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Sammanfattning 

Musik i förskolan kan vara så mycket mer än att sitta i samlingen och sjunga 

traditionella barnsånger. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder 

musik i förskolan, vad deras syfte med musik i undervisningen är samt hur 

förskollärarna definierar vad musik i förskolan är. Tematisk analys användes för att 

bearbeta och analysera det insamlade materialet. För att få en förståelse för musiken ur 

olika perspektiv användes musikens flera dimensioner (akustisk-, emotionell-, 

existentiell-, kroppslig- och strukturell dimension). Som undersökningsmetod valdes att 

göra en internetenkät med både slutna och öppna frågor vilket ger både kvalitativa och 

kvantitativa data. Resultatet visar att alla de tillfrågade förskollärarna använder musik 

på olika sätt, det vill säga allt ifrån att sjunga traditionella barnsånger i samlingar till 

musik som redskap för barns språkutveckling. I resultatet framkom det även att 

arbetslivserfarenhet och didaktisk kompetens är beroende av varandra. Deltagarna i 

studien med lång arbetslivserfarenhet hade didaktisk kompetens eftersom de uppgav att 

de både planerade och reflekterade över musikaktiviteterna. De hade även konkretare 

syften med sin musikundervisning och vet hur målen ska uppnås. Den slutsats som kan 

dras är att förskollärarens synsätt på musik speglar av sig på undervisningen i förskolan 

eftersom förskollärarna använder musik utifrån sin egen definition av begreppet.  

 

Nyckelord: didaktik, förskollärare, förskola, musik, musikaktivitet, språk, sång, 

undervisning 
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Inledning  

Under den verksamhetsförlagda delen i min förskollärarutbildning har jag lagt märke till 

att musik i förskolan ser olika ut på olika förskolor. Det är även något Davidsson och 

Rosenqvist (2017) uppmärksammade när de skrev sitt examensarbete om musik i 

förskolan. Mina funderingar började runt de didaktiska frågorna vad, varför och hur. 

Varför har man musik i förskolan, används musik för att skapa glädje hos barnen eller 

har förskollärarna något annat syfte med musik i förskolan. Mina funderingar ledde 

vidare till om det finns flera användningsområden av musik i förskolan och vilka dessa 

kunde vara. Min hypotes är att musik i förskolan idag har sin grund i att det finns en 

tradition av att sjunga i samlingen för att skapa glädje och gemenskap, för musik alltid 

har funnits med i förskolans verksamhet. 

 

Musik kan definieras på olika sätt för olika människor och förskollärares definition av 

vad musik är i förskolan är avgörande för barns utveckling och lärande (Holmberg, 

2012). Holmberg och Vallberg Roth (2018) menar att musiken i förskolan används som 

ett medel för att uppnå andra mål som till exempel språkutveckling och matematik. De 

menar att detta beror att förskollärarna utifrån läroplanens mål om musik definierar 

musik som en metod istället för ett innehåll. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) 

finns det ett mål som handlar om musiken. I läroplanen står det att “förskolan ska ge 

varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och 

kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, 

form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Skolverket, 2018, s. 13-14). Thorgersen 

(2009) menar att eftersom läroplanen kan tolkas på olika sätt så finns det inget rätt eller 

fel i hur förskollärarna undervisar eller använder musik i förskolan.   

 

Sheridan och Williams (2018) betonar att didaktik och undervisning omfattar 

förskollärare, barn och ett innehåll, i det här fallet är musiken innehållet. Det innebär att 

förskollärarna behöver ha didaktisk kunskap för att kunna planera, genomföra och 

utvärdera undervisningen som sker på förskolan. När förskollärarna reflekterar över 

undervisningen utgår de ifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Förskolläraren 

måste då vara medveten om målen med undervisningen eftersom de har ansvaret att 

vägleda barnen mot målen (Sheridan & Williams, 2018). Vissa förskollärare kan ibland 
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vara utanför sin trygghetszon när det gäller någon eller några av de didaktiska frågorna. 

Det påverkar förskollärarens didaktiska val angående undervisningsinnehållet.  

 

Musik är en aktivitet som barn i alla åldrar, med olika ursprung och med olika 

funktionsnedsättningar kan delta i. Yau-Ho Paul och Wing-chi Margaret (2018) menar 

att musikaktiviteter är gynnsamma för barns utveckling och lärande, för den fysiska, 

kognitiva och sociala utvecklingen. Musikaktiviteterna ger barnen möjligheter att 

utveckla sitt språk, räknelära, spela på rytminstrument, göra kroppsliga rörelser till 

musik och socialisera sig med varandra. Både Lagerlöf och Wallerstedt (2018) och 

Holmgren (2012) anser att musiken kan användas som en metod för att stötta barns 

språkutveckling, göra rörelser för att illustrera sångerna, undersöka olika ljud, hur de 

låter och hur musiken användas i sociala sammanhang för att skapa gemenskap i 

barngruppen. Musiken har på så sätt flera olika användningsområden än vad andra 

ämnen har. Denna studie ska påvisa hur förskollärarna använder musik, deras syfte med 

musikanvändningen och hur förskollärarna definierar begreppet musik i förskolan.  

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare definierar och arbetar med 

musik i undervisningen. 

Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare musik i sin undervisning? 

• Vilket syfte har förskollärarna med användandet av musik i undervisningen? 

• Hur definierar förskollärarna begreppet musik i förskolan? 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs musikens historia i förskolans tidigare läroplaner i vilken det 

uppmärksammas hur musiken har sett ut i verksamheten. Sedan en beskrivning om vad 

definitionen av musik i förskolan är där det framgår att musik kan definieras på flera 

olika sätt. Slutligen presenteras att musiken börjar redan i fosterstadiet. 
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Musikens historia i förskolans läroplan 

Under 1800-talet i Guds läroplan när förskolan kallades för småbarnsskola fanns 

musiken med som ett lustfyllt läromedel i undervisningen. Musiken hade då ett religiöst 

innehåll och bestod av psalmer, sånger och böner (Vallberg Roth, 2011). Under 1840-

talet började den tyske pedagogen Fredrich Fröbels (1782–1852) tankesätt och synsätt 

på det skapande barnet och barns lek få en större plats i verksamheten. Med idéer från 

kompositören Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) och dramatiken Friedrich Schiller 

(1759–1805) skapade Fröbel begreppet kindergarten, på svenska översätts det till 

barnträdgårdar, dåtidens förskolor. Alla tre ansåg att barnuppfostran skulle ske genom 

estetisk bildning. Rousseau ansåg att barnen skulle lära sig att komponera musik medan 

Schiller var generellt intresserad av människans estetiska bildning. Detta resulterade till 

att Fröbel skapade sånger och sånglekar för barn som användes i verksamheten 

(Vallberg Roth, 2011; Söderman & Riddersporre, 2012). Begreppet barnträdgårdar kom 

under 1900-talet till Sverige och då flyttades fokusen till musiken, pedagogerna skulle 

här ha en pedagogisk planering bakom sitt användande av musik. Pedagogerna skulle 

erbjuda barnen material att skapa ljud och rytmer med. Fast det var fortfarande 

barnuppfostran som låg i grunden för användandet av sång och musik i 

barnträdgårdarna. Fröbels pedagogik började sedan ifrågasättas av andra teoretiker och 

pedagoger som Jean Piaget (1896-1980) och Ellen Key (1849-1926), då de kom med 

nya teorier om utvecklingen generellt av förskolan (Ehrlin, 2012). 

