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Sammanfattning 
 
Huvudsyftet med studien är att undersöka om lärande kan underlättas genom musikutövande i 
förskolan och förskoleklassen. Valet av undersökningsområde grundar sig på tidigare 
erfarenheter och på den satsning som regeringen nu gör med fortbildningsinsatsen Tonspråk 
för verksamma pedagoger i syfte att öka de estetiska kunskaperna inom dessa grupper. 
Kunskaperna ska bidra till att pedagogerna kan använda sig av ett ämnesövergripande 
arbetssätt genom estetiska lärprocesser i sin dagliga verksamhet. De forskningsfrågor som 
studien baseras på kretsar kring musikutövandet i förskolan/förskoleklassen, pedagogernas 
förhållningssätt och deras uppfattningar kring eventuella kopplingar mellan musik och 
lärande. Litteraturstudierna har bidragit med ett nytt begrepp som ej fanns med från början. 
Detta begrepp är musisk och när det uppdagades var det nödvändigt att försöka reda ut 
begreppet då det ansågs ha relevans för studiens sammanhang. Dock har det visat sig att 
begreppet inte verkar allmänt vedertaget och tillräckligt utrett trots det nära samband som 
upptäckts mellan musiskt lärande och lärande i musiksammanhang.  
 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med pedagoger som är verksamma inom förskola och 
förskoleklass. Denna urvalsgrupp grundar sig på förskollärarens hela kompetensområde då 
detta ansågs vara av värde för studien. 
 
Det finns tidigare forskning inom området som pekar på sambandet mellan musik och 
lärande. Flera författare delar uppfattningen att musik kan underlätta själva 
kunskapsinhämtandet och den empiriska studien stöder dessa. Andra viktiga resultat som 
framkommit är att pedagogens roll är mycket betydelsefull vid själva musikutövandet samt att 
den nya lärarutbildningen och dagens läroplaner har reducerat förekomsten av musik och 
tydliga mål kring musikutövandet i förskolan/förskoleklassen. Intresse och engagemang måste 
finnas hos pedagogen för att musikutövandet ska vara stimulerande för barnen. Med tanke på 
dessa resultat finns det en problematik då pedagogen knappt erhåller några kunskaper inom 
detta område i dagens utbildning. Dock har det under studiens genomförande framkommit att 
lärarutbildningen återigen ska förnyas men hur denna utbildning kommer att se ut finns det i 
skrivande stund ingen information om.  
 
Behovet av mer kunskap inom området musik och lärande har förtydligats i och med detta 
arbete. Studiens resultat bidrar med viktiga insikter om den didaktiska betydelse musiken har i 
lärandesammanhang då både tidigare forskning och empiriska resultat stöder varandra i 
sammanhanget.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Barn, lärande, musik. 
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Inledning 
 
Studiet av lärande genom musik har ett allmänt kunskapsintresse då regeringen nu satsar på 
fortbildning bland verksamma pedagoger inom estetiska lärprocesser. Fortbildningen kallas 
Tonspråk och ska ge ökade kunskaper om de processer som äger rum i lärandet och bidra till 
ett ämnesintegrerat arbetssätt i förskolan/skolan (Wiklund, 2008). 
  
Mina egna erfarenheter av musiken som en möjlig väg till lärande är gjorda under min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) samt vid det egna musicerandet i hemmet tillsammans 
med mina barn. Vid VFU-tillfällena har aktiviteter genomförts på initiativ av mig själv där 
nya sånger (med sånger avser jag traditionellt sjungande i samlingar och lek- rörelsesånger) 
har introducerats för barnen ett antal gånger både vid samlingar och vid varierande tillfällen 
under dagen. Efter två till tre dagar har barnen själva börjat sjunga dessa sånger med stor 
inlevelse och rörelseglädje. När jag använder begreppet barn menar jag barn i 
förskola/förskoleklass eftersom det är där som mina VFU-perioder har genomförts. Då dessa 
perioder har utförts under en begränsad tid räcker inte mina erfarenheter därifrån för att dra 
några slutsatser angående lärande genom musiken. Dock har upplevelserna fått mig att 
fundera vidare över förhållandet mellan dessa.  
 
Under vårterminen 2008 läste jag min valfria specialisering och valet föll på en kurs som hette 
”Bild, musik, drama och rörelse i tematisk produktion”. Denna kurs gav mig mersmak och jag 
började få en liten insikt i hur dessa ämnen kan användas i förskolans/förskoleklassens 
dagliga verksamhet. Mitt intresse för dessa ämnen ökade ytterligare och kursen har till stor del 
bidragit till mitt val av undersökningsområde. 
 
Efter mitt beslut att skriva om barn, musik och lärande inföll min sista VFU-period som 
tillbringades i en förskoleklass. Under den perioden fick pedagogerna på skolan en inbjudan 
om att medverka i Tonspråk som riktar sig till alla verksamma pedagoger från förskola till 
högskola. Denna inbjudan föreföll mig mycket intressant och med bidrag från Högskolan i 
Gävle fick jag möjlighet att medverka då det ansågs ha hög relevans för denna studie. 
Tonspråk var en väldigt intressant fortbildningsdag och den gav många insikter och uppslag 
till studien. Efter föreläsningar, workshops och personlig kontakt med Ulla Wiklund, 
utvecklingskonsult på Rikskonserter, ansåg jag den här studien mer relevant och oerhört 
viktig. 
 
Vidare finns det i förskolans och skolans läroplaner tydligt formulerade riktlinjer när det 
gäller de ämnen, som enligt regeringens nya satsning, har stor betydelse för lärprocesserna: 
 

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. 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6-7) 
 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet /.../.I skolarbetet skall 
de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas /…/ Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 
form skall vara inslag i skolans verksamhet. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 5-7) 

 
I förskolans formulering är tal- och skriftspråk invävt och här kommer en del av syftet med 
den här studien in i bilden, huruvida pedagoger relaterar just musik med lärande som till 
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exempel tal- och skriftspråk. Enligt Wiklund (2001) är språkutvecklingen relaterad med sång, 
puls och rytm vilket också musikprofessorn Jon-Roar Bjørkvold (2005) talar om när han 
diskuterar kring kommunikationen mellan det nyfödda barnet och dess mor. Samtalet dem 
emellan bygger på nynnande, rörelser och ansiktsuttryck och är spädbarnets första steg mot att 
bli en social och språkande individ. ”Det sociala barnet utvidgar sin värld dramatiskt redan 
under första levnadsåret. Och hela tiden har rörelse, rytm och språkets musikaliska intonering 
bokstavligen en själsutvecklande betydelse” (a. a., s. 29). 
 
Berit Uddén, fil. dr. i musikpedagogik, (2004) talar om det första lärandet som muntligt och 
om barns mognadsprocesser där den musiska leken är betydelsefull och har samband med 
sång, rytmik och språk. 
 
Med detta i beaktande finner jag förestående studie som ytterst relevant när det gäller arbetet 
med musik i förskola/förskoleklass. Min förhoppning är att studien ska ge en klarare bild över 
hur musiken används i det dagliga arbetet med barn i åldrarna 1-6 år och huruvida lärandet 
kan påverkas av detta musikutövande. 

Arbetets struktur 

Inledningen beskriver studiens tillkomst, syfte och centrala begrepp. I den följande 
litteraturgenomgången presenteras tidigare forskning inom området samt annan relevant 
litteratur som berör samma område. Därefter kommer metodavsnittet vilket förklarar val av 
metod, genomförande av studien samt överväganden och avgränsningar. Efterföljande avsnitt 
behandlar resultaten från den empiriska studien och avslutningsvis följer diskussionsdelen. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om lärandet hos barn i förskola och förskoleklass kan 
underlättas genom musikutövande. Pedagogers förhållningssätt och uppfattningar kring musik 
och dess betydelse för lärandet undersöks också i studien. Utifrån syftet har nedanstående 
frågeställningar formulerats. 
 

• Vad är musik i förskolans/förskoleklassens verksamhet? 
• Hur används musiken i det dagliga arbetet? 
• Hur arbetar pedagogerna med musik i förskolan/förskoleklassen? 
• Vilket förhållningssätt har pedagogerna till musik och lärande? 
• Finns det kopplingar mellan musik och lärande hos barn i åldrarna 1-6 år? 

Begrepp 

I arbetet förekommer specifika begrepp och dessa är musik, lärande och musisk. Det 
sistnämnda begreppet har tillkommit under mina litteraturstudier. Efter varje 
begreppsdefinition gör jag en kort sammanfattning av min egen tolkning och definition. 
 
Musik 
Ordet musik (Lilliestam, 2006) kommer från det grekiska ordet mousiké eller mousiké téchne. 
I antiken menades med dessa ord musernas konst. Muserna var nio till antalet och de var 
gudinnor som hade olika slags kunskaper såsom instrumentalt och vokalt ljudskapande, 
diktning, kroppsövningar och andlig bildning. Alla grekiska ungdomar skolades i denna 
verksamhet. En definition av musik skulle enligt Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap, 
kunna vara ”icke-verbala av människan organiserade ljud som hon på olika sätt använder 
socialt och tillskriver betydelser” (a. a., s. 24). Lilliestam använder även ett annat begrepp i 
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detta sammanhang och det är ”att musika”. Detta begrepp kommer från engelskan och 
Lilliestam har försvenskat begreppen ”musickning” och ”to music” till ”musikande” och ”att 
musika”. I Lilliestams tappning skulle ”att musika” kunna betyda att: ”musikande innefattar 
alla aktiviteter där musik ingår, exempelvis lyssna, sjunga, spela, skapa musik, dansa, prata 
eller berätta om musik, läsa om musik, samla på musik, att ”ha musik på hjärnan” eller dra sig 
till minnes musik tyst inom sig” (a. a., s. 24). 
 
Ulf Jederlund, musikhandledare och musikterapeut (2002) talar om musikens tre 
grundelement utifrån den vetenskapliga synen på ordet musik. Han menar att vetenskapen 
delar upp ordet i tre delar och dessa delar är rörelse, ljud och puls. Samtidigt anser Jederlund 
att dessa tre element inte riktigt räcker till för att beskriva fenomenet. Han talar om något som 
han kallar ”personligt uttryck och intryck” (a. a., s. 13). Med detta menar han att någon, en 
person, lyssnar och påverkas av musiken. Ljud, rörelse och rytm uppstår genom känslor och 
detta anses av Jederlund som ett fjärde element.  
 
Språkpedagog Mallo Vesterlund (2003) menar att musik står för mycket, såsom sång, rytm 
och rörelse. Hon talar om kroppen som en resonanslåda vilken kan användas till olika sorters 
musicerande. Musik är i hennes tolkning något som upplevs i den egna kroppen genom rytm 
och klang (rösten) från kroppen när man använder kroppen som en trumma, rör sig till rytmer 
eller dansar. 
 
Nationalencyklopedins (2008) definiering av musik är att det är en kulturyttring som 
förekommer i form av ljud vilket på något sätt är organiserat. Ljudet kan vara en röst eller 
något som är producerat genom någon slags teknik. I begreppsdefinieringen påpekas dock att 
det inte går att göra någon fullständig definiering av ordet.  
 
Musik är bevisligen något som kan definieras på många sätt och det finns ingen komplett 
definiering av begreppet. Min egen definiering av musik är att det handlar om sång, 
musicerande, rytm, puls, rörelse och frihet. Musik kan vara så väldigt mycket och det är svårt 
att sätta några direkta ord på vad det egentligen är. Det blir vad man gör det till och valet 
ligger hos individen. 
 
Lärande 
Begreppet lärande definieras av Wiklund (2001) som en process där reflektion är en väldigt 
viktig beståndsdel. Tidigare har begreppet inlärning använts men lärandebegreppet har mer 
och mer kommit att ersätta inlärningsbegreppet. Enligt Wiklund förknippas inlärning med en 
mottagare och en avsändare där barnet/eleven är mottagaren och pedagogen är avsändaren. 
Mottagaren förväntas producera ett resultat utifrån avsändarens förmedling och för att kunna 
producera krävs en ständig upprepning. Lärandet däremot är inriktat mot att mottagaren själv 
tänker efter och omvandlar det förmedlade till insikter. Lärandet handlar inte om att enbart 
producera en färdig produkt utan om att hela tiden reflektera över den information som 
förmedlas.  
 
Hartman, Roth och Rönnström (2003) hänvisar till den amerikanske filosofen och pedagogen 
John Dewey vilken förespråkade ett lärande där eleverna skulle kunna få utgå från sina 
upplevelser och erfarenheter men inte på så sätt att de skulle bestämma över undervisningen. 
Elevens utbildning skulle inte bestå av enbart övande och repeterande vilket kunde leda till att 
eleven inte förstod innebörden i det den lärt sig. Istället skulle samhälle och kultur vara 
involverade i skolan och eleven skulle genom sin utbildning förstå vad den lärt sig. 
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Ference Marton och Shirley Booth, båda professorer i pedagogik, (2000) diskuterar begreppet 
lärande som ett ”erfarande av lärande, eller lärande som att få förmågan att erfara världen på 
ett eller annat sätt. Ett sådant lärande omfattar ofrånkomligen ett sätt att ta itu med lärandet 
(lärandets hur-aspekt) och ett föremål för lärandet (lärandets vad-aspekt)” (a. a., s. 54). 
 
Definieringen som jag utläser i detta sammanhang är att lärandet är processbaserat och bygger 
på mycket eftertanke. Inlärning, som användes tidigare, förknippar jag precis som Wiklund 
(2001) med vad man kallar ”korvstoppning” för att lära in kunskaper inför till exempel ett 
prov. Dessa kunskaper är dock tillfälliga och faller ofta bort när provet är avklarat. Möjligen 
var det denna ”korvstoppning” som Dewey (Hartman m fl 2003) ansåg vara fel slags 
utbildning. Att lära genom frågor som hur och vad (Marton & Booth, 2000) ingår, enligt min 
definiering, i det processbaserade, reflekterande lärandet. 
 
Musisk 
Det musiska begreppet förekommer i olika former i arbetet. Musiskt förhållningssätt, musiskt 
lärande och musisk kommunikation är tre identifierade delar inom det musiska begreppet. 
Enligt min uppfattning utgår dessa delar från samma grund. I arbetet förekommer även 
musisk pedagogik och detta antas vara samlingsnamnet för dessa delar. I och med detta 
antagande presenteras endast det musiska begreppet i genomgången då ett försök till 
förtydligande av de olika delarna, istället för att bidra till ökad förståelse, kan bidra till 
oklarheter kring begreppet. Ordet musisk kommer från början från grekiskan och syftar på de 
nio muserna (se även Musik s. 2) som hade olika slags kunskaper inom de sköna konsterna 
(Grahn, 2005). Att vara musisk innebär enligt Margaretha Grahns avhandling från 2005 att ha 
ett förhållningssätt till lärande som bygger på:  
 

– ett helhetstänkande som innehåller balans mellan handen, hjärtat och hjärnan. 
– tid för reflektion. 
– aktiviteter som innebär möjlighet till kunskapande med hjälp av olika uttrycksformer. 
– lek som en viktig beståndsdel 
– att eleven ses som en kunskapare 
– att det musiska är överordnat en ämnesmässig indelning. 
– att det musiska inte görs till en metod. (Grahn, 2005, s. 95) 

 
Uddén gör följande begreppsdefiniering i sin avhandling från 2001: 
 

…det rytmiskt gestaltade ordet i alla uttryck som har med röst samt hand- och 
kroppsgester att göra, i språklek, sång, rytmisk rörelse och dramatisk gestaltning i 
lekformerna rim och ramsor, visor, fingerlekar, klapplekar, rytmiska hopplekar, sång-, 
ring- och danslekar m.m. inom ramen för folklig barnkultur. (Uddén, 2001, s. 8)  

 
Sökning i Nationalencyklopedin (2008) ger ingen träff men det ges en hänvisning till två 
exempel via privat inloggning. Vid inloggning visar det sig att det ena exemplet går via 
begreppet musik där musisk härleds till de nio muserna och det andra exemplet går via 
begreppet ”konst: Modernism och postmodernism” där musisk härleds till att konsten genom 
modernismen ansågs som en musisk företeelse. I övrigt ges ingen förklaring av begreppet. 
 
