)  

 

Riddersporre och Söderman (2012) menar att barn lär sig utifrån tidigare upplevelser och 

erfarenheter och därför har musik en central roll i lärandet (a.a).  

 

Lindström, Lindberg och Pettersson (2011) framhäver estetiken som ett viktigt hjälpmedel i 

förskolan, speciellt för små barn som ännu inte kan prata eftersom de oftast kan uttrycka sig 

estetiskt ändå till exempel genom sång. För de större barnen är estetiken viktig för att de ska 

utvecklas som människor. Därför är det betydelsefullt att pedagoger använder sig av musiska 

lekar, sångstunder och dans i aktiviteterna tillsammans med barnen, då detta hjälper barnen att 

utveckla sin språkliga förmåga och även den motoriska förmågan (a.a). Larsen och Parlenvi 

(1982) menar att barn först lär sig med kroppen då de genomför aktiviteter och tar in dessa för 

att sedan kunna lära sig med huvudet, motoriska övningar är grunden för läs- och 

skrivkunskaper, då motoriska erfarenheter främjar lusten att lära sig mer (a.a). 

 

Strandberg (2010) skriver att det sociokulturella perspektivet förespråkar en social kontext, 

där barn och vuxna lär tillsammans och med hjälp av varandra (a.a). Lindström, Lindberg och 

Pettersson (2011) menar att musik på förskolan oftast utövas i grupp i form av till exempel 

musikstunder, där barnen sjunger tillsammans och skapar en gemenskap. 

Gruppkonstellationen kan också göra att barnen motiveras och lär sig nya sånger, ord och 

rörelser av varandra (a.a). 

 

Enligt Uddén (2001) är det ett problem att det inte står i läroplanerna hur den icke verbala 

kommunikationen ska se ut. I läroplanerna specificeras inte vilken kompentens pedagogerna 

behöver besitta för att lära ut till exempel musik och därför blir musiken ofta ett område för 

ämneslärare och pedagoger med speciellt intresse för musik, när musik borde vara en 

kommunikativ möjlighet som kan prägla pedagogerna i deras vardagsarbete (a.a). Detta är 

någonting som Jederlund (2011) håller med om, då han menar att det finns ett stort behov av 

att förändra kompetensen hos pedagoger som jobbar på förskolan (a.a). Enligt Fröbel (1995) 

är sången och leken det bästa sättet för ett barn att lära sig språk, och att öka sin kunskap och 

förståelse. 
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Fröbel menade att det var viktigt för pedagogerna att sjunga och leka med barnen. Han 

menade även att det inte ska vara för uppstyrt, utan att pedagoger ska kunna improvisera (a.a). 

Hammershøj (1997) understryker att improvisation är viktigt när pedagoger arbetar med 

musik tillsammans med barnen. Med hjälp av improviserade sångstunder kan barnen uttrycka 

sin personlighet och det stärker självförtroendet, då barnet står för underhållningen och är i 

centrum (a.a). Jederlund (2011) refererar till författaren Still (2011) som påpekar att 

pedagogerna använder sångtexter som kan vara språkutvecklande, men hon tycker att det ska 

finnas en större variation under musikstunderna. Hon tycker också att pedagoger ska lägga en 

större vikt på det musikaliska, detta för att barnen ska bli mer delaktiga i aktiviteterna (a.a). 

Paulsen (1994) framlägger att pedagogernas jobb är att skapa goda förutsättningar för barnen 

att få möjlighet att uttrycka sig estetiskt, genom att väcka barnens intresse och låta dem 

uppleva nya saker (a.a). 

 

Uddholm (1994) påvisar att fler resurser ska läggas på musik i förskolan och grundskolan. 

Musik är en stor del av människors liv och borde integreras mer i verksamheten (a.a). 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) tar upp att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet, detta betyder att om barnen inte får någon form av estetik hemma, 

ska förskolan erbjuda det. Estetik ska vara en självklarhet i den dagliga verksamheten, att ta 

nytta av när tillfälle ges. Därför är det viktigt att förskolan använder sig av alla former av 

estetik, som till exempel musik, bild, rörelse och poesi (a.a). 

 

2.2 Hur påverkar musik och rörelse barnens motoriska utveckling? 

Uddén (2004) menar att barn oftast är mer avslappnade än vuxna när det kommer till att röra 

sig och visa känslor till musik vilket gör att de lär sig genom att öva på rörelser till musiken. 

Att kombinera musik, sång och enkla motoriska övningar ger en maximal stimulans av de 

båda hjärnhalvorna. Det är främst grovmotoriken som tränas vid till exempel dans och musik 

men finmotoriken kan även tränas genom att införa fingerlekar till musiken (a.a). Praktisk 

aktivitet som till exempel dans förespråkar Dewey (2004) då det är viktigt att barn rör på sig 

och barn lär sig genom att göra, ”learning by doing” (a.a). Musik för barn är en nyckelfaktor 

för att de ska utveckla sitt språk och lära sig att göra sig förstådda så tidigt som möjligt. Det 

varierar självklart från individ till individ hur pass tidigt barnet lär sig att prata, men genom att 

sjunga, lyssna på musik och göra motoriska övningar till musik läggs en grund för en språklig 

och motorisk utveckling (a.a). Larsen och Parlenvi (1982) har i sin forskning visat att genom 
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att arbeta med motoriska övningar utvecklas ögonen, utveckling som hjälper barn i deras 

språkutveckling. För att utvecklas språkligt måste ögonen stärkas, detta sker genom det 

motoriska arbetet. Forskning visar att ögon och kropp arbetar tillsammans och att motoriska 

övningar till exempel dans och rörelse utvecklar såväl kroppen som ögonen. Motoriska 

övningar anses vara läsningens grund då författarna menar att för att utveckla språk och 

läskunskaper måste ögonen först utvecklas genom motoriska övningar (a.a). 

 

Granberg (1994) påpekar att många förskolor idag använder sig av småbarnsrytmik för att 

utveckla motoriken. Småbarnsrytmik används för att barnen ska få uppleva rytm och puls och 

känna en glädje i att dansa och sjunga. Barn blir tryggare som individer och genom att barnen 

aktivt är med i musik, sång och rörelse utvecklas barnet och en grund läggs för 

inlärningsförmågan. Genom småbarnsrytmik och musik kan barn bli mer harmoniska då 

musik har en lugnande inverkan på de flesta människor och barn kan få ett bättre 

självförtroende genom dessa sysselsättningar eftersom de får chans att uttrycka sig. 

Författaren menar att harmoni och godare självförtroende ska vara en grund i barnens 

kommande utveckling, som gör det lättare för dem senare i livet att lära sig finmotorik och 

läs- och skrivinlärning (a.a).  

"Rytmik är en pedagogisk metod som använder rörelse som ett sätt att lära musik. Det är en 

helhetspedagogik som arbetar med sinne, kropp och intellekt. Små barn upplever musik med 

både kropp och själ, och de lär det de upplever." (Granberg, 1994:37). Dewey (2004) utgår 

från det pragmatiska synsättet som framhåller att praktiska övningar är bra då barn blir 

stimulerade och utvecklas motoriskt (a.a). 

 

Gruhn (2005) framlägger att under barnets första år kopplas synapserna ihop i hjärnan, därför 

är det viktigt att träna barnen i tillexempel tal, logiskt tänkande och motorik under denna tid. 

Musik och dans är därför ett utmärkt hjälpmedel för att träna detta. Hjärnan utvecklas ju mer 

vi använder den, musik stimulerar tillväxten av hjärnstrukturen och övar finmotoriken (a.a). 