 

År 1998 kom förskolans första läroplan (Skolverket, 1998) från riksdagen och nu 

började läroplanen inrikta sig mot utbildning. Musik och andra estetiska ämnen fick inte 

lika stort utrymme som till exempel språk och matematik. De estetiska ämnena har inte 

fått några egna mål i läroplanen utan de formulerades som ett och samma mål (Eriksson, 

2013). I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) handlar målet om att varje barn ska få 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sig och kommunicera genom olika 

estetiska uttrycksformer, såsom sång och musik. 

 

Definitionen av musik i förskolan 

Musik är en form av konstnärliga, emotionella och kulturella uttryck bestående av bland 

annat av ljud och rytm. Det kan vara svårt att definiera vad musik i förskolan är. 

Söderman och Riddersporre (2012) anser att musik definieras utifrån hur musik 
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uppfattas och används samt att alla människor har individuella sinnesintryck. I 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framgår det inte tydligt vad musik specifikt 

menas. 

 

Thorgersen (2012) grundar sina resonemang på en fenomenologisk holistisk filosofi när 

hon beskriver hur musikalisk kunskap är differentierad i olika dimensioner som inverkar 

på varandra. Dessa är en akustisk-, emotionell-, existentiell-, kroppslig-, strukturell- och 

slutligen en spänningsmässig musikalisk kunskap. Hon anger att förskollärare bör 

erbjuda alla dimensioner men att de ska lyftas fram vid skilda aktiviter och tillfällen i 

förskolans musikaliska verksamhet. Den akustiska dimensionen handlar om hur 

människor identifierar och känner igen hur musik låter. Emotionella dimensionen 

handlar om känslor som upplevs i musikaliska sammanhang. Den existentiella 

dimensionen handlar om att uppleva musiken och att det kan vara en del av livet. Den 

kroppsliga dimensionen handlar om att uttrycka sig med kroppsliga rörelser till musik. 

Den sista strukturella dimensionen handlar om musikens grundstenar som är takt, rytm, 

melodi och tempo.  

Musiken börjar redan i fosterstadiet 

Ljud och rytm är två källor inom musik som är betydelsefulla för oss människor redan 

under fosterstadiet. För det ofödda barnet så fungerar mammans hjärtslag som en 

markerande metronom då rytmen från mammans hjärtslag signalerar vad som sker 

utanför magen. För barnet signalerar vila som en lugn rytm och en intensivare rytm 

signalerar att något är på gång att börja hända. På så sätt skaffar sig det ofödda barnet 

kunskaper om hur världen fungerar redan innan barnet är född. Barn har redan stora 

erfarenhet av musik när de föds för under tiden i mammas mage har barnet lärt sig att 

förstå likheter och skillnader på olika ljud och rytmer. Detta påverkar barnet och därför 

ses lärandet i musik som något medfött (Söderman & Riddersporre 2012).  

 

Fagius (2007) hävdar när barn börjar lära sig prata och kommunicera med andra 

använder det sig av ljud som barnet har hört av omvärlden. Spädbarn börjar med att 

jollra vilket sedan leder vidare till sekvenser som barnet kan kontrollera. Barnet kan 

ibland övergå i sång utan att tänka på det när den pratar eller spontant sjunga, det kan 

vara allt ifrån sånger som de har hittat på eller sånger som de redan kan. Detta visar på 

att yngre barn har intresse för musik. Genom sången lär sig barnen också vad orden de 
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sjunger betyder och lär sig att prata. Eriksson (2013) menar även att barn 

experimenterar med rösten genom att sjunga för att hitta sig egen röst och förstå hur den 

fungerar.   

 

Barn kommer inte till förskolan tomhänta anser Söderman och Riddersporre (2012) för 

barnen har redan erfarenheter av musik eftersom att alla har varit ett foster som har legat 

i sin mammas mage innan de föddes. Om vårdnadshavarna har sjungit traditionella 

barnsånger för spädbarnet kommer barnet förmodligen känna igen sångerna som de 

sjunger på förskolan. På så sätt kan musiken i förskolan ge barnet en trygghet för det är 

något de känner igen hemifrån. Förskollärarna ska även vara medvetna om att alla barn 

har olika erfarenheter och upplevelser av musik. Vissa barn kanske inte sjunger eller har 

instrument hemma, utan de har bara fått höra musik från olika medier. I förskolan får 

barnen möjligheter till att vara med och sjunga och skapa musik tillsammans med andra 

barn och vuxna. Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet och om det är något 

som barn saknar inom musiken ska alla barn på förskolan få den stimulans de behöver 

för en god utveckling (Söderman & Riddersporre 2012).  

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 

Till denna studie fördjupade jag mig i tidigare forskning genom att läsa olika artiklar, 

avhandlingar samt en del tidigare kurslitteratur. Forskningen och litteraturen som 

används anser jag är relevant till denna studie. Databaserna som använts är Discovery 

och DiVA för att söka efter forskningsartiklar och avhandlingar med hjälp av sökorden 

“musik i förskolan”, “barn och musik” och “preschool or kindergraden and music and 

education”. Avgränsningen av mitt urval gjordes genom att välja full text och peer 

reviewed. 

 

Nedan presenteras tidigare forskning kring musik och dess olika användningsområden i 

förskolan samt hur förskollärarens syn påverkar musiken. För att göra detta tydligare 

delades de olika användningsområdena upp i kategorierna: musik och språk, musik och 

gemenskap, musik och rörelse samt musik och rytm. Till sist behandlas hur 

förskollärarens syn påverkar musiken i förskolan. 
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Musik och språk 

För spädbarnet är ljud, rytm och ögonkontakt de viktigaste byggstenarna i utvecklingen 

för kommunikation. När barn lär sig att prata och kommunicera med andra menar 

Fagius (2007) att barnet använder ljud som de har hört från omvärlden, både som foster 

och när barnet fötts. När barn tränar på att kontrollera och hitta sin röst kan de övergå i 

sång utan att de själva vet om det.  Lagerlöf och Wallerstedt (2018) menar att utifrån 

forskning använder många förskollärare musik som en metod för att stötta barnens 

språkutveckling. 

