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Abstract 
 
Anna Ehrlin (2012): To learn from and with one another, an ethnographic study of 
music in preschools in a multilingual environment. Örebro Studies in Music Education 7, 
Örebro Studies in Educational Sciences with an Emphasis on Didactics 3. 
 
The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical 
activities at two music preschools. I address the following questions. 
• Which factors have influenced the development of a music profile at these preschools? 
• How do the preschool teachers relate to music in their profession? 
• What is thought important in the preschools’ musical activities? 
• How do singing and other musical activities stimulate multilingual children’s 
language and social participation? 
The study is an ethnographic study interpreted in a hermeneutic tradition, informed 
by a socio-cultural theory. Fieldwork was conducted over a period of two years. 
The principal methods used are interviews with preschool teachers and observa-
tions of preschool children and teachers in action. The study’s findings highlight 
that preschool principals have great impact on the didactic choices made: they have 
supported all the preschool teachers in developing the musical competence to teach 
music in a preschool setting. This has been crucial for the development of these 
music preschools. The study also shows that various musical activities widen the 
children’s aspiration and confidence about participation. Communication with 
sound and motion is a form of expression that is open to all, even in times when 
children’s spoken language is not sufficient. At these preschools music therefore has 
a function of stimulating the Swedish language development. Music also creates a 
sense of community at these preschools. Musical activities give the children exam-
ples of how to act in various situations. Musical activities also transcend bounda-
ries. Listening to different types of music is part of the preschools’ own culture. 
Finally, music has an aesthetic function that provides musical experiences. Howev-
er, this function is not particularly obvious in the preschool teachers’ discussion of 
the didactics of the musical activities. It is more important to express the fact that 
the music-making itself is key. Such an argumentation will manifest the place of 
music at these preschools, and perhaps will also support the development of the 
music practice as such. The study shows that it takes time for many preschool 
teachers to be confident in teaching music, and since the national curriculum says 
that music should be a part of the preschool agenda, it is important that music 
should become a standard subject in the preschool teacher education programme. 

Keywords: music education, preschool, language development, competence, leadership. 
 
Anna Ehrlin, Musikhögskolan, Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, 
anna.ehrlin@oru.se 
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Förord 
 
Jag har valt att tillägna min avhandling till min far. Hans tysta iver att 
söka kunskap fascinerade mig och den inspirerade mig till att vilja lära nya 
saker. Pappa var alltid intresserad av hur saker och ting hängde ihop. Det 
låg alltid en trave böcker på hans nattduksbord och han läste sig till kun-
skap om allt från att reparera bilen, till användandet av tyska hjälpverb. 
Ungefär samtidigt som jag började mina doktorandstudier fick han emel-
lertid diagnosen Alzheimers sjukdom. Det är en sjukdom som verkligen 
motarbetar all önskan om att förstå. Det var smärtsamt att se på hur det 
mot slutet blev nästan omöjligt för honom att begripa sig på världen runt 
omkring. Att uppleva det tycktes obegripligt svårt. Inspirationen han gav 
mig att vilja lära nya saker finns dock kvar och för den är jag evigt tack-
sam! Det var den som gav mig modet att inleda forskarstudier. 

Min tid som doktorand har på många sätt varit den mest intressanta 
men också den mest utmanande tiden i mitt yrkesverksamma liv. Att inleda 
ett avhandlingsarbete innebar att jag lämnade ett yrke som jag var trygg i, 
och en arbetsplats som jag verkligen tyckte om, och det kostade på. Med 
ens blev allting nytt och osäkert. Att jag tog det steget är dock ett beslut 
som jag aldrig kommer att ångra.  

Under de senaste fem åren har jag haft förmånen att vara anställd som 
doktorand på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Det har varit en 
både lärorik och utvecklande miljö att vara en del av. Jag vill rikta ett stort 
tack till alla arbetskamrater där och framförallt till prefekt Sven Landh 
som leder arbetet på musikhögskolan. 

Jag har därtill tillhört forskarskolan Utbildningsvetenskap med inrikt-
ning mot didaktik och vill därför också tacka föreståndare, doktorander 
och forskare inom denna forskarskola som alla berikat min forskarutbild-
ning. 

De två första åren av studietiden var avsatta till fältstudier. Det var un-
der dessa år jag hade privilegiet att ta del i tre förskolors verksamhet. Jag 
vill mycket varmt tacka alla inblandade: föräldrar, barn, personal, ledning 
och barn- och ungdomsförvaltningen i det aktuella området som gjorde det 
möjligt att genomföra min studie. Min tacksamhet är naturligtvis speciellt 
riktad till alla barn och all personal som på ett så öppet och generöst sätt 
delade med sig av sin verklighet.  

Givetvis vill jag också uttrycka min uppskattning till alla som är och har 
varit en del av forskningskollegiet vid musikhögskolan i Örebro under min 
tid som doktorand. Tack Christer, Christian, Eva, Gunnar, Øvind, Ulrik, 
Johan, Maria, Teresa, Anders, Anna, Annika, Eva, Ingela, Janne, Johanna, 
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Jonathan, Karl, Martin, Olle, Sverker och Victor ni har alla gjort mitt liv 
rikare genom era spännande och intresseväckande arbeten, men framförallt 
har ni varit fantastiska kollegor. Förutom detta har jag fått ert stöd och er 
hjälp att bearbeta min text. Det var professor Gunnar Ternhag som var 
kommentator vid mitt halvtidsseminarium. Tack, din uppmuntran och 
vägledning gav mig råg i ryggen att analysera vidare.  

Då och då har också forskare från andra universitet och högskolor del-
tagit i våra seminarier och berikat vår miljö. Jag vill självklart lyfta fram 
professor Maj Asplund-Carlsson som var kommentator vid mitt slutsemi-
narium. Jag är tacksam över din tydlighet och dina synpunkter som hjälpte 
mig i slutfasen av mitt arbete.  

De som framförallt varit mina vägvisare under avhandlingsskrivandet är 
naturligtvis min huvudhandledare professor Christer Bouij och mina biträ-
dande handledare professor Eva Georgii-Hemming samt lektor Maria 
Westvall. Tack för era kritiska ögon och er uppmuntran när min egen tro 
på en färdig avhandling har sviktat. Ni har delat med er av er klokhet och 
alltid utstrålat tillit till mitt projekt.  

Ett stort tack också till Helena Eriksson och Hans Egefalk på musikhög-
skolans kansli som alltid har funnits till hands och haft koll på det mesta. 
Jag vill även tacka Charlotte Merton som språkgranskade den engelska 
sammanfattningen och trycksaksredaktör Maria Alsbjer som gav tydliga 
instruktioner när det närmade sig tryckning. Jag är också ytterst tacksam 
att min son Erik alltid hjälpt mig med datortekniska spörsmål och i slut-
skedet även korrekturläste avhandlingsmanuset. 

Jag ska nu återigen lämna ett arbete och en arbetsplats som jag verkligen 
tycker om. Tiden vid musikhögskolan i Örebro har varit extraordinärt 
spännande och lärorik och jag är säker på att den också rustat mig när jag 
nu måste gå vidare.  

Avslutningsvis vill jag tacka min mamma, släkt och vänner som gör min 
vardag rik också bortom avhandlingsskrivandet. Framförallt är jag tack-
sam att jag har en familj som är mig nära. Utan er blir inget spännande och 
intressant att göra eller ta del av. Tack Felix, Emma, Erik och Magnus – ni 
betyder mest av allt!  
 
Ärla, augusti 2012 
 
Anna Ehrlin  
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Prolog 
 

– Kom nu, ropade Christoffer Robin. Det går fint. 

– Vänta ett litet slag, sa Tiger nervöst. Jag har fått en barkbit i ögat. Och han kröp 

långsamt ut på sin gren. 

– Hoppa bara, det är så lätt! Pep Ru. Och plötsligt upptäckte Tiger hur lätt det var. 

– Hoij! Skrek han när han släppte taget. (Milne, 1933, 2008) 

 
För att visa på den förförståelse mot vilken jag tolkat materialet i den före-
liggande studien vill jag börja med att beskriva min egen utbildningsbak-
grund och yrkesverksamhet. 

Jag examinerades som lågstadielärare 1989 för att senare komplettera 
med en utbildning till grundskolelärare för år 4–7. Mellan 1989 och 2007 
var jag verksam som lärare i grundskolans år 1–6. På den landsortsskola 
där jag företrädelsevis arbetade förväntades klassläraren undervisa i alla 
ämnen undantaget slöjd och möjligen idrott. Detta var och är vanligt för 
lärare som arbetar inom låg- eller mellanstadiet och under vår utbildning 
fick vi alla med oss en liten dos av det mesta, inklusive ämnet musik. 

Trots detta var det inte säkert att vi lärare, vid den skola jag arbetade 
på, också i praktiken tog på oss ansvaret att undervisa i alla ämnen. Det 
var som regel lite diffust hur musikundervisningen skulle se ut. Det fanns 
ingen ändamålsenlig lokal och flertalet lärare kände osäkerhet inför att 
undervisa i ämnet. Någon kompetensutveckling erbjöds inte, men i stället 
för att kräva detta önskade de flesta i arbetslagen att slippa undervisa i 
musik. Oftast var det svårt att få tag på någon lärare som kunde tänka sig 
att ta på sig uppdraget och det ledde till att musikundervisningen under 
flera år fick komma lite på undantag. När det gällde övriga ämnen litade 
skolans lärare till sin förmåga, var ivriga att delta i kompetensutveckling 
och var med flera års erfarenhet duktiga pedagoger som verkligen lade ner 
sin själ i sina elevers utveckling. Att lärare litar till sin kompetens och erfa-
renhet i de flesta ämnen med undantag av musik, är en välkänd problema-
tik. Small1 har uppmärksammat liknande fenomen i Storbritannien och i en 
beskrivning som alltså också kunde vara hämtad från Sverige säger han: 

How often have I entered a primary classroom run by a devoted and compe-
tent teacher, full of that buzz of activity that bespeaks a happy class, full too 

                                                      
1 Small, Christopher. (1996). Music, society, education. London: Wesleyan Univer-
sity Press. (s. 213-214). 
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of paintings, sculptures, maps, poems, artefacts of all kinds – but no music. 
Why not? – “I’m not a trained musician.” The untrained artist has elicited 
from his pupils art works of all kinds, the untrained writer has had them 
writing poems, projects, assorted writings, but the untrained musician has 
been convinced (and here teacher training institutions must bear much of 
the blame) that he can do nothing to help his children develop that musical-
ity which is just as powerful as the other artistic impulses he has so gener-
ously released in his pupils.  