Min egen definiering är att musisk, vilken form begreppet än har, förknippas med lärande 
genom olika uttryck och intryck. I sammanhanget är det dock anmärkningsvärt att det inte 
finns någon definiering i det stora nätbaserade uppslagsverket Nationalencyklopedin. Det 
verkar som att begreppet inte är allmänt utrett utan endast används och förekommer i 
sammanhang där det redan finns kunskaper och en förförståelse för vad begreppet innebär. 
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Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning samt annan litteratur inom det undersökta 
området. Avsnittet är uppdelat i mindre teman som har framkommit under arbetets gång och 
det inleds med en presentation av hur synen på musik har sett ut i förskollärarutbildningen ur 
ett historiskt perspektiv och huruvida musikanvändandet i förskolan har varierat under åren. I 
detta avsnitt har jag valt att enbart undersöka förskolan då förskoleklassen är ett relativt nytt 
begrepp och på grund av att sexåringarna ingick i förskolans värld fram till 1998 
(Nationalencyklopedin, 2008) då de trädde in skolans värld och blev förskoleklass. Då studien 
inriktar sig mot lärande genom musik är det historiska perspektivet enbart inriktat mot dessa 
delar och därför förekommer ingen generell genomgång av utbildningens historia, ej heller av 
de olika förordningar och reformer som har omgivit utbildningen. Den historiska 
tillbakablicken följs av en beskrivning av barnets musikaliska utveckling. Därefter följer 
lärande och kunskap, musik och lärande, musisk pedagogik, pedagogens kunskaper och 
förhållningssätt samt ett exempel ur verkligheten. Även här har jag valt att lägga in personliga 
sammanfattningar/tolkningar i samtliga delar för att förtydliga mina uppfattningar kring det 
som presenteras. 

Synen på musik och lärande i förskollärarens utbildning samt användandet av 
musik i förskolan ur ett historiskt perspektiv 

I detta avsnitt görs en liten historisk genomgång av hur synen på musik i förskollärarens 
utbildning har sett ut sedan den första utbildningen kom till. Även synen på musik i 
förskolans verksamhet och huruvida den har förändrats genom åren behandlas i denna del. 
Genomgången är avsedd att ge en introducering till hur utbildning och verksamhet har 
utvecklats under åren. Det anses relevant att skapa en förståelse för hur musiken har 
behandlats både i utbildningen och i förskolans verksamhet för att kunna göra en jämförelse 
med hur det ser ut idag. Den hermeneutiskt inspirerade ansatsen i arbetet, som tidigare liknats 
vid ett pussel, förutsätter denna genomgång då den bidrar till att öka förståelsen för hur 
utvecklingen har sett ut. De olika delarna i avsnittet representerar de pusselbitar som enligt 
Ödman (2007) bidrar till helheten i arbetet. Avsnittet innehåller tre underrubriker som 
behandlar den tidiga förskolepedagogiken och barnstugeutredningen, det pedagogiska 
programmet och dagens läroplaner samt den nya lärarutbildningen. 

Den tidiga förskolepedagogiken och barnstugeutredningen 

De första utbildningarna för förskollärare i Sverige kom till i slutet av 1800-talet (Winberg, 
1987) på grund av att det ansågs som nödvändigt att ha någon slags utbildning för arbete i 
dåtidens kindergarten, barnträdgårdar. Innehållet i undervisningen var både teoretiskt och 
praktiskt samtidigt som utbildningen oftast gavs i direkt anslutning till en kindergarten varvid 
studenterna kunde öva sig praktiskt i barngruppen. I både den teoretiska och den praktiska 
delen ingick ämnet sång och i de praktiska momenten delades arbetet in i olika delar som 
följdes månadsvis. Detta arbetssätt härstammade från ett slags uppfostringssystem som 
kallades arbetsmedelpunkt. 
 
Den tidiga förskolepedagogiken präglades av barnobservationer samt av utvecklingspsykologi 
och det talades inte om undervisning över huvud taget då detta inte tycktes höra hemma i 
denna pedagogik. Förskolläraren skulle observera och avvakta eftersom det ansågs att det var 
barnets eget intresse och aktivitet som var det viktigaste. Det fanns ingen läroplan att rätta sig 
efter utan barnet skulle själv vara sin egen läroplan. Förskolläraren sågs som en vägledare 
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vilken skulle se till att barnet blommade ut om det fick de rätta förutsättningarna (Hartman, 
2005).  
 
I samband med barnstugeutredningen 1968 utkom ett betänkande (SOU 1972:26) som 
behandlade arbetssättet i förskolan. Under huvudrubriken ”Lek och aktivitet” återfinns en 
mindre rubrik som lyder ”Musik: höra och göra ljud” (a. a., s. 211-213).  Under denna rubrik 
finns en mängd formuleringar kring musikens roll i förskolan och nedan redovisas en del av 
dem. 

 

Rytm, rörelse, ljud, ljudskapande och musik är och bör vara dagliga inslag i förskolan. 
Det pedagogiska arbetet går inte i första hand ut på att förmedla fasta normer i rörelse 
eller sång och musik, till vilka barn skall anpassas eller övas. Arbetssättet utgår från 
barnen och anpassas till vad som är aktuellt för dem. Även på detta område kommer 
barns möjligheter att införliva ljud och rytm i sitt eget mönster för anpassning av det 
egna mönstret till det som kommer från omgivningen. Med musik i förskolan avses alla 
sätt att organisera ljud och rörelser. I en stimulerande och uppmuntrande miljö i 
gemenskap med andra upplever barnen musik som ett naturligt medel att motta intryck 
genom och att uttrycka sig med. 
    Den musikaliska träningen har inte som mål att i första hand lära barn anpassa sina 
röster och rörelser till ”färdig” musik. Träningen följer i stället mönstret för 
begreppsbildning på samma sätt som inom andra områden. (SOU 1972:26, s. 212) 
    Musik och rytmisk rörelse är en integrerad del av förskolans totala verksamhet. Man 
utnyttjar och anknyter till situationer när de uppstår. Det finns därför inga motiv för 
schemalagda inslag av sådana aktiviteter med utifrån kommande lärare, som utan att 
närmare känna barnen och deras behov genomför ett program lika för samtliga barn. 
Förskolans personal kan med god planering och enkla medel tillgodose barnens behov 
och stimulera dem i fråga om musik och rytm /…/ Gemensamt musicerande styrs på ett 
elementärt och direkt sätt av hänsyn och överenskommelse. Samspelet fungerar därför 
osökt som en övning i samarbete. 
    Också musik och rytm kan utnyttjas i begreppsträningen. Musiken kan användas som 
förbindelselänk mellan förskolan och samhället i övrigt och mellan olika tidsepoker och 
kulturer. (SOU 1972:26, s. 213) 

 
Tre år senare kom nästa betänkande (SOU 1975:67) som också baserades på 1968 års 
barnstugeutredning. I denna utredning påpekas att musiken är en väldigt viktig beståndsdel i 
förskolans verksamhet. Vidare framgår att instrumentspel ingår i den tidens utbildning men att 
detta inte anses som något nödvändigt varför det föreslås att denna del av utbildningen tas 
bort. Dock ska det fortfarande finnas möjlighet för studenterna att gå en kurs utöver de 
vanliga studierna där det undervisas i instrumentspel. Pedagogens egen inställning och 
förmåga att inspirera barnen till spontana musikaktiviteter ansågs som väsentligt och 
utbildningen skulle se till att studenterna gavs möjlighet att utveckla sina egna 
uttrycksförmågor. Vidare finns i utredningen förslag på hur den barnpedagogiska utbildningen 
skulle kunna se ut. I detta förslag finns en rad olika studieområden och ett av dem är musiken 
och dess olika funktioner. 

Från pedagogiskt program till dagens läroplaner 

Under 1980-talet kom det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987) för förskolan. 
1983 utkom förslaget (Socialstyrelsen, 1983) till detta program och där fanns en rad punkter, 
under vilka förutsättningar för kulturella erfarenheter som barnen kunde göra, presenterade. 
Sång, musik och rörelselekar sågs som något centralt i förskolans verksamhet. I det program 
som sedan blev resultatet av detta förslag och utkom 1987 (Socialstyrelsen, 1987) påpekas 
glädjen och gemenskapen med sång och musik och att dessa delar inklusive dans och drama 
är nära sammanlänkade. Att dessa delar är viktiga inslag i alla kulturer påpekas också och 
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även att det är naturligt för förskolebarn att använda sig av dessa uttryckssätt. När det gäller 
personalen i förskolan anser denna utredning att det bör vara ”förskolepedagogiskt utbildad 
personal med såväl teoretisk som praktisk kompetens” (a. a., s. 72) i dessa verksamheter. 
Även fortbildning behandlades och denna ansågs som ett viktigt inslag i förskollärarens 
kompetensutveckling. Lärandebegreppet och hur barn inhämtar sina kunskaper diskuterades 
också i denna skrift. 

 

Barn lär i alla sammanhang, inte bara när vuxna medvetet vill lära ut något. Deras 
lärande påverkas också av det som sammantaget präglar situationen. Personalen måste 
därför i sin planering och i den dagliga verksamheten vara medveten om att det är den 
totala situationen och inte enbart arrangerade aktiviteter i ett bestämt inlärningssyfte 
som har betydelse för vad barnen lär sig. (Socialstyrelsen, 1987, s. 52) 

 
I slutet av 1990-talet kom en läroplan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), som enbart 
var avsedd för förskolan och dess verksamhet. Även det obligatoriska skolväsendet hade 
sedan fyra år tillbaka en egen läroplan, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994), vilken 
reviderades 1998 då förskoleklassen och fritidshemmet blev en del av skolans verksamhet. I 
förskolans läroplan framgår att sång och musik ska ses som en väg till barns lärande och 
utveckling. Det finns mål att sträva mot när det gäller sång och musik och målet är formulerat 
utifrån förskolans strävan ”efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 9) och här återfinns exempelvis sång och musik. I det 
betänkande (SOU 1997:157) som låg till grund för Lpfö 98 framgår tydligt att förskolans 
verksamhet ska grunda sig på de olika uttrycksmedel som barnen har. Barnens olika språk ska 
tillvaratas och detta innefattar bland annat användandet av sång och musik. I Lpo 94 finns i 
sammanhanget definitioner som ”skapande arbete”, ”uppleva olika uttryck för kunskaper”, 
”utveckla olika uttrycksformer” och en mening som behandlar lärandets former: ”Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir en enhet” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 5-7). 

Den nya lärarutbildningen 

När den nya lärarutbildningen diskuterades betonades det i lärarutbildningskommitténs 
förslag (SOU 1999:63 ) att ett viktigt kunskapsområde för alla lärare oavsett ämnesområden 
eller skolform var de estetiska kunskaperna. Dessa kunskaper kopplades ihop med 
lärprocesser och att lärande är en skapande process. Musiken tas upp som ett exempel på det 
icke verbala språket vilket kan främja en fördjupad förmåga att kommunicera. Kulturen och 
lärandet diskuteras utifrån både barn/elevperspektiv samt utifrån pedagogens roll. 
 

Läraren bör utgå från en grundsyn på kultur, barn och kunskap som innebär att barn och 
ungdomar redan är medskapande i olika kulturyttringar /…/ Som lärare skall man sträva 
efter att integrera kultur i skolan på ett sådant sätt att konstens metod blir en självklar 
kunskapsväg i skolans vardagliga arbete och medvetet öppnar dörrar mellan kulturliv 
och skola. 
    Lärarutbildningskommittén menar att läraren skall kunna utnyttja olika kulturformer 
och konstnärliga uttryck i skolans läroprocesser. Barn och ungdomar måste i ökad 
utsträckning få möjlighet att reflektera, analysera, redovisa och gestalta sitt vetande på 
skilda sätt genom olika ”språkformer”. (SOU 1999:63, s. 56) 
    Blivande lärare skall själva ställa frågor om hur de ser på kunskap, vad den har för 
innebörd för dem, hur de uppfattar dess beskaffenhet och hur de kan organisera olika 
läroprocesser. Tillägnandet av nya kunskaper och färdigheter, sätt att se, erfara och 
hantera helt eller delvis nya problem och situationer, omöjliga att definiera i förväg, 
utgör därför centrala inslag i en lärarutbildning. En sådan inriktning förväntas stödja 
studenternas kreativa kompetens, dvs. förmågan att skapa nytt och inte bara överta och 
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tradera etablerade tankar och handlingsmönster. Denna process utgör grund för hur man 
sedan kommer att hantera barns, ungdomars och vuxnas lärande och utveckling. (SOU 
1999:63, s. 58-59) 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att synen på musik i förskollärarens utbildning samt i 
förskolans verksamhet har sett relativt lika ut under åren. Att utgå från barnets intresse och 
arbeta vidare därifrån är något som återkommer. Något som också återkommer är att 
förskolläraren förväntas arbeta med musik i förskolan och att detta är ett naturligt inslag i 
verksamheten. I dagens läroplan har dock formuleringarna minskat och diskussionen kring 
musik har reducerats. Samtidigt påpekas i både Lpfö 98 och Lpo 94 att musiken kan vara en 
väg till lärande och att den skapande förmågan ska utvecklas. Lärarutbildningen har under de 
senaste åren förändrats och de skapande ämnena har fått stå tillbaka för andra teoretiska 
ämnen. En slutsats av detta kan vara att när läroplanerna infördes, med mindre precisa 
formuleringar kring användandet av musik, förändrades lärarutbildningen i samma riktning 
och blev mer teoretisk trots de åsikter som enligt min tolkning framfördes av 
lärarutbildningskommittén angående de skapande ämnena.  