 

Genom att sjunga, ramsa eller använda rim utvecklas barns fonologiska medvetenhet 

anser Ehrlin (2012) . Fonologisk medvetenhet handlar om hur barn förstår att ord är 

uppbyggda av ljud och att de vet hur språkljuden låter. Ehrlin (2012) menar att barn 

som får möjlighet att delta i sång som har ett undervisningssyfte utvecklar sin språkliga 

förmåga fortare än andra barn som inte får den möjligheten. Sångerna på förskolan är 

ofta korta, rytmiska och med många upprepande meningar som gör att barn snabbt lär 

sig att känna igen melodin och texten. Vissa barn kan ha svårt med att uttala en viss 

bokstav och då kan förskolläraren enligt Eriksson (2013) använda sig av en specifik 

sång där bokstaven används mycket så att barnen lär sig att uttala bokstaven rätt. På så 

sätt får barnet experimentera med sin röst genom att prova och lära sig hur rösten kan 

använda på olika sätt. Genom att experimentera kan barnen lära sig hur de kan sjunga 

starkt, svagt och på så sätt kan de även hitta sin egen röst och förstå hur den fungerar.   

 

Lagerlöf och Wallerstedt (2018) belyser vikten av att låta barn få lyssna på musik. De 

menar att genom att barn lyssnar på musik kan barn få lättare uttrycka sig med ord och 

det kan även främja språkutvecklingen. Då författarna även menar att om ett barn inte 

sjunger med i samlingen behöver det inte betyda att barnet inte är intresserad. Det kan 

visa sig att vid ett senare tillfälle är barnet med och sjunger i samlingen för det har lärt 

sig sångerna genom att lyssna på när andra sjunger.  

 

Musik och gemenskap  

Musik är något som alla människor har en aktiv del av anser Ehrlin (2012), eftersom 

människor skapar relationer till varandra genom sång, dans eller lyssning av musik. 

Musiken kan skapa och öppnar upp till ett inkluderande deltagande för alla barn. För de 
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yngre barn som inte har lärt sig att kommunicera verbalt, barn med funktionshinder och 

barn som inte har svenska som modersmål kan musiken vara startpunkten för att skapa 

en gemenskap mellan två eller flera barn och vuxna (Ehrlin, 2012). 

 

Musik är stämningsskapande och att det finns med i förskolan som en tradition från förr 

menar Lagerlöf och Wallerstedt (2018). Av tradition har musikaktiviteternas främsta 

mål varit att fokusera på glädje och gemenskap snarare än det musikaliska innehållet. 

Det tänket finns kvar i nutidens förskolor menar författarna, då förskollärarna använder 

musik till exempel för att sjunga före maten, sjunga vid födelsedagar eller vid religiösa 

högtider. Genom att uppleva musiken tillsammans med andra i sociala och kulturella 

sammanhang formas det andra och nya erfarenheter. Vidare understryker Dahlbäck 

(2011) att med hjälp av musik kan barn få social kompetens för att barn kan interagera 

med varandra vilket bidrar till gemenskap och socialt samspel.  

 

Holmgren (2012) ger exempel på när en förskola under fruktsamlingen sjunger en sång 

om frukter används musiken som ett sätt att skapa gemenskap och struktur i 

barngruppen. Musiken används då som kommunikation för att meddela barnen om att 

de nu kommer att få frukt. Detta tolkar författaren som att förskollärarna ser musik som 

ett språk och som ett sätt att fånga barnens uppmärksamhet, och då får musiken agera 

som struktur i förskolan. 

 

Musik och rörelse 

Musik i relation till rörelser har oftast två funktioner tolkar Holmberg (2012) det, dels 

för att illustrera sångerna och dels förstärks musikens uttryck med hjälp av rörelser. 

Författaren anser även att rörelser tillsammans med musik kan vara av både reproduktiv 

och av undervisningskaraktär beroende på situation. Används rörelse för att illustrera 

sångerna är de av reproducerande karaktär, används rörelser istället för att förstärka 

musikens uttryck är de av undersökande karaktär. I förskolan används ofta rörelse i 

relation till sång för att synliggöra, förtydliga eller begreppsliggöra musiken. För 

musiken stimulerar gester och rörelser och det påverkar teckeninlärningen TAKK, som 

betyder tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Teckeninlärningen 

TAKK kan ses som en rörelse (Dahlbäck, 2011).  
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Barn har ofta svårt att sitta still i samlingar och då gäller det att förskollärarna använder 

rörelseglädjen som finns och bygga vidare på med nya rörelser anser Dahlbäck (2011). 

Författaren menar att det är helt naturligt att klappa i takt, röra på sig rytmiskt eller 

dansa när man lyssnar på musik. Musik och rörelser ligger till grund för barns 

inlärningsförmåga. När rörelser används tillsammans med musik används fler sinnen än 

bara hörselsinnet som används när man sjunger. I den tidiga kommunikationen med 

yngre barn kan rörelser tillsammans med musik användas för att barnet lättare ska förstå 

vad man menar (Ehrlin, 2012). Dahlbäck (2011) tar också upp om att grov- och 

finmotoriska rörelser tillsammans med musik eller ramsor är bra att använda för att 

barnen kan delta genom att använda rörelserna innan de använder sig av ord. För det är 

lättare att följa rörelser som håller en tydlig rytm än att förstå och uppfatta orden. 

 

En utmaning för förskollärare som Lagerlöf och Wallerstedt (2018) upptäckte i sin 

studie är att förskollärarna måste utveckla sin förmåga att vara lyhörd för barns 

kroppsliga gensvar på musik, både i och utanför samlingen. Förskollärarna måste kunna 

vara lyhörda för att kunna följa och utmana barns lärande. Om barnen inte har ett 

utvecklat verbalt språk så kan förskollärarna ändå lära barn urskilja nya aspekter av 

musiken, genom att använda exempelvis rörelser. 

 

Musik och rytm  

Rytmik är en musikpedagogik där rytmen och kroppen har ett starkt samband. Det 

gäller när vi sjunger, dansar eller spelar instrument för då rör sig kroppen rytmiskt. 

Rytmiken är också en viktig grundsten för att kunna och våga uttrycka sig musikaliskt. 

Musikrytm handlar om känslor och upplevelse och Dahlbäck (2011) menar att enligt 

Fröbel påverkas barns sinne och känsla av rytmer och toner. Lagerlöf och Wallerstedt 

(2018) påvisar i sin studie att förskolor använder sig av musik som stämningsskapande 

för att musiken är förknippad med speciella känslor. Då används musiken som ett medel 

för att lugna barnen vid till exempel vilan eller att skapa glädje hos barnen.  