Ämnet musik tycks vara mycket starkt knutet till en föreställning om att 
det krävs talang för att förstå sig på eller utöva musik på ett tillfredställan-
de sätt.2 3 Också min egen berättelse, som inte bara handlar om åren som 
låg- och mellanstadielärare, bottnar i en sådan föreställning. När jag bör-
jade som doktorand fick jag inledningsvis till viss del övertyga mig själv att 
min arbetsplats nu faktiskt var en musikhögskola. ”Där vistas bara en 
musikelit, inte vanliga lärare som jag.” Nu vet jag bättre, men det har visat 
sig att den förförståelsen har varit betydelsefull i mötet med förskoleperso-
nalen vid de förskolor som ingår i studien. Den har hjälpt mig att förstå 
mer av problematiken i att starta musikprofil i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Hennessy, Sarah. (2000). Overcoming the red-feeling: the development of confi-
dence to teach music in primary school amongst student-teachers. British Journal in 
Music Education 2000 17:2(s.183-196). Cambridge: Cambridge University Press. 
3 Ruddock, Eve och Leong, Samuel. (2005). I am unmusical! the verdict of self-
judgement. International Journal of Music Education 23:1(s.2-22). Sage publica-
tions. 
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Inledning 
 

Musik i förskolan – en introduktion 

Vi har upptäckt och vi ser att för dem som det har varit lite svårare att verk-
ligen ta till sig det här med musiken, att det är en process som till slut ger 
den här glädjen och aha-upplevelsen. Var det bara det här som behövdes? 
Det var ju ingenting, men det kan vara svårt att nå dit och komma till den 
där aha-upplevelsen. Varför började vi inte tidigare? Men då har man själv 
satt in musiken i ett fack, men musik kan ju inte vara det, och jag har svårt 
för det, och jag har svårt för de ljuden. Men om man är tillåtande och det, 
som sagt, får ske gradvis i en process. Det är ingenting som bara kommer så 
där att nu ska vi vara musik- och dansinriktad förskola. (Minna) 

Det här är en del av Minnas berättelse. Hon arbetar på musik- och dans-
förskolan Stjärnfallet. I den här avhandlingen kommer du att få möta 
Minna, hennes chef och några andra i personalgruppen på Stjärnfallet, 
samt förskolechefer och personal från ytterligare två förskolor. De har alla 
varit med och delgivit sina berättelser om det pedagogiska arbetet med 
musik på den förskola där de är verksamma. Under den etnografiska studie 
som jag genomfört har jag också bjudits in att närvara och ta del av dessa 
förskolors aktiviteter. Studien fokuserar på musikens funktion och plats i 
förskolans verksamhet. Minnas berättelse visar dock att det inte varit nå-
gon självklarhet att ge musiken utrymme i det dagliga arbetet. Flera peda-
goger i personalgrupperna på musikförskolorna var till en början osäkra 
på om deras kompetens att leda barn i sång och spel skulle räcka till för 
uppdraget. 

 En sådan osäkerhet hör som sagt till min förförståelse men i det här 
sammanhanget var det förvånande för mig eftersom jag på förhand antog 
att pedagoger, som riktar in sin verksamhet på musik, litar till sin musika-
liska kompetens. Avhandlingen berör därför också personalens syn på 
musikalisk kompetens samt förskolechefernas betydelse för förskolornas 
val av didaktisk inriktning.  

I stort sett samtliga barn och också flera i personalgrupperna på de tre 
förskolorna som ingår i studien är flerspråkiga och dessa förskolors verk-
samheter är därför tydligt inriktade på att stimulera barnens språkutveck-
ling. Två av dessa förskolor har alltså startat musikprofiler med ett bety-
dande fokus på att använda sång och spel som språkstimulerande aktivite-
ter. Den tredje förskolan, som har en annan inriktning, fungerar i förelig-
gande studie som en jämförelsegrupp. 
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Disposition 
I första delen av denna inledning (kap 1) redogör jag för vilka begrepp som 
är centrala för studien samt för aspekter som utelämnats. Detta avsnitt ska 
ses som en yttre ram och litteraturen som använts är därför orienterande 
och översiktlig. I nästa avsnitt ringas avhandlingens problemområde in. 
Det tar upp frågor om estetik, om musikens plats i utbildningssystemet i 
allmänhet och i förskolans verksamhet i synnerhet. Denna inramning leder 
så fram till en precisering av syfte och frågeställningar. 

I bakgrunden (kap 2) finns en introduktion till förskolans uppdrag ut-
ifrån nu gällande läroplan. Därefter följer en beskrivning av begreppet 
didaktik med några nedslag i musikdidaktisk forskning i Norden. Vidare 
presenteras tidigare forskning om förskolebarn och musik, forskning om 
kopplingar mellan musik och språk, samt forskning som berör pedagogers 
syn på kompetens att undervisa i musik. 

I kapitel 3 redogörs för avhandlingens teoretiska utgångspunkter och 
metod. Först presenteras det sociokulturella perspektivet och de teoretiska 
begrepp som använts som analysverktyg. Vidare beskrivs den etnografiska 
forskningsansatsen samt min hermeneutiska förståelse av tolkningsproces-
sen. Slutligen redovisas tillvägagångssätt, forskningsetiska ställningstagan-
den, urval, forskningsmetoder och genomförande. 

Kapitel 4 är en resultatpresentation. Här introducerar jag förskolorna 
och förskolepersonalens arbete med utgångspunkt i intervjuer och mina 
egna observationer. Min strävan har varit att lägga stor vikt vid de med-
verkandes egna upplevelser och berättelser. Dessa berättelser har därför 
stort utrymme i resultatpresentationen. En vidare analys och mina tolk-
ningar av resultatet framställs sedan i avhandlingens analyskapitel (kap 5). 
Resultatet diskuteras slutligen i diskussionen (kap 6) som också pekar på 
konsekvenser för framtiden. 

Avgränsningar och begreppsförklaringar 

Lärande 
Denna avhandling tar stöd i ett sociokulturellt perspektiv på lärande som 
presenteras ytterligare i kapitel tre. Som analysverktyg använder Lev S. 
Vygotskijs (1894–1934) begrepp den nära utvecklingszonen,4 Jean Lave 
och Etienne Wengers5 teori om legitimt perifert, eller yttre deltagande, samt 

                                                      
4 Vygotskij, Lev. S. (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. ( s.130). 
5 Lave, Jean och Wenger, Etienne. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral 
participation. New York: Cambridge University Press.  
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Wengers6 teori om lärande som förändrat deltagande i handlingsgemen-
skaper. Utifrån dessa antaganden kan lärande förstås som en utveckling 
från att vara nybörjare till att så småningom bli en fullt kompetent aktör 
inom en handlingsgemenskap. Jag utgår från att lärande är en integrerad 
del i sociala gemenskaper och att olika gemenskaper därmed möjliggör 
lärande på olika sätt.  

Delaktighet och kommunikation 
Föreliggande avhandling belyser hur kommunikation genom olika musik-
aktiviteter kan skapa delaktighet. Begreppet kommunikation eller att 
kommunicera innefattar tal, sång, språkljud, ljud, spel på instrument, rö-
relse och mimik. Begreppet delaktighet eller att vara delaktig används i 
betydelsen att barnet ges möjlighet att tillägna sig nya erfarenheter och 
utvecklas individuellt genom att delta i de gemensamma aktiviteter för 
kommunikation som den aktuella praktiken erbjuder.  

Barns möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet 
har också studerats med utgångspunkt i hur demokratiska värden gestaltas 
i förskolans praktik.7 8 9 10 Forskare har därtill intresserat sig för hur olika 
uttrycksformer kommer till uttryck i förskolan och det har visat sig att 
barns möjligheter att bli delaktiga i verksamheten hör samman med vad 
förskolan erbjuder dem i form av material och kontaktskapande aktivite-
ter. Förskolemiljöer som ger möjlighet till lärande genom varierade ut-
trycksformer gynnar att barn kan utvecklas kreativt och därigenom bli 
delaktiga i verksamheten.11 Utrymme för lek och kommunikation genom 

                                                      
6 Wenger, Etienne. (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning, and In-
dentity. New York: Cambridge University Press. (s.96). 
7 Karlsson, Rauni. (2009). Demokratiska värden i förskolebarns vardag. Göteborg: 
Göteborg Studies in Educational Sciences 279. 
8 Arnér, Elisabeth. (2006). Barns inflytande i förskolan – problem eller möjlighet 
för de vuxna? En studie av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra 
pedagogers förhållningssätt till barns initiativ. Lic. Örebro: Pedagogiska institutio-
nen Örebro Universitet 3. 
9 Emilson Anette. (2008). Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga 
kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Göteborg: Göte-
borg Studies in Educational Sciences 268. 
10 Westlund, Kristina. (2011). Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande. En 
demokratididaktisk studie. Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences. Licen-
tiate Diss Series 2011:21. 
11 Sheridan, Sonja; Pramling-Samulesson, Ingrid och Johansson, Eva. (2009). Barns 
tidiga lärande. En tvärstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Göteborg: 
Studies in Educationel Sciences 284. 
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olika uttryck har alltså betydelse för barnets möjlighet till lärande. Det är i 
leken och samvaron med andra som kunskap kommuniceras, utvecklas och 
befästs.12  

Det finns dock skilda uppfattningar och tolkningar av hur olika ut-
trycksformer ska gestaltas i förskolans praktik. Å ena sidan uppmuntras 
pedagoger att helt utgå från barnens lek och fantasi i undervisningen.13 14 
Ur ett demokratiskt perspektiv har detta synsätt stöd i Emilssons15 forsk-
ning som visar att det skapas utrymme för barn att ta egna initiativ och 
göra egna val när pedagoger släpper på kontrollen. Å andra sidan upp-
muntras pedagoger att inspirera, uppmärksamma och vägleda i olika 
kommunikativa och skapande processer. Studier som poängterar denna 
utgångspunkt visar att barn får mer handlingsutrymme när de blir upp-
märksammade på fenomen som inte uppstår spontant i leken.16 17 Denna 
tolkning visar att utrymmet till deltagande ökar när pedagogerna är mer 
instruerande.  