Barnets musikaliska utveckling 

Barnläkaren Bengt-Erik Ginsburg (2001) resonerar kring livets olika ouvertyrer. Ouvertyr 
betyder enligt Nationalencyklopedin (2008) instrumentalt inledningsstycke till ett större 
sceniskt verk. Ginsburg (2001) menar att den första ouvertyren är något som det nyfödda 
barnet upplever från och med det första skriket där barnet presenterar sig själv med ”här är 
jag”, ”jag lever” (a. a., 2001, s. 95). Det nyfödda barnet gör nya erfarenheter hela tiden och 
detta görs med hela kroppen. ”Det omogna nervsystemet är som ett musikinstrument som 
väntar på att någon börjar spela” (a. a. s. 95). Ginsburg liknar hjärnan vid ett instrument som 
utvecklas både genom inre medfödda förutsättningar och genom yttre påverkan vilken kan 
liknas vid själva spelandet. Ju bättre spelandet blir desto bättre blir utvecklingen för 
instrumentet. Följande ouvertyrer som barnet genomgår är bland annat den musikaliska 
totalupplevelsen vilken innebär att barnet upplever musiken kroppsligt och att den samtidigt 
samspelar med sinnliga upplevelser. Om musiken har en lugn rytm som hänger samman med 
andningen upplevs den som rofylld. Om musiken har en häftigare rytm samtidigt som 
kroppsrörelser tillkommer kan den bidra till lek och skratt. Varje utvecklingsstadium i barnets 
musikaliska erfarenheter, menar Ginsburg, kan liknas vid ständigt nya ouvertyrer som pågår 
under hela den musikaliska livscykeln. 
 
Uddén (2001) gör en tolkning av moderns första pedagogiska uppgift som vägledare vilken 
lär barnet ”emotionella mönster för primära känslor som uttryckande medel i samtalet, att lära 
barnet hur man som människa genom gester, läten och toner, kan uttrycka sig för att meddela 
vad man vill” (a. a., s. 244). Vidare menar Uddén (2004) att föräldern använder ett särskilt 
språk i samvaron med sitt lilla barn. Tonhöjden är hög och det är oftast vokaler som används. 
Barnets reaktion på detta samtal är att röra sig i takt med det talade ordet. Föräldern sjunger 
och småpratar med barnet och detta leder i sin tur till att stimulera barnets 
kommunikationsförmåga. 
 
Professor Howard Gardner (1998) menar att det vid tidig ålder finns en förmåga hos barn att 
sjunga. Denna förmåga är lika naturlig som att barn jollrar. Att härma ljud och toner sker 
tidigt i livet och detta är något som tilltalar barn mer än språkliga fenomen. Senare i livet, vid 
ungefär 1,5 års ålder, utformar barnet toner som befinner sig inom bestämda intervaller och 
förutom att börja sjunga enklare barnvisor hittar barnet på egna sånger. Vid 3-4 års ålder avtar 
intresset för att hitta på egna sånger och ljudlekarna får allt mindre betydelse för barnet. 
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Bjørkvold (2005) menar å andra sidan att det är den spontana leken, improvisationerna och 
den skapande glädjen som råder vid 3-4 års ålder. Även Uddén (2004) anser i detta 
sammanhang att barn ända upp till pubertetsåldern använder sig av ljudlekar av olika slag 
samtidigt som de använder rytmen i dessa lekar. Detta förekommer för att barnen fortfarande 
har behov av att utveckla sin koordinationsförmåga samtidigt som balansen mellan intryck 
och uttryck förbättras i dessa situationer. 
 
Det som redovisas ovan är att barn från väldigt tidig ålder uppfattar och gör upptäckter med 
hela sin kropp. Kroppen är ett instrument som utvecklas hela tiden i samspel med 
omgivningen. De vuxnas tonfall påverkar barnet och kommunikationen utvecklas i detta 
samspel. Det händer något nytt i den musikaliska utvecklingen vid varje ålder men vid 3-4 års 
ålder går åsikterna lite isär vad gäller barnets intresse för det egna kreativa musikskapandet. 
Min egen uppfattning är att detta är väldigt individuellt. Det finns alldeles säkert barn som 
visar mindre intresse för dessa aktiviteter vid stigande ålder men det beror förmodligen på hur 
omgivningen ser ut. Finns det ett intresse hos föräldrarna? Är pedagogerna som omger barnen 
intresserade eller inte? Min uppfattning är att det kreativa musikskapandet beror på barnets 
omgivande förutsättningar. 

Lärande och kunskap 

Wiklund (2001) resonerar kring betydelsen av att se lärandet som en process där inte enbart 
perception (förmedling) och produktion (att visa upp ett färdigt resultat) förekommer. Hon 
menar att denna typ av lärande där läraren ger information och barnen/eleverna ska producera 
resultat enbart ger kortvarig kunskap. Vid en process ingår ett kontinuerligt reflekterande och 
dessa processer varar längre än ett vanligt 40-minuterspass. Wiklund menar vidare att många 
barn går miste om mycket kunskap på grund av dessa traditionella arbetspass som avslutas när 
lektionen är slut. I många fall är det just då som ett lärande börjar ske och därför är det så 
viktigt att reflektera över vad som gjorts och att fortsätta med arbetsprocessen under en längre 
period (U. Wiklund, personlig kommunikation, 23/9, 2008).  
 
Jederlund (2002) talar också om processer i lärandesammanhanget och menar att synen på 
barnet har ändrats genom åren och numer ser man på barnet som en kompetent individ. Det 
kompetenta barnet är redan vid födseln ett barn som ”hör, ser, känner, luktar, minns, bearbetar 
upplevelser och relaterar till andra människor” (a. a., s. 22). Barnet har starka drifter som 
innebär att det vill förstå och upptäcka världen, skapa mening och sammanhang och att det är 
socialt och kunskapssökande. Vidare menar Jederlund att i det moderna samhället verkar 
andra aspekter av kunskap än den traditionella faktakunskapen vara viktigare i livet. Han 
anser att kommunikationsförmågan är den mest grundläggande baskunskapen när det gäller 
sökande efter nya former av kunskap och det är detta som det processinriktade lärandet vilar 
på. Till denna kommunikationsförmåga hör enligt Jederlund i allra högsta grad både den 
musikaliska och den talspråkliga förmågan.  
 
Stewe Gårdare, pedagog vid Lärarhögskolan i Stockholm och ansvarig ämnesexpert vid 
Skolverkets revidering av kursplanen i musik, (2001) resonerar också kring hur synen på 
kunskap har förändrats och hur den ser ut på 2000-talet. Tidigare var det baskunskaperna 
läsning, skrivning och räkning som var viktigast och Gårdare menar att dagens skola även ska 
ge baskunskaper och att dessa kunskaper ska ges för livet. Han menar vidare att man måste 
resonera om vad som är viktig kunskap för dagens barn. Detta står även att läsa i Lpo 94: 
”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6). Samhället är skolan och det 
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är det som är kunskapen. Musik i framtidens skola måste enligt Gårdare (2001) bygga på unga 
människors behov av musik och dess betydelse för deras utveckling. Även Dewey (2004), 
som var verksam vid slutet av 1800-talet och under 1900-talets första hälft, hade en syn på 
skolan och samhället som något som måste ses som en helhet. ”Skolan måste föras närmare 
det samhälle vars syften den skall tjäna. Skolan är samhällets styrinstrument både när det 
gäller elevernas egen utveckling och samhällets framtid. Den skarpa uppdelningen mellan 
teori och praktik måste därför överges” (a. a., s. 19). Dewey menade att skolan inte enbart 
skulle ägna sig åt ämnesindelade kunskaper utan förbereda eleverna för det samhälle de skulle 
verka praktiskt i. 
 
Sammanfattningsvis finns det en syn på kunskap genom lärande i dagens samhälle där 
lärandet bygger på processer. Dessa processer förutsätter en kontinuerlig reflektion och ett 
arbete som får fortgå under en längre period. Kommunikationsförmåga anses också som en 
förutsättning för dessa processer och denna förmåga är både musikalisk och talspråklig. 
Baskunskaper är viktiga att lära ut men hänsyn måste också tas till det samhälle barnen lever i 
och till deras behov av musik för att utvecklas. Tanken om att samhälle och skola måste 
närma sig varandra, och att teori och praktik inte ska skiljas åt, är inte ny då den fanns även 
hos föregångare som Dewey (2004).  
 
Min egen tolkning kring detta är att det länge har funnits ett synsätt som förespråkat 
lärandeprocesser men att det inte har funnits någon riktig definition av det. Att lära genom 
både teori och praktik överensstämmer med dagens uppfattningar kring estetiska lärprocesser 
och den satsning som regeringen nu gör. 

Musik och lärande 

Det finns forskning som pekar på betydelsen av användandet av musik i den dagliga 
verksamheten i arbetet med barn. Uddén (2001) diskuterar kring en studie som genomförts 
bland femåringar i England där relationen mellan den musikaliska förmågan och läsning 
undersöktes. Resultatet från studien visar att barn som har god förmåga att skilja mellan olika 
höga eller låga toner har lättare att läsa än barn som inte kan skilja på dessa toner. 
Anledningen till varför denna förmåga främjar läsningen är att den fonetiska (ljudliga) 
medvetenheten blir större om barnet har förmågan att skilja på olika tonhöjd. Även 
universitetslektor Ilona Antal Lundström (1996) har funnit liknande kopplingar mellan barns 
språkutveckling och den musikaliska utvecklingen. De yngre barnen använder ett 
kommunikationsmedel som liknar sång innan de börjar prata. Kommunikationen sker genom 
toner i varierande läge och denna tonkommunikation anses bidra till språkutveckling hos 
barnen. 
 
Musisk kommunikation är ett begrepp som Uddén (2004) använder när hon resonerar kring 
sång och rytmisk rörelse i musiksammanhang. Vid sång, dans och instrumentalspel finns 
större möjligheter för hela hjärnan att aktiveras och stimuleras än vid till exempel endast 
musiklyssnande. Uddén beskriver musikens primära funktioner med hjälp av olika uttryck. De 
uttryck som förknippas med lärande är att musiken är ”minnesbärande” och ”språk- och 
meningsbärande” (a. a., s. 70). Med den minnesbärande funktionen menar Uddén att barnen 
lär in nya saker med hjälp av sånger och rörelser. Genom detta agerande synliggör barnet sina 
tankar för sig själv och tillägnandet av nya kunskaper och erfarenheter blir större. Den språk- 
och meningsbärande funktionen innebär att musiken kan stimulera språkutvecklingen genom 
att ”Tonen, rytmen och ordet aktiverar tillsammans båda hjärnhalvorna och skapar därvid 
utbyggda kontakter över hjärnbalken” (a. a., s. 71). Detta samarbete mellan hjärnhalvorna 
främjar enligt Uddén språkutvecklingen och det måste förekomma en samtidig utveckling 
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mellan motoriska kunskaper och sinnessystemet för att ett lärande ska kunna äga rum. Att 
samtidigt använda gester för att följa ett ords rytm och ton är naturligt hos barn menar hon. 
 
Sven Erik Holgersen (2008), verksam vid Århus Universitet, avdelningen för 
läroplansforskning och musikundervisning i Danmark, tar i en artikel upp hur musikutbildare i 
Danmark diskuterar kring huruvida musiken ska användas i förskolan och vad den ska syfta 
till. Det som diskuteras är om det är den allmänna musikaliska utvecklingen, den allmänna 
utvecklingen eller utvecklingen av musikaliska färdigheter som ska vara viktigast i 
musikarbetet med barn. I detta sammanhang menar Ginsburg (2001) att skolans 
musikundervisning inte kan anses ha som huvudsyfte att öka inlärningsförmåga eller 
kunskaper/betyg i andra ämnen samtidigt som han anser att alla har ett behov av att kunna 
uttrycka sig med hjälp av olika medel. Musik berikar livet och ger möjligheter ”till både ett 
estetiskt förhållningssätt som är sinnligt – upplevelseinriktat och ett musiskt förhållningssätt 
som är mentalt och inlevelseriktat” (a. a., s. 99).  
 
Sammanfattningsvis finns det forskning som tyder på att det finns kopplingar mellan 
musikanvändande och lärande hos barn. När det gäller läs- och skrivförmåga är denna 
koppling tydlig. Att använda sig av de musiska verktygen vid lärandesituationer anses befästa 
kunskaperna bättre eftersom det sker ett samarbete mellan hjärnhalvorna vid dessa aktiviteter.  
Musikens användningsområde är ofta föremål för diskussioner då dess syfte inte är riktigt 
klart. Min tolkning av Ginsburgs funderingar är att han menar den rent ämnesinriktade 
musikundervisningen när han talar om dess huvudsyfte. Samtidigt menar han att alla har ett 
behov av att uttrycka sig på olika sätt. Min åsikt är att dessa delar hänger samman och att helt 
separera musiken från de andra ämnena, viket oftast är fallet i dagens skolor, anser jag vara en 
risk med tanke på lärprocesserna som diskuteras i denna studie. 

Musisk pedagogik 

Musisk pedagogik (Uddén, 2004) är ett sätt att se på barns lärande genom den muntliga och 
kroppsliga kommunikationen. Det första lärandet bygger på denna kommunikation och 
anledningen till detta är att barnet från första början är en musisk individ. Det är den språkliga 
driften som anses vara grunden till att individen är musisk. Barnets strävan efter att förstå, att 
koppla samman ord och tanke, är det centrala. Den musiska pedagogiken utgår från att barnen 
ska få lära genom sinnesintryck och uttrycksformer som är musiska. Genom de här intrycken 
och uttrycken ska barnens språk och tänkande visualiseras och det auditiva bli mer konkret. I 
det vardagliga arbetet med barn är den spontana musiska leken väldigt betydelsefull. Denna 
lek förekommer i form av sång och rytmlekar när man till exempel byter blöja, vid 
påklädning, vid vila med mera. När barnen blir äldre och kommer in i skolans värld kan det 
vara svårare med den spontana sången men det finns alltid stunder där denna lek kan passa in 
som till exempel vid skrivning eller arbete med bild. Även den planerade musiska leken är av 
stor betydelse då den kan hjälpa till att skapa trygghet, gemenskap och samarbete bland 
barnen. Att använda sång och rörelse i avseendet att skapa bättre koncentrationsförmåga bland 
äldre barn som ska lära sig skriva, läsa och räkna är en bra metod då dessa aktiviteter 
syresätter hjärnan. Användandet av både spontan och planerad musisk lek är enligt Uddén 
grunderna i den vardagliga musiska pedagogiken. 
 
Grahn (2005) har i sin studie intervjuat lärarstudenter om deras syn på det musiska lärandet. I 
studien framkommer att det musiska lärandet är ett förhållningssätt till lärande där estetiska 
ämnen bidrar till ett ökat lärande. Användandet av det musiska lärandet anses också hjälpa 
barn och ungdomar med deras självförtroende då det är processen som är det viktiga, inte 
produkten. Vidare visar Grahns studie att detta i sin tur kan leda till att samhället kan 
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förbättras om individerna som vistas där har haft tillgång till musiskt lärande eftersom dessa 
lärprocesser skapar harmoni, ger högre social kompetens och bidrar till att barnen/eleverna får 
meningsfulla fritidsintressen. Det finns även en rad punkter som enligt Grahn kännetecknar 
den musiske läraren och dessa är att: 

 

– musik är till för alla 
– musik är utvecklande 
– upplevelsesidan av musikämnet är viktig 
– att de ofta integrerar musik med skolans övriga ämnen 
– dans & rörelse samt musikskapande förekommer relativt ofta i undervisningen medan 
traditionella kunskaper av typen ”musikteori” har en svagare ställning. (Grahn, 2005, s. 
13) 

 
Den musiska pedagogiken bygger således på ett förhållningssätt till lärande genom de 
estetiska ämnena. Lärande är processbaserat och det integrerade arbetssättet är 
kännetecknande för denna pedagogik. Detta förhållningssätt anser jag att pedagoger som är 
verksamma bland yngre barn har helt naturligt och därför är det en aning märkligt att detta 
begrepp var helt nytt för mig innan studiens genomförande. Det musiska begreppet verkar inte 
allmänt vedertaget samtidigt som det naturligtvis kan bero på att mina förkunskaper är alltför 
små i sammanhanget. Oavsett anledning så kan kopplingar göras till Wiklunds (2001; U. 
Wiklund, personlig kommunikation, 23/9, 2008) och Jederlunds (2002) resonemang kring 
estetiska lärprocesser.  