 

2.3 Barns språkutveckling genom musik 

Enligt Bjørkvold (1991) är alla människor musiska då vi har vaggats till rytmer och ljud ända 

sedan vi legat i moderns mage. Barns språkliga utveckling börjar långt innan de har lärt sig att 

prata. Det är viktigt att påpeka att det inte bara är det verbala språket som är viktigt för ett 
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barn att lära sig utan även kroppspråket. Barnet börjar redan i tidig ålder imitera föräldrarna 

och försöker efterlikna ljud som föräldrar och individer runt dem gör, i början kan det vara 

nynnande och trallande men ganska snabbt börjar barnet att skapa ord (a.a).  

Säljö (2000) förespråkar det sociokulturella perspektivet och menar att barn lär sig i sällskap 

med andra. Lärande går inte att undvika i sällskap med andra för att man som individ kollar 

hur andra människor gör och lär sig utifrån detta (a.a). 

 

Uddén (2004) påpekar att för en bra språkutveckling hos ett barn krävs det att barnet kan 

återge och skapa främmande ljud vilket övas in hos barnet vid en tidig ålder. När barnet är 

litet uttrycker barn tankar genom att göra ljud med sångton, därefter utvecklas tankarna till 

sånger och sedan till ord. Hon skriver också att för att barn ska kunna utveckla sitt språk 

måste motoriken tränas. Barnet behöver ha kontroll över sina grundläggande motoriska 

färdigheter för att kunna imitera ljud som är viktiga för den språkliga inlärningen och även 

utveckla det sammarbetet som sker mellan sinnessystemet och nervfunktionerna som finns 

mellan örat och rösten (a.a). 

 

I förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010) beskrivs att förskolan ska lägga stor vikt vid 

att stimulera varje barns språkutveckling så att barnen utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk 

samt utvecklar sitt ord- och begreppsförråd så att de har förmågan att kommunicera med 

andra och uttrycka tankar (a.a). Malmström (2009) understryker att som individ sker 

kommunikation med människor hela tiden. Om det inte sker skriftligt eller språkligt, kan det 

ske genom att barnen uttrycker och förmedlar sig genom att använda hela kroppen, detta kan 

ske genom musik, dans, pedagogiskt drama, idrott och hälsa, poesi och bild, alltså estetiskt 

(a.a). Eriksen Hagvet (2004) påvisar att kroppsspråket hjälper barnen att förstå talspråket på 

ett enklare sätt, barn kan på ett lättare sätt komma ihåg ord genom att de kan koppla ihop 

ordet med en rörelse (a.a). Enligt Jederlund (2011) kompletterar alla språkliga utryck 

varandra, genom att till exempel sjunga ”Imse vimse spindel” och göra rörelser tillsammans 

med sången tränar barnen både talspråket och det kroppsliga språket (a.a).  

 

Jederlund (2011) menar att musikens betydelse för ett barns språkinlärning kan jämföras med 

någon som lär sig ett andra språk. Inlärningen ser ungefär likadan ut, även vuxna som ska lära 

sig ett nytt språk börjar ofta med att lära sig rim och ramsor på det nya språket, detta gör så att 

det blir enklare att sätta ihop lättare meningar, eftersom rim och ramsor är enklare att komma 
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ihåg än att lära sig enskilda ord. Musik för ett barn fungerar på samma sätt, då barnet ska lära 

sig ett helt nytt språk, just för att musiken delar upp språkenheter i mindre delar, till exempel 

ord och stavelser (a.a).  

 

2.4 Musik som redskap eller som ett eget innehåll 

”Ingenting – eller i alla fall få saker tillåts ha ett egenvärde, ett värde i sig självt. Allt värderas 

i första hand som ett medel eller redskap för att uppnå något annat.” (Varkøy, 2013).  

Varkøy (2013) menar att det finns flera problem med de estetiska områdena, då nyttotänkande 

påverkar synen på de estetiska ämnena i skolan, och eftersom människor oftast försöker 

utvärdera vad musiken kan ge oss för nytta i framtiden. Detta tänkande är centralt för oss i 

västländerna, då våra handlingar styrs utifrån ett nyttoperspektiv – vi behöver se en mening 

med det vi gör, tillexempel vad jag får ut av att sjunga på en lektion. Varkøy (2013) hävdar 

också att ur något onyttigt kan det komma något nyttigt. En del människor anser att de 

estetiska ämnena inte har någon koppling till förskolan, men de kan vara hjälpmedel för att få 

barnen mer motiverade. Estetiska ämnen kan vara motiverande genom att ämnena används i 

andra ämnen också, till exempel kan musik användas när ett barn ska lära sig alfabetet eller 

när matematik ska läras ut (a.a). 

 

"På dagis är alla ämnesområden, inte minst de estetiska, till stor del integrerade i en planering. 

Detta gör vi för att vi vet att ett område måste belysas från flera håll om ett barn ska få god 

insikt i det”, hävdar Paulsen (1994:24). 

Lundgren (2006) skriver att planerade stunder då de estetiska ämnena jobbas med skall ses 

som en fördjupning inom estetiken och barnens personliga utveckling (a.a). 

 

Pedagogers synsätt på musik tillsammans med barn är det som avgör om musiken blir ett 

innehåll eller ett redskap i verksamheten menar Uddholm (1994). Anser pedagogerna att 

musik kan vara ett hjälpmedel i barns lärande blir det ett innehåll eftersom pedagoger 

integrerar musik i de aktiviteter det passar in (a.a). Bjørkvold (1991) påpekar att man som 

pedagog måste vara trovärdig och visa intresse för aktiviteten man utövar med barn, för att 

barnen också skall vara intresserade (a.a). 
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2.5 Den musiska människan 

Bjørkvold (1991) hävdar att den musiska människan finns inom alla människor och genom 

hela människans liv. Utan det musiska inom sig menar Bjørkvold att man inte är hel som 

människa. Grunden till den musiska människan är ljud, rörelse och rytm. Då människan är 

musisk använder man hela kroppen och alla sina sinnen i inlärning och för att uttrycka sig. 

Musiskt är en form av musikaliska upplevelser genom hela livet, upplevelser varje individ 

tolkar och tar till sig för att sedan använda i livet till exempel genom barnets lek, människans 

livsutveckling och människans skapande (a.a). 

 

Bjørkvold (1991) skriver att barn kommer i kontakt med musik i tidig ålder. Redan i 

mammans mage hör barnet musik, som barnet utanför magen känner igen och blir lugn av. 

Ljudet som barnet hör i magen tar den emot med hela kroppen och inte enbart med öronen. 

Han skriver också att barn ska få fortsätta uppleva musik med hela kroppen under hela livet 

och inte bara under småbarnstiden. Ljud, rörelse och rytm menar Bjørkvold är 

grundelementen för det musiska hos alla människor (a.a). 

 

Bjørkvold (1991) understryker att när barnen senare kommer upp i skolåldern förstör skolan 

barnens musikintresse, eftersom skolan arbetar utifrån böcker för att lära ut kunskap till 

barnen, istället för att låta barn uppleva musiken med hela kroppen. Många barn börjar i tidig 

ålder att spela ett instrument, men när de senare kommer upp i tonåren tappar de intresset. En 

orsak till detta kan vara att de blir tvingade att spela efter noter och får inte uttrycka sig själva 

(a.a).  

 

Uddén (2004) anser att föräldrar och pedagoger runt barnet fungerar som muser som sjunger, 

dansar och rimmar med barnen så länge de inte kan läsa andras texter med full förståelse (a.a). 

 

2.5.1 Spontansång 

Eriksson (2013) skriver om spontansång som en viktig del av leken, just för att den är social. 

Hon menar att spontansången utvecklar barnens språkliga förmåga och den hjälper till att 

bearbeta barnens tidigare upplevelser och erfarenheter (a.a). Detta är någonting som 

Bjørkvold (1991) håller med om, då han menar att spontansång är sådan sång som uppstår när 
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man sjunger om vardagssysslor som tillexempel att knyta skor, laga mat eller gå på toaletten. 