Ledarskap och styrning 
För att förstå förskolechefernas betydelse för förskolornas val av didaktisk 
inriktning, samt hur detta val påverkat personalens upplevelser av sitt arbe-
te har jag översiktligt tagit hjälp av tidigare forskning om ledarskap i mål-
styrda organisationer. Förskolan är en sådan målstyrd organisation där 
cheferna ofta riktar in sig på att göra övrig personal delaktiga i beslutsfat-
tande och visioner för verksamheten.18 Ledarskap som har en sådan mål-
sättning kan beskrivas utifrån en teori om normativ styrning.19 Normativ 
                                                      
12 Pramling-Samuelsson, Ingrid och Sheridan, Sonja. (2006). Lärandets grogrund. 
Perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan. Lund: Studentlitteratur. 
13 Lindqvist, Gunilla. (1989). Från fakta till fantasi. Om tema arbete utifrån ska-
pande ämnen och lek. Lund: Studentlitteratur. 
14 Änggård, Eva. (2005). Bildskapande – en del av förskolebarns kamratkultur. 
Linkping: Linköping studies in Arts and Science 315. 
15 Emilson 2008.  
16 Häikiö, Tarja. (2007). Barns estetiska läroprocesser. Atelierista i förskola och 
skola. Göteborg: Gothenburg Studies in Art and Architecture 24. 
17 Forsberg Ahlcrona, Mirella. (2009). Handdockans kommunikativa potential som 
medierande redskap i förskolan. Göteborg: Göteborgs Studies in Educational Scien-
ces 287. 
18 Riddersporre, Bim. (2010). Ledarskap i förskolan. I: Riddersporre, Bim och Pers-
son, Sven. (red.). (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur 
och Kultur. 
19 Alvesson, Mats och Svenningsson, Stefan. (2008). Organisationer, ledning och 
processer. Lund: Studentlitteratur. (s.164-170). 
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styrning lämpar sig i målstyrda organisationer där de inblandade har stor 
frihet att utforma metoder och arbetssätt för måluppfyllelse, och syftar till 
att de inblandade ska dela värderingar och förstå innebörder i verksamhe-
ten på ett liknande sätt.20 21 Detta sker genom olika socialisationsprocesser 
där ledaren strävar efter att involvera övriga medarbetare i att staka ut 
vägen mot ett gemensamt mål. De anställda ska kunna finna mening i 
verksamheten och i det sammanhanget är det avgörande att ledningen kan 
visa på tydliga mål och skapa en gemensam vision för arbetet genom att 
föra dialog med de anställda.22 Det är därtill betydelsefullt att ha gemen-
samma värderingar på en arbetsplats och framgångsrika ledare har förmå-
gan att visa att teori och praktik hör ihop, och genom handling skapar de 
tilltro till sina idéer och värderingar. 23  

Ledare och medarbetare som tillsammans frambringar dessa förutsätt-
ningar upplever ofta arbetsglädje. När människor känner glädje och till-
fredställelse i livet som helhet, men också i sitt arbete finns en balans mel-
lan krav och prestation.24 När denna balans uppnås kan en känsla av flow 
uppstå. Flow kan förklaras som en lycka i handling eller som en topp av 
tillfredställelse. I arbetslivet är känslan av flow beroende av att målsätt-
ningarna med arbetet är tydliga, att man kan få feedback på att det man 
gör ger resultat och betyder något. Det är också betydelsefullt att man har 
kapacitet att utföra det som krävs, att arbetet engagerar samt att man har 
kontroll över situationen.25 

 Styrningen av förskolors verksamhet har också studerats med hjälp av 
begreppet governmentality.26 Denna forskning visar att när satsningar på 
något specifikt genomförs i förskolans verksamhet kan dessa prioriteringar 
fungera ”som subtilt styrningsmedel” av verksamheten. 
                                                      
20 Riddersporre 2010 s.217. 
21 Kärreman, Dan och Rennstam, Jens. (2008). Styrning – beteenden, resultat och 
normer. I: Alvesson, Mats och Svenningsson, Stefan. (2008). Organisationer, led-
ning och processer. Lund: Studentlitteratur.  
22 Ekvall, Göran. (1996). Tidsandan och ledarskapet. I: Ekvall, Göran. (1996). 
(red.). Navigatör och inspiratör. Om chefer, ledarskap och förändringar. Om che-
fer, ledarskap och förändringar. Lund: Studentlitteratur. (s.23). 
23 Gill, Roger. (2006). Theory and practice of leadership. London: SAGE 
24 Csikszentmihalyi, Mihaly. (2004). Flow, ledarskap och arbetsglädje. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
25 Csikszentmihalyi 2004.  
26 Söderman, Johan och Löf, Camilla. (2010). Genusmedvetenhet som möjlighet 
eller begräsning – en utvärdering av Malmö stads satsning på jämställdhet i försko-
lor och skolor. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Avdelning 
barn och ungdom, Malmö stad 34. 
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 Under studiens gång visade det sig att det var nödvändigt att ta del av 
både personalens och chefernas berättelser för att förstå ledarskapets bety-
delse för val av arbetssätt på respektive förskola. Ledningsfunktionen kan 
sägas vara formad av ledare, medarbetare samt sammanhang, och kan 
beskrivas som en process snarare än en position, som skapats av de inblan-
dade i det specifika sammanhanget.27 Ledarskap kan därför beskrivas som 
ett socialt fenomen där chef och medarbetare tillsammans formar ledar-
skapet.28 Ett sådant antagande fordrar att ledarskapet analyseras både 
utifrån ledarens, men också medarbetarnas perspektiv.29  

Kultur 
Kultur är ett begrepp som används flitigt i etnografisk litteratur. Begreppet 
kan kopplas samman med en mängd definitioner30 och jag kan bara kort-
fattat redogöra för de begreppsförklaringar jag ser som mest väsentliga, för 
att slutligen ringa in hur begreppet ska förstås i denna avhandling. Öhlan-
der31 menar att olika innebörder och definitioner av kultur går i varandra, 
och därför också är beroende av varandra. Denna snårighet gör att kultur-
begreppet har brukats på olika sätt. Han redogör för tre olika förklaringar 
där den första definitionen kommer från den ursprungliga betydelsen av 
ordet. Kultur kommer av latinets 'cultura' som betyder bearbetning och 
odling. Att vara en kultiverad människa innebär att man vuxit och förfi-
nats. En sådan människa är bildad. Hon bildas genom att ta del i formell 
utbildning, men också genom icke formellt lärande som tar plats utanför 
utbildningssystemet. En bildad människa kan så sägas ha den kunskap som 
krävs för att fungera i varierade sammanhang i livet.32 I den andra betydel-
sen har kultur med olika konstformer att göra. I denna betydelse värderas 
konst som hög eller låg, bra eller dålig. Slutligen har kultur också en an-
tropologisk betydelse där den används för att på olika sätt förklara männi-

                                                      
27 Hughes, Richard L; Ginnett, Robert C och Curphy, Gordon J. (2009). 6:e uppl. 
Leadership enhanching the lessons of experience. Boston, MA: Mc Graw-Hill. 
28 Sveningsson, Stefan och Alvesson, Mats. (2010). Ledarskap. Malmö: Liber AB. 
29 Sveningsson och Alvesson 2010 s.111. 
30 Ehn, Billy och Löfgren, Orvar. (1982). Kulturanalys: ett etnologiskt perspektiv. 
Malmö: Liber; Eagleton, Terry. (2002). En essä om kultur. Göteborg: Daidalos. 

Eeagleton uppmärksammar att det förekommer minst ett femtiotal definitioner av 
begreppet kultur.  
31 Öhlander, Magnus. (2005). Bruket av kultur: hur kultur används och görs till 
social verksamhet. Lund: Studentlitteratur. (s.13) (s.20-22).  
32 Burman, Anders och Sundgren, Per. (2010). Inledning. Kampen om bildningen. I: 
Burman, Anders och Sundgren, Per. (red.). (2010). Bildning. Göteborg: Daidalos. 
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skors skilda sätt att tänka och handla både som grupper och som enskilda 
individer. 

Ibland utövas till exempel makt och våld i skydd av att dessa handlingar 
förväntas ingå i en viss kultur. I dessa fall beskrivs begreppet kultur som ett 
fastlåst system som inte tar hänsyn till individer. Wikan33 anser att begrep-
pet ”kulturmöten” slår an en sådan fastlåsning av olika kulturer. Hon me-
nar att möten istället alltid sker mellan människor, mellan individer, och 
inte mellan olika kulturer. När en viss kultur tas som utgångspunkt upp-
märksammas oftast likheter eller skillnader, som om de gällde alla indivi-
der som inordnas i en viss kultur, men det är som individer människor 
tänker och handlar. 

Organisationer, institutioner och grupper av människor utvecklar kultu-
rella mönster för sin verksamhet. Dessa mönster har stöd i styrdokument 
och traditioner, men också i förhållningssätt som tas för givna. I en kultur-
analys av förskolan som gjordes av Billy Ehn34 i början av 80-talet upp-
märksammades framför allt två kulturella teman som präglade förskolan 
och som fortfarande kan sägas ha relevans.35 Det ena temat är tveksamhet 
eller osäkerhet och beskriver den svårighet personalen har att hantera när 
det gäller barnens inflytande över vad de vill leka med eller göra. Samtidigt 
som personalen också ska förmedla att var och en måste underordna sig 
sociala normer, som att vänta på sin tur och anpassa sig efter andra i en 
grupp. Det andra temat är förskolans önskan att skapa ordning. Under det 
temat skildras förskolans samling som en ritual som syftar till att förmedla 
lugn och gemenskap, men som framförallt förmedlar betydelsen av ordning 
och reda. En senare studie har visat att barn i första hand uppfattar att 
samlingen är till för att de ska inordna sig d.v.s. att de ska lära sig att sitta 
still, vara tysta, lyssna på andra, räcka upp handen när de vill säga något 
och ta del i gemensamma övningar.36 Barnens uppfattningar visar, precis 
som Ehn37 vill belysa, att det finns något annat att upptäcka i aktiviteten 
än det som från början var intentionen med det man gör. Ehn menar att 
det är just detta som en analys av en viss kultur handlar om: att utröna vad 
som ”oavsiktligen” förmedlas i det som avses att förmedlas.  