Pedagogens kunskaper och förhållningssätt  

Enligt Vesterlund (2003) är möjligheten att utveckla alla sina språk genom musik och rörelse i 
samspel stor. ”Man lär sig när man har roligt” menar Vesterlund (a. a., s. 19) och hon anser att 
det som är viktigast i musikutövandet är just glädjen. För att barn och pedagoger ska finna 
denna glädje tillsammans måste det finnas ett förhållningssätt hos pedagogen som inte ser 
musiken i termer av rätt eller fel. Vesterlund beskriver ett möjlighetsperspektiv vilket innebär 
att pedagogen ska försöka tänka att den klarar av och kan istället för tvärtom. Med denna 
inställning menar hon att man som pedagog kan utvecklas hela tiden. 
 
Holgersen (2008) diskuterar musikundervisning bland förskolebarn i Skandinavien och har 
bland annat kommit fram till att det behövs en ständig utveckling och fortbildning bland 
verksamma pedagoger samt i lärarutbildningen. Han menar att det oftast är bristen på kunskap 
som gör att pedagogerna känner sig osäkra i sitt musicerande med barnen. Enligt Uddén 
(2001) är det många förskollärare och lärare som känner ett hinder för musikutövandet och 
hindret anses vara deras utbildning och även bristen på fortbildning. Klasslärare förväntas 
arbeta med musik utifrån läroplanen men de anser sig oftast inte ha de kunskaper som krävs 
för att kunna arbeta med detta. Det finns även en genomgående problematik i skolans värld 
om vilken roll musikämnet ska ha. Frågan är om musik ska anses som ett kunskapsinriktat 
ämne där musikaliska förmågor ska tränas eller om musik ska användas i syftet att stimulera 
andra ämneskunskaper (Uddén, 2001; Holgersen, 2008). 
 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar /…/ En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta 
olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna 
ska tillägna sig. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7) 

 
Ovanstående citat visar att Lpo 94 betonar att pedagogerna förväntas kunna arbeta med olika 
uttrycksmedel i lärandesammanhang. Det finns åsikter om att möjligheterna finns hos 
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pedagogen om densamma bara vågar och vill. Samtidigt visas osäkerhet och där är det 
exempelvis erfarenheter från utbildningen som avgör huruvida pedagogerna anser sig klara av 
att arbeta med musik. En annan orsak anses vara bristen på fortbildning och i detta 
sammanhang tycks det relevant att än en gång återknyta till Tonspråk, den fortbildning som 
pågår i samhället idag, och dess intentioner att integrera ett processbaserat lärande i alla 
ämnen. 

Ett exempel ur verkligheten 

I Kista, Stockholm, har under åren 2001-2006 ett kompetensutvecklingsprogram, SoL, för 
lärare genomförts (SoL, 2007). SoL står för skapa och lära och innebär att pedagoger ges 
möjlighet till ett strukturerat samarbete med praktiserande frilanskonstnärer vilka är aktiva 
inom olika konstarter som till exempel musik, drama, dans, bildkonst med mera. Detta arbete 
pågår oftast under en termin men kan ibland vara längre. Syftet med SoL är att utveckla ett 
mer musiskt och kreativt förhållningssätt till lärande och undervisning hos pedagogerna.  
Erfarenheter från SoL är att de medverkande pedagogerna har fått ett mer musiskt 
förhållningssätt till lärandet. Pedagogerna ser klassrummet som en spännande mötesplats för 
lärande där fakta och fantasi samt kunskap och kreativitet mixas. I och med detta uppstår en 
mängd olika nya infallsvinklar. Fokus på lärandet är i dessa situationer på själva vägen mot att 
uppnå resultat, inte enbart på själva resultatet. Utvärderingar som gjorts efter genomförda 
projekt visar att eleverna har fått bestående kunskaper tack vare de praktiska momenten.  
 
Min personliga reflektion är att man omedelbart, återigen, kan se kopplingar mellan SoL och 
de lärandeprocesser som Wiklund (2001; 2008; Personlig kommunikation, 23/9, 2008) och 
Jederlund (2002) diskuterar kring. Även till Tonspråk kan kopplingar göras då tankegångarna 
i dessa fall är identiska. Det diskuteras kring ett musiskt förhållningssätt i 
kompetensutvecklingsprogrammet SoL och det begreppet har jag inte stött på i Wiklunds 
(2001; 2008; Personlig kommunikation, 23/9, 2008) resonemang även om det enligt min 
tolkning finns samband mellan lärandeprocesserna och det musiska lärandet. 
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Metod 
 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet, val, överväganden och trovärdigheten för 
studien. Avsnittet är indelat i mindre underrubriker utifrån metodavsnittets olika delar. 
Inledningsvis följer en pilotstudie vilken efterföljs av metodval, urvalsgrupp, genomförande, 
etiska överväganden, begränsningar och undersökningens trovärdighet. 

Pilotstudie 

Då studien till större delen bygger på kvalitativa intervjuer (Bryman, 2002) valde jag att 
utföra en enklare pilotstudie innan jag utförde mina riktiga intervjuer. Pilotstudien utfördes i 
hemmet tillsammans med en pedagog som varit verksam inom skolans område i drygt trettio 
år. Anledningen till att pilotstudien genomfördes var att få en uppfattning av hur 
intervjufrågorna var användbara eller ej. Det visade sig att frågorna gav det resultat som 
förväntades men att ett förtydligande krävdes på några av dem. Detta var dock inget negativt 
då det ledde till ett givande samtal och därför valde jag att behålla frågorna i sin 
ursprungsform. 

Metodval 

Studien är gjord utifrån en fenomenografiskt inspirerad ansats vilken av Staffan Stukát 
(2005), fil. dr i pedagogik, beskrivs som lämplig när det gäller att, i det här fallet, få en 
uppfattning av hur pedagoger eventuellt sammankopplar musik och lärande. Marton och 
Booth (2000) beskriver fenomenografin som ett hjälpmedel för att studera andras 
erfarenheter. Fenomenografin beskrivs som ett sätt att ”hitta strukturen och meningen hos ett 
fenomen såsom det erfars, både i ett oreflekterat erfarande och begreppsligt tänkande” (a. a., 
s. 153). Då jag har arbetat inspirerat utifrån detta perspektiv har det varit nödvändigt att lägga 
min förförståelse åt sidan (Bryman, 2002) även om denna förförståelse i vissa avseenden kan 
återspeglas i arbetet. Att använda sig av ett fenomenografiskt inspirerat perspektiv i den här 
studien föll sig mest realistiskt då detta är en metod som används vid analysering av 
kvalitativa undersökningar (Uljens, 1989). Uljens menar vidare att fenomenografin bygger på 
den relation som finns mellan människan och dess omvärld. Termen uppfattning är central i 
detta perspektiv och enligt Uljens kan denna term delas in i två delar där den ena innebär att 
en person tolkar ett innehåll, intervjusvaren, och den andra att personen sedan tillskriver 
innehållet en innebörd, resultatet. Hela resultatdelen bygger på kvalitativa intervjuer och med 
hjälp av ovanstående författares beskrivningar har jag bearbetat mina resultat inspirerat av 
dessa procedurer.  
 
Ansatsen i litteraturstudierna är gjord utifrån ett hermeneutiskt inspirerat (Bryman, 2002) 
perspektiv där det är min tolkning av texten som redovisas. ”Den centrala idé som ligger till 
grund för hermeneutiken är att den forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens 
mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft” (a. a., s. 370). Professor Per-Johan 
Ödman (2007) liknar hermeneutiken vid ett pussel där varje pusselbit leder läsaren vidare i 
sitt analyserande av en text. Själva läggandet av pusslet kan ta lång tid och det gäller hela 
tiden att välja den pusselbit som passar bäst. När alla pusselbitar till slut är funna har läsaren 
lyckats lista ut vad pusslet betyder. Denna liknelse innebär att pusselbitarna, delarna, och det 
färdiga pusslet, helheten, är beroende av varandra för att en tolkning och en förståelse ska 
kunna infinna sig hos läsaren. Mina litteraturstudier kan liknas vid detta pussel och jag har 
letat pusselbitar ända från början av mitt arbete. Ju längre fram processen har skridit desto 
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tydligare har pusslet blivit. Ödman (2007) har med denna liknelse inspirerat mig att ha en 
liknande ansats i denna studie.  
 
Monica Andersson (2006) har till stor del bidragit med uppläggning och struktur till detta 
arbete. Hennes examensarbete handlar om estetiska lärprocesser i skolan och uppläggningen 
hon valt för sitt arbete har tilltalat mig mycket. Anderssons arbete har fungerat som en mall 
för min egen uppläggning och har även använts som en kompletterande metodbok. 
 
Professor Jarl Backman (1998) har tillfört kunskap om referenser som är givna genom 
personlig kommunikation och som endast får användas direkt i den löpande texten samt vid 
andra svårigheter med referenser som förekommit under arbetets gång.  

Urvalsgrupp 

Till den empiriska undersökningen gjordes ett urval som bygger på förskollärarens hela 
kompetens för arbete både i förskola och i förskoleklass. För att i studien få en uppfattning om 
hur pedagoger arbetar med musik och lärande med barn i åldrarna 1-6 år valdes pedagoger ut 
från förskolor med barn i åldrarna 1-5 år samt en förskollärare med barn 6 år från en 
förskoleklass. Att det endast förekommer en pedagog från förskoleklass i studien beror på att 
förskoleklassen involverades enbart för att få med hela åldersspannet 1-6 år. Syftet är alltså 
inte att få en uppfattning av hur förskoleklassens arbete med musik ser ut i allmänhet utan att 
få en liten uppfattning av hur arbetet med musik kan se ut i detta sammanhang. Förskolorna 
och förskoleklassen ligger i ett mindre samhälle men tillhör samma kommun. Anledningen till 
att intervjuerna är genomförda på samma ort är att syftet var att få en uppfattning av hur 
pedagogerna arbetar i just det samhället. Studien är inte avsedd att vara en jämförelse mellan 
olika samhällen.  
 
Pedagogerna förekommer inte enskilt i arbetet annat än vid direkt citering. Jag har därför valt 
att kalla pedagogerna för P1, P2 och så vidare fram till P6 istället för att ge dem fingerade 
namn eftersom citaten enbart används för att belysa vissa faktorer och dessa förekommer inte 
i så omfattande skala att en fingering är nödvändig. För att skapa en förståelseram kring 
pedagogerna har jag valt att redovisa deras respektive examensår samt inom vilken 
åldersgrupp de är verksamma. De intervjuade pedagogerna har varit verksamma under hela 
tiden efter sin utbildning men deras examensår skiljer sig lite åt. 
 

• P1 - examen 1976 – verksam inom förskoleklass, barn 6 år. 
• P2 - examen 1982 – verksam inom förskola, barn 3-5 år. 
• P3 - examen 1978 – verksam inom förskola, barn 1-3 år. 
• P4 - examen 1978 – verksam inom förskola, barn 3-5 år, tidigare många år inom 

öppen förskola.  
• P5 - examen 1991– verksam inom förskola, barn 5 år. 
• P6 - examen 1984 – verksam inom förskola, barn 5 år och en gång i veckan med barn 

1-3 år. 
 
I arbetet kallas alla förskollärare och lärare för pedagoger då jag anser att dessa kategorier går 
under den sammanfattande termen pedagog. Inga outbildade personalkategorier har deltagit i 
den empiriska studien och därför har jag valt att kalla samtliga deltagare för pedagoger. I 
litteraturgenomgången förekommer dock benämningen förskollärare och lärare då dessa 
termer används av flertalet referenser. 
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Genomförande 

Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide och formen för intervjuerna har 
varit den löst strukturerade med möjlighet för intervjupersonen att ställa frågor och samtala 
kring intervjufrågorna (Bryman, 2002). Miljön som intervjuerna genomfördes i var bekant för 
pedagogerna eftersom det var på plats i förskolan samt i hemmet som dessa ägde rum. De 
utfördes individuellt och samtliga intervjuer bandades. Tre av intervjuerna genomfördes på 
kvällstid under pedagogernas planeringsmöte då det inte fanns några barn på förskolan. Två 
intervjuer genomfördes på dagtid, på pedagogernas kontor, i en förhållandevis lugn miljö 
medan övriga pedagoger samt barn befann sig i angränsande rum. En intervju genomfördes i 
pedagogens hem på dagtid under stillsamma förhållanden.  
 
Intervjufrågorna, se bilaga 1, formulerades utifrån min övergripande forskningsfråga där 
lärande genom musik är det primära. Frågorna berör begreppen musik och lärande samt hur 
man i förskolan/förskoleklassen arbetar med musikutövande och vilket syfte man har i arbetet. 
Vad är musik i förskolan/förskoleklassen? Hur ser man på lärande- respektive 
inlärningsbegreppet? Kan pedagogerna se kopplingar mellan musik och lärande? Kan lärande 
bli synligt? Hur ser arbetet med musik ut i förhållande till läroplanerna? Vidare inriktar sig 
frågorna mot vilka möjligheter respektive hinder som finns i arbetet med musik. Dessa frågor 
ansågs nödvändiga för att få en övergripande bild av pedagogernas syn på och förhållande till 
musik i den dagliga verksamheten. 
 
Innan intervjuerna genomfördes informerades intervjupersonerna om att de i första hand 
skulle relatera till den egna, aktuella, barngruppen under själva intervjun för att jag som 
intervjuare skulle få en mer verklighetsnära information om läget där och då. Själva 
utförandet av intervjuerna genomfördes med hjälp av bandspelare och bearbetades sedan 
noggrant bland annat med hjälp av de olika steg och frågor som professor Alan Bryman 
(2002, s. 383-385) förespråkar i arbetet med kodning av insamlat datamaterial. Intervjuerna 
transkriberades inte i sin helhet då en del av materialet ej ansågs helt relevant för arbetet. 
Istället gjordes en sammanfattning av de viktigaste resultaten direkt vid den första 
bearbetningen. Vidare utarbetades en schematisk översikt för varje frågeställning för att 
underlätta själva analysarbetet. 

Etiska överväganden 

Utifrån gällande regler kring forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) och dess fyra 
huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 
har jag valt att genomföra min studie. I god tid innan intervjuerna ägde rum tog jag kontakt 
med de berörda pedagogerna för att informera om mitt arbete och tillfråga dessa om de ville 
medverka i studien. När alla hade beslutat sig för att medverka lämnade jag ytterligare 
information i form av ett informationsbrev, se bilaga 2. I brevet informeras intervjupersonerna 
om sitt frivilliga deltagande och om hur det insamlade materialet kommer att behandlas. 
Enligt nyttjandekravet kommer inte datamaterialet att användas i några andra syften än just 
för den här studien. 