 

Sjungandet i samlingen på förskolor har ofta karaktären av reproduktion anser 

Holmberg (2012). Då fokuseras det på att sjunga och till exempel inte på att undersöka 

hur rösten låter. När förskollärarna istället ser musiken som ett objekt undersöks olika 

ljud med exempelvis hjälp av rösten eller instrument. Eriksson (2013) menar att 
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förskollärarna kan låta barnen skapa egna instrument att spela med. Det kan vara lätta 

instrument barnen gör, till exempel göra en maracas av en toarulle med ris i. För då lär 

sig barnen både hur olika instrument låter och ser ut. Genom att använda instrumenten 

lär sig barnen att hålla rytmen och takten till musik. Barnen tränar också på att sjunga 

och spela på en nivå så att alla hörs, invänta sin tur, börja samtidigt och spela solo. Då 

fokuseras det på rytm, melodi, takt, dynamik, struktur och form. Rytmiken kan också 

användas för att bedöma avstånd på ljudet och höra vad ljud kommer ifrån.  

 

I förskolan så fokuserar förskollärarna inte på att lära barnen vad de olika 

musikbegreppen som rytm, melodi, tempo och takt betyder. Förskollärarna kanske inte 

ens benämner dessa begrepp för barnen. De fokuserar istället på att sjunga, dansa, skapa 

musik och lärandet inom andra ämnen (Lagerlöf & Wallerstedt, 2018; Holmberg, 2012). 

 

Förskollärarens synsätt påverkar musiken i förskolan 

Alla människor har olika synsätt på musik för det handlar om hur de uppfattar musiken 

(Söderman & Riddersporre, 2012). Holmberg (2012) menar på att det finns 

utommusikaliska mål och musikaliska mål. Utommusikaliska mål handlar om att lära 

med och genom musik, då fokusers det på glädje och gemenskap i barngruppen. 

Musikaliska mål handlar om att lära i och om musik, då fokuseras det på musikens 

grundstenar. Enligt författaren handlar det om hur musikaktiviteter och miljöer byggs 

upp så att barn får möjlighet att undersöka, utforska, förmedla och kommunicera 

upplevelser med musik enligt förskolans mål. 

 

Ehrlin och Tivenius (2018), Yau-Ho Paul och Wing-chi Margaret (2018) och 

Thorgersen (2009) visar i deras studier att förskollärarnas syn är på musik speglas i 

musikaktiviteterna på förskolan. Om läraren inte är engagerad i musikaktiviteterna så 

får barnen ta del av färre musikaktiviteter. Är läraren istället engagerad så får barnen 

flera och varierande musikaktiviteter. Ehrlin och Tivenius (2018) tolkning på vad 

lärarens engagemang kan bero på är att de förskollärare som inte är engagerade ser 

musik som ett ämne de måste ha kompetens i för att kunna undervisa i eller om. Enligt 

Yau-Ho Paul och Wing-chi Margaret (2018) och Thorgersen (2009) så är det inte bara 

förskollärarens synsätt på musik som påverkar undervisningen, utan det är både synsätt, 

upplevelser och erfarenheter som påverkar varandra vilket i sin tur leder till 
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påverkningen av aktiviteterna. Av upplevelserna och erfarenheterna har lärarna 

möjligheter att välja ut kunskap och innehåll som är relevanta för musikaktiviteterna.  

Därför menar alla författarna att det är viktigt att ha ett tydligt syfte med 

musikaktiviteterna. 

 

Förskollärarna måste enligt Lagerlöf och Wallerstedt (2018) vara medvetna om de olika 

dimensionerna av musikalisk kunskap för det är en viktig del i hur de kan hjälpa barnen 

i sin musikaliska utveckling. För att undervisningen i förskolan ska bli så bra som 

möjligt så har förskollärarna ett ansvar att ta del av ny forskning inom det ämnet menar 

Sheridan och Williams (2018). Sheridan och Williams påvisar även de att framtidens 

förskollärare behöver mer didaktisk kunskap, som innebär att planera, genomföra och 

utvärdera undervisningen. För förskollärarens roll kräver att de har kunskaper om olika 

ämnen, dess innehåll, didaktik och om barns lärande inom olika områden. Med 

didaktiska kunskaper kan förskollärarna lära sig att se de didaktiska frågorna ur ett nytt 

synsätt. Förskollärarna kan då ge barnen flera förutsättningar och skapa nya utmaningar 

som stödjer barnen i deras utveckling och lärande. Undervisningen i förskolan beskrivs 

som målrelaterad med en börja utan slut.  

 

Det är förskollärarens val som ligger i grunden för planering och i genomförandet av 

undervisning. Gillespie Wilson och Gliders (2008) lyfter att förskollärarna har ett stort 

ansvar i att välja, introducera och inspirera barnen i sitt musikskapande. Utifrån ett 

didaktiskt perspektiv är förskollärarens roll att inspirera och stötta barn på olika sätt för 

att berika deras musikupplevelser. För att förskollärarna ska kunna inspirera barn till 

musikaktiviteter så måste de själva våga och vilja sjunga och spela tillsammans med 

barnen. De kan även dela med sig av sina erfarenheter för att locka fram barnens olika 

erfarenheter, för de ska inte anta att alla barn växer upp i musikaliska hem. 

Förskollärarna ska också bjuda in alla till delaktighet och ömsesidigt intresse 

(Thorgersen, 2009; Lagerlöf & Wallerstedt, 2018).  

 

Sammanfattning 

Det som har lyfts fram är att musik kan således användas på flera olika sätt, dels för att 

lära om vad ämnet musik är och dels för att använda det som en metod för att lära ut 

andra ämnen. Musikaktiviteter är gynnsamma för barns utveckling och lärande, för den 

fysiska, kognitiva och sociala utvecklingen. Genom musiken gers barn möjligheter till 



 

11 

 

att utveckla språket, räknelära, spela instrument, göra kroppsliga rörelser till musik och 

socialisera sig med varandra (Yau-Ho Paul & Wing-chi Margaret, 2018). 

Musikaktiviteterna ser olika ut på olika förskolor. Enligt Ehrlin och Tivenius (2018) 

tolkning beror det på förskollärarens synsätt på musiken som påverkar aktiviteterna.  

Medan Thorgersen (2009) anser att både förskollärarens synsätt, upplevelser och 

erfarenheter påverkar aktiviteterna. Om läraren är engagerad och intresserad av musik 

blir det flera och varierande musikaktiviteter på förskolan.  
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs metoden jag har valt att använda mig av för att samla in empirin 

till denna studie och etiska överväganden. Sedan beskrivs hur urvalet av förskolor gick 

till och bearbetning av det insamlade materialet.  

 

Metodval  

För att samla in empirin till studien valde jag att göra en internetenkät (se bilaga 1) som 

metod. Valet att utforma en internetenkät i Survio gjordes för att det var en gratis tjänst. 