                                                      
33 Wikan, Unni. (2002). Generous betrayal: politics of culture in the new Europe. 
Chicago: Chicago University Press. (s. 84).  
34 Ehn, Billy. (1983). Ska vi leka tiger? Daghemsliv ur kulturell synvinkel. Lund: 
Liber Förlag. 
35 Westlund 2011 s.90, 140, 166-167.  
36 Rubinstein-Reich, Lena. (1993). Samling i förskolan. Diss. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell. 
37 Ehn 1983 s.14. 
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De antaganden och tolkningar vi gör i vardagslivet verbaliseras oftast 
inte och förblir därför osynliga för oss. Min utgångspunkt är att dessa 
vardagsföreställningar som skapas i hemmet, på arbetsplatsen eller under 
fritidssysselsättningen kan betraktas som skilda kulturer som ständigt för-
ändras av de människor som ger liv åt dem. För mig handlar en etnografisk 
studie om att förstå den kultur som människor skapar i ett visst samman-
hang. Det innebär att söka förståelse för ett specifikt sätt att betrakta värl-
den på och att uppfatta och urskilja skeenden och berättelser utifrån de 
inblandades perspektiv. Det är en utgångspunkt som finner stöd hos Wol-
cott,38 som menar att: ”Ethnography is not the study of Culture; It is the 
study of the customary social behaviours of an identifiable group of peo-
ple.” I en analys av vår vardagliga kultur kan vi medvetandegöra dolda 
antaganden, men det kräver som Ehn och Löfgren39 skriver ”att vi intresse-
rar oss för de erfarenheter, kunskaper och värden som människor delar och 
som de återskapar och förändrar i sociala handlingar.” Den etnografiska 
forskningsansatsen gör det möjligt att verbalisera och tolka människors 
tankar och idéer så att de kan förstås också av andra. Det är genom språ-
ket som kunskaper, föreställningar och representationer av världen förs 
fram. Det är också genom språkliga uttryck vi kan delta i olika gemenska-
per och skapa förståelse av den verklighet vi möter. En verklighet som kan 
benämnas kultur.40 

Mångkultur 
Denna studie är gjord i ett område med en stor etnisk mångfald som skulle 
kunna definieras som ett mångkulturellt område.41 Området beskrivs också 
av informanterna som ”ett mångkulturellt område” där människor med 
flera olika kulturella bakgrunder möts. Kultur används här i betydelsen av 
olika seder, bruk och vanor som barnens familjer bär med sig från sina 
tidigare hemländer. Detta faktum genomsyrar därför förskolornas hela 
verksamhet. Forskning42 som relateras till mångkultur, mångfald och 
mångkulturalism belyser olika problem och möjligheter som t.ex. integra-
tion och delaktighet i samhället. Dessa aspekter kommer inte att tas upp 

                                                      
38 Wolcott, Harry F. (2008). Ethnography. A way of seeing. London: Altamira 
Press. (s.241). 
39 Ehn, Billy och Löfgren, Orvar (2001). Kulturanalyser. Malmö: Gleerups. (s.13). 
40 Duranti, Alessandro. (1997). Linguistic Anthropology. New York: Cambridge 
University Press. (s.39). 
41 Lidskog, Rolf och Deniz, Fuat. (2009). Mångkulturalism – ett socialt fenomen 
och en politisk utmaning. Stockholm: Liber.  
42 Lidskog och Deniz 2009.  
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inom ramen för denna avhandling, men min uppfattning är att de inte des-
to mindre har betydelse också för de inblandade förskolornas verksamhe-
ter.  

Förskolans dagliga verksamhet ska präglas av en målsättning som möj-
liggör att barn utvecklar en förståelse för både sin egen och andra männi-
skors kulturella arv. Förskolans läroplan Lpfö-9843 säger: 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska 
bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar.  

Därmed ligger det i varje förskolas uppdrag att finna vägar i arbetet som 
leder till att varje barn kan utveckla sin egen identitet i samspel med andra 
runt omkring. I Lpfö-9844 formuleras denna målsättning i strävansmål som 
säger att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för 
andra kulturer. 

Forskning har dock visat att förskolan har svårt att realisera det kultur- 
och identitetsskapande uppdraget.45 Det tar sig uttryck i att pedagoger 
undviker att tala om olikheter, och att mångfald i mångt och mycket osyn-
liggörs i pedagogers sätt att hantera barngrupper. Det annorlunda, eller 
den andre lyfts fram som något exotiskt, med betoning på olika traditio-
ner, högtider, mat, sånger och ramsor. Ett sådant arbetssätt kan dölja soci-
ala och strukturella orättvisor, och förstärker en uppdelning mellan vi och 
de andra. Trots att mångfald skrivs fram som något som berikar miljön 
finns det klara gränser för vad som ses som berikande.  

  Ytterligare en problematik som Ehn46 lyfter fram handlar om, det han 
kallar, ”kamouflerad försvenskning”, något förskolan bidrar till genom att 
förmedla det svenska genom verksamhetens rutiner. Försvenskningen kan 
sägas vara kamouflerad i det att förskolan kan uppfattas som en neutral 
arena vars främsta uppgift är att lära barn att fungera i vårt samhälle. ”Det 
genuint svenska” förmedlas dock ”i skydd av” fasta rutiner. Att vara en 

                                                      
43 Lpfö-98 (reviderad 2010). Stockholm: Skolverket (s.6). 
44 Lpfö-98 s.9. 
45 Lunneblad, Johannes. (2006). Förskolan och mångfalden. En etnografisk studie 
på en förskola i ett multietniskt område. Göteborg: Göteborgs Universitet. 
46 Ehn, Billy. (1993). Kamouflerad försvenskning. I: Ehn, Billy; Frykman, Jonas och 
Löfgren, Orvar. (1993). Försvenskningen av Sverige. Stockholm: Natur och Kultur. 
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fungerande svensk i den svenska förskolan, som är en del av vårt samhälle, 
innebär till exempel att ha god hygien, att ha regnkläder och stövlar när 
det regnar, att passa tider, att fira Lucia, jul och påsk och att fungera soci-
alt i grupp med andra enligt svenska normer. Här finns inte utrymme för 
mångfald. 

  Det är min övertygelse att den omgivande miljön med dess ramar och 
förutsättningar påverkar hur människor beskriver och tolkar det de möter. 
Föreliggande studie fokuserar emellertid inte på frågor som berör mångkul-
tur, mångfald och mångkulturalism. Att förskolorna i föreliggande studie 
har en speciell fokus på barnens språkutveckling är emellertid en aspekt 
som kan kopplas samman med att förskolorna ligger i ett område där ett 
stort antal familjer har ett annat etniskt ursprung än Sverige, och därför i 
många fall också talar ytterligare ett språk utöver svenska. Min studie är 
emellertid inriktad på att undersöka och belysa vilken funktion och plats 
musiken har i dessa förskolors arbete samt hur detta arbete vidmakthålls. 
Att de flesta barn och också flera i personalgrupperna är flerspråkiga är 
dock ett exempel på något som naturligtvis påverkar arbetet på dessa för-
skolor. I flera fall har barnen undervisning i sitt modersmål och förskolor-
nas arbete är inriktat på att ge alla barn extra stöd för att utveckla fler-
språkighet. Det hör till förskolans uppdrag47 och kan betraktas som en 
form av positiv särbehandling48 som den svenska förskolan är skyldig att 
erbjuda alla flerspråkiga barn.  

Flerspråkighet 
Jag anger här hur begreppen första- och andraspråk, främmande språk och 
flerspråkighet ska förstås i denna avhandling. Det språk vi lärt oss först är 
vårt första språk, eller modersmål, och det språk vi lär in efter vårt 
förstaspråk blir följaktligen vårt andraspråk. Ett andraspråk är ofta ett 
majoritetsspråk i det samhälle där den som lär språket lever. Ett främman-
de språk är ett språk man lär in på formell väg utanför det land där språket 
talas. Det talade språken definieras här utifrån hur, när och var de lärs in. 
Benämningen främmande språk kan därför också lika gärna vara ett and-
raspråk enligt vedertagna definitioner.49 50 

                                                      
47 Lpfö-98 s.7. 
48 Roth, Hans Ingvar. (2009). Mångfaldens gränser. Dialogos. 
49 Håkansson, Gisela. (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitte-
ratur. 
50 Börestam, Ulla och Huss, Leena. (2001). Språkliga möten. Tvåspråkighet och 
kontaktlingvistik. Lund: Studentlitteratur.  
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De flesta barnen som ingår i denna studie är tvåspråkiga och successiva 
inlärare av ett andraspråk. I det här sammanhanget har modersmålet eller 
förstaspråket redan börjat etableras innan ett andraspråk – svenskan, 
kommit in i bilden.   

I Sverige började man forska om andraspråksinlärning under 1970-talet. 
Forskningen har tagit utgångspunkt i olika teorier om språk och språkut-
veckling och utgått från skilda perspektiv.51 Med utgångspunkt i ett socio-
kulturellt perspektiv på lärande har forskning visat att andraspråkselever 
behöver en starkt kontextnära undervisning som ger en klar koppling mel-
lan innehåll och tidigare erfarenheter.52 Det sociala sammanhanget och 
samspelet med andra har också visat sig ha betydelse för förskolebarns 
lärande.53 I olika samspelssituationer använder sig barn av uttryck som 
dagligen förekommer i förskolans gemensamma aktiviteter och rutiner och 
dessa utgör på så sätt ett stöd för språkutvecklingen.54 55 Benckert m.fl.56 
understryker därför betydelsen av att arbeta medvetet kring flerspråkiga 
barns språkutveckling och framställer att sång, rim och ramsor som exem-
pel på aktiviteter som får betydelse när innehåll, ord och begrepp ska ge-
staltas och förklaras.  

Föreliggande studie är emellertid inte heller gjord inom fältet för andra-
språksinlärning utan fokuserar alltså på musikens funktion och plats i för-
skolornas verksamheter. 