Spontansång kan man säga är en form av lek och något som uppstår när ett barn börjar sjunga 

utan hjälp av en vuxen. Det kan vara en melodi barnet kan, till exempel ”Blinka lilla stjärna” 

där barnet hittar på en egen text till melodin. Spontansång behöver inte ske vokalt utan kan 

även vara nynnande eller rörelser till en låt (a.a). Udden (2004) menar att barn sjunger mer än 

vad de pratar och att barn pratsjunger nästan hela tiden, både när de själva leker och när de 

leker tillsammans med andra. Hon menar också att de rör sig i samma takt som de sjunger 

(a.a). 

Bjørkvold (1991) framhäver spontansång som den bästa formen av musik. Musik ska barn få 

uppleva när de vill och det ska inte finnas regler för hur pedagoger skall jobba med musik. 

Musik ska upplevas tillsammans med andra likväl som ensam, men varje människa skall få 

uppleva musik på det sätt som de tycker är bäst. Får barn uppleva musik när de vill och hur de 

vill utvecklas barnens språkutveckling (a.a). Hammershøj (1997) understryker även om de 

mindre barnen inte är duktiga på att komma ihåg sånger som sjungits på förskolan sjunger de 

mycket själva. De sätter ihop egna texter med melodier de har hört innan. I deras sånger finns 

tonupprepningar, tonsammansättningar och melodiradavslutningar (a.a).  

Eriksson (2013) säger att ”barns spontansång finns där hela tiden och jag reflekterar alltmer 

över vikten av att vi som pedagoger är sjungande förebilder, och att vi fångar upp vardagliga 

situationer för att satsa på sång, musik och rörelse i verksamheten.” (Eriksson, 2013:26). 

 

 2.6 Teoretisk ansats 

Uppsatsen utgår från två teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet och det 

pragmatiska synsättet. Två perspektiv valdes för att båda passar uppsatsens innehåll. 

   

2.6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Strandberg (2010) menar att det sociokulturella perspektivet har Vygotskij som fadersgestalt 

då det var han som introducerade detta perspektiv. Detta perspektiv valdes för 

undersökningen eftersom musik är socialt och oftast utövas i grupp. Perspektivet förespråkar 

samarbete och gruppkonstellationer, för att lärandet ska bli givande för barnen. Enligt det 

sociokulturella perspektivet används hjälpmedel, så kallade artefakter, till exempel sångkort, 

för att individer ska kunna överföra kunskap till varandra (a.a).    
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2.6.2 Pragmatiskt synsätt 

Dewey (2004) förespråkar ”learning by doing”. Han ansåg att genom att ha praktiska 

aktiviteter som till exempel dans och rörelse stimuleras och utmanas barnen på ett bättre sätt 

än om de sitter stilla. En aktivitet utförs inte enbart för att den ska göras, utan den görs i ett 

speciellt sammanhang och har ett syfte. Han menade också att med hjälp av praktiska 

övningar blir lärandet lättare, så då pedagogerna använder estetik tillsammans med barnen tar 

de till sig lärandet på ett bättre sätt och utökar sina kunskaper. Då musik är en praktisk 

aktivitet och innefattar oftast rörelser valdes detta perspektiv som ett kompletterande 

perspektiv till det sociokulturella perspektivet (a.a). 

 

2.7 Problemformulering 

Problemformuleringen framkom utifrån arbetets syfte och våra funderingar på hur musik med 

yngre barn genomförs i verksamheten. Utifrån detta framställdes följande frågeställningar: 

 

 Hur använder pedagogerna musik tillsammans med barnen i barngruppen?  

 Hur tar man hjälp av musiken under dagen?  

 Hur ser planeringen ut för musikaktiviteterna?  

 Hur utvecklas barnen genom musiken? 

 Ses musiken som ett redskap eller som ett innehåll i pedagogers arbete med barnen?  

Med innehåll menas att pedagoger använder musiken under hela dagen och/eller i de 

flesta aktiviteterna och med redskap menas att pedagogerna tar hjälp av musiken för 

att till exempel förstärka en händelse. 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas vilken metod som använts då information från respondenterna har 

införskaffats. Här redogörs också för urval, undersökningsgrupp, genomförande och etiska 

överväganden.  

 

3.1. Kvalitativ undersökning 

I studien görs en kvalitativ undersökning i form av intervjuer, åtta informanter har intervjuats. 

Trost (2010) menar att avsikten med att göra en kvalitativ undersökning är att få en djupare 

förståelse för respondenternas sätt att resonera och tänka (a.a). Patel och Davidson (2007) 

menar att meningen med att göra en kvalitativ undersökning är att man vill få en kunskap som 

är djupare än den kunskap vi får om vi hade gjort en kvantitativ undersökning. Vid en 

kvantitativ undersökning hade det endast getts en ytlig bild av vad intervjupersonerna tänker, 

då svaren oftast ges via enkäter (a.a). En kvalitativ undersökning med intervjuer innehåller 

mer ingående frågor och ger mer information till oss än vad en enkät som pedagogerna hade 

fått svara på ger. Intervjuer ger också pedagogerna mer utrymme att förklara hur de tänker. 

Trost (2010) påpekar att nackdelen med intervjuer är att om inte intervjupersonerna är vana 

vid att bli intervjuade kan de bli nervösa och rädda för att svara hur de känner och svarar 

troligtvis istället vad de tror att den som intervjuar vill höra (a.a). Intervjuerna gjordes för att 

skapa förståelse för hur pedagoger arbetar med musik tillsammans med yngre barn. Under 

arbetets gång uppstod komplikationer som till exempel sjukdom och tidsbrist, vilket gjorde att 

vi inte kunde genomföra alla de planerade intervjuerna. Frågorna fick då istället besvaras via 

mejl som sedan kompletterades med ett telefonsamtal. 

 

3.2. Urval, undersökningsgrupp och genomförande 

Undersökningen inkluderar åtta pedagoger. Sju är utbildade förskollärare, varav en pedagog 

som nu arbetar i en etta, men har erfarenhet av att ha jobbat i en förskola. Den åttonde 

pedagogen har utbildat sig inom musik och arbetar nu som körledare för yngre barn. 

Pedagogerna är kvinnor i åldern trettio till sextiofem år och har varit aktiva pedagoger i minst 

arton år. Alla pedagogerna är verksamma i södra Sverige och arbetar med barn i åldern ett till 

åtta år. Att vi valde kvinnor i åldern trettio till sextiofem år var ett medvetet val, just för att vi 

fick en stor variation av svar, eftersom de har olika erfarenhet och också olika ålder. Trost 

(2010) menar att man vid kvalitativa undersökningar är ute efter att få en så stor variation av 

svar som möjligt (a.a). Pedagogerna vi valde att intervjua har vi haft kontakt med innan och 
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därför kunde vi utföra intervjuerna med kort varsel. Pedagogerna är anonyma i arbetet och 

benämns pedagog A till H. När vi skulle intervjua pedagogerna valde vi att göra det enskilt 

istället för i grupp, detta för att Trost (2010) menar att intervjupersonen kan känna att han 

eller hon hamnar i ett underläge, då intervjuarna är två och på så sätt har en maktposition 

(a.a). För att intervjuerna skulle kännas behagliga för informanterna fick de välja var de ville 

intervjuas, platsen för intervjun blev oftast informantens arbetsplats. Trost (2010) menar att 

platsen man väljer att intervjua informanten på är viktig då intervjun bör ske på en plats där 

intervjupersonen och den som intervjuar inte kan bli störda. Det är också viktigt att platsen är 

en miljö där den intervjuade känner sig trygg (a.a). Intervjuerna var tänkta att ta runt tjugo 

minuter, några intervjuer tog mindre tid medan andra intervjuer tog längre tid. Frågorna var 

utformade för både pedagoger som arbetar mycket med musik och pedagoger som arbetar 

mindre med musik. Patel och Davidson (2007) menar att hur man utformar intervjufrågorna 

har en stor betydelse då det är den som intervjuar som bestämmer hur mycket utrymme 

intervjupersonen ska få under intervjun och hur intervjupersonen tolkar frågorna (a.a). 