Valet av internetenkät som undersökningsmetod uppkom efter en tids inläsning av 

metodlitteratur. Valet berodde på att man kan få fler svar genom en enkät än om 

intervjuer görs samt att jag hade erfarenhet av att göra enkäter. Stukát (2011) menar att 

enkäter kan ge möjligheter till ett bredare underlag till resultatet eftersom enkäter kan få 

fler deltagare under sin begränsande tid och det underlättar att dra slutsatser i jämförelse 

med att göra interjuver med några få personer. Bryman (2011) menar att det går fortare 

att planera och utföra en enkät till skillnad mot interjuver, fast det kan dröja innan 

deltagarna svarar på enkäten. Dessutom menar Bryman även att fördelen med att göra 

en internetenkät är att det kan vara enklare och går fortare att få svar på en internetenkät 

istället för en pappersenkät. Med internetenkäten kan deltagarna trycka på en knapp så 

skickas enkäten. Användning av en enkät i pappersformat tar mer tid i anspråk eftersom 

en sådan måste hanteras på ett annat sätt. Enkäten måste delas ut och samlas in till 

förskollärare på förskolorna. 

 

Enkäten har utarbetats med frågor som ger både kvalitativa och kvantitativa data för 

enkäten består både av frågor med öppna och slutna svar. Kvalitativa data kommer från 

de öppna frågorna och kvantitativa data från de slutna frågorna. De flesta frågorna är 

slutna medan fyra av frågorna är öppna och dessa ger möjlighet för längre och 

utförligare svar från deltagarna. Stukát (2011) anser att man får ett djupare och bredare 

resultat med både kvalitativa och kvantitativa data. Frågorna i enkäten handlar bland 

annat om förskolläraren har några erfarenheter av musik, hur de använder musik i 

förskolan och vilken betydelse de tror musik kan ha för barns utveckling på förskolan. 

Internetenkäten består av en förstasida med information och sedan är det tolv frågor. 

Nio frågor handlar om musik, en fråga angående deltagarens kön, en fråga om hur länge 

medverkaren har arbetat i förskola och en fråga i slutet som handlar om deltagare vill 
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tillägga något som inte togs upp i enkäten. Frågor angående kön och hur länge 

deltagaren har arbetat i förskola finns med i enkäten för att se ifall det skulle kunna vara 

något samband mellan kön, arbetslivserfarenhet och de övriga svaren i analysen 

slutresultatet (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014; Bryman, 2011). 

 

En nackdel med enkäter är att det inte kan ställa följdfrågor, vilket fungerar vid 

interjuver. Rienecker (2003) menar att med slutna frågor så tilldelas inte alltid ett 

rättvist svar, för svaret kanske inte är antigen svart eller vitt. Tolkningen kan nämligen 

variera beroende på vem det är som svarar på frågan. Både Stukát (2011) och Bryman 

(2011) rekommenderar dock att slutna frågor används i en enkät för det underlättar 

analyseringen av resultatet.  

 

Urval 

För att välja förskolor att skicka internetenkäten till inleddes arbetet med att gå in på 

kommunens hemsida för att läsa om vilka förskolor som fanns i den kommunen. Alla 

förskolorna ligger i en medelstor kommun någonstans i Sverige. Efter att ha läst om de 

olika förskolorna så kontaktades åtta rektorer på olika kommunala förskolor. I mejl som 

skickades ut till rektorerna fanns det ett informationsbrev (se bilaga 2), en länk till 

internetenkäten samt en fråga om rektorn hade några förskollärare som ville delta i min 

studie genom att svara på internetenkäten. I mejlet stod det också att rektorn fick välja 

om denne ville skicka förskollärarnas mejluppgifter till mig så jag själv kunde kontakta 

dem eller att rektorn kunde vidarebefordra mitt mejl till dem. De åtta rektorer som ville 

delta vidarebefordrade mitt mejl till samtliga förskollärare inom rektorsområdet.  

 

I informationsbrevet framkommer det vad syftet med undersökningen är och vad svaren 

från internetenkäten kommer att användas till. Sedan framkommer det även att alla som 

medverkar i enkäten kommer att vara anonyma och att det är helt frivilligt att delta. 

Studien följer Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Det innebär att 

förskolorna, rektorerna och de förskollärare som medverkade i studien är anonyma och 

inte nämns vid namn i arbetet. Löfdahl m.fl. (2014) anser att det är viktigt att kontakta 

rektorn först för att få deras godkännande, för att få informerat samtycke av rektorn att 

förskollärarna på dennes förskola får medverka i studien vilket också gjordes. 

Vetenskapsrådet menar även att det är ett krav att forskare måste informera dem som 

medverkar i studien om vad studien och vad resultatet kommer att användas till. De 
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deltagande har rätt att veta att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sitt 

medverkande när som helst under studiens gång. Löfdahl m.fl. (2014) anser att en 

informationsblankett är betydelsefull i sådana här tillfällen. Dels för att den kan 

motivera förskollärarna att medverka i studien samt att de får information om studien 

och kontaktuppgifter till både mig och min handledare.  

 

Deltagarna 

De som deltog i enkäten var tio kvinnliga förskollärare i en och samma kommun med 

ett bortfall på sextiofyra. Enligt enkäthemsidan Survio började tolv förskollärare av de 

sextiofyra besvara enkäten fast de tolv avslutade den inte. Anledningen till att bortfallet 

är större än deltagandet kan enligt Bryman (2011) vara för att enkäten inte motiverade 

dem att delta eller på grund utav tidsbrist.  

 

Alla deltagare besvarade de elva frågorna. Fyra deltagare besvarade också den sista 

öppna frågan om de var något de ville tillägga som inte hade tagits upp i enkäten. 

Deltagarna som deltog har olika lång arbetslivserfarenhet inom förskolan, mellan ett till 

över fyrtio år. Majoriteten av deltagarna har arbetat inom förskola i över tio år. Några av 

deltagarna uppgav att de arbetar på förskolor med flerspråkiga barn.    

 

Bearbetning och sammanställning av materialet 

Bearbetningen av svaren i enkäten genomfördes genom att läsa igenom alla svar och 

sammanställa hur många lika och olika svarsalternativ det blev på varje fråga. Det var 

lättare att urskilja likheter och skillnader på de slutna frågorna. För att bearbeta och 

analysera det insamlade materialet användes tematisk analys. Då granskas data för att 

hitta teman som kan urskiljas både mellan och inom deltagarnas svar (Bryman, 2011). 

För att kunna identifiera teman är en viktig aspekt i detta att koda transkriberingen. 

Kodning är en process där data bryts ner i beståndsdelar och sedan letas de efter hur 

många gånger dessa sekvenser med kodad text återkommer och letar efter kopplingar 

mellan olika koder (Bryman, 2011). Jag letade efter gemensamma nämnare där var det 

svårare att urskilja skillnader. Jag utgår från musikens flera dimensioner som är 

akustisk-, emotionell-, existentiell-, kroppslig- och strukturell dimension för att få en 

förståelse för musiken ur olika perspektiv. På de öppna frågorna varierade svaren i 

längd, vissa svar bestod bara av ett enstaka ord medan andra svar kunde vara flera 

meningar.  
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Fem rubriker skapades utifrån de likheter som jag hittade i deltagarnas svar på de öppna 

frågorna. Jag antecknade alla deltagares svar på de öppna frågorna och jämförde hur 

många av deltagarna som hade angett samma svar. De fem rubriker som blev var: 

förskollärarnas erfarenheter av musik, förskollärarnas definition av begreppet musik i 

förskolan, användningen av musik i förskolan, förskollärarnas ansvar över 

musikaktiviteterna och förskollärarnas syfte med musik. 
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Resultatet är uppdelat i olika 

kategorier utifrån enkätens frågor och deltagarnas svar samt musikens dimensioner. 