 

                                                      
51 Hammarberg, Björn. (2004). Teoretiska ramar för andraspråksforskning. I: Hyl-
tenstam, Kenneth och Lindberg, Inger. (red). (2004). Svenska som andraspråk – i 
forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
52 Sjöqvist, Lena. (2005). När språket inte gör tanken rättvisa. I: Lindström, Lars 
och Lindberg, Viveca. (red.). (2005). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, 
bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS Förlag. (s.72).  
53 Williams, Pia och Sheridan, Sonja. (2006): Collaboration as One Aspect of Qual-
ity: A perspective of collaboration and pedagogical quality in educational settings, 
Scandinavian Journal of Educational Research, 50:1(s. 83-93); Williams, Pia. 
(2006). När barn lär av varandra – samlärande i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  
54 Kultti, Anne. (2009). Tidig flerspråkighet i förskolan. I: Sheridan, Sonja; Pram-
ling-Samulesson, Ingrid och Johansson, Eva. (2009). Barns tidiga lärande. Göte-
borg: Göteborg Studies in Educational Sciences 284. 
55 Björk-Willén, Polly. (2006), Lära och leka med flera språk. Socialt samspel i 
flerspråkig förskola. Linköping: Linköping Studies in Arts an Science 376. 
56 Benckert, Susanne; Håland, Pia och Wallin, Karin. (2008). Flerspråkighet i för-
skolan – ett referens och metodmaterial. Stockholm: Myndigheten för skolutveck-
ling. 
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Problemområde 
I föreliggande avhandling kommer musikens funktion och plats i förskolan 
att belysas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella per-
spektivet placerar sociala gemenskaper i centrum. Utgångspunkten är att 
våra handlingar, tankar och idéer formas i det sociala sammanhang där vi 
befinner oss. Vårt tänkande och handlande är därför både socialt och kul-
turellt betingat. Säljö57 uttrycker det på följande sätt: 

Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar 
med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad 
man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller 
gör möjligt i en viss verksamhet. Detta är den grundläggande analysenheten 
i en sociokulturell tradition; handlingar och praktiker konstituerar var-
andra. 

Min utgångspunkt är att våra föreställningar och konkreta handlingar inte 
är givna av naturen. De har istället sin grund i de idéer och uppfattningar 
som vi omges av och själva är med och skapar. Detta innebär att det finns 
en historisk kontinuitet. Dagens samhälle och människors föreställningar 
har trådar som vi kan följa bakåt i historien. I en avhandling som berör 
musikens funktion och plats i förskolan samt synen på musikalisk kompe-
tens, blir det därför nödvändigt att säga något om de filosofiska idéer som 
ligger till grund för vårt västerländska tänkande om musik och andra este-
tiska uttryck. 

Litteraturen om estetik och estetiska lärprocesser är mycket omfattan-
de.58 Från att ha behandlat frågor om konst och konstnärlighet har be-
greppet estetik också kommit att användas utanför konstens traditionella 
institutioner.59 60 61 Jag kommer på intet sätt att fördjupa mig i dessa idéer 

                                                      
57 Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stock-
holm: Prisma. (s.128). 
58 Lindstrand, Fredrik och Selander, Staffan. (2009). Inledning till del 2 I: Lind-
strand, Fredrik och Selander, Staffan. (red.). (2009). Estetiska lärprocesser. Lund: 
Studentlitteratur. (s.122-126). 
59 Edström, Olle. (2002). En annan berättelse om den västerländska musikhistorien 
– och det estetiska projektet. Göteborg: Institutionen för musik– och filmvetenskap 
Göteborgs universitet nr 72. ( kap.5). 
60 Jakobson, Britt och Wickman, Per-Olof. (2005). Den naturvetenskapliga under-
visningens estetik. En studie av praktiska epistemologier. I: Demokrati & Utbild-
ning 2005 14:1(s.81-100). 
61 Maivorsdotter, Ninitha. (2012). Idrottsutövandets estetik. En narrativ studie av 
meningsskapande och lärande. Örebro: Örebro Studies in Sport Sciences 15. 
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utan bara teckna en bakgrund som blir nödvändig för diskussionen av 
resultatet i föreliggande studie.   

Estetik kommer av grekiskans 'aisthésis' som betyder känslighet och har 
med sinnesförnimmelse, sinneserfarenhet och sinneskunskap att göra. 
Estetik kan också sägas vara det filosofiska tänkandet kring konsten. Kons-
tens metod är beskrivande, skiftande och släpper fram det subjektiva. Den 
skapar också känslor, stämningar, upplevelser och personliga tolkningar.62 

Under Antiken benämndes mycket av det som vi i dag kallar konst re-
spektive hantverk för enbart konst. Det konstnärliga utövandet ansågs 
kräva fallenhet, men var också något man genom undervisning och prakti-
serande kunde utveckla. Man antog att olika konstformer påverkade själen 
och var karaktärsdanande. De hade därför en given plats i undervisning 
och fostran av det uppväxande släktet. Konsten hade en funktion för oss 
människor och antogs påverka vår personlighetsutveckling.63  

Det var först under 1700-talet som begreppet estetik började användas, 
men ännu bara av en kulturell elit. Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–
1762) brukar räknas som den som myntade begreppet och som inledde 
projektet att särskilja estetiken som en egen filosofisk disciplin och veten-
skap.64 65 Under denna tid lanserades en rad filosofiska idéer om vad som 
räknades som konstens fem huvudinriktningar, nämligen måleri, skulptur, 
arkitektur, musik och poesi. Till dessa idéer hör frågor om känsla, kreativi-
tet, fantasi, originalitet och smak.66 Konstverket som objekt, inte bara kun-
skapen att skapa, börjar också räknas som konst.67  

Emanuel Kant (1724–1804) är en av de filosofer från denna epok som 
påverkat vårt västerländska tänkande kring vetenskap, etik och estetik. 
Han utgår från Aristoteles tredelade kunskapsbegrepp episteme (vetenskap-
lig kunskap), techne (praktisk kunskap) och fronesis (klokhet i mellan-
mänskliga angelägenheter), när han delar in kunskapen i det vetenskapliga, 

                                                      
62 Kristeller, Paul Oskar. (1996). Konstarternas moderna system. En studie i esteti-
kens historia. Stockholm: Skriftserien Kairos nr 2 Kungliga konsthögskolan Raster 
Förlag. 
63Antal-Lundström, Ilona. (1996). Musikens Gåva. Hur musik påverkar barns 
utveckling genom att stimulera inneboende resurser och ge ökad social kompetens. 
Uppsala: Konsultföretaget i Uppsala AB. 
64 Edström 2002. 
65 Menke, Christoph. (2008). The dialectic of aesthetics. The new strife between 
philosophy and art. I: Shusterman, Richard och Tomlin Adele. (2008). Aesthetic 
Experience. New York: Routledge. 
66 Kristeller 1996. 
67 Edström 2002.  
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det biologisk-estetiska och det etiska.68 Kant placerar konsten mellan ve-
tenskaplig kunskap och handlingskunskap och drar därmed en linje mellan 
konstverk och hantverk. Kant menar att konstens mening ligger i sig själv 
och därför aldrig kan vara ett nyttoobjekt skapat av en hantverkare. Kons-
ten är skapad för sin egen skull och därmed fri, enligt Kant. Vad som är 
konst avgörs alltså av hur vi ser på den eller använder den. Kommer verket 
till användning för något annat ändamål än att vara, är det inte konst.69 70 
Kant tillskriver konsten ett egenvärde, men inskränker vad som faktiskt 
räknas som konst. Det konstnärliga omdömet tillhör alla, men kräver att 
man förstår sig på att njuta av det skapade verket på rätt sätt. Det sättet 
utestänger att konsten har något annat syfte än att njutas för sin egen skull. 
All form av sång, musik och skapande verksamhet som hade sin funktio-
nella plats i vardagen och utfördes av den stora massan hade, enligt Kant, 
helt enkelt inte med estetik att göra. Att betrakta estetiska uttryck med 
denna utgångspunkt kom att tillhöra en framväxande borgerlig elit.71  

En benämning på den syn på estetik som tar sin utgångspunkt i regler, 
smak och värderingar är normativ estetik och när begreppet estetik istället 
används för att beskriva upplevelser, känslor, intuition och tolkning kan 
det benämnas deskriptiv estetik.72 

Dewey (1859–1952) har en pragmatisk utgångspunkt när han beskriver 
konst som erfarenhet. Det är i skapandet eller i upplevelsen som vi erfar 
konst och det är upplevelsen och erfarenheten av konst som är avgörande 
för Dewey. Det estetiska handlar därför, enligt Dewey, inte i första hand 
om huruvida olika objekt har ett estetiskt värde eller inte, utan om upple-
velsen eller erfarenheten som estetisk.73 Dewey74 menar att konstnärliga 
uttryck är uttryck som beskriver olika erfarenheter av världen och säger: 

                                                      
68 Gustavsson, Bernt. (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk 
belysning. Wahlström & Widstrand. (s.43-44).  
69 Huisman, Denis. (1998). Vad vet jag om Estetiken. Alhambra Förlag AB. 
70 Rahbek Schou, Lotte. (2004). Immanuel Kant: Mennesket er den eneste skabning 
der har brug for opdragelse. I: Steinsholt, Kjetil och Løvlie, Lars. (red.). Pedagogik-
kens mange ansikter. Pedagogisk idéhistorie fra antiken til det postmoderne. Oslo: 
Universitetsforlaget. 
71 Edström 2002 kap 2. 
72 Georgii-Hemming. (2005). Berättelsen under deras fötter. Fem musiklärares 
livshistorier. Örebro: Örebro Studies in Music Education 1. (s.42) 
73 Dewey, John. (2005). Art as experience. New York: The Berkley Publishing 
Group. 
74 Dewey 2005 s. 77. 



 ANNA EHRLIN  Att lära av och med varandra  29
 

If all meanings could be adequately expressed by words, the arts of painting 
and music would not exist. There are values, and meanings that can be ex-
pressed only by immediately visible and audible qualities, and to ask what 
they mean in the sense of something that can be put into words is to deny 
their distinctive existence.   

Genom konsten skapas ett uttryck som säger något mer om vår erfarenhet 
än vad vi kan uttrycka i ord. Dewey anser att alla erfarenheter kan ha este-
tiska kvalitéer och att dessa bidrar till att en upplevelse blir fulländad.75 76 
Det är alltså i upplevelsen av konsten som det estetiska blir till. Att uppfat-
ta det estetiska har emellertid med våra möjligheter att få erfara konst att 
göra.77  

Skolan och förskolan kan utestänga eller öppna för estetiska upplevelser 
och erfarenheter och därigenom påverka lärandet inom det estetiska områ-
det. Hultin78 menar att lärares syn på estetisk erfarenhet lägger grunden för 
vad som blir meningsfullt i undervisningen. Är utgångspunkten att det 
finns en specifik kunskap att förmedla, en kunskap som leder till att ele-
verna kan förstå konstens rätta natur, är det läraren som sitter inne med 
svaren och elevers erfarande får ringa betydelse. Är utgångspunkten i stäl-
let en pragmatisk förståelse av konst öppnar det för en undervisning där 
elever och lärare tillsammans upptäcker hur konsten kan bli meningsfull. 
Elevers tidigare erfarenheter och upplevelser blir då en del av innehållet i 
undervisningen. Vist79 menar att musik kan vara ett redskap för att utveck-
la olika typ av kunskap t.ex. intellektuell, praktisk eller känslomässig kun-
skap. Ett medvetet didaktiskt val för undervisningen kan mycket väl vara 
att uppmärksamma känslomässiga upplevelser i musiken.  