Avgränsningar 

I mitt litteratursökande har många intressanta författare och titlar kommit upp men jag har 
varit tvungen att begränsa mitt material avsevärt. I de första sökningarna som gjordes märkte 
jag att det var mycket komplicerat att hitta det material jag sökte men efter idogt arbete och en 
hel del läsning fann jag det jag sökte. En avgränsning gjordes utifrån mina 
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undersökningsfrågor och det var hela tiden nödvändigt att göra frågorna snävare för att sålla 
fram den mest relevanta litteraturen. 

Undersökningens trovärdighet 

Då studien bygger på tolkande analyser finns naturligtvis möjligheten att en annan forskare 
skulle få andra resultat vid ett upprepande av undersökningen. Dock anser jag att mina 
analyser är väldigt noggrant genomförda och att mina tolkningsresultat är trovärdiga. 
Resultatet beror till stor del på vilken förförståelse jag som forskare har (Bryman, 2002) och i 
största möjliga mån har hänsyn tagits till detta faktum att jag anser musiken som betydelsefull 
i lärandesammanhang. Under hela arbetets gång har jag fått kliva några steg tillbaka och 
använda utifrånperspektivet för att få en så neutral hållning som möjligt till studien. Samtidigt 
är det möjligt att min förförståelse ändå lyser igenom i vissa avsnitt. Enligt Bryman (2002) 
ska även den som författar ett arbete skriva på ett övertygande sätt för att läsaren inte ska 
behöva tvivla på det som står skrivet. I det här fallet har texten utarbetats efter dessa metoder. 
 
Eventuella felkällor i resultatdelen kan naturligtvis förekomma då två av intervjuerna 
genomfördes på arbetstid och detta kan ha påverkat intervjupersonerna. Det finns risk för att 
intervjupersonerna känt sig stressade av situationen och detta kan ha påverkat deras svar. 
Även min roll som intervjuare kan ha påverkats av detta faktum. Det finns möjlighet att 
förskoleklassens resultat hade sett annorlunda ut om fler pedagoger från denna verksamhet 
hade medverkat i studien. 
 
Då studien enbart bygger på intervjuer finns det också en möjlighet att resultatet hade sett 
annorlunda ut om kompletterande observationer hade utförts. Studien har genomförts under 
relativ tidspress och därför valdes detta alternativ bort då jag ansåg det mer relevant att göra 
grundliga litteraturstudier samt välanalyserade intervjuer. 
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Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas resultaten från den empiriska studien. Jag redogör för 
frågeställningarna utifrån de likheter respektive skillnader som framkommit i studien. Efter 
varje redogörelse har jag valt att lägga in en personlig tolkning för att sammanfatta varje 
delmoment. Tolkningen bygger på det fenomenografiskt inspirerade perspektivet vilket enligt 
Uljens (1989) ska leda till att tolkningarna ges en innebörd. Dessa innebörder presenteras i 
den här delen av arbetet. I redovisningen framgår inte specifikt vilket resultat som kommer 
från förskola respektive förskoleklass mer än i något enstaka fall. Detsamma gäller för 
åldersindelning av barnen i förskolan. Alla pedagoger förekommer i resultatet utan 
avskiljning på vilken åldersgrupp de är verksamma i. Detta beror på att resultaten från 
intervjuerna till stor del är identiska och följden av detta faktum blir att dessa resultat istället 
har sammanförts för att underlätta för läsaren. Vid citatanvändning har indrag använts 
systematiskt oavsett citatens längd i syfte att belysa de enskilda pedagogernas uttalanden.  

Musikbegreppet 

Begreppet musik ses av alla som ingår i studien som något positivt. Samtidigt anses begreppet 
av de flesta som svårt att uttrycka i annat än lösryckta ord. Ord som användes vid 
definieringen var roligt, glädje, uttryck, rörelse, gemenskap, lustfyllt, berättande, kravlöst och 
lugnande. Alla dessa ord ger en sammanfattande bild av hur pedagogerna som medverkat i 
denna studie ser på begreppet musik i förskolans/förskoleklassens verksamhet. En av 
pedagogerna uttryckte att hennes starka sida inte är att sjunga och att hon inte kan spela gitarr 
men att hon ändå sjunger med barnen på sitt eget vis. Hon menade att huvudsaken är att det 
låter och att barnen blir intresserade och sjunger med. Tyvärr menade pedagogens musiklärare 
på förskollärarutbildningen, när pedagogen utbildade sig, inte detta. Musikläraren ansåg att 
förskolebarnen skulle lära sig noter och att de studenter (blivande förskollärare) som hade 
”basröst” skulle vila sina röster, de skulle inte vara aktiva på musiklektionerna. 
 
Min tolkning av dessa lösryckta ord är att musik förknippas med något som är glädjefyllt, 
stimulerande och att det finns väldigt många användningsområden inom begreppet. Det kan 
också förekomma viss osäkerhet inför ämnet. Anledningen till osäkerheten kan ligga i den 
egna synen på sig själv men även i den utbildning som pedagogen genomgått.  

Musikens syfte 

De lösryckta ord som förekommer i musikbegreppet återkommer även här och gemenskapen 
betonas ytterligare. Syftet kan variera från olika tillfällen beroende på vad det är pedagogerna 
vill förmedla. Vid instrumentpresentation är det introducering av instrument och hur dessa 
används som är själva syftet. Instrumenten kan även användas för att barnen ska få möjlighet 
att känna takt, få en taktkänsla. Vid ett annat tillfälle är det siffror eller bokstäver som ska 
presenteras och då används sånger som innehåller dessa faktorer. Vid avslappning eller 
massage är det den lugnande effekten som är själva syftet med musiken. Att uppnå 
rörelseglädje och upptäcka sin kropp är ett annat syfte men framförallt framhålls glädjen. Att 
skapa glädje hos barnen och samtidigt förmedla ett slags lärande under trevliga förhållanden 
är det främsta syftet. 
 

Alla (barnen) tycker om musik och att sjunga, de blir glada, det är ju också ett syfte. 
(P3) 
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Min tolkning här är att samtliga pedagoger ser syftet med musiken i ett varierat perspektiv och 
att det främsta syftet är att göra barnen glada och skapa en gemenskap. 

Musikutövandet 

I förskolan är det ofta vid samlingar som sång och musik utövas. I förskolorna förekommer 
samlingar dagligen och därför passar det bra att plocka in musiken där. Det finns olika sätt att 
använda musiken på under samlingar som till exempel med hjälp av sångkort, färdiga bilder 
som symboliserar en speciell sång, lådor med föremål som kan symbolisera olika sånger, 
sjunga till gitarrackompanjemang, sångpåsar med färdigt material som föreställer sångens 
innehåll, rörelselekar, instrumentintroduktion och möjlighet att prova olika instrument.  
 
Även om musiken ofta förknippas med samlingar så förekommer det en hel del musik som 
barnen ägnar sig åt på egen hand under dagen. Att dansa till musik, hitta på egna sånger, 
uppträda, leka egna samlingar, ha shower, ligga och lyssna på sagor eller musik på egen hand 
är exempel på detta. Vid dessa tillfällen är pedagogerna inte involverade i barnens utövande 
men de får ofta agera publik tillsammans med övriga barn. Också vid utevistelse förekommer 
en del spontant musikutövande. När barnen gungar hittar de gärna på egna sånger eller 
berättelser. Det är rytmen i gungandet som leder dem in på sången.  
 
I förskoleklassen förekommer musikundervisning tillsammans med musiklärare en gång i 
veckan, dock inte under hela läsåret. Under dessa tillfällen får barnen träna språkrytm, spela 
instrument, öva koncentration genom att titta och lyssna på den som dirigerar vid 
musicerandet, sitta stilla och sjunga traditionellt, sjunga rörelsesånger, lära sig utnyttja 
rummet och hur de kan röra sig på olika sätt. I klassrummet förekommer sång och musik vid 
olika tillfällen under dagen och även då övas många olika moment. Detta musikutövande sker 
både under ledning av pedagogen och helt spontant på barnens initiativ. Under de spontana 
stunderna har pedagogen mestadels en passiv roll då barnen vill utöva detta med varandra 
utan vuxens inblandning. 
 
Min tolkning är att det finns många tillfällen till musikutövande både i förskolan och i 
förskoleklassen även om det främst förknippas med samlingssituationer. Förskolan har inte 
någon särskild musikundervisning tillsammans med musiklärare men det förekommer ändå 
musik och sång dagligen. I förskoleklassen blir det mer naturligt att samarbeta med en 
musiklärare eftersom förskoleklassen idag är en del av skolan. Det spontana musikutövandet 
anses också vanligt förekommande i både förskolan och förskoleklassen. Vid dessa tillfällen 
ges barnen möjlighet att själva använda musiken och agera fritt utifrån den. 

Lärandebegreppet i förhållande till inlärningsbegreppet 

Lärande och inlärning är två begrepp som används men samtidigt är inlärningsbegreppet på 
väg bort och lärandebegreppet har fått ett större fäste i dagens pedagogiska diskussioner 
(Wiklund, 2001). Bland de intervjuade pedagogerna finns en viss osäkerhet kring dessa 
begrepp och de flesta anser att de går ihop och att de innebär samma sak. Det var flera av 
pedagogerna som påpekade att det var en svår fråga att svara på. Lärandebegreppet har dock 
av majoriteten av pedagogerna definierats med den syn som Wiklund (a. a.) använder sig av. 
 

Lärande kommer utifrån barnens eget intresse, de gör det till sitt eget lärande. (P1) 
Lärande är när man lär av varandra, ser och härmar. (P4) 
Lärande är en process. (P5) 
Lärande är när barnen lär sig själva, upptäcker – Nu kan jag det här! (P6) 
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Inlärningsbegreppet ses som något där pedagogen är med och styr in barnen på en särskild 
aktivitet. Pedagogen talar om för barnen hur de ska göra och begreppet förknippas även med 
upprepning och nötning av kunskap. Samtidigt anser en av intervjupersonerna att inlärning 
sker hela tiden oavsett om pedagogen är inblandad eller inte. Barnen lär på ett omedvetet sätt 
både med och utan pedagoger samt med varandra. Några förknippar inlärning med en metod 
för hur man ska lära sig och att dessa metoder kan se olika ut. Överlag är det svårt för 
intervjupersonerna att svara på hur de definierar dessa begrepp. 
 
Min tolkning är att dessa begrepp används parallellt och att pedagogerna inte har diskuterat 
kring detta tidigare. En del pedagoger uttryckte ändå en tanke kring lärande i ”rätt” riktning 
eftersom det förknippades med en process och något som inte är helt styrt av vuxna utan det 
är barnens tankar kring lärandet som är styrande.  

Lärande i musiksammanhang 

I detta sammanhang fanns det många uttryck hos pedagogerna. Att barnen kan lära sig siffror 
och bokstäver med hjälp av sång och musik var en allmän uppfattning. I dessa fall används 
musiken som ett medvetet hjälpmedel. Motoriken kan uppövas med hjälp av 
rörelsesånger/lekar. Rytmkänslan finns med när barnen gungar och då kommer begrepp som 
fram – bak och upp – ner in. När barnen lär sig en ny sång lär de sig även nya ord. 
Pedagogerna använder ofta sångens ord och samtalar kring dem för att barnen ska få en 
vidgad ordförståelse. Rim och ramsor används för att stimulera språket och att klappa 
stavelser, i till exempel sitt namn, ger takt, rytm och språkkänsla. De barn som går på 
regelbunden dansträning vidareutvecklar dansen på egen hand och lär även andra barn så att 
de också kan medverka. En återkommande uppfattning i musiksammanhanget är att 
kunskapen fastnar bättre om lärandesituationen är förknippad med kroppen vid rörelsesånger 
eller sång och rytm. 
 

När jag arbetade på öppna förskolan var det ofta små barn där och då var det naturligt 
att lägga till rörelser så att alla kunde vara med, även om de inte hade språket. Barnen 
låg ofta snäppet före hela tiden med gesterna och kunde sången så bra fast de inte hade 
språket. (P4) 

 
En av pedagogerna ansåg att musik och lärande var något nytt och att det inte tidigare har 
reflekterats över sammanhanget men att musik säkert kan ha med lärande att göra, allra helst 
genom rörelselek. 
 

Sedan du kom är det något nytt att tänka på, så man vet inte riktigt hur man ska tänka, 
fast det är nog väldigt nyttigt att tänka på att koppla ihop lärande och musik. (P3) 

 
Min tolkning är att det finns många funderingar kring sambandet mellan musik och lärande. 
När barnen ska lära sig siffror och bokstäver förekommer musiken som ett medvetet bruk och 
flera pedagoger anser att kunskapen befästs bättre om kroppen får vara med vid lärandet. Det 
förekommer tveksamhet och osäkerhet kring området samtidigt som det finns uppskattning av 
att frågorna lyfts fram för att öka reflektionen i sammanhanget.  

Kan man se barnens lärande? 
 

Vi vuxna måste synliggöra barns lärande mer: ”Titta vad du har lärt dig!” Det är svårt 
för barnen att själva se. Det är det praktiska man kan se, begrepp är otydliga. (P1) 
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I arbetet med rim och ramsor kan barns lärande bli väldigt synligt när de behärskar detta på 
egen hand. Dokumentation är ett bra hjälpmedel för att visa barnen vad de har lärt sig och 
även för de barn som inte är aktiva under själva musikstunden men som senare genom 
dokumentationen kan återgå till vad som hände och visa vad de andra gjorde, ibland också 
göra det själv utan att ha varit aktiv någon gång innan.  
 
När barnen känner sig trygga i musikutövandet vågar de vidareutveckla sig själva och vidga 
sina vyer. Vidare påpekas att det är bra att använda bekanta sånger under många tillfällen så 
att barnen blir trygga med sångerna och får känna att de behärskar dessa. 
 

När man (barnen) känner att man behärskar något och känner sig trygg i det som vi 
arbetar med i musiken kan man våga utveckla sig själv mer, våga ta ut svängarna /…/ 
hitta på egna sångtexter, klarar av takter och ser själva att nu klarar jag av det här. 
Barnen kan se själva att de har lärt sig något i musiken /…/ vill prova på ännu mer. (P6) 
 
Det är bra att köra samma länge för då blir de trygga i det, och då kan de det, och det 
man kan är roligt. Det är vi vuxna som ska ha så mycket variation. (P4) 

 
Min tolkning är att lärandet kan vara svårt att påvisa för barnen om det inte är rent praktiska 
saker det handlar om som till exempel när barnen har lärt sig en ny sång, målat eller tillverkat 
något. Samtidigt är dokumentation ett bra sätt att förmedla barnens lärande oavsett om det 
handlar om praktiskt eller teoretiskt lärande. När barnen är trygga i sitt musikutövande vågar 
de låta sig utvecklas mer och kan även genom denna utveckling själva upptäcka sitt eget 
lärande. Att använda sig av samma sånger många gånger ger trygghet för barnen och deras 
lärande kan på så vis synliggöras. 

Pedagogens del i lärandet 

I det här fallet är pedagogerna helt överens om att de har en stor del i lärandet. Den 
övervägande majoriteten anser att det beror på intresset och engagemanget hos pedagogen. 
Pedagogen ska vara en inspirationskälla som tror på barnen, uppmuntrar och stöttar. Att visa 
att man som pedagog tycker att det är roligt och att inspirera barnen anses som väldigt viktigt. 
Glädje och entusiasm smittar av sig på barnen. Eftersom små barn härmar är det viktigt att 
pedagogen förmedlar något positivt under lärandesituationerna. 
 