 

Vi valde att spela in intervjuerna, istället för att anteckna vad pedagogerna sa, detta för att det 

skulle bli ett så naturligt samtal som möjligt. Att spela in intervjun kan ha både fördelar och 

nackdelar, detta menar Trost (2010) som skriver att ”till fördelarna hör att man kan lyssna till 

tonfall och ordval upprepade gånger efteråt, man kan skriva ut intervjun och läsa vad som 

ordagrant sagts.” (Trost:74) Han skriver också att i och med att man inte behöver anteckna det 

som pedagogerna säger så kan man istället fokusera på frågorna och svaren. Han menar att 

nackdelarna med att göra intervjuer är att när intervjun sedan ska transkriberas tar det lång tid. 

”I vilket fall som helst går sådana detaljer som gester och mimik förlorade vid inspelning 

såvida man inte använder videokamera. Skriver man ut det intalade så går man miste om 

tonfall, en del av talspråket och tankepauserna som den intervjuade gör.” (Trost, 2010:75)  

 

3.4. Etiska överväganden  

 

Vetenskapsrådet (2002) understryker att innan forskning börjar finns fem etiska principer att 

ta hänsyn till. Det är viktigt att informanterna är medvetna om dessa principer innan intervjun 

börjar. De etiska principerna är: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (a.a). Nedan beskrivs vad de olika principerna innebär och hur vi har 

presenterat dem för informanterna. 
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Samtyckeskravet – De personer som ska medverka i intervjun måste innan intervjun ta 

ställning till om de vill vara med i intervjun eller inte.  

 

De pedagoger vi ville skulle vara med i vår intervju tog vi kontakt med via mejl, telefon eller 

personligen. De fick då bestämma ifall de ville vara med i vår undersökning eller inte. 

Pedagogerna vi frågade var positiva till att vara med i vår intervju och ställde med glädje upp.  

 

Informationskravet – Innan intervjun görs är det viktigt att informanterna får ta del av 

arbetets syfte och frågeställning.  

 

Innan intervjun började fick pedagogerna ta del av arbetets syfte och frågeställningar. 

 

Konfidentialitetskravet – Konfidentialitetskravet innebär att den som intervjuar 

informerar informanten om att han eller hon har rätt till skyddad identitet och det som skrivs i 

undersökningen inte går att spåra till varken informanten eller till dess arbetsplats.  

 

Innan intervjun påbörjades berättade vi också att informanterna är anonyma i arbetet och att 

det inte går at spåra varken dem eller deras arbetsplats.  

  

Nyttjandekravet – Det är viktigt att informanterna får veta att materialet som 

framkommer med intervjuerna inte kommer att användas till annat än undersökningen.  

 

De pedagoger vi intervjuade fick veta innan intervjun att det material vi får fram av intervjun 

inte kommer att användas till annat än vår undersökning.  

 

3.5 Arbetets trovärdighet 

 

När intervjuerna gjordes utgick vi från dessa fyra etiska principer, pedagogerna fick ta del 

dessa principer innan intervjuerna genomfördes. De estiska principerna är viktiga i forskning 

för att respondenterna ska veta sina rättigheter.  
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Trost (2010) hävdar att när man gör en kvalitativ studie eller en kvalitativ intervju är ett av de 

största problemen resultatets trovärdighet. När forskning kring ett ämne har gjorts måste 

forskaren kunna visa att resultaten som framkommit och analyserna går att förlita sig på. Som 

forskare är det viktigt att relevant och seriös data framförts utifrån studiens 

problemformulering (a.a). 

Validitet menar Trost (2010) är av betydelse för uppsatsens syfte, ifall uppsatsen mäter det 

den ska mäta (a.a). Denna uppsats syfte är att mäta pedagogernas förhållningssätt till musik 

med barn i åldern ett till åtta år. Detta framkommer i resultatet. Reliabilitet menar Trost 

(2010) är ifall mätningen anses vara trovärdig (a.a). Detta är svårt att mäta, då kvalitativa 

intervjuer ger varierande svar, vilket var det som ville uppnås med studien.  
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4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel klargörs resultatet i form av informanternas svar. Under varje avsnitt finns en 

kort analys där svaren bedöms och förstås utifrån detaljerna som har framkommit i avsnittet.  

 

4.1. Musik med barnen i verksamheten 

 

Pedagog A, tycker det är viktigt att använda musik tillsammans med barnen, för att de ska få 

så många möjligheter som möjligt att förmedla sig och använda sina sinnen. Hon berättar att 

hur mycket de sjunger under dagen går i perioder utifrån barnens intresse, men att de försöker 

sjunga en stund varje dag, ”samtidigt skulle man vilja använda musik ännu mer i deras 

aktiviteter” (pedagog A).  

Hon säger att det finns mycket färdigt material att köpa som hjälpmedel under 

musikstunderna, till exempel sångkort, men att det inte alltid är just de sångerna på de korten 

som fängslar barnen, därför anser hon att det materialet man gör själv på förskolan är det 

materialet som är bäst, det kan till exempel vara sångpåsar, sångkort. Under musikstunderna 

använder de sig av sångkort som barnen får ta ur en låda, med till exempel olika djur på. 

Djuret som bilden föreställer sjunger de sedan om. Ibland kan de ha mjukisdjur som är 

förknippade med en saga och ibland använder de quick response koder, så kallade qr-koder 

som är streckkoder som man skannar av med hjälp av sin telefon eller ipad och sedan länkas 

det vidare till youtube, så uppförs sången där och så sjunger de den sången, eller kan 

pedagogerna och barnen göra egna klipp med sånger, på detta sätt får man in de digitala 

arbetsformerna. 

Pedagog A berättar att det var längesen de använde sig av instrument i barngruppen, eftersom 

att det inte finns så mycket instrument på förskolan. De har gjort egna instrument på 

avdelningen som de har använt i aktiviteter, barnen tycker det är roligt när de får vara 

delaktiga.  

 

Pedagog B tycker det är viktigt att använda musiken tillsammans med barnen, för musiken är 

en källa till glädje, även de barn som inte säger så mycket på förskolan blir mer aktiva när 

musik sätts på, eftersom alla kan vara med och agera på sitt sätt. Musik är också ett fantastiskt 

redskap då man arbetar med lugnare aktiviteter.  
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Pedagog B menar att de sjunger ofta och mycket och att de blandar både traditionella och 

roliga sånger. De använder musikinstrument tillsammans med barnen och gör spellistor i 

spotify som de sedan lyssnar på. De har ofta gemensamma sångsamlingar tillsammans med 

samtliga barn på förskolan. De använder sig av dans och olika rörelselekar. Då de minsta 

barnen ska sova använder de sig av avslappningsmusik. De använder också emellanåt olika 

appar i ipaden som innehåller sagor eller barnvisor, som de äldre barnen får lyssna på, då de 

ska vila. Innehållet i en musikstund hos pedagog B varierar, de sjunger mycket både med 

hjälp av teckenspråk som visas på smartboard eller ipad och utan teckenspråk. De använder 

sig av sångpåsar och sångkort. Ibland sjunger de tillsammans med ett barn i taget och filmar 

detta, något som är uppskattat av barnen. Efteråt reflekterar pedagoger och barn tillsammans 

kring filmen. ”Idag finns mycket färdigt material att använda, spotify, ipaden i övrigt och 

naturligtvis egna samlade musikaktiviteter” (pedagog B). Pedagog B tar även hjälp av 

artefakter som till exempel förskoletidningen och internetsidan förskoleforum för att få bra 

idéer och tips på vad man kan göra under musikstunden.  

 

Pedagog C tycker det är viktigt att använda musiken tillsammans med barnen i verksamheten. 

Hon säger att musik är lugnande och att man kan sjunga en sång vid matbordet för barnen 

eller när man tycker att de har mycket energi. När de är ute och ser till exempel ett djur 

sjunger de om djuret. ”Och jag tror ju att om man ser någonting och sen sjunger man en sång, 

så kommer de ihåg det. Nästa gång man sjunger sången så kommer de ihåg det man såg där 

eller vad vi gjorde för någonting” (pedagog C). 

Pedagog C menar att det inte finns något färdigt material att köpa till små barn och därför har 

pedagogerna på avdelningen gjort egna sångkort, för att barnen ska känna igen vilken sång 

som ska sjungas. Hon menar att man har ett urval av sånger som passar bra i åldern barnen är 

nu, de är roliga, de är bra för motoriken och takten är bra. ”Musik är känsla” (pedagog C), 

man väljer sång efter känslan just den dagen.   

Pedagog C använder musiken under dagen tillsammans med barnen både genom att ha 

musikstunder, men också genom att de använder sig av spontansång, tillexempel kan de 

sjunga när de byter blöja på barnen eller när de klär på barnen. ”Barnen sjunger fruktansvärt 

mycket därinne själva, jag har aldrig hört på dess make och det har de gjort länge, sen de var 

små. Jag har aldrig hört barn sjunga så, det är otroligt” (pedagog C). Under musikstunderna 

har de ett visst sortiment av sånger som de har på sångkort och ibland önskar barnen sånger 
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själva. De plockar också in sånger som handlar om räkning och färger, använder sig av 

instrument och av dans.  

 

Pedagog D tycker musik är viktigt för att barnen ska få använda alla sina sinnen för att 

utvecklas. Artefakter hon använder vid sångstunderna är till exempel böcker, cd skivor och 

internet. Hon använder musik tillsammans med barnen under dagen på så sätt att det ibland 

blir spontansång, till exempel vid promenader, hon använder sig av sång och rörelse vid 

samlingarna och vid avslappningen finns musiken med i form av lugn musik. Pedagog D 

använder meningen ”en mix av sång, rytmik och instrument” för att beskriva hur en 

musikstund kan se ut. 

 

Pedagog E tycker det är viktigt att använda musik tillsammans med barnen, för att alla blir 

glada när de hör musik. ”Asså det är ju glädje och all inlärning som bygger på glädje den 

funkar. Det är det barnen kommer ihåg och det blir något bra av det. Så, så mycket glädje man 

kan få in i allting desto bättre blir det och jag har inte sett något av barnen som inte tycker om 

musik, alla älskar det” (pedagog E). 

Hon säger att de använder artefakter som till exempel musikböcker och cd skivor vid 

sångsamlingarna, men att de också gör egen musik tillsammans med barnen. ”Det är roligt att 

bara ta sån musik de lyssnar på hemma, typ Zlatan låtar och Boten Anna och sånt där. Man 

kan ju göra roliga musikstunder av det med, det behöver inte alltid vara sådär jätteavancerade 

grejer för att barnen ska uppskatta det och man ska få ut mycket av det” (pedagog E). Hon 

berättar också att det är roligt att ta melodier från välkända gamla sånger och ändra om dem, 

om man till exempel har ett tema på förskolan.  ”Vi använder musik jättemycket, utan den 

hade inte vår verksamhet alls kunnat vara densamma” (pedagog E). Hon fortsätter med att 

säga att de varje dag före middagen antingen sjunger eller läser tillsammans med barnen, 

ibland sjungs sånger som pedagogerna har valt och ibland är det sånger som barnen önskar. 

De använder sig också av sångpåsar med till exempel olika figurer i, detta fungerar på samma 

sätt som sångkort, man sjunger om det figuren föreställer. Ibland använder de instrumenten 

tillsammans med barnen, men hon berättar att det då måste vara under organiserade former, så 

att de sitter ner och spelar till musiken och ibland tar en av pedagogerna på avdelningen fram 

gitarren som barnen sjunger till medan hon spelar. Hon tillägger att ”utan musiken hade vi 

inte kommit långt inne hos oss” (pedagog E). När barnen ska sova finns musik i rummet, på 

lägsta volym, ”det är lugnande för många av barnen, så även kanske de barnen som liksom 
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kanske är ledsna vid inskolningen när de kommer in, när de hör att det spelas musik och 

någon liksom nynnar med, det är välkända vaggvisor och det är på så tyst volym så jag tror 

inte att det påverkar någon till att inte sova, men det blir en trygghet” (pedagog E).  

 

 

Pedagog F anser att musik är jätteviktigt och de använder sig av musik nästan dagligen. Hon 

anser att barn blir glada och harmoniska av musik. "Med åren har jag samlat på mig mycket 

material som jag använder mig av. Vi har också köpt in en tjänst i mitt arbetslag från 

Låtoteket.se, där vi kan gå in och söka efter det vi behöver" (pedagog F). 

Pedagog F berättar även att de sjunger under samlingarna och vid avslut på dagen. De sjunger 

olika sånger beroende på årstid eller andra händelser. Under sångstunderna sitter de i ring på 

golvet och sjunger tillsammans. De väver in många rörelsesånger som gör att de elever som 

har stort rörelsebehov får en chans att röra på sig. Ibland sjunger de bara och ibland med 

musik på olika sätt. Pedagog F har några kollegor som spelar gitarr och någon som spelar 

piano ibland. De använder även datorn när de sjunger, det vill säga de tar fram texter och 

musik som de visar med projekter. Ibland använder de sig av rytminstrument där eleverna får 

spela. 

 

Pedagog G sätter ihop det mesta materialet själv. Hon tror eleverna mår bra av att känna 

gemenskapen i musiken och de aktiviteterna som blir. Hon fortsätter berätta att de sjunger 

regelbundet, använder lugn musik vid avslappning/massage och när de målar. När de är 

utomhus kan de använda sig av musiklekar. 

En musikstund kan se ut att de sjunger en sång för att komma igång och fånga barnens 

intresse, sångsamlingarna varieras med ramsor och rytmer. "Använder vi instrument är det 

trevligt om man har korta sånger där de olika instrumenten kommer fram och att man provar 

på att spela högt och lågt" (pedagog G).  

Som avslutning brukar hon samla in instrumenten med en sång som avrundas med 

avslappning. Pedagog F spelar även gitarr som hon ofta använder sig av. 

 

Pedagog H använder material till julen som färdiga julspel. Hon gör även många musikaler 

tillsammans med barnen. "Barn blir glada och harmoniska av musik" (pedagog H). 
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De brukar sjunga blandade sånger som pedagog H letar upp i olika böcker och musikhäften. 

Till en del sånger använder de instrument, då barnen får prova på att spela bland annat 

maracas, triangel, claves, gitarr och ukulele. Pedagog H spelar piano till sångerna.  

 

4.1.1. Analys  

Vi ser ett mönster i att alla pedagogerna är överrens om att musik är viktigt att använda i 

verksamheten tillsammans med barnen. Musik tar fram olika sorters känslor och är en källa 

till glädje. Barn blir glada och harmoniska när de använder sig av musik, de har också lättare 

att uttrycka sig och använder alla sina sinnen genom musiken. Något som är gemensamt för 

många av pedagogerna är att de använder sig av spontansång vid olika tillfällen under dagen. 

Musikstunderna hos pedagogerna varierar, men sångkort, sångpåsar och instrument är de 

artefakter i musikstunden som verkar vara populärast, då nästan alla pedagoger har tagit upp 

dessa i intervjun. Få pedagoger berättar att de själva använder instrument under sångstunderna 

för att kompa sångerna barnen sjunger. De flesta pedagoger påpekar att de använder sig av 

modern teknologi som till exempel cd-spelare, dator och projektor för att få fram musik och 

musiktexter, de använder musiksidor som till exempel spotify och youtube.  