Musik är en estetisk uttrycksform och syftet med min studie är att un-
dersöka musikens funktion och plats i några förskolors pedagogiska verk-
samhet. Genom att visa hur frågor om estetik artikuleras i olika skolformer 
och av olika yrkeskategorier inom skolsystemet avser jag att sätta in 
estetikbegreppet i skolsammanhanget som helhet, eftersom jag tror att 

                                                      
75 Dewey 2005 s.48. 
76 Hultin, Eva. (2005). Den estetiska erfarenheten som erfarandets fulländning. En 
kritisk läsning av John Deweys estetiska erfarenhetsbegrepp i Art as Experience. I: 
Utbildning & Demokrati 2005, 14:1(s. 101-114). 
77 Dewey 2005 s.111. 
78 Hultin 2005. 
79 Vist, Torill. (2011). Music Experience in Early Childhood: Potential for Emotion 
Knowledge? Published online: 16 november 2011 Springer Science+ Business Media 
B.V. 2011. 
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förskolan som skolform påverkas av övriga skolformers förhållande till 
olika estetiska ämnen.  

I samtal om olika ämnens roll i undervisningen blir frågor om att se på 
ett ämne som ett mål i sig självt eller som medel i undervisningen framträ-
dande. Estetiska ämnen kan beskrivas som olika uttrycksformer genom 
vilka vi kan gestalta och förstå världen. Estetiska lärprocesser har blivit ett 
allt vanligare begrepp för att just beskriva hur vi genom olika uttryckssätt 
erfar världen omkring oss.80 Dessa ämnen har då legitimitet i undervisning-
en ur ett deltagarperspektiv och tar utgångspunkt i att estetiken erbjuder 
oss olika sätt att erfara, kommunicera och delta i samhället genom.81 Mu-
sik och andra estetiska ämnen framställs också vara kultur- och kunskaps-
bärande ämnen.82 83 Andra framhåller att estetiska uttryck utvecklar barns 
och elevers fantasi och kreativitet.84 85 86 Därtill betonas att estetiska ämnen 
bör vara lärandeobjekt i sig själva.87 De olika utgångspunkterna för det 
estetiska lägger tyngdpunkten på antingen utförandet eller på en teoretisk 
kunskap om det estetiska ämnet. 

Att dela upp kunskap som praktisk eller teoretisk har som vi sett sina 
rötter i antiken och 1700-talets filosofi och placeringen av konsten där-
emellan har påverkat vår syn på vad undervisning i t.ex. musik bör inne-
hålla eller hur den ska genomföras.88 Georgii-Hemming89 använder Aristo-

                                                      
80 Selander, Staffan. (2009). Det tolkande- och det tolkade – uttrycket. I: Lind-
strand, Fredrik och Selander, Staffan. (red.). (2009). Estetiska lärprocesser. Lund: 
Studentlitteratur.  
81 Aulin-Gråhamn, Lena; Persson, Magnus och Thavenius, Jan. (2004). Skolan och 
den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur.  
82 Sandberg, Ralf och Heiling, Gunnar. (2005). Grundskolansämnen i ljuset av 
nationella utvärderingen 2003 – Nuläge och framtidsblickar. Stockholm: Skolver-
ket. 
83 Sandberg, Ralf. (2006). Skolan som kulturell mötesplats. I: Lundgren, Ulf P. 
(2006). Uttryck, intryck, avtryck – Lärande, estetiska uttrycksformer och forsk-
ning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
84 Lindqvist 1989.  
85 Häikiö 2007.  
86 Forsberg Ahlcrona 2009. 
87 Pramling-Samuelsson, Ingrid; Asplund-Carlsson, Maj; Olsson, Bengt; Pramling, 
Niklas och Wallerstedt, Cecilia. (2008). Konsten att lära barn estetik. Stockholm: 
Nordstedts Akademiska Förlag. 
88 Liedman, Sven-Erik. (2001). Ett oändligt äventyr. Falun: Albert Bonniers Förlag. 
(s.83-95). 
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teles tredelade kunskapsbegrepp som ett ramverk för att diskutera hur 
blivande lärare i musik ser på kunskapsbegreppet i relation till sin utbild-
ning och kommande praktik. De musiklärarstudenter som intervjuats i 
denna studie beskriver att musikämnet kräver, att de som blivande lärare, 
både har förståelse för och förmåga att kommunicera den konstnärliga 
kompetensen. Ämnet musik består av kunskap om musik som vetenskap, 
som konst och som handlingskunskap. Källan till den kunskap som fordras 
för att undervisa i musik finns inte i det ena eller det andra: 

The world of knowledge exist in art, word, hand, and body – in combina-
tion. It is impossible to teach music without a judicious mix of the three 
forms of knowledge: episteme, techne, and phronesis.90 

Bouij,91 som under åren 1987 till 1997, intervjuade och studerade musiklä-
rares yrkessocialisation använder begreppen estetiskt–normativt och antro-
pologiskt–socialt för att belysa hur dessa blivande lärare har olika tankar 
om vad som bör vara kärnan i musikundervisning. Bouij menar att tyngd-
punkten förskjuts åt det ena eller andra hållet i deras tankar om denna 
undervisning men att de båda utgångspunkterna inte utesluter varandra. 
En fokus på det estetiska värdet sätter konstens inneboende strukturer och 
väsen i centrum medan fokus på det antropologiskt–sociala istället sätter 
elevens behov i centrum.  

Förskolans läroplan Lpfö-9892 poängterar att barn ska utveckla sin ska-
pande förmåga men också sin förmåga att förmedla erfarenheter från den-
na verksamhet och säger: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 
och musik, dans och drama.  

Detta mål betonar betydelsen av ett praktiserande och ett teoretiserande 
eller av både handling och reflektion. Läroplanen93 betonar vidare att me-
                                                                                                                        
89 Georgii-Hemming, Eva. (kommande). Music as knowledge in an educational 
context. I: Georgii-Hemming, Eva. (ed.) Burnard, Pamela och Holgersen, Sven-Erik 
(co-editors). (kommande). Professional Knowledge Professional Knowledge in 
Music Teacher Education. Aldershot: Ashgate.  
90 Georgii-Hemming kommande s.21. 
91 Bouij, Christer. (1998). ”Musik – mitt liv och kommande levebröd” En studie i 
musiklärares yrkessocialisation. Göteborg: Skrifter från Institutionen för musikve-
tenskap. Göteborgs universitet 56 (s.265-278). 
92 Lpfö-98 s.10. 
93 Lpfö-98 s.7. 
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tod och innehåll ska vara nära sammankopplade, där lärandet genom olika 
aktiviteter framhålls, likväl som lärandet om något. Detta markeras genom 
att en variation av uttryckssätt anförs som redskap för lärande, men också 
som innehåll för undervisningen.  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom, 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.  

Styrdokumentet kan därvidlag tolkas som att förskolan inte i första hand 
ska lyfta fram det estetiska och konstnärliga värdet av musik utan lika väl 
bör lägga betoningen på det antropologiskt–sociala. Musiken får då också 
ett instrumentellt värde där musik blir ett redskap i ett socialt samman-
hang. 

Grundskolans senaste läroplaner har betonat och betonar på ett annat 
sätt än Lpfö-98 att elever ska utveckla olika kunskaper i musik.94 Forsk-
ning har dock visat att skolans estetiska praktik trots detta både skapas 
och legitimeras genom att beskrivas som redskap som främjar barns sociala 
och psykologiska utveckling. Eller som ämnen som lättar upp den i övrigt 
”tråkiga” undervisningen, snarare än att det är viktigt att elever utvecklar 
kunskap i t.ex. musik.95 Musikundervisningen förväntas ge upplevelser av 
glädje och trivsel något också musiklärare på gymnasienivå framhåller som 
betydelsefullt.96  

Kritiker menar att en argumentation som lyfter fram musik som ett red-
skap för att utveckla andra kompetenser än kunskaper i musik eller som ett 
ämne som lättar upp skoldagen, får ämnet att framstå som ett ”hjälpäm-
ne”. Detta försvagar musikens position eftersom det därmed inte får ett 
egenvärde och därför också riskerar att försvinna den dag forskning visar 
att andra ämnen lika gärna kan fylla denna funktion.97 Sandberg och Hei-

                                                      
94 Skolverket. (2000). Kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Skolverket. 
(s.42-44 ); Lgr 11. (2011). Stockholm: Skolverket. (s.100). 
95 Lindgren, Monika. (2006). Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Göte-
borg: Högskolan för scen och musik. Göteborgs Universitet. (s.141); Lindgren, 
Monica och Claes, Ericsson. (2011). Arts education in Swedish teacher training – 
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ling98 menar dock att ämnet musik mycket väl kan beskrivas som ett ämne 
som utvecklar kompetenser på flera områden och säger: ”Musikundervis-
ningen är i sig själv en social och musikalisk verksamhet där man inte bara 
får erfara och uppleva en gemenskap utan också lär sig olika kompetenser 
och kunskaper i ett levande sammanhang.” Något de menar är en av äm-
nets styrkor.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande antas den aktuella situatio-
nen ha avgörande betydelse för vad vi lär och detta benämns situerat 
lärande. Det situerade lärandet handlar om att vi lär i specifika situationer 
men också om att vi har förmåga att använda oss av det vi lärt även i 
andra liknande situationer. När vi använder oss av förmågor som vi tilläg-
nat oss i ett sammanhang och sedan använder dessa i helt andra situationer 
brukar det inom lärandeforskning också talas om transfer eller överfö-
ring.99 Det kan röra sig om nära transfer eller avlägsen transfer beroende 
på hur stor skillnaden är i de olika sammanhang som en förmåga ska till-
lämpas. Ett exempel på nära transfer kan vara att jag kan använda mina 
kunskaper om hur man bakar en sockerkaka när jag för första gången ger 
mig på att baka en tårtbotten. Transfern kan betraktas som mer avlägsen 
om jag istället väljer att baka vetebullar. Mina erfarenheter av att sätta på 
ugnen och läsa ett recept kommer väl till pass, men jag kommer också att 
upptäcka att tillvägagångssättet för bullbak inte är helt detsamma som för 
att baka en sockerkaka. Mina tidigare kunskaper i att baka kan ändå hjäl-
pa mig att förstå hur jag ska göra. 