Inspirationskälla. Jag tycker själv att det är jätteroligt och jag tror att det är viktigt att 
inspirera på det sättet för små barn lär mycket genom att härma /…/ anpassar efter den 
nivå barnen är på. Lär ut den sångskatt jag har /…/ förmedla det man kan. (P4) 

 
En del av pedagogerna ser sin del i lärandet när de planerar verksamheten och när de lär 
barnen nya sånger och sångtexter.  
 

Man lär barnen sångtexter och man sjunger om och om igen. Det är ju vi som lär barnen 
sångtexterna. (P3) 

 
Min tolkning är att pedagogerna ser sig själva som väldigt viktiga element i barnens lärande. 
De flesta anser att det är pedagogen det hänger på om lärandet ska bli en positiv upplevelse 
samtidigt som några ser sin del enbart vid tanken bakom lärandet samt vid textinlärning, inte 
hur de agerar i dessa sammanhang. 
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Musikanvändandet utifrån läroplanen 

Läroplanen har en central roll vid planering av verksamheten samtidigt som just musikdelen 
inte tycks tillräckligt uppmärksammad. Musiken finns med som en naturlig del i arbetet och 
det finns ingen egentlig tanke bakom arbetet med musik utifrån läroplanens syfte i förskolan.  
Pedagogerna ser musiken som en självklar del oavsett om den finns med i läroplanen eller 
inte. En av pedagogerna resonerade kring kulturbegreppet där det ingår att lära sig uttrycka 
känslor på olika sätt, få många sätt att uttrycka sig på och detta genom till exempel musik, 
bild och drama. Även funderingar kring begreppen lustfyllt och roligt, som finns med i 
läroplanen, fanns hos en pedagog som menade att inom dessa begrepp kommer musiken in.  
 
En annan pedagog menade att läroplanen alltid är basen. 

 

Ska se till att få med den på något sätt när man gör en planering, den ska vara basen och 
det är den. Försöker få med så mycket som möjligt. Vad står det? Vad vill de att vi ska 
ha med när vi planerar för att lägga in olika musik eller tema under året? Den finns 
alltid med. (P2) 
 

I arbetet med de yngre barnen, 1-3 år, är det oftast de vardagliga situationerna som är viktiga. 
Musik utifrån läroplanen har inte riktigt fått fäste här men samtidigt är musik och sång en 
dagligt förekommande aktivitet bland dessa åldrar. Pedagogen som är verksam i 
förskoleklassen menar att musik är ett brännbart ämne. 
 

Många vågar inte, är rädda för att misslyckas, törs inte lyfta in musik i andra ämnen, 
”kan inte sjunga”, /.../ för många är det så att det blir rörigt, orkar inte ta fram saker, 
trångt i klassrummet. Jag tror att om barnen skulle få in det mer så skulle det bli mindre 
rörigt. Jag tror man kan lyfta in musiken mycket mer. (P1) 

 
Min tolkning i läroplanssammanhang är att musiken är så naturlig och förekommer så ofta i 
förskolans vardag att pedagogerna inte tänker på att det finns formulerat i läroplanen. Som en 
av pedagogerna uttryckte sig, ”den ska vara basen och det är den”, är förmodligen något som 
de flesta pedagoger instämmer i men inte direkt när det gäller just musiken. I förskoleklassen 
förekommer också mycket musik men där finns ett resonemang om ”att lyfta in musiken 
mycket mer” vilket kan tolkas som att använda musiken mer även i andra sammanhang. 

Möjligheter respektive hinder  

Gemensamt för alla pedagoger i studien är att de ser många möjligheter med användandet av 
musik. Musik uttrycks som ett opartiskt läromedel som kan användas för att nå barn med 
olika behov och barn utan speciella behov. Musiken är ett redskap som kan användas hur som 
helst. Det är upp till pedagogen att göra något av den. Att pedagogen är väldigt betydelsefull i 
sammanhanget återkommer här (se även Pedagogens roll i lärandet). Möjligheterna finns hos 
pedagogen om den bara vill och tycker att det är roligt.  
 

Det finns alla möjligheter men jag kan inte ge alla. Jag ger en liten del och de andra ger 
något annat. Det finns möjligheter varje dag. Möjligen inte om det krockar med något 
planerat. Hindret kan även vara att man (pedagogen) inte vågar men då får man ta det 
man kan och göra det bästa av situationen. Även om inte jag kan sjunga eller spela så 
får ju barnen musikdelen av mig och det jag kan. (P5) 

 
Hindret ses i sammanhanget som en pedagog som inte har intresset eller vågar bjuda på sig 
själv. Ett annat hinder som uppmärksammades var hörseln. Om det i musiksammanhang blir 
mycket ”slammer” och mycket höga ljud kan det påverka hörseln negativt. Samtidigt för en 
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av pedagogerna ett resonemang med sig själv om det alltid passar att utöva musik. 
Resonemanget kretsar kring om det exempelvis passar vid mellanmålet eller inte och i så fall 
varför det inte gör det. 
 

Man är nog full av många inten och nej som man inte har tänkt igenom riktigt varför. 
(P4) 

 
Min tolkning utifrån ovanstående är att musiken anses bringa många möjligheter i det dagliga 
arbetet både i förskolan och i förskoleklassen. Det största ansvaret för hur musiken fungerar 
läggs på pedagogen. Pedagogens förmåga att inspirera och förmedla musiken har stor 
betydelse. Hindren i sammanhanget kan vara en pedagog som inte litar på sig själv och sina 
kunskaper samt om det blir för höga ljudnivåer vid själva musikutövandet. Även tidpunkten 
för musikutövandet kan ha betydelse och det kan ibland vara lätt att säga nej utan att riktigt 
veta varför. 
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Diskussion 
 
I denna del diskuteras resultaten från den empiriska undersökningen i förhållande till studerad 
litteratur. Likheter och skillnader förtydligas och mina egna uppfattningar och funderingar i 
sammanhanget presenteras på en djupare nivå. Diskussionsredovisningen är indelad i 
underrubriker vilka har utarbetats efter det tema som framkommit i studien. Inledningsvis förs 
en metoddiskussion där jag resonerar kring mitt metodval. Detta följs av musikbegreppet, det 
musiska begreppet och musikens omdiskuterade syfte, musiskt lärande och estetiska 
lärprocesser, musik i förskolans/förskoleklassens vardag, utbildningens betydelse för 
pedagogens kunskaper och förhållningssätt, pedagogens betydelse för lärandet, musikens 
möjligheter/hinder och avslutningsvis en slutreflektion samt framåtblick. Då syftet med 
studien var att undersöka om lärandet kan underlättas genom musikutövande i förskola och 
förskoleklass redovisas frågeställningarna som undersökningen bygger på återigen för att 
underlätta kopplingar till de olika avsnitt som diskuteras nedan.  
 

• Vad är musik i förskolans/förskoleklassens verksamhet? 
• Hur används musiken i det dagliga arbetet? 
• Hur arbetar pedagogerna med musik i förskolan/förskoleklassen? 
• Vilket förhållningssätt har pedagogerna till musik och lärande? 
• Finns det kopplingar mellan musik och lärande hos barn i åldrarna 1-6 år? 

 

Metoddiskussion 

Den fenomenografiskt inspirerade ansatsen som använts i studien har bidragit till att mina 
tolkningar av resultaten har underlättats. Då det är tolkningarna som leder till att innehållet 
ges en mening har intervjusvaren bearbetats på detta sätt. Att analysera och tolka intervjusvar 
kan göras på flera sätt men i det här arbetet har syftet varit att få en uppfattning av huruvida 
pedagoger kopplar musik och lärande till varandra. Jag har med andra ord tolkat 
pedagogernas egna erfarenheter i sammanhanget och denna tolkning vilar på det 
fenomenografiskt inspirerade perspektivet. Denna ansats har därför upplevts som adekvat 
genom hela arbetets gång. I litteraturstudiet har det hermeneutiskt inspirerade perspektivet 
använts och detta perspektiv utgörs liksom det fenomenografiska av tolkningar men i det här 
fallet är det texter som tolkas. Jag har under hela arbetets gång använt mig av ett arbetssätt 
som kan liknas vid det pussel som Ödman (2007) resonerar kring i sammanhanget. Pusslet har 
växlat mellan delar och helheter hela tiden. Sakta men säkert har jag fångat de mest relevanta 
och meningsfulla delarna i den empiriska studien. 
 
Urvalsgruppen i studien baserades på förskollärarens hela kompetensområde, barn 1-6 år, och 
detta val gjordes då det ansågs relevant att studera pedagogernas uppfattningar om musik och 
lärande bland barn i dessa åldrar. Möjligen hade det varit önskvärt att studien innefattat fler 
pedagoger från olika förskoleklasser för att få ett mer rättvist resultat. Själva genomförandet 
av intervjuerna skedde under lite olika förhållanden. De intervjuer som genomfördes på 
kvällstid då barnen hade gått hem, och även i hemmet, var att föredra framför de intervjuer 
som genomfördes på dagtid med barngruppen närvarande. Det fanns en liten stressfaktor i att 
barnens lek hördes under intervjuerna. Samtidigt var pedagogerna i det här fallet lugna och 
koncentrerade i mitt tycke även om de möjligen upplevde en inre stress. Det kan även vara så 
att min roll som intervjuare påverkades av barnens närvaro.  
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Att använda bandspelare vid intervjutillfällena underlättade själva analysarbetet även om det 
tog mycket tid i anspråk. Samtalen behövde inte stoppas eller avbrytas då en bandspelare 
hinner fånga mer än en penna.  
 
De forskningsetiska principerna har redan från första början varit centrala i mitt arbete och det 
har hela tiden varit nödvändigt att reflektera över dessa principer. 
 
I början av studien var det nödvändigt att göra avgränsningar i mitt val av litteratur för att få 
fram det mest relevanta. Dessa avgränsningar var till en början mycket svåra att göra men 
efter hand blev det mer naturligt då studiens syfte hela tiden bearbetades. 
 
Trovärdigheten i studien har diskuterats i Undersökningens trovärdighet (se s. 16) men något 
som kan upprepas är saknaden av kompletterande observationer. Då tiden ansågs för 
begränsad valdes dessa observationer bort till förmån för grundliga litteraturstudier och 
välanalyserade intervjuer. De bortvalda observationerna kan dock ses som en brist i denna 
studie. 

Vad är musik? 

Att begreppet musik är svårt att definiera har påvisats både i begreppsgenomgången och i den 
empiriska studien. Jederlund (2002) menar att vetenskapen försöker dela in musik i tre 
grundelement, rörelse, ljud och puls samtidigt som han anser att det borde finnas ett fjärde 
som grundar sig på känslor vilka ger uttryck respektive intryck. Min definition av 
musikbegreppet är att det finns så många olika tolkningar och uppfattningar kring detsamma 
att det är upp till individen själv att avgöra vad som menas med begreppet. Samtidigt kan jag 
instämma i Jederlunds (a. a.) resonemang om känslor och de uttryck och intryck han 
diskuterar kring. Musiken kan aldrig gå förbi en människa utan att på något sätt påverka eller 
beröra då denna kan förknippas med både glädje och sorg vilka är de mest grundläggande 
sinnesstämningar som enligt min mening en människa har. Lilliestam (2006) använder det 
försvenskade ordet ”att musika” vilket han menar ”innefattar alla aktiviteter där musik ingår” 
(a. a., s. 24). I detta resonemang återfinns den uppfattning jag delar. Musik kan vara precis 
vad som helst och det är individen själv som avgör det. Att musik kan vara väldigt mycket 
förekommer ofta i den studerade litteraturen. 
 
Svaren i den empiriska studien visar att deltagarna förknippar begreppet musik med känslor, 
upplevelser och olika användningsområden. Även här kan paralleller dras till litteraturen och 
min tolkning är att musik är något som upplevs väldigt personligt eftersom alla människor på 
något sätt har en anknytning till musik på ett eller annat sätt. Definitionen är personlig men 
samtidigt upplevs begreppet på samma sätt av samtliga pedagoger i studien. 

Det musiska begreppet och musikens omdiskuterade syfte 

Det musiska begreppet tillkom under mina litteraturstudier men har inte definierats av 
pedagogerna i studien då syftet var att undersöka musiken och huruvida den kan påverka 
barnens lärande. Det musiska har enbart studerats utifrån litteraturen och den definition som 
framkommit är att det är ett förhållningssätt till lärande där lärandet sker genom muntlig och 
kroppslig kommunikation (Uddén, 2004). Lärandet är processbaserat och sker genom 
estetiska ämnen såsom exempelvis sång, musik, dans och rörelse (Grahn, 2005; Uddén, 2001, 
2004). Det musiska förhållningssättet finns mer eller mindre hos de pedagoger som deltagit i 
studien men de verkar inte medvetna om det själva. Ingen av pedagogerna i undersökningen 
har använt uttrycket i något sammanhang och detta beror förmodligen på att begreppet inte är 
allmänt förekommande utan enbart används i de kretsar där förförståelsen och kunskapen 
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kring detta redan är stor. Min uppfattning av det musiska är att det måste vara en förutsättning 
i pedagogens arbete i förskola/förskoleklass då detta synsätt på lärande är det mest naturliga 
för barnen. I min ansats att undersöka musiken som en möjlig väg till lärande har det musiska 
förhållningssättet under arbetets gång växt sig starkare och jag ser det mer och mer som en 
naturlig del i mitt eget arbete med barn. Detta förhållningssätt har funnits hos mig under en 
lång tid men det har aldrig diskuterats kring detta i utbildningen eller i något annat 
sammanhang som jag varit delaktig i. Min förundran kring min tidigare okunskap är stor och 
förvåningen över att jag aldrig kommit i kontakt med det tidigare är mycket stor. Det finns 
även frågetecken i den studerade litteraturen. Ginsburg (2001) menar att musikämnets 
huvudsyfte inte ska ses som en väg till ökat lärande i skolans övriga ämnen samtidigt som han 
menar att musik berikar livet och ger möjligheter ”till både ett estetiskt förhållningssätt som är 
sinnligt – upplevelseinriktat och ett musiskt förhållningssätt som är mentalt och 
inlevelseriktat” (a. a., s.99). Detta resonemang grundar sig på Ginsburgs uppfattning av det 
renodlade musikämnet. Han anser att människan behöver ha tillgång till olika uttryckssätt och 
hans inställning till det musiska förhållningssättet överensstämmer med övriga författares 
(Grahn, 2005; Uddén, 2001, 2004) resonemang. Samtidigt får jag det inte riktigt att gå ihop. 
Hur kan ett förespråkande av det musiska förhållningssättet förekomma samtidigt som synen 
på musik som ett renodlat ämne i skolans värld, vilket inte ska ses som en väg till ökat lärande 
i andra ämnen, också förekommer? Visst är musikundervisning ett separat ämne i skolan på 
ett annat sätt än i förskolan och förskoleklassen men med det musiska synsättet är det en 
tillgång att integrera musiken i övriga skolämnen för att underlätta lärandet hos barnen. 
Resonemanget blir ”luddigt” och jag kan inte riktigt uttolka vad Ginsburg egentligen menar. 
Kan det vara så att han är en av de oinvigda inom ämnet musiskt lärande och att han använder 
begreppet lite slarvigt? Min tolkning blir att det är den troligaste förklaringen till att han 
resonerar som han gör. 
 