Kategorierna är förenliga med undersökningens frågeställningar. För att förtydliga 

resultatet har jag använt mig av citat från de deltagande. I slutet av det här avsnittet 

sammanfattas resultatet från enkäten. Deltagarna har tilldelats fiktiva namn som 

Deltagare 1 till Deltagare 10.  

 

Förskollärarnas erfarenheter av musik  

I enkäten handlade en av de första frågorna om deltagarna hade tidigare erfarenheter av 

musik i verksamheten eller privat. Svarade förskollärarna ja skulle de ange vilka 

erfarenheter. Jag angav några exempel på erfarenheter som musikpedagog, spelar 

instrument eller sjunger i kör för att deltagarna lättare skulle förstå vad jag menade. Nio 

av tio deltagare svarade att de inte hade några tidigare erfarenheter av musik medan en 

av deltagarna svarade att hon hade erfarenheter av musik både i verksamheten och 

privat. Deltagare 5 svarade att hon hade gått kurser genom arbetet och att hon var 

allmänt intresserad av musik. Deltagare 5 var även en av de deltagande som hade 

arbetat inom förskola i över fyrtio år.  

 

Definition av begreppet musik i förskolan 

Deltagarna fick besvara en fråga som handlade om hur de definierar begreppet musik i 

förskolan. Det var endast positiva svar från deltagarna som kom in på den här frågan. 

Många av de deltagande svarade att de definierade begreppet musik som något roligt, 

viktigt och att musik används som ett redskap för bland annat barns språkutveckling. 

Några ord som flera av deltagarna använde sig av för att beskriva begreppet musik var; 

”sång”, ”viktigt”, ”glädje” och ”gemenskap”. Här nedan citeras ett urval av deltagarnas 

utsagor: 

Att använda sig av musik i olika former i arbetet med barnen, t.ex. sång, lugn 

musik i bakgrunden (t.ex. när barnen målar/skapar), rytmik, musik digitalt (t.ex. 

Ipad, projektor, film med sång/musik) etc. (Deltagare 4) 

Glädje, gemenskap, lärorikt. (Deltagare 5) 

Att få uppleva ljud och melodier med flera olika sinnen. (Deltagare 8) 

Musik är en viktigt redskap i förskola för barns språkutveckling. (Deltagare 3) 
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Användningen av musik i förskolan 

En fråga handlar om hur ofta deltagarna använder musik i förskolan. Alla de deltagande 

angav att de använder musik i förskolan varje vecka. Sex deltagare svarade att de 

använder musik varje dag, tre deltagare svarade att de använde musik tre till fyra dagar i 

veckan och en svarade att hon använder musik två till tre dagar i veckan på förskolan. 

  

Figur 1. Diagrammet visar hur ofta förskollärarna använder musik på förskolan. 

  

För att undersöka på vilket sätt deltagarna använder sig av musik i förskolan ställdes en 

öppen fråga så att de själva kunde formulera sina svar. Majoriteten svarade att de 

sjunger tillsammans med barnen i samlingar både med och utan instrument och några 

sjunger även på olika språk. Under samlingen så uppger några deltagare att de tränar på 

rytmik, taktkänslan och tempo. Vissa av deltagarna använder också musik till andra 

planerade aktiviteter som musik till dans, sjunger ramsa före maten, vid avslappningen 

och som bakgrundsmusik vid aktiviteter. Några av deltagarna uppgav även att de 

använde sig av musik spontant under dagen. Det kunde vara vid leken, QR-koder på 

väggen med sånger på olika språk, spela upp musik från cd-spelare eller digitala 

verktyg. Här nedan citeras ett urval av deltagarnas utsagor: 

Sångstunder, rytmik, rim och ramsor/taktkänsla, klapplekar, dans till musik. 

(Deltagare 8) 

Musiklek, sång samt rytmik. (Deltagare 10) 



 

18 

 

Sjunger i samling både på svenska och andra språk, sjunger en ramsa innan maten, 

musik till avslappning, spelar upp musik från Ipad och har QR-koder på väggen 

med imse visme spindel på olika språk. (Deltagare 6) 

I Verkstan (ateljen) har vi ofta musik kopplat till vårt temaarbete, lugn musik i 

bakgrunden när vi arbetar, ofta digitalt via Ipad, dator, projektor. I arbetet med 

barnens modersmål är det ett bra verktyg för att kunna sjunga/lyssna på musik på 

andra språk etc. (Deltagare 4) 

 

Förskollärarnas ansvar och kompetens 

En annan fråga som deltagarna svarade på handlade om de tycker att musik är viktigt i 

förskolan och alla deltagarna svarade att de tycker att det är viktigt. Deltagarna fick 

också besvara frågan om de och deras arbetslag planerar och reflekterar över hur 

musikaktiviteterna ska gå till och hur ofta i sådana fall. Hälften av deltagarna svarade att 

de inte brukar planera eller reflektera över hur musikaktiviteterna ska gå till på 

förskolan. Två angav att de planerar och reflekterar över detta varje termin, två angav 

att de gör det varje månad och en angav att hon och hennes arbetslag gör det varje 

vecka. 

 

Figur 2. Diagrammet visar hur ofta förskollärarna planerar och reflekterar över 

musikaktiviteterna på förskolan. 

 

En annan fråga var hur bekväma förskollärarna kände sig i sin roll att använda musik i 

förskolan. Majoriteten kände sig mycket bekväma och resterande kände sig mindre 

bekväma med att använda musik. Deltagare 6 uppgav att hon känner sig mycket bekväm 



 

19 

 

i sin roll fast ibland när hon inte kan sångerna eller när hon sjunger fel så låter hon 

barnen leda sjungandet istället för henne.  

 

Figur 3. Diagrammet visar hur bekväma förskollärarna känner sig med att använda 

musik på förskolan. 

 

I sammanställningen av resultatet framgick det att deltagare som inte är bekväma i sin 

roll med att använda musik på förskolan inte använder musik varje dag. De använder 

musik två till fyra gånger i veckan. Medan de andra deltagarna som var mycket 

bekväma i sin roll använde musik varje dag. Det var även de som uppgav att de kände 

sig mindre bekväma som svarade att de inte brukar planera och reflektera med sitt 

arbetslag över musikaktiviteterna. Resultatet kan förstås som att hälften av deltagarna 

inte hade didaktisk komptens så att de kunde planera och utvärdera 

musikundervisningen. Samtidigt påvisar detta att förskollärarnas trygghetszon inom 

musik påverkar deras didaktiska val angående undervisningsinnehållet och hur ofta 

musiken användas i förskolan.  