När undervisning i ett ämne förväntas bidra med utveckling inom något 
annat område talas det också om transfer eller överföring. Ett exempel på 
en forskningsstudie som har för avsikt att undersöka transfereffekter mel-
lan musikundervisning och utveckling på andra områden genomfördes i 
Schweiz. Denna studie visar att utökad undervisning i musik, på bekostnad 
av undervisningstimmar i andra ämnen, gav ett bättre socialt klimat med 
minskning av mobbing och skolk samt förbättring av ordning och trivsel 
på skolan.100 En annan sådan studie som fått kommersiell uppmärksamhet 

                                                      
98 Sandberg och Heiling 2005 s.204. 
99 Jensen, Mikael. (2011). Lärandets grunder – teorier och perspektiv. Lund: Stu-
dentlitteratur. (s.31-33). 
100 Spychiger, Maria. B. (1993). Musik macht Schule. Essen: Die Blaue Eule; Spy-
chiger, Maria. B. (2001). Music Education is important – Why? I: Matell, Georg 
och Theorell, Töres. (2001). Musikens roll i barns utveckling. Stockholm: Institutet 
för psykosocial medicin. Avdelningen för stressforskning, Karolinska institutet.  
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men som också mötts av stark kritik101 är Rauschers m.fl.102 studie av 
”Mozarteffekten”. Denna studie uppmärksammade att collegestudenter 
som lyssnade på Mozarts sonat för två pianon i d-moll tillfälligt kunde 
förbättra koncentrationen, öka den verbala, emotionella och spatiala för-
mågan och på så sätt förbättra sin inlärning. En granskning av ett stort 
antal studier av det här slaget visar emellertid att denna typ av forskning 
många gånger är vag och till viss del spekulativ.103 Röster höjs istället för 
att framhålla att målet med musikundervisning i utbildningssystemet bör 
vara att barn har rätt att få utveckla sin medfödda musikalitet.104 105  

Att framhålla kopplingar mellan musik, utveckling och välmående är på 
intet sätt något nytt påfund utan har framhållits av filosofer sedan antiken. 
I Varkøy106 och Benestad107 kan man följa musikens plats i undervisning 
och fostran ur ett historiskt perspektiv.  

När målen för undervisning i olika ämnen är tydligt åtskilda krävs dock 
att varje ämne kan hävda sin rätt. Om gränserna mellan kursplaner i olika 
ämnen i stället luckrades upp, kunde undervisningen dra nytta av spontana 
transfereffekter mellan ämnen. Ämnet musik behöver då inte legitimeras 

                                                      
101 Olsson, Bengt. (2002). Myten om Mozarteffekten och en interpretation av dess 
innebörder. I: Holgersen, Sven-Erik; Fink-Jensen, Kirsten; Jörgensen, Harald och 
Olsson, Bengt. (red.).(2002). Musikpedagogiska reflektioner. Köpenhamn: Dan-
marks Pedagogiske Universitet. (s.197-210). 
102 Rauscher, Frances H, Shaw, Gordon. L och Ky, Katherine, N. (1993). Music 
and spatial task performance. Nature, 365: 611; Rauscher, Frances H., Shaw, 
Gordon. L, och Ky, Katherine, N. (1995). Listening to Mozart enhances spatial-
temporal reasoning: towards a neurophysiological basis. Center for Neurobiology 
of learning and memory University of California Irvine: Neuroscience Letters 
185(s.44-47). 
103 Črnčec, Rudi; Wilson, Sarah. J och Prior, Margot. (2006). The cognitive an 
academic benefits of music to children: Facts and fiction. Educational Psychology, 
26:4(s.579-594). 
104 Lindeman, Carolyn A. (ed). (2005). Why music? Essays on the importance of 
music education and advocacy. International Journal of Music Education, 
23:2(s.91-184). SAGE. 
105 Creech, Andrea och Ellison, Jessica. (2010). Music in the early years. I: Hallam, 
Susan och Creech, Andrea. (2010). Music Education in the 21 st Century in the 
United Kingdom. Achievements, analysis and aspirations. London: Institute of 
Education, University of London. 
106 Varkøy, Øvind. (1996). Varför musik? En musikpedagogisk idéhistoria. Stock-
holm: Runa. 
107 Benestad, Finn. (1994). Musik och tanke. Lund: Studentlitteratur. 
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för att det kan utveckla andra förmågor, utan för att det ingår i den upp-
sättning kunskapsformer som undervisningen som helhet ska förmedla.108  

Det ena behöver alltså inte utesluta det andra. En utgångspunkt som 
faktiskt gäller för förskolans arbete. Enligt LpFö-98 ska musiken användas 
som ett redskap för att kommunicera med eller som ett sätt att utveckla 
skaparkraft genom. Antaganden om att musik allmänt anses vara viktigt 
för individens utveckling på olika områden109 ger stöd åt att fokusera på 
det instrumentella värdet av musik i förskolan (och skolan). I förskolan 
förväntas musiklek vara ett redskap för lärande på olika områden. Att 
delta i gemensamma aktiviteter med musik blir ett sätt att lära av och med 
varandra. Kommunikation och socialt samspel övas när barn uppmuntras 
att spela, men samspelet mellan barn och vuxen leder också till utveckling 
av musikaliska idéer.110 I gemensamma praktiker för musikskapande blir 
också sånger, inspelningar och musiklekar ett redskap för lärandet. Dessa 
uttryck kan beskrivas som ett kulturellt kapital inom den gemensamma 
praktiken som ger stöd åt lärandet både individuellt och i grupp.111 Musik-
undervisning kan på samma sätt beskrivas som en verksamhet där social 
kompetens har möjlighet att utvecklas i ett naturligt sammanhang.112  

Gemensam sång är exempel på en aktivitet som möjliggör för den en-
skilde att bekräfta sig själv i ett socialt sammanhang.113 Att få utveckla sin 
röst både genom tal och sång är betydelsefullt för individens välmående, 
självförtroende och självbild.114 115 Musik lämpar sig också väl för att ska-

                                                      
108 Rauscher, Frances. H. (2009). The impact of music instruction on other skills. I: 
Hallam, Susan; Cross, Ian och Thaut, Michael. (2009). The Oxford Handbook of 
Music Psychology. New York: Oxford University Press.  
109 Hallam, Susan. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social 
and personal development of children and young people. International Journal of 
Music Education, 28:3(s. 269-289). SAGE. 
110 Young, Susan. (2009). Music 3 – 5. New York: Routledge. (s.18, s.61, s.91). 
111 Barrett, Margaret. S. (2005). Musical communication and chidren’s communica-
ties of musical practice. I: Miell, Dorothy; Mac Donald, Raymond och Hargreaves, 
David. J. (2005). Musical communication. New York: Oxford University Press. 
112 Antal-Lundström 1996. 
113 Saunders, Jo; Varvarigou, Maria och Welch, Graham. (2010). The role of sing-
ing. I: Hallam, Susan och Creech, Andrea. (2010). Music Education in the 21 st 
Century in the United Kingdom. Achievements, analysis and aspirations. London: 
Institute of Education, University of London. 
114 Welch, Graham. F. (2005). Singing as communication. I: Miell, Dorothy; Mac 
Donald, Raymond och Hargreaves, David. J. (2005). Musical communication. New 
York: Oxford University Press. 
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pa länkar mellan olika områden för lärande. En sådan undervisning behö-
ver inte leda till att musiken tappar status som en egen unik uttrycksform. 
Sångtexter kan till exempel ge stöd för minnet och öka ordförrådet samti-
digt som syftet med att sjunga är just att sjunga.116  

Med utgångspunkt i en diskussion om musik som mål eller medel rör 
forskningsproblemet hur vi kan förstå musikens roll i förskolans praktik. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och belysa musikens funktion och plats 
i två musikförskolors pedagogiska verksamhet.  

Frågeställningar 
För att uppnå syftet med studien behöver flera aspekter av förskolornas 
verksamheter belysas. Jag menar att de olika aspekterna har koppling till 
varandra i de miljöer som studerats och behandlas genom följande fråge-
ställningar: 

 
• Vad ligger bakom utvecklingsprocessen av en förskola med mu-

sikprofil?  
• Hur förhåller personalen sig till musik i sin profession? 
• Vad är det personalen framhåller som betydelsefullt i musikak-

tiviteterna? 
• På vilket sätt framstår sång och spel kunna stimulera flerspråki-

ga barns språkliga och sociala delaktighet? 

Avhandlingens vetenskapliga bidrag 
Nordisk forskning om musik och förskolebarn har främst fokuserat på 
barns eget hanterande av musik eller intresserat sig för olika musikaktivite-
ter i förskolan som sådana. Föreliggande avhandling bidrar med kunskap 
som tar utgångspunkt i förskolepersonalens beskrivningar av musikens roll 
i förskolan samt hur de musikaktiviteter som genomförs tar sig uttryck i 
verksamheten. För att nå denna kunskap har förskolecheferna, förskole-
personalen, barngrupperna samt utformningen av förskolornas verksamhe-
ter växelvis varit i fokus. Studien berör förskolechefernas roll, personalens 

                                                                                                                        
115 Wiens, Harold; Janzen, Henry. L och Murray, Jason .B. (2002). Heal the Voice-
Heal the Person. A Pilot study on the effects of voice training. I: Rose, Andrea och 
Adams, Ki. (eds.). (2002). The phenomenon of singing III. (s. 228.234). St. John´s 
NF: Memorial University Press. 
116 Pound, Linda och Harrison, Chris. (2003). Supporting Musical Development in 
the Early Years. New York: Open University Press. (s.77).  
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syn på musikalisk kompetens samt didaktiska frågor som är kopplade till 
de aktuella musikaktiviteterna. Min forskning bidrar på så sätt till att pro-
blematisera hur förskolepersonal talar om musikens funktion och plats i 
det dagliga arbetet i förhållande till praktiken. 