Diskussionen kring vilket syfte musiken ska ha i förskolan/skolan verkar allmänt utbredd. I 
Danmark (Holgersen, 2008) finns diskussionen hos musikutbildare och dessa resonerar om 
musiken ska ses som ett led i förskolebarnens allmänna musikaliska utveckling, deras 
allmänna utveckling eller att utveckla musikaliska färdigheter. Det här liknar Ginsburgs 
(2001) resonemang så till vida att de enskilda musikfärdigheterna tas upp. Det som är lite 
anmärkningsvärt är att Ginsburgs resonemang utkom redan 2001 och Holgersens artikel 
utkom i början av 2008. Det betyder alltså att syftet med musikanvändandet i förskolan/skolan 
fortfarande inte är helt klarlagt. Samtidigt är det två olika länder det handlar om men det är 
fortfarande i Skandinavien vi befinner oss så olikheterna borde inte vara alltför stora. Enligt 
den fortbildning, Tonspråk (Wiklund, 2008), som kommit till stånd genom regeringens 
satsning är det viktigt att estetiska lärprocesser integreras i skolans alla ämnen för att öka 
lärandet hos barnen/eleverna. Här finns ett klart syfte med bland annat musiken som en väg 
till ökat lärande. Förhoppningen är att denna fortbildning kan bidra med ökade estetiska 
kunskaper hos verksamma pedagoger och att detta även ska förändra förhållningssättet till 
estetiska lärprocesser. I och med denna fortbildningssatsning har Sveriges regering enligt min 
uppfattning tagit ställning till vilket användningsområde musiken bör ha i förskolan/skolan.  
 
Något som också är intressant att framföra i sammanhanget är att den pedagog i studien som 
är verksam i förskoleklass tycks ha funderat i ett vidare perspektiv över musikens 
användningsområde i skolans värld då densamma anser att musiken skulle kunna användas 
mer i verksamheten. Jag väljer att citera pedagogen ännu en gång. 
 

Många vågar inte, är rädda för att misslyckas, törs inte lyfta in musik i andra ämnen, 
”kan inte sjunga”, /.../ för många är det så att det blir rörigt, orkar inte ta fram saker, 
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trångt i klassrummet. Jag tror att om barnen skulle få in det mer så skulle det bli mindre 
rörigt. Jag tror man kan lyfta in musiken mycket mer. (P1) 

Musiskt lärande och estetiska lärprocesser 

I tidigare nämnda fortbildningssatsning, Tonspråk, finns likheter med det 
kompetensutvecklingsprogram som genomförts i Kista i Stockholm under 2001-2006 (SoL, 
2007). Detta program pågick under en längre period och på plats i skolan men intentionerna 
med programmet var desamma som syftet med Tonspråk. Lärandefokus i detta program, SoL, 
är att själva processen är viktigare än den färdiga produkten. Pedagogerna som deltog i 
programmet utvecklade ett musiskt förhållningssätt till lärande och eleverna fick bestående 
kunskaper eftersom de praktiska momenten ingick som en naturlig del i det hela. Något som 
är lite anmärkningsvärt i sammanhanget är att det musiska lärandet inte återfinns hos Wiklund 
(2001, 2008, Personlig kommunikation 23/9, 2008) över huvud taget. Hennes resonemang 
kring estetiska lärprocesser stämmer väl överens med det musiska lärandet. Trots detta 
förekommer inte begreppet i hennes diskussioner men kan det händelsevis vara så att hon har 
detta förhållningssätt inbyggt och antar att omvärlden också är fullt medvetna om vad det är 
hon vill förmedla och att detta leder till att hon tar för givet att omgivningen förstår vad hon 
syftar på? Det är svårt att sätta fingret på varför det är på det här viset men enligt min 
definition efter omfattande litteraturstudier så hänger dessa två samman. Estetiska 
lärprocesser och musiskt lärande bygger båda på reflekterande lärprocesser genom estetisk 
påverkan. Utan reflektion blir det ingen lärprocess och utan estetiska uttrycksmedel kan inget 
musiskt lärande ske. Dessa begrepp är sammankopplade men de används som skilda begrepp 
och vad det beror på vet jag inte. Möjligen kan det vara så att estetiska lärprocesser är ett 
modernare uttryck än musiskt lärande. Är musiskt lärande föregångaren till estetiska 
lärprocesser? Fortsatta studier inom området vore önskvärda. 
 
När diskussionen kring lärandebegreppet och inlärningsbegreppet fördes med de intervjuade 
pedagogerna framkom det en viss osäkerhet mellan begreppen. De ansågs ligga väldigt nära 
varandra men trots detta framkom det åsikter kring lärandebegreppet som stämmer in på 
exempelvis Wiklunds (2001, 2008, Personlig kommunikation, 23/9, 2008) resonemang om 
lärprocesser, synliggörande av lärandet och barnens intressen (se även Lärandebegreppet i 
förhållande till inlärningsbegreppet s. 19). När det gäller huruvida barnens lärande kan bli 
synligt framkom det bland pedagogerna i studien att rim och ramsor samt användandet av 
exempelvis samma sånger under en längre period främjar lärandet. Att sjunga samma sånger 
gör barnen trygga och när barnen har blivit trygga vågar de utveckla sig och även göra egna 
sånger. I och med detta kan barnen se själva att de har lärt sig något. Pedagogerna i studien är 
väldigt mycket inne på att barnen behöver tid och ständig återkoppling för att lära. Deras 
resonemang påminner mycket om just musiskt lärande och estetiska lärprocesser fast de 
verkar inte riktigt medvetna om dessa begrepp då ingen i studien har använt dessa. 

Musik i förskolans/förskoleklassens vardag 

Enligt flera författare (Bjørkvold, 2005; Jederlund, 2002; Uddén, 2001, 2004, m fl) har barnet 
från början en naturlig förmåga att kommunicera genom munnen och kroppen. Denna 
kommunikation sker genom ljud och rörelser vilket i sin tur stimulerar barnet till att bli en 
språkande och social individ. Eftersom de flesta barn idag finns i förskolans/förskoleklassens 
värld är betydelsen av kommunikation enligt min tolkning väldigt stor i denna verksamhet. 
Uddén (2001) och Antal Lundström (1996) menar att tonkommunikation påverkar barnets 
utveckling av läs- och skrivförmåga då ljudmedvetenheten bidrar till ökad fonologisk 
medvetenhet. Med detta i beaktande anser jag att pedagogernas uppgift att arbeta med musik 
är av största vikt för att främja lärandet hos barnen. Jag vill även dra paralleller till 
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utbildningens betydelse och det förhållningssätt som pedagogen har i detta sammanhang. Min 
uppfattning är att lärarutbildningen och läroplanerna inte riktigt går hand i hand med dessa 
argument. Visst finns musiken med i både Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998, 2006) 
och i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994, 2006) men tydligen inte i tillräcklig 
omfattning för att pocka på uppmärksamhet kring dess betydelse för barnens lärande och 
utveckling. Även lärarutbildningen (den utbildning jag har genomgått under åren 2005-2008) 
har haft brister inom detta område. Då detta inte är tillräckligt belyst vare sig i utbildningen 
eller i läroplanerna finns en risk att pedagogen inte tillräckligt uppmärksammar detta viktiga 
område.  
 
Musik i den dagliga verksamheten ses som en väg till lärande genom exempelvis det musiska 
lärandet som Uddén (2004) resonerar kring. Hon menar att kunskapstillägnandet blir mer 
omfattande om barnen får använda sig av sång och rörelse vid själva lärandesituationen. Att 
kunskaperna befästs i större utsträckning när hela kroppen får medverka återkommer även 
bland de intervjuade pedagogerna. När gester används vid sång kan barn som inte har något 
språk ändå följa med i sången genom dessa rörelser. Det framkom även i studien att barnen 
ofta ligger steget före med sina gester då de verkar vara väl förtrogen med vad som kommer 
härnäst i sången. Hela kroppen är väldigt betydelsefull då lärandet genom rörelser och gester 
visualiseras och även blir hörbart genom musikens och sångens hjälp.  
 
Gardner (1998) anser att sången är en naturlig del i barnens första kommunikation men att de 
spontana ljudlekarna som barnet ägnar sig åt avtar vid 3-4 års ålder. I detta sammanhang 
menar Bjørkvold (2005) att de spontana ljudlekarna dominerar vid denna ålder och Uddén 
(2004) å sin sida menar att lekarna pågår ända upp i tonåren. Det som framkommit bland 
pedagogerna i den empiriska studien styrker både Bjørkvolds och Uddéns resonemang då det 
spontana musikutövandet genom påhittade sånger och danser förekommer ofta i den dagliga 
verksamheten. Vardagen i studiens förskolor och förskoleklass består till stor del av spontant 
musikutövande och detta strider mot Gardners (1998) teorier. I det spontana musikutövandet 
finns det exempel som studiens pedagoger hänvisar till där barnen hittar på sånger och 
berättelser när de är ute och gungar. Rytmen stimulerar barnen till dessa aktiviteter. Även 
Bjørkvold (2005) stöder detta resonemang då han beskriver en flicka som sitter i en gunga 
tillsammans med sin bästa vän och sjunger.  
 

Sången kopplas till de stigande och fallande rörelserna. Gungans och kroppens rörelser, 
ord och sång vävs samman till en helhet, som är välbekant för barnen redan från 
fosterstadiet. Rytmen och melodin motsvaras av det som känns i kroppen när gungan 
pendlar fram och tillbaka, som organiska uttryck för en och samma sak. (Bjørkvold, 
2005, s. 36) 

 
Pedagogerna som deltog i studien ser musikens syfte utifrån olika perspektiv och dessa 
varierar. En gång är det siffror eller bokstäver som ska introduceras och då finns musiken med 
som ett medvetet val. En annan gång är det instrumentintroducering, kroppsuppfattning eller 
begrepp som är det väsentliga och vid dessa tillfällen är musiken ett hjälpmedel men själva 
syftet är inte alltid att lära genom musiken. Gemenskap och glädje är centrala ord i 
musikutövandet och ses också som ett syfte till det hela. I de undersökta förskolornas och 
förskoleklassens verksamheter förekommer dagligt musikutövande främst i form av sång och 
utövandet kan se lite olika ut. Det som är liknande för förskoleverksamheterna är formerna för 
själva utövandet. Sångkort och lådor med föremål är exempel på något som används ofta och 
det är samlingstillfällena som är de naturligaste stunderna för musikutövandet. I 
förskoleklassen förekommer träffar med musiklärare under en begränsad period men även 
dagligt musikutövande i klassrummet främst vid samlingssituationer. Det spontana 



 

 29 

musikutövandet där barnen själva använder musiken på olika sätt anses dock vanligt 
förekommande i båda verksamheterna vilket enligt min åsikt är väldigt positivt.  

Utbildningens betydelse för pedagogens kunskaper och förhållningssätt 

Bland deltagarna i studien framkom det att pedagogen har en betydelsefull roll i 
musikutövandet. Om barnen ska tycka att det är roligt och trevligt måste pedagogen våga 
bjuda på sig själv och förmedla något positivt. Denna åsikt återfinns hos flertalet av de 
deltagande pedagogerna vilka menar att rollen i musiksammanhang är att vara inspiratör och 
glädjespridare. För att utveckla denna syn kan man dra paralleller till de medverkande 
pedagogernas respektive utbildning. Tre av pedagogerna tog sin examen på 1970-talet, två av 
dem i början på 1980-talet och en i början på 1990-talet. Detta innebär att tre av pedagogerna 
blev verksamma under tiden som barnstugeutredningen fortfarande var aktuell och i de 
betänkanden (SOU 1972:26; SOU 1975:67) som utkom i samband med detta fanns många och 
långa formuleringar kring arbetet med musik i förskolan. De pedagoger som tog examen i 
början på 1980-talet påverkades också av dessa betänkanden men 1983 utkom ett förslag till 
det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1983) som senare blev verklighet 1987 
(Socialstyrelsen, 1987). Programmet användes som en rekommendation om hur arbetet skulle 
gå till i förskolan och musiken förknippades med glädje och gemenskap vilket också är något 
som återkommit i den empiriska studien. Den pedagog som blev färdig förskollärare i början 
av 1990-talet hade således det pedagogiska programmet som ledstjärna ända fram till dagens 
läroplaner utformades. Samtliga pedagoger i studien har i och med läroplanernas tillkomst fått 
nya restriktioner att rätta sig efter. Samtidigt är det få av pedagogerna som har reflekterat över 
hur just musiken är formulerad i dessa läroplaner. Arbetet med musik faller sig naturligt och 
är en vanligt förekommande aktivitet i dessa sammanhang oavsett hur detta är formulerat i 
läroplanerna. I sammanhanget är det också intressant att nämna den problematik som kan 
upplevas vid själva musikutövandet. En av pedagogerna i studien uttryckte att dennes 
kunskaper i sång inte var tillräckliga men att huvudsaken var att få med sig barnen i 
musikutövandet och att pedagogen bör göra så gott den kan utifrån sina egna förutsättningar. 
Utbildningen ansågs i det här fallet ha bidragit till pedagogens uppfattning om sin egen 
sångröst då densammas musiklärare ansåg att de studenter som hade ”basröst” skulle vila sina 
röster. Samtidigt visar samma pedagog en väldig styrka i sitt resonemang om att var och en 
gör så gott den kan utifrån sina respektive möjligheter. Detta synsätt är troligtvis inte allmänt 
förekommande bland pedagoger som upplever musiken som något problematiskt och 
obehagligt men min förhoppning är dock att flertalet av dem delar denna syn. Resonemanget 
finns även hos Vesterlund (2003) när hon framhåller betydelsen av att ha roligt när man lär 
sig och att pedagogen ska använda sig av möjlighetsperspektivet. Detta perspektiv tycks vara 
förankrat hos den av de deltagande pedagogerna som ansåg sig ha för lite kunskaper i 
musiksammanhang. 
 
Gårdare (2001) tar upp betydelsen av att belysa musiken i skolan ur olika perspektiv och han 
anser att ämnesövergripande forskning behövs. När detta publicerades år 2001 höll arbetet 
med att genomföra lärarutbildningskommitténs förslag till en ny lärarutbildning (SOU 
1999:63) på för fullt och Gårdare menade här att förslaget från kommittén ”öppnar 
möjligheterna till nya lärarutbildningar där även musiken finns med på ett nytt sätt” (Gårdare, 
2001, s. 109). Hur blev det då med detta? Med tanke på mina egna erfarenheter från 
lärarutbildningen kan jag säga att det inte riktigt blev så. Jag har inte läst något estetiskt ämne 
över huvud taget under hela utbildningen, 2005-2008, förutom när jag läste min valfria 
specialisering under en termin. Hela min utbildningstid har dominerats av teoretiska 
kunskaper och något skapande har inte förekommit på något sätt. Detta kan naturligtvis bero 
på den inriktning jag har läst, matematik, natur och teknik, men vid läsning av 
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lärarutbildningskommitténs förslag (SOU 1999:63) framgår det att alla lärare oavsett 
inriktning ska ges möjlighet till estetiska kunskaper. Vid mina studier av utredningar och 
betänkanden har jag funnit att ända fram till den moderna läroplanens dagar har en syn på 
musiken som väldigt betydelsefull funnits med. Lärarutbildningskommitténs diskussion inför 
den nya lärarutbildningen verkar ha baserats på tidigare uppfattningar kring musiken. Hur kan 
det då komma sig att det inte blev så? Förskolans och skolans läroplaner 
(Utbildningsdepartementet, 1994, 1998, 2006) reducerade musikens betydelse och 
formuleringarna är färre och svårare att hitta eftersom de inte har någon egen huvudrubrik. 
Den nya lärarutbildningen och läroplanerna verkar ha följts åt och reduceringen i läroplanerna 
har återspeglats i utbildningen. Reduceringen kan även ha påverkat fortbildningssatsningen 
Tonspråks tillkomst då många verksamma pedagoger (Holgersen, 2008; Uddén, 2001) har 
ansett sig ha för lite kunskaper i musiksammanhang och även påpekat bristen på fortbildning. 
Möjligen finns det en koppling i detta fall. Jag menar att det måste finnas många bra argument 
för att en fortbildningssatsning av det här slaget ska komma till och dessa argument är en 
väldigt bra grund till att vilja satsa på fortbildning inom estetiska kunskapsområden. 