 

Förskollärarnas syfte med musik 

En av frågorna som fanns med i enkäten handlade om vad deltagarna hade för syfte med 

att använda musik i förskolan. Svaren från enkäten visade att de hade olika syften 

beroende på tillfälle, för musiken kan användas till nästan allt. Majoriteten svarade att 

deras syfte med att använda musik var för barns språkutveckling och låta barnen 

uttrycka sig genom många olika uttrycksformer. Några deltagare uppgav även att deras 

syfte med musik var att utveckla barnens rörelseförmåga genom exempelvis dans, 

inkludera flerspråkiga barns modersmål, få barn avslappnade och att skapa glädje och 
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gemenskap hos barnen. Deltagarna som hade längre arbetslivserfarenheter och didaktisk 

kompetens gav utförligare svar på vad deras syfte med musikaktiviteterna är än de 

resterande deltagarna. Det kan tolkas som att de som har de didaktiska kunskaperna vet 

de hur de ska utföra undervisningen utifrån syftet för att skapa ett lärande hos barnen. 

Här nedan citeras ett urval av deltagarnas utsagor: 

Språkutveckling på ett roligt sätt, tränar även balans och ger inblick i all värdens 

musik. (Deltagare 10) 

Glädje, upplevelse, samvaro. (Deltagare 2) 

Glädje och språkträning (Deltagare 9) 

Barn lär sig mycket genom musik, bla. språket. Man blir glad av musik, och man 

lär sig bättre om man har roligt! Musik är ett språk som förenar. Vi pratar många 

olika språk i världen och på vår förskola, men musiken har vi gemensamt. Musik är 

ett språk. (Deltagare 4) 

Nästan allt, men mest för språkutveckling. (Deltagare 3) 

 

Till sist fick deltagana besvara frågan vilken av de tre graderna låg, delvis eller hög grad 

de trodde att musikaktiviteter i förskolan kan ha betydelse för barnens identitet och 

gemenskap, motoriska utveckling, språkliga utveckling och musikaliska utveckling. 

Åtta deltagare trodde att musikaktiviteterna i hög grad hade betydelse för barnens 

identitet och gemenskap medan resterande trodde att det hade delvis påverkan. 

Detsamma gällde barns motoriska utveckling, åtta deltagare trodde att 

musikaktiviteterna hade hög påverkan medan resterande trodde att det hade delvis 

påverkan. Nio deltagare trodde att barnens språkliga utveckling i hög grad påverkas av 

musikaktiviteterna och resterande trodde delvis. Nio deltagare trodde även att barns 

musikaliska utveckling i hög grad påverkades av musikaktiviteterna, den tionde 

deltagaren trodde att det hade låg påverkan. 
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Figur 4. Diagrammet visar i vilken grad förskollärarna tror att musikaktiviteter har 

betydelse inom olika områden. 

 

Sammanfattning  

Resultatet visar att musikundervisningen i förskolan är varierande. Majoriteten av 

deltagarna svarade att de sjunger tillsammans med barnen i samlingar. Vissa deltagare 

uppgav att de tränar på rytmik, taktkänslan och tempo under samlingarna. Andra 

deltagare använder musik till både spontana och planerade aktiviteter. Angående vilka 

syften deltagarna hade med musikaktiviteterna så beroende det på i vilket sammanhang 

de använde musiken. Majoriteten svarade att deras syfte var att utveckla barnens språk 

och ge barnen möjlighet att uttrycka sig genom flera olika uttrycksformer. Vissa 

deltagare uppgav även att deras syfte var att utveckla barnens rörelseförmåga, inkludera 

flerspråkiga barns modersmål, avslappning och att skapa glädje och gemenskap hos 

barnen. Deltagarna definierade även begreppet musik i förskolan på olika sätt. De flesta 

deltagande svarade att de definierade begreppet musik som något roligt, viktigt och som 

ett redskap för bland annat barns språkutveckling. 

 

Resultatet från den här undersökningen visade även att förskollärare inte behöver ha 

utbildning i musik för att kunna använda sig av musik i förskolan. Det var endast en av 

deltagarna som uppgav att hon hade erfarenheter av musik genom att ha gått kurser 

genom arbetet och att hon var allmänt intresserad av musik, medan alla deltagare 
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uppgav att de hade ett tydligt syfte med sitt musikanvändande på förskolan. Samtidigt 

som resultatet visade att de som hade kortast arbetslivserfarenhet uppgav att de kände 

sig mindre bekväma i sin roll med användandet av musik i förskolan. Det var också de 

som använde musik minst och att de varken planerade eller reflekterade med sitt 

arbetslag över musikaktiviteterna på förskolan. Det visar på att deltagarna får 

erfarenheter genom arbetet och att de blir tryggare i sin roll om de har längre 

arbetslivserfarenhet. Något som deltagarna i den här undersökningen hade gemensamt 

var att alla tyckte att musik är viktigt i förskolan. De förskollärare som tagit sig tid för 

att besvara enkäten anger att musikaktiviteterna har stor betydelse för barns identitet och 

gemenskap, motoriska utveckling, språkliga utveckling och musikaliska utveckling.  
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Diskussion  

Detta avslutade kapitel inleds med en metoddiskussion där den valda metoden 

diskuteras. Därefter diskuteras undersökningens resultat i relation till examensarbetets 

syfte och tidigare forskning.  

 

Metoddiskussion  

Den valda metoden, internetenkät, gav inte det resultat som förväntades då det blev ett 

lågt antal deltagare. Det blir problematiskt eftersom att resultatet i undersökningen har 

sin grund i ett fåtal besvarade enkäter. Resultatet kan inte generaliseras utan det bygger 

på en analys av tio förskollärares utsagor.  

 

Bryman (2011) anser att det finns fördelar med att göra en internetenkät istället för 

interjuver. Det kan vara svårare att hitta förskollärare som vill delta i en intervju än att 

svara på en enkät. Med internetenkäten kunde jag skicka ut den till flera förskollärare 

samtidigt och fråga om de ville delta i undersökningen. Även om bortfallet blev stort, 

sextiofyra personer, så svarade tio på enkäten. Några anledningar till varför bortfallet 

blev större än deltagandet kan enligt Bryman (2011) bero på att enkäten som skickats ut 

inte väcker intresse. Det kan i sin tur bero på enkätens ämne, att det är för tidskrävande 

att besvara enkäten eller att det inte finns något som motiverar deltagarna till detta. För 

att få ett större urval av deltagare hade jag kunnat kontakta flera rektorer på andra 

förskolor. Jag gjorde inte detta eftersom vissa av rektorerna jag kontaktade var rektor 

över fler förskolor än bara en. Jag förväntade mig även ett lägre bortfall och därför 

valde jag att kontakta åtta rektorer. Det hade delvis blivit ett annat resultat om urvalet 

hade varit högre (Bryman, 2011). 