 ANNA EHRLIN  Att lära av och med varandra  39
 

Bakgrund 
 

Läroplanens teoretiska grund och förskolans uppdrag 
Den svenska barnomsorgen reformeras under mitten och slutet av 1990–
talet. 1996 går ansvaret för förskolan över från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet och 1998 tar Skolverket över myndighetsansva-
ret för hela barnomsorgen. I och med denna reform får förskolan sin första 
bindande läroplan, Lpfö-98.117 Förskolan som tidigare hade en klar fokus 
på omvårdnad blir nu också tydligt inriktad mot utbildning.118 119 I försko-
lans läroplan beskrivs förskolans uppdrag och dess värdegrund samt de 
mål och riktlinjer verksamheten har att rätta sig efter. Där slås fast att 
förskolan ska vila på demokratiska värden och att omsorg, rättvisa och 
jämlikhet ska prägla arbetet.120 Vidare poängteras att den svenska försko-
lan ska vara en miljö där vuxna och barn kan samspela språkligt med var-
andra i temainriktade arbeten, där olika sidor av kunskap som fakta, för-
ståelse, färdighet och förtrogenhet har lika stort värde.121 Fokusen på ett 
ämnesintegrerat arbetssätt kännetecknar den svenska förskolan och detta 
tematiska tänkande har sina rötter i den tyske pedagogen Friedrich Fröbels 
(1782–1852) pedagogiska idéer.122 123 124 Fröbels pedagogik inspirerar för-

                                                      
117 Skolverket. (2004). Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. 
Stockholm: Skolverket. (s.10). 
118 Tallberg-Broman, Ingegerd. (2010). Svensk förskola – ett kvalitetsbegrepp. I: 
Riddersporre, Bim och Persson, Sven. (red.). (2010) Utbildningsvetenskap för för-
skolan. Stockholm: Natur och Kultur. 
119 Persson, Sven. (2008) Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, 
förskoleklass och fritidshem. Stockholm: Vetenskapsrådet 11:2008.(s.10); Persson, 
Sven. (2010). Förskolans janusansikte. I: Riddersporre, Bim och Persson, 
Sven.(red.). (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
120 Lpfö-98 s.4. 
121 Lpfö-98 s.6. 
122 Johansson, Jan-Erik. (2004). Friedrich Wilhelm August Fröbel: Fritt tänkande 
och samhandlande barn. I: Steinsholt, Kjetil och Løvlie, Lars. (red.).(2004). Peda-
gogikkens mange ansikter. Pedagogisk idéhistorie fra antikken til det postmoderne. 
Oslo: Universitetsforlaget. (s.260-273). 
123 Vallberg-Roth, Ann-Christine. (2001). Läroplaner för de yngre barnen. Utveck-
ling från 1800–talets mitt till i dag. I: Pedagogisk forskning i Sverige. 2001 
6:4(s.241-269).  
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skoleverksamheten i Sverige i början av 1900–talet. Hans pedagogik börjar 
senare ifrågasättas och andra pedagogiska förgrundsgestalter som Ellen 
Key (1849–1926), John Dewey (1859-1952), Jean Piaget (1896–1980) och 
Alva Myrdal (1902–1986) bidrar med teorier som påverkar utvecklingen 
av den svenska förskolan under 1900–talet.125 

Den nuvarande läroplanen, Lpfö-98, tar framförallt utgångspunkt i ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande, ett teoretiskt perspektiv som i Sverige 
främst inspirerats av Lev S. Vygotskij, men läroplanen bär också på tanke-
gods från ovan nämnda tänkare.126 Enligt det sociokulturella perspektivet 
har den omgivande miljön, de människor och redskap människan interage-
rar med, avgörande betydelse för lärandet.127 Människan utvecklas och 
förändras i sitt tänkande och handlande genom socialt samspel med andra, 
något Vygotskij128 poängterar när han säger: 

From the very first day of the child’s development his activities acquire a 
meaning of their own in a system of social behaviour and, being directed to 
definite purpose, are refracted through the prism of the child’s environment. 
The path from object to child and from child to object passes through an-
other person. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv understryker därför läroplanen129 
betydelsen av att barn ges möjlighet att vara delaktiga i kommunikation 
med andra i en stödjande omgivning och framför att:  

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 
barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 
utveckling och lärande. 

I förskolans uppdrag ligger att utbilda nästa generation till aktivt kommu-
nikativa deltagare i samhällslivet och läroplanen130 betonar därför betydel-
sen av att ge stöd åt barns språkutveckling. Också denna utgångspunkt tar 

                                                                                                                        
124 Holgersen, S-E. (2008). Music Education for Young Children in Scandinavia: 
Policy, Philosophy, or Wishful Thinking? Arts Education Policy Review. 2008 
109:3(s.47-54). (s. 47). 
125 Vallberg-Roth 2001. 
126 Vallberg-Roth 2001. 
127 Säljö 2000 s.13. 

128 Vygotskij, Lev. (1978). Mind in society. The development of higher psychologi-
cal processes. London: Harvard University Press. (s.30). 
129 Lpfö-98 s.7. 
130 Lpfö-98 s.7. 
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spjärn hos Vygotskij131 som menar att språk och tänkande oupplösligt hör 
samman och är betydelsefullt för barnets hela utveckling. Språket är ett 
avgörande redskap, och en länk mellan människan och omvärlden. Det är 
genom språket människan kommunicerar med omgivningen, och det är i 
det språkliga och sociala samspelet som hon utvecklas och förändras i sitt 
tänkande och handlande. Den språkliga förmågan påverkar således barnets 
identitets- och kunskapsutveckling. 

I en rapport från Skolverket132 framhålls nödvändigheten av att också ge 
stöd åt barns flerspråkighet och Lpfö-98133 framför tydligt förskolans upp-
drag att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling och säger att: 

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 

En språkligt och kommunikativt likvärdig förskola ska alltså ta hänsyn till 
flerspråkiga barns situation. Det innebär att alla barn skall ha möjlighet att 
ta del av verksamheten på ett likvärdigt sätt. Läroplanen anger mål som 
verksamheten ska sträva mot men konkretiserar inte hur enskilda förskolor 
ska arbeta för att målen ska uppnås.134 Den lägger dock tonvikten på att 
verksamheten ska ta utgångspunkt i leken och säger att: 135  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 
för att främja varje barns utveckling ska prägla verksamheten i förskolan.  

Lek kan på så sätt förstås som en rekommenderad metod för arbetet.  
Lpfö-98 uppmanar som vi tidigare sett till ett arbetssätt där lärandet ge-

nom olika aktiviteter hör samman med lärande om något. Styrdokumentet 
gör alltså ingen klar skillnad mellan innehåll och metod i undervisningen. 
De målbeskrivningar som finns formulerade utgör mål att sträva mot och 
ledning och arbetslag på varje förskola har sedan i uppdrag att formulera 
lokala arbetsplaner som beskriver hur dessa mål ska uppnås i praktiken.136 

Didaktiska perspektiv 
Ordet didaktik kommer från grekiskan och kan härledas från verbet 'dida-
skein' som betyder undervisa, att bli undervisad, att lära eller att tillägna 

                                                      
131 Vygotskij, Lev. S. 1999. 
132 Skolverket rapport. (2002). Flera språk – fler möjligheter. Stockholm: Skolver-
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136 Skolverket 2004 s.20. 
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sig, och från 'didaktiké téchne' som betyder konsten att undervisa, samt 
från substantivet 'didaxis' som betyder lära eller undervisning.137 I Natio-
nalencyklopedin138 definieras didaktik som en ”underavdelning av pedago-
giken: metoden och konsten att undervisa planmässigt genom systematisk 
genomgång av lärostoff enligt givna läroplaner.” 

Frågor om målet, varthän undervisningen ska leda, och frågor om inne-
hållet, vad den ska innehålla, är enligt Nielsen139 vad som med en snäv 
definition kan förstås som didaktiska frågor, men han visar också på en 
mer bred definition. Jank och Meyer140 samt Hanken och Johansen141 an-
vänder sig av den vidare definitionen av begreppet och menar att vad, när, 
var, med vem, varför, för vad, genom vad och även frågan om hur under-
visning ska gå till är frågor som ryms inom didaktiken.  

Att ha kunskap i didaktisk teori innebär att ha kunskap i att verbalt och 
visuellt tala om och beskriva undervisningsverkligheter. Pedagoger kan 
naturligtvis också tala om sin undervisning utifrån en didaktisk och meto-
disk handlingskompetens som de utvecklat i mötet med elever och kollegor 
i det dagliga arbetet, men kunskaper i didaktisk teori kan göra det praktis-
ka arbetet mer medvetet.142 Kunskap i didaktiska teorier ger pedagoger en 
begreppsapparat att använda i samtal om sitt arbete. Fördjupade diskus-
sioner om undervisning och lärande kan också i förlängningen utveckla 
tänkandet om det som sker i ”klassrummet” och därmed också om själva 
arbetet. Genom att äga både teoretisk kunskap och praktisk handlingskun-
skap får läraren fler och distinktare redskap att använda för att beskriva, 
utvärdera och argumentera för det som sker. Pedagogers kompetens i att 
undervisa i kombination med kunskap i att tala om detta får betydelse för 
själva undervisningen, men också för pedagogers möjligheter att argumen-
tera för vikten av att ett visst moment får utrymme i verksamheten. Didak-
tiska frågor är naturligtvis centrala för pedagoger i olika skolformer, men 
frågor om mål, innehåll och metod kan ställas också i icke-institutionella 
sammanhang där någon form av lärande förväntas.143  

                                                      
137 Jank, Werner och Meyer, Hilbert (1997). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. 
I: Uljens, Michael. (red.). (1997). Didaktik. Lund: Studentlitteratur. (s.19). 
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139 Nielsen, Frede V. (1998). Almen Musikdidaktik. Köpenhamn: Akademisk For-
lag. (s.19-23). 
140 Jank och Meyer 1997 s.17-18.  
141 Hanken, Ingrid Maria och Johansen, Geir. (2004). Musikkundervisningens 
didaktikk. Oslo: Capellen akademisk Forlag. (s.20-21). 
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Forskning om lärande i musik har genom att inta olika didaktiska per-
spektiv medverkat till en mer fördjupad kunskap om just detta ämne.144 145 
146 Ferm147 uppmärksammar ur ett fenomenologiskt perspektiv de didaktis-
ka frågor som pedagoger har att ta ställning till gällande barns musikaliska 
lärande i förskoleåldern. Hon poängterar att kunskap i musik innefattar 
olika dimensioner som strukturell, akustisk, emotionell, existentiell, 
kroppslig samt spänningsmässig musikalisk kunskap. Dessa olika dimen-
sioner ska ses som en helhet, men vad som kommer i för- eller bakgrunden 
i undervisningen påverkas av didaktiska val. Ferm menar att det därför är 
betydelsefullt att pedagoger i förskolan har en bred musikalisk kunskap 
som kan ligga till grund för de didaktiska val de ska göra.  

Musikalitet