 

Pedagogerna tar upp varifrån material införskaffas, och att detta material är från olika håll. De 

flesta använder sig av tidigare material som de funnit under sina verksamma år som 

pedagoger och gör också eget material som till exempel sångkort. Få pedagoger nämner att de 

letar fram nytt material men nämner att internetsidan förskoleforum ger bra tips och idéer.   

 

4.2. Barnens utveckling genom musikaktiviteterna 

Pedagog A tror att musiken påverkar barnen positivt. Hon tror musiken hjälper både den 

språkliga och den motoriska utvecklingen och i övrigt fungerar stimulerande inom alla 

områden. Hon menar att när man är liten och inte kan prata, kan man istället uttrycka sig 

genom sång och dans. Hon menar också att man kan öva motoriken genom att använda sig av 

rytmik, ”det har ju sagts rätt mycket att rytm och sånt främjar läsförståelsen längre fram” 

(pedagog A). 

 

Pedagog B anser att språkligt är sång och musik en guldgruva, då de har många barn från 

olika kulturer ser de ofta hur snabbt barnen lär sig sånger och får på så vis stöd i sin 
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språkutveckling. De arbetar också med ramsor och rytmer för att förstärka språket. För 

stimulera barnens motoriska utveckling dansar de både till modern musik och till traditionella 

musiklekar. De använder sig också av musik när de arbetar med barnens grovmotorik. 

 

Pedagog C tror att musiken påverkar barnen genom att de kommer ihåg, tillexempel ”när man 

är ute och ser någonting sjunger man om det och jag tror ju att om man ser någonting och sen 

sjunger man en sång, så kommer de ihåg det” (pedagog C). Nästa gång man sjunger sången 

kommer de ihåg det man såg eller vad man gjorde för någonting.  

Pedagog C tycker att musik ska användas när barnen övar motorik, eftersom de gör sitt 

yttersta. De tänker inte på att det är jobbigt, för de dansar. Hon menar att det är likadant om de 

har en skiva på där de säger vilka rörelser som ska göras, då gör barnen det, även om de tror 

att de inte kan göra det. 

 

Pedagog D menar att använda musik i verksamheten påverkas barnen positivt och utvecklas. 

Hon anser att musik utvecklar språket genom att barnen till exempel rimmar och lär sig nya 

ord. Hon tycker att det är viktigt att bryta av någon gång under dagen och göra någon typ av 

rörelsesång eller ha gymnastik.  

 

Pedagog E menar barnen påverkas positivt eftersom alla blir glada av musik. När pedagog E 

ska öva barnens motoriska utveckling använder de sig av rörelsestunder, som är en blandning 

av rörelse och gymnastik där barnen får göra olika rörelser till musik. Pedagogerna har valt ut 

sju till åtta olika låtar som de spelar och ”när musiken säger att vi ska gunga så gungar vi och 

det går ju att gunga på tio olika sätt, men vi väljer ju det sättet som vi tycker ger bäst träning 

till barnen” (pedagog E). Hon fortsätter att berätta att de har spelat samma låtar rätt så länge 

nu och att pedagogerna har börjat sätta på musiken på eftermiddagarna. Barnen vet vad de ska 

göra för rörelser till musiken så under eftermiddagarna har de tio stycken barn som gungar, 

rullar eller kryper på olika sätt och på så vis övar barnen också sin motorik. ”Gör man 

någonting med så små barn, vi kan inte göra nya gympapass varenda gång, för då funkar det 

inte. Men har vi samma musik och de hinner lära sig det, då gör de ju det fullt ut istället” 

(pedagog E). Språkligt menar pedagog E att eftersom att de ändrar om många sånger, tar in 

nya ord, tramsar och sjunger barnens namn och bokstäver och vad de gör i sången så övar 

barnen sitt språk. 
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Pedagog F berättar om en kurs som hon och en kollega just nu går i TAKK (tecken som 

alternativ kompletterande kommunikation). Detta är en kurs som innebär att man använder 

tecken som komplement i språkutvecklingen. "Musiken är ett lärinstrument där 

språkutveckling sker och där elever som kanske har svårt med koncentrationen, ibland fångas 

upp och tycker det är roligt att sjunga" (pedagog F). 

 

Pedagog G menar att musiken blir en ”förlängd arm” av det övriga arbetet, tillexempel så 

tränar de in veckodagarna och månaderna med hjälp av musik. Hon tror att barnen utvecklas 

språkligt genom att de lär sig rytm, takt och olika rim. De använder också sig av sånglekar. 

”Musik och rörelse är värdefullt, vi tränar samarbete, dansar och provar på rytmer och har 

avslappning" (pedagog G). Hon tror att eleverna mår bra av att känna gemenskapen i musiken 

och de aktiviteterna som de gör. 

 

Pedagog H använder sånger när de tränar alfabetet, hon menar att man minns texten lättare 

om man har musik kombinerat med ord. Hon menar att det är bra att använda musiken när 

man ska utveckla språket, genom att om man har musik ser barnen tillfället som roligt och 

inte som ett lär tillfälle. Barnens motorik arbetar de med genom att de till exempel använder 

sig av rörelser. 

 

4.2.1. Analys 

 

Pedagogerna är överrens om att musik påverkar barnen positivt, eftersom oavsett hur gamla 

barnen är kan de uttrycka sig estetiskt och de kan också lättare ta till sig nya ord, de känner 

gemenskap med andra barn och vuxna, barnen förknippar sång med vad de har sett eller gjort 

och alla barn blir glada av musik. Ramsor och rim är bra artefakter för att förstärka språket. 

Dessa artefakter kan underlätta språkutvecklingen för de barn som har en annan kultur. Två 

pedagoger använder tecken och rytmik för att förstärka språket, detta för att rytmik sägs 

främja läsförståelsen längre fram. Övriga pedagoger ser rörelse, lek och dans som artefakt för 

barnen att utveckla motoriken. 
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4.3. Musik som ett innehåll eller som ett redskap i verksamheten 

Pedagog A menar att hon använder musik som ett innehåll i verksamheten, eftersom den 

används dagligen, men främst vid samling innan maten. Hon menar även att hon använder 

musik som ett redskap, då den används som en aktivitet med de yngre barnen som är ett till 

två år på avdelningen. ”På vår avdelning har vi lyssnat och lekt mycket Trollsångboken, då 

förstärker vi lekarna med musiken” (pedagog A). Pedagogerna på avdelningen har också gjort 

sångpåsar till några av de vanligaste barnvisorna. I påsen finns material till sången och barnen 

sjunger och leker sången med hjälp av materialet, på detta vis används musiken också som ett 

verktyg.    

 

Pedagog B anser att hon använder musik i huvudsak som ett verktyg i verksamheten. Hon 

använder gärna sången som ett verktyg i olika aktiviteter för att hon tycker om att sjunga.  

 

Pedagog C använder musik både som ett verktyg och som ett innehåll i verksamheten. Hon 

använder det för att locka fram glädje, till exempel rörelseglädje och om man tillexempel ser 

någonting och sjunger om det och barnen kommer ihåg det. Sedan förknippar man till 

exempel en sång med ett djur. "Många gånger är det ju inte så mycket med beräkning, utan 

det är ju spontana grejer ofta som kommer” (Pedagog C). 

 

Pedagog D menar att hon kan välja att ha musiken som ett innehåll i ett tema, där hon 

utvecklar ett visst område inom musiken, men hon kan också välja att använda musiken för att 

förstärka ett tema och då menar hon att musiken kan vara ett redskap. 

 

Pedagog E menar att de använder musiken både som ett redskap och som ett innehåll. De 

använder musik för att lära in saker, men de har också musik genom hela dagen, i många 

aktiviteter och när ett barn kommer och nynnar på någonting då nynnar pedagogerna med och 

försöker få med de andra barnen i nynnandet och gör någonting av det. 

 

Pedagog F som även hon använder musiken både som verktyg och som ett innehåll i vardagen 

menar att det oftast blir båda delarna under dagen. Några av musikstunderna är inplanerade, 

men de sjunger också mycket spontant under dagen efter vad barnen vill.  
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Pedagog G använder musiken som ett verktyg genom att ta hjälp av musiken när lärande 

tillfälle ges. "Träna in veckans dagar, månader" (pedagog G). 

 

Pedagog H menar att hon är tvungen att använda musiken som ett verktyg, när hon till 

exempel lär barnen alfabetet genom sång, men också som ett innehåll eftersom att musiken 

används under hela dagen 

 

4.3.1 Analys 

Två av de åtta pedagoger som intervjuades menar att de använder musiken enbart som ett 

verktyg, medan de andra pedagogerna är överrens om att musiken både ses som ett innehåll 

och som ett verktyg i verksamheten. Resultatet visar att pedagogerna som anser att musiken är 

ett verktyg, använder den vid lärande och utveckling av kunskaper. Pedagoger som påpekar 

att musiken är ett innehåll, använder den under hela dagen eller använder musiken spontant då 

ett barn kommer och nynnar på en sång och man som pedagog nynnar med.   
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5. Diskussion 

I diskussionen diskuteras resultat och analys med hjälp av forskning och egna erfarenheter 

och kunskaper. Arbetets frågeställningar var: 

 

 Hur använder pedagogerna musiken tillsammans med barnen i barngruppen? 

 Hur tar man hjälp av musiken under dagen?  

 Hur ser planeringen ut för musikaktiviteterna?  

 Hur utvecklas barnen genom musiken? 

 Ses musiken som ett redskap eller som ett innehåll i pedagogers arbete med barnen? 

Med innehåll menas att pedagoger använder musiken under hela dagen och/eller i de 

flesta aktiviteterna och med redskap menas att pedagogerna tar hjälp av musiken för 

att förstärka en händelse.  

 

5.1. Resultatdiskussion 

 

5.1.1. Musik som ett redskap eller eget innehåll 

De flesta pedagoger anser att musiken både ses som ett innehåll och som ett verktyg i deras 

verksamhet, två pedagoger påpekar att musiken används främst som ett verktyg.   

Uddholm (1994) hävdar att pedagogers synsätt på musik är en avgörande faktor om musik ses 

som ett redskap eller som ett innehåll. Med detta menar hon beror på vad pedagoger har för 

kunskaper kring musik och vilket förhållningssätt de har till musik, detta avgör hur musiken 

används i verksamheten (a.a).  

Vi som författare anser att frågan om musik är ett innehåll eller ett redskap i verksamheten är 

svår att svara på. Vi håller med om att musik både kan vara ett innehåll och ett redskap i 

verksamheten. Detta för att det är viktigt att använda musiken under hela dagen som ett 

hjälpmedel i lärandet och för att musik är glädje. I uppsatsens frågeställning har vi presenterat 

vad vi menar med musik som ett innehåll respektive redskap, detta har lagts till efter att 

respondenterna deltog i vår intervju. Detta anser vi kan ha påverkat resultatet då pedagogerna 

kan ha haft olika tolkningar kring innebörden av redskap och innehåll.  

 

5.1.2 Barns utveckling genom musiken 
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I resultatet framgår att pedagogerna är överrens om att barnen utvecklas positivt genom 

musiken, till exempel språkligt och motoriskt. De utvecklar den språkliga förmågan genom att 

använda sig av rim, ramsor och sånger och den motoriska förmågan utvecklas genom 

rörelselekar, rytmik, dans och har gymnastik. Uddén (2004) påpekar att musik är en 

nyckelfaktor för barn för att de ska utveckla sitt språk och lära sig att göra sig förstådda (a.a). 

Uddén (2004) menar att för att utvecklas språkligt måste barnen först utveckla sina 

grundläggande motoriska färdigheter, barnen behöver dessa färdigheter för att imitera ljud 

som är viktiga för den språkliga inlärningen (a.a). Larsen och Parlenvi (1982) hävdar även de 

att barn måste ha motoriska färdigheter för att språket ska utvecklas, detta genom att ögon och 

kropp samarbetar (a.a). Granberg (1994) påpekar att många förskolor idag använder sig av 

småbarnsrytmik. Det används bland annat för att barnen ska få uppleva puls och rytm. Barn 

påverkas positivt av småbarnsrytmik eftersom att de blir tryggare som individer. Med hjälp av 

småbarnsrytmik kan barn också bli mer harmoniska, eftersom musik har en lugnande faktor 

på de flesta människor (a.a). Detta anser vi också då vi på tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningar varit med om att barn blir lugna av musik. När vi själva vill varva ner lyssnar vi 

oftast gärna också på musik.  

Granberg (1994) menar också att barnen kan få ett bättre självförtroende med hjälp av 

småbarnsrytmik, eftersom de får en chans att uttrycka sig. Författaren framhäver att grunden i 

barnens kommande utveckling är harmoni och ett bra självförtroende (a.a). Att barnen blir 

harmoniska och lugna av musik tas upp i resultatet.  Lindström, Lindgren och Pettersson 

(2011) anser att pedagoger kan använda sig av musiska lekar, sångstunder och dans, då detta 

hjälper barnen att utveckla den språkliga och den motoriska förmågan (a.a). Jederlund (2011) 

menar att rim och ramsor underlättar språkutvecklingen hos barn (a.a). Detta håller vi med 

om.   

 

5.1.3 Musik som artefakt under dagen 

Resultatet visade att alla pedagoger tycker det är viktigt att använda musik tillsammans med 

barnen under dagen, men hur de använder musiken på de olika förskolorna varierar, alla 

pedagoger använder sig av musik men på olika sätt.  

 

Pedagogerna som intervjuats menar att musiken tar fram olika sorters känslor hos barnen, allt 

ifrån glädje till sorg och att de barn som annars är tillbakadragna tar tillfälle att uttrycka sig 

när musiken sätts på. Att barn som är tillbakadragna vågar visa sig när musik sätts på menar 



33 

 

Riddersporre och Söderman (2012) är för att med hjälp av musik kan barnen på ett lättare sätt 

visa känslor och sinnestillstånd (a.a). Paulsen (1996) hävdar att de estetiska ämnena hjälper 

varje barn att utveckla sin personlighet och när känslor ska beskrivas och barnen inte kan 

förmedla dessa känslor med ord ska de estetiska ämnena finnas nära till hands. Barnen kan till 

exempel rita, sjunga eller göra rörelser för att beskriva deras sinnestillstånd (a.a).  

Detta är något vi håller med om, då vi på tidigare verksamhetsförlagda utbildningar varit med 

om att de barnen som har varit tystlåtna har vågat uttrycka sig när musik är igång. Att ta till de 

estetiska ämnena som till exempel bild, musik, dans och poesi för att uttrycka de känslor som 

inte går att uttrycka med ord, anser vi är bra. Detta eftersom det ger alla människor en chans 

att få fram sina känslor, även om man inte vill berätta dem högt.  

 

Utifrån våra erfarenheter kan musik på förskolan skapa en samhörighet mellan personerna 

som är på förskolan, genom att både stora och små kan delta i musikupplevelserna. Detta kan 

göra att både barn och pedagoger gläds över att gå till och vara på förskolan. Det 

sociokulturella perspektivet förespråkar samhörighet mellan människor, då gemenskap gör att 

atmosfären på förskolan blir bättre, detta menar Strandberg (2010). Säljö (2000) förespåkar 

även han det sociokulturella perspektivet som menar att lärandet inte går att undvika i samspel 

med andra (a.a). I resultatet har framkommit att barn mår bra av att känna gemenskap med 

andra barn och vuxna i musiken och de aktiviteter som görs i samband med musiken. 

 

5.1.4 Musik med barnen i verksamheten  

Resultatet visar att pedagoger använder sig av både planerande musikstunder och 

improviserade stunder. Fröbel (1995) anser att lek och sång är bästa sättet att lära sig språk, 

kunskap och förståelse. Det är viktigt för pedagogerna att leka och sjunga tillsammans med 

barnen. Sångstunderna ska inte vara för uppstyrda, utan pedagogerna måste kunna 

improvisera (a.a). Hammershøj (1997) hävdar också att improvisation i sångstunderna är 

betydelsefullt, detta för att barnen utvecklar sin personlighet och det stärker deras 

självförtroende (a.a). Spontansång används också av några pedagoger, när de till exempel ska 

byta blöja eller klä på sig. Pedagogerna tycker det är viktigt att ta tillvara på spontansången, 

som kan uppstå när som helst under dagen. Eriksson (2013) påpekar att spontansången är ett 

hjälpmedel för barnen att använda i leken eftersom det är socialt och utvecklar barnens 

språkförmåga (a.a). 
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Vi anser att som pedagog är det viktigt att vara flexibel och kunna improvisera, då barn är 

spontana och planerade aktiviteter inte alltid kan genomföras. Improvisation anser vi måste 

övas in och är något som utvecklas hos pedagoger med tiden.  

 

Något vi också fick fram i resultatet var att musikstunderna hos pedagogerna varierade, 

pedagogerna använder en blandning av sång, rörelse och instrument. Barnen använder sig av 

alla sina sinnen när de utövar eller lyssnar på musik, genom att till exempel använda sjalar till 

musiken eller då de använder sig av instrument för att förstärka sångtexten. Resultatet belyser 

att pedagogerna använder instrument, några använder det mer medan andra använder det 

mindre. Några gjorde även egna instrument. 

Vi menar att en blandning av olika aktiviteter i musikstunden är bra, då det ger variation och 

stimulerar barnens nyfikenhet. Det är bra att använda sig av instrument, för att förstärka 

sånger. Med hjälp av instrument kan barnen spela efter en sång, men fritt få uttrycka sig på 

sitt instrument hur de tycker anser att sången låter. Bjørkvold (1991) framhåller att barn ska 

uttrycka sig själva och inte tvingas spela efter noter (a.a). 

 

I resultatet klarläggs det att musik gör att barn har lättare att uttrycka sig och de kan uttrycka 

sig oavsett om de är små eller stora, genom att till exempel sjunga eller göra rörelser till 

musik. Lindström, Lindgren och Pettersson (2011) tar upp att musik är ett viktigt hjälpmedel i 

förskolan, speciellt för barn som ännu inte kan prata, eftersom de kan uttrycka sig estetisk 

ändå, till exempel genom att sjunga. Estetiken är också viktig för de större barnen på 

förskolan, eftersom det hjälper dem att utvecklas som människor (a.a). Vi menar att estetiken 

är ett uttrycksmedel, något som alla människor kan använda sig av.  

 

5.2 Metoddiskussion 

 

5.2.1 Intervjuer 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie, i form av intervjuer. Vi anser att kvalitativa 

intervjuer var det bästa sättet för att oss att nå fram till vårt resultat, eftersom vi var ute efter 

att få så tydliga och utformade svar som möjligt. I intervjuer kan även följdfrågor ställas, som 

underlättar för undersökarna att få en tydligare bild av vad respondenten menar. Det 

sociokulturella perspektivet förespråkar samspel mellan människor och att man lär med hjälp 
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av varandra. Vi anser att vi har fått nyvunna kunskaper efter att vi intervjuat pedagogerna, 

detta för att vi fått en annan syn på hur musikaktiviteter kan genomföras.  

 

Som nämnts i metoddelen kunde dessvärre inte alla intervjuer genomföras personligt, på 

grund av praktiska komplikationer. Detta ledde till att vi fick skicka intervjufrågorna via mejl 

till de pedagogerna. Vi tror att de pedagoger som fick frågorna på mejl hade mer tid att tänka 

över hur de skulle besvara frågorna, än de som vi hade ett personligt möte med. Det framgår 

inte av resultatet att pedagogerna som fick frågorna på mejl har gett oss utförligare svar än de 

vi träffade personligt. Positivt med personliga möten är att vi fick chans att ställa direkta 

följdfrågor, detta kunde inte genomföras med de pedagoger som svarat via mejl och därför var 

det bra att vi kompletterade mejlsvaren med ett telefonsamtal, detta för att vi skulle få chans 

att ställa följdfrågor om pedagogernas svar, om så behövdes.   

 

5.3 Sammanfattning  

Arbetets syfte var att få en förståelse för hur pedagoger arbetar med musik tillsammans med 

barn i åldern ett till åtta år. Utifrån resultatet anser vi att syftet med hjälp av våra 

frågeställningar har nåtts. Våra frågeställningar var: Hur använder pedagogerna musik 

tillsammans med barnen i barngruppen? Hur tar man hjälp av musiken under dagen? Hur ser 

planeringen ut för musikaktiviteterna? Hur utvecklas barnen genom musiken? Ses musiken 

som ett redskap eller som ett innehåll i pedagogernas arbete med barnen? Detta eftersom vi 

fått klarhet i hur arbetet med musik i verksamheten fungerar och vad pedagogerna anser 

musik betyder för barnens utveckling. Litteraturgenomgången styrker vårt resultat, vilket gör 

att resultatet blir mer trovärdigt. 

  

Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie där åtta pedagoger intervjuades Trost (2010) 

menar att kvalitativa intervjuer görs för att få så utförliga svar som möjligt (a.a). Detta fick vi 

eftersom vi hade möjlighet att ställa följdfrågor om så behövdes. Därför kunde vi inte göra på 

ett annat sätt. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att musik är viktigt att använda sig av i verksamheten, 

eftersom den har en betydande roll i barns utveckling. Resultatet visar också att musik är 

glädje och att alla människor kan uttrycka sig med hjälp av musik. 
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5.4 Framtida forskning 

Under arbetets gång har intresse väckts för frågor som skulle kunna vara relevanta för 

framtida forskning. Hade vi utvecklat forskningen kring musik med yngre barn hade vi velat 

studera musikens innebörd bland yngre barn med funktionsnedsättning. Det hade också legat i 

vårt intresse att lära oss mer om hur musik påverkar barn som har varit med om trauma, 

exempelvis flyktigar som kommer till Sverige från oroliga länder. En annan fråga vi ställt oss 

under arbetets gång är hur stor påverkan musik verkligen har på språkutvecklingen respektive 

den motoriska utvecklingen, detta är något vi skulle vilja studera ännu närmre än vad vi gjort.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till C-uppsats 

 

 Vilken utbildning har du? 

 Vad i utbildningen har varit värdefullt för musikutövandet i förskolan? 

 Hur länge har du arbetat? 

 Tycker du det är viktigt att använda musik tillsammans med barnen? I så fall varför? 

 Finns det färdigt material att använda eller vart finner du inspiration till 

musikstunderna någonstans? 

 Hur tror du barnen påverkas av musikaktiviteterna?  

 Hur tror du att musiken hjälper barnen i deras lärande?  

Beredskapsfråga: exempelvis språkligt? 

 Hur använder ni musiken i ert dagliga arbete tillsammans med barnen? 

- vad händer under samlingen?  

- vad händer när barnen vilar? 

- vad händer i utomhusaktiviteten? 

- vad händer när barnen tecknar? 

 Använder du musiken som ett verktyg eller som ett innehåll under dagen? 

 Hur kan en musikstund se ut?  

 Använder ni bara sång, eller använder ni någon form av hjälpmedel som tillexempel 

instrument när ni använder er av musik? 