 

En nackdel som Rienecker (2003) anser med enkäter är att det inte går att ställa 

följdfrågor till deltagarna för att få mer utvecklade svar. Det var några deltagare som 

gav korta svar på de öppna frågorna som jag gärna hade velat ställa följdfrågor till för 

att få mer information om hur de tänkte och menade. Tanken var att komplettera 

enkäten med att besöka några förskollärare som hade besvarat enkäten på deras 

arbetsplats för att se hur de använder musik på förskolan. Fast det blev inte något besök 

till någon av förskollärarna eller deras förskola. Det berodde på tidsbrist då det tog för 

lång tid att hitta rektorer att fråga om de vill delta i undersökningen och sedan att vänta 
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på att deltagarna skulle svara på enkäten. Bryman (2011) anser nämligen att en nackdel 

med enkäter är att det tar tid för deltagarna att svara. Jag upplevde att det var en kort 

enkäten med tolv frågor varav fyra var öppna frågor, så förväntade mig att det skulle gå 

fortare att få den besvarad. 

 

Det jag har lärt mig är att internetenkät inte är en effektiv metod. Det var tidskrävande 

och det var svårt att hitta förskollärare som vela delta. Nästa gång jag gör en enkät 

kommer jag lägga ner mer tid på utformingen av enkäten och att dela enkäten på sociala 

medier. Genom att dela enkäten på sociala medier så når den ut till flera personer vilket 

troligen kommer resultera i ett högre antal deltagare. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare definierar och arbetar med 

musik i undervisningen. Resultatdiskussionen är uppdelad i två avsnitt. Ett avsnitt där 

musikanvändning och dess syfte diskuteras och ett avsnitt om synen på musik i 

förskolan.  

  

Musikanvändningen och dess syfte  

I resultatet framkommer det tydligt att förskollärarna använder sig av musik på flera 

olika sätt. Holmgren (2012) och Holmberg och Vallberg Roth (2018) instämmer att 

musik kan användas som metod inom flera olika områden, dels för att uppnå mål inom 

musiken och dels för att uppnå mål inom andra ämnen.  

 

Lagerlöf och Wallerstedt (2018) menar att musik är stämningsskapande och att det finns 

med som en tradition från förr. Av tradition har musikens mål i förskolan varit glädje 

och gemenskap snarare än det musikaliska innehållet. Författarna menar också att 

forskning idag visar på att många förskollärare använder musik som en metod för att 

stötta barnens språkutveckling. Dahlbäck (2011) menar att musik och rörelser ligger till 

grund för barns inlärningsförmåga. Det är naturligt att klappa i takt, röra på sig rytmiskt 

eller dansa till musik. När rörelser används tillsammans med musik så används flera 

sinnen och inte bara hörselsinnet som används när man sjunger. Ehrlin (2012) menar att 

musiken skapar och öppnar upp till ett inkluderande deltagande för alla barn, då 

människor skapar relationer genom sång, dans eller lyssning av musik. Sheridan och 
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Williams (2018) menar att förskollärare som i allmänhet planerar och reflekterar över 

musikaktiviteterna kan ge konkreta svar på sina syften angående dessa aktiviteter.  

 

Synsättet på musik i förskolan 

Resultatet från enkäten visade att många definierade begreppet musik i förskolan på 

olika sätt. Söderman och Riddersporre (2012) anser att människor definierar musik 

utifrån hur de uppfattar och använder musik. Medan Holmberg och Vallberg Roth 

(2018) anser att förskollärare ofta definierar musik som en metod istället för ett innehåll 

utifrån läroplanens mål om musik. Ehrlin (2012) menar även att musik är en bra metod 

för barns språkutveckling så finns det en risk med att musiken hamnar i bakgrunden av 

andra ämnen och därmed blir ett redskap. Musikanvändningen ser olika ut på alla 

förskolor menar Thorgersen (2009) eftersom att det inte finns någon didaktisk 

vägledning i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) över hur musik ska eller kan 

användas. Sheridan och Williams (2018)  anser att det är viktigt att förskollärarna har 

kunskaper om musik, tar del av ny forskning inom musik och har didaktiska kunskaper 

så att de kan ge barnen förutsättningar som stödjer deras utveckling och lärande.  

 

Förskollärarnas syn på musiken påverkar också användningen av musik i förskolan. 

Yau-Ho Paul och Wing-chi Margaret (2018) är två av många författare som anser att 

förskollärarnas syn och erfarenheter av musik speglas i musikaktiviteterna på förskolan. 

Om en förskollärare tycker om musik och är trygg i sin roll leder det till många och 

varierande musikaktiviteter. Den förskolläraren kan välja ut kunskap och innehåll som 

är relevanta för musikaktiviteterna utifrån sin kunskap och erfarenheter (Yau-Ho Paul  

& Wing-chi Margaret, 2018). Gillespie Wilson och Gliders (2008) menar att eftersom 

det är förskollärarens ansvar att välja, introducera och inspirera barnen till musik så 

måste de våga sjunga och spela tillsammans med barnen. Det viktigaste är inte att ha 

kunskaper eller erfarenheter av musik utan att förskollärare vågar sjunga och spela 

tillsammans med barnen (Söderman & Riddersporre, 2012).  

 

Slutsats 

Resultatet visar att användningen av musik på förskolor är varierande. Användningen 

varierar beroende på förskollärarens syfte och definiton på begreppet musik i förskolan. 

Syftet kunde även variera beroende på i vilket sammanhang deltagarna använde musik. 
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Majoriteten av deltagarna svarade att de sjunger tillsammans med barnen i samlingar 

och att deras syfte var att utveckla barns språk och ge barnen möjlighet att uttrycka sig 

genom olika uttrycksformer. Arbetslivserfarenhet påverkar även förskollärarens syften 

och utövning av musikaktiviteterna i förskolan. Deltagarna i undersökningen med 

arbetslivserfarenhet som var längre än tio år hade konkretare syften och var bekvämare i 

sin utövning av musik gentemot deltagarna med kortare arbetslivserfarenhet. Vilket 

visar på att deltagarna får erfarenheter genom arbetet och de blir tryggare i sin roll med 

att använda musik i förskolan om de har arbetat längre. Min studie har bidragit med att 

visa att musik har flera olika användningsområden och hur förskolelärare kan använda 

musiken i undervisningen på förskolan.  

 

Vidare forskning 

Det hade varit intressant att forska vidare om hur musiken påverkar barns 

språkutveckling. Eftersom att många av deltagarna i min studie uppgav att de använder 

musik för att utveckla barnens språk. Det skulle vara intressant att ta reda på om det är 

skillnad på barns språkutveckling beroende på om de använder musik som 

språkutvecklande verktyg eller inte på förskolan. 
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