Pedagogens betydelse för lärandet 

Vesterlund (2003) resonerar kring möjlighetsperspektivet och hur viktigt det är att ha roligt 
när man lär sig. Pedagogen ska försöka intala sig själv att den klarar av istället för tvärtom. 
Om pedagogen har detta synsätt finns det möjligheter till ständig utveckling hos densamma 
och barnen kan då tillsammans med pedagogen finna glädjen i musiken. Vid läsning av 
styrdokumenten Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998, 2006) och Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994, 2006) framgår det att pedagogerna förväntas arbeta med 
olika uttrycksmedel i kunskapssammanhang. Med detta i åtanke anser jag att det är oerhört 
viktigt hur pedagogen ser på sin del i lärandet. I den empiriska studien anser alla deltagande 
pedagoger att de har stor betydelse för barnens lärande. Majoriteten av dem anser att 
pedagogens intresse och engagemang är betydelsefullt för lärandet. En pedagog som 
inspirerar genom glädje och entusiasm kan bidra till ett ökat lärande. Samtidigt finns det hos 
ett par av de medverkande pedagogerna funderingar kring den egna betydelsen vid planering 
av verksamheten och vid introducering av nya sånger där det är textinlärning som är det 
viktiga. Enligt studiens resultat ser inte dessa pedagoger sitt eget agerande i själva 
lärandesammanhanget. Den övervägande delen av studiens pedagoger anser dock att det är 
deras eget agerande som är betydelsefullt vid lärandesituationerna. De ser sig själva som 
verktyg vilka på egen hand avgör hur de ska användas. Om verktyget används på ett positivt 
och entusiasmerande sätt bidrar detta i större utsträckning till lärandet. Denna uppfattning 
delas även av mig då jag har gjort liknande erfarenheter på egen hand ute i 
förskolans/förskoleklassens verksamheter. Vid mitt eget musikutövande med dessa barn har 
mitt intresse och engagemang ”smittat av sig” på barnen och deras engagemang har tack vare 
detta varit lika stort som mitt.  

Musikens möjligheter/hinder 

De intervjuade pedagogerna anser att det finns många möjligheter med musik i 
förskolan/förskoleklassen. Möjligheterna finns hos pedagogen och det är densamma som 
avgör hur musiken kan användas. Återigen visar resultaten att det är intresset och 
engagemanget som styr pedagogens möjligheter. Möjligen kan hindren vara en pedagog som 
inte är intresserad eller vill bjuda på sig själv, om det blir mycket höga ljud vid utövandet, 
tidpunkten för utövandet och att det ibland är lätt att säga nej utan att tänka efter. I detta 
sammanhang vill jag koppla till Vesterlunds (2003) resonemang om möjlighetsperspektivet 
igen. Denna syn delas av de pedagoger som deltagit i studien och enligt min uppfattning är det 
en positiv syn de förmedlar. De menar att pedagogens roll styr vilka möjligheter och i viss 
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mån vilka hinder som kan finnas. Min egen åsikt är att pedagogen är betydelsefull och att 
musiken kan användas i många sammanhang. Det är pedagogen/pedagogerna som avgör vad 
som går att genomföra eller inte. Hindren kan så gott som elimineras om samtliga pedagoger i 
arbetslaget kontinuerligt samtalar om vilket syfte musiken ska ha och om alla är införstådda 
med dess betydelse. 

Slutreflektion  

Vid studiet av olika betänkanden, lärarutbildningsförslag och styrdokument har det 
framkommit att musikdelen har reducerats genom åren och att lärarutbildningen har följt i 
samma spår. Samtidigt är formuleringarna i läroplanerna förhållandevis tydliga, om än dock 
relativt svårfunna, vad gäller musik i lärandesammanhang och vilken betydelse olika 
uttrycksmedel har för kunskapsinhämtande. Ändå verkar inte dessa formuleringar räcka till 
för att arbetet med musik i lärandesammanhang ska fullföljas på ett stimulerande sätt. 
Resultaten från den empiriska studien visar att läroplanerna följs vid planering och 
utformning av verksamheten men en noggrannare utforskning kring formuleringarna av 
musikens betydelse skulle behövas och en diskussion kring syftet med musik vore önskvärt då 
det oftast är glädjen och gemenskapen som är huvudsyftet med musiken i de studerade 
förskolorna och förskoleklassen. Jag anser att de intervjuade pedagogerna skulle kunna arbeta 
mycket mer medvetet med detta med tanke på deras engagemang inom området. Det finns 
inga hinder med musiken så länge det finns intresse hos pedagogen anser de medverkande 
pedagogerna. Det som möjligen ses som hinder är ljudnivån, tidpunkten och pedagogens 
oreflekterade nejsägande. I övrigt har studiens deltagare ansett att det bara finns möjligheter 
och jag menar att detta förhållningssätt till musiken kan ge dessa pedagoger ökade möjligheter 
till utveckling. Enligt min uppfattning är det endast fantasin, och möjligen tiden, som kan 
sätta gränser.  
  
Bland deltagarna i den empiriska studien har det visat sig att pedagogen har en väldigt 
betydelsefull roll i barnens lärande. Den engagerade pedagogen har mycket större möjlighet 
att fånga barnens intresse och därigenom bidra till ett ökat lärande än den pedagog som inte är 
lika engagerad. I litteraturstudierna och bland de intervjuade pedagogerna har det framkommit 
att utbildning och fortbildning också har betydelse för hur pedagogen kan och har möjlighet 
att arbeta med musik. Eftersom det har visat sig att lärarutbildningen har blivit mer teoretisk, 
jag jämför fortfarande med min egen utbildning 2005-2008, och att det är brist på fortbildning 
bland verksamma pedagoger hänger det i slutändan på pedagogens eget intresse. Med detta i 
åtanke är det väldigt viktigt att påpeka musikens betydelse och att den bör vara ett naturligt 
inslag i lärarutbildningen. Även fortbildningsmöjligheter bör finnas inom detta område. Den 
fortbildning som kallas Tonspråk kan förhoppningsvis bidra till att verksamma pedagoger får 
ökade kunskaper kring barns/elevers lärandeprocesser samt ett ökat förtroende för de egna 
resurserna för att vara inspirerande och engagerande i själva musikutövandet. Exemplet SoL 
som genomförts i Kista i Stockholm hade positiva effekter på både pedagoger och elever som 
deltog i detta program. I bästa fall kan även detta växa sig större och bli ett projekt som stöder 
många fler pedagoger, även i förskolan, och barn/elever i deras dagliga verksamhet. 
 
Studien har visat att det finns kopplingar mellan musik och lärande genom både 
litteraturstudiet och genom de resultat som framkommit bland de intervjuade pedagogerna. 
Resultatet motsvarar de förväntningar jag hade innan studien genomfördes då jag själv har 
upplevt detta både under min VFU och i hemmet. Mitt antagande har hela tiden varit att 
lärande genom musik är väldigt betydelsefullt och efter den här studien har min övertygelse 
ökat. Samtliga deltagare i studien understryker att det här området har betydelse för lärandet. 
Alla estetiska ämnen kan anses som intressanta i detta sammanhang då barns/elevers olika sätt 
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att inhämta kunskap uppmärksammas vilket förhoppningsvis kan bli mer tydligt nu när 
regeringen satsar på fortbildning inom detta område. Det behövs mer forskning om musikens 
betydelse för barns lärande och denna studie kan i viss mån vara ett didaktiskt bidrag. Även 
musik- och lärandebegreppen behöver diskuteras vidare. I den här studien, främst bland de 
medverkande pedagogerna, har begreppen ansetts som svåra att omringa men ändå har det 
framkommit många intressanta synpunkter som också stärkts genom litteraturen. Lärande 
genom musik hänger samman med begreppet lärande som baseras på lärprocesser. Allt detta 
har ett nära samband. I sammanhanget är även begreppet musisk värt att diskutera vidare. Det 
hör i allra högsta grad också ihop med dessa begrepp då kommunikation genom mun och 
kropp ses som centrala i det musiska lärandet. Min egen uppfattning av det musiska lärandet 
var tämligen oklar vid studiens början men vid det här laget har jag insett att jag själv har ett 
musiskt förhållningssätt till lärande och att jag har haft det under en längre period utan att veta 
om det. Det musiska lärandet och de estetiska lärprocesser som det talas om idag kommer att 
finnas med som en naturlig del i mitt eget arbete med barn i förskola/förskoleklass. Enligt 
Grahns (2005) studie framkom det att samhället skulle kunna bli en bättre plats om alla 
barn/elever hade tillgång till musiskt lärande då detta lärande bidrar till harmoni och 
meningsfulla fritidsintressen. Detta resonemang är väldigt intressant med tanke på det 
samhällsklimat vi har idag. Om antagandet stämmer skulle denna typ av lärande kunna hjälpa 
många individer att få en mer betydelsefull vardag och ett bättre förhållningssätt till sina 
medmänniskor. Pedagogens kunskaper och förhållningssätt blir genom denna insikt än mer 
viktig och det ligger ett stort ansvar på dem som bestämmer hur dagens lärarutbildningar ska 
se ut. 
 
Avslutningsvis vill jag understryka att jag har blivit informerad om att ett nytt förslag till 
ytterligare en ny lärarutbildning är på gång men att detta inte hinner bli färdigt innan studiens 
slutförande och därför har jag valt att inte undersöka saken vidare. 

Framåtblick 

I den här studien finns brister vad gäller de uteslutna kompletterande observationer som 
troligtvis hade bidragit med ett större material till resultatet. En fundering inför framtiden är 
att göra en liknande studie som omfattar intervjuer i större omfattning samt observationer för 
att kunna jämföra om verksamheten ser ut på det vis som intervjusvaren visar. Det finns även 
funderingar kring hur de medverkande pedagogerna kommer att arbeta i fortsättningen med 
sitt musikutövande. Är det samma verksamheter som förekommer dag efter dag, år efter år 
eller sker det någon utveckling? Kan dessa pedagoger arbeta vidare med sitt musikutövande, 
genom exempelvis musikaler, cirkusuppsättningar eller konserter med musikinstrument? Hur 
ser förutsättningarna ut för en vidareutveckling? Det spontana musikutövandet som 
pedagogerna beskrivit i den empiriska studien och som förekommer ofta skulle jag gärna se 
på plats i verksamheten. Hur ser detta utövande egentligen ut? Förekommer det i den 
utsträckning som pedagogerna menar att det gör? Då samtliga pedagoger i studien ser sin 
egen del i lärandet som väldigt betydelsefull, om än på lite olika sätt, vore det också mycket 
intressant att utföra kompletterande observationer för att kunna få en uppfattning av hur det 
ser ut i verkligheten. I sammanhanget vore det också spännande att undersöka huruvida 
fortbildningen bland verksamma pedagoger utvecklas. Fortsätter regeringen sin satsning med 
Tonspråk? Fick alla pedagoger möjlighet att medverka på en sådan fortbildningsdag? Då det 
framkommit i studien att pedagoger i allmänhet ser sina kunskaper för små och att 
fortbildning har saknats inom exempelvis området musik har jag den uppfattningen att det är 
extra relevant att undersöka detta område vidare. Det skulle också vara intressant att vidare 
undersöka begreppen musiskt lärande och estetiska lärprocesser. Har dessa ett samband eller 
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skiljer de sig åt? Min uppfattning efter den här studien är att de ligger väldigt nära varandra 
och därför vore ytterligare studier i ämnet väldigt intressant.  
 
Då jag har informerats om att det finns ett nytt förslag till en ny lärarutbildning som ännu inte 
publicerats vore det spännande att göra samma studie igen om tio år. Hur ser pedagogerna 
som gått den nya utbildningen på frågor rörande musik och lärande? 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Musik och lärande i förskolan/förskoleklassen – Finns det några kopplingar? 
En studie om pedagogers uppfattningar av huruvida musik kan påverka barnens lärande. 

 
 
Musik 
 
Hur definierar du musik?  
 
Vad är syftet med musik i förskolan/förskoleklassen?  
 
Kan du beskriva hur musikutövandet går till? (Vad gör ni under sådana tillfällen?) 
 
Finns det tillfällen under dagen då barnen på egen hand ägnar sig åt musik? 
(Vad vill barnen med dig vid sådana tillfällen?) 
 
Lärande 
 
Hur definierar du lärande i musiksammanhang?  
 
Kan du berätta hur du ser på lärande och inlärning? (Begreppen diskuteras ofta, kan du se 
någon skillnad?) 
 
Beskriv en situation där barnen lär. (Som du tycker dig se) 
 
Kan lärande bli synligt? 
 
Tror du att du har någon del i lärandet och i så fall, hur ser det ut? 
 
Avslutande frågor 
 
Vilken betydelse har läroplanen när det gäller arbetet med musik? 
 
Vilka är möjligheterna/hindren med musik? 



 

 



 

 

Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Hedesunda 2008-09-30 
 

Till berörda pedagoger 
 

Tack för Ert positiva gensvar vid vårt telefonsamtal. Jag vill härmed lämna ytterligare 
information om studiens syfte och tillvägagångssättet för den. 
 
I lärarutbildningens sista termin ingår det att genomföra ett examensarbete inom något 
område som har relevans för den kommande yrkesrollen. Jag har för avsikt att genomföra en 
studie som ska behandla barn, musik och lärande. Syftet med studien är att få en uppfattning 
av huruvida det finns kopplingar mellan musik och lärande. Med anledning av att det idag 
finns kunskaper om att barn lär på olika sätt finns det ett intresse av att undersöka fenomenet 
musik och lärande. Även regeringen har genom sin satsning ”Skapande skola” bidragit till att 
intresset för estetiska lärprocesser har ökat. 
Studien genomförs med hjälp av intervjuer och det insamlade datamaterialet kommer att 
behandlas konfidentiellt.  
Examensarbetet ska redovisas som en skriftlig rapport inom didaktikens område på C-nivå. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och Ni kan när som helst avbryta Er medverkan. 
 
Vid frågor eller funderingar angående studien kontakta oss gärna. 
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
Studerande: 
Kristina Larspers 
Tel: XXXX-XXXXX, XXX-XXXXXXX 
E-mail: XXXX 
 
Handledare: 
Elisabeth Björklund 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: XXX-XXXXXX 
E-mail: XXXX 
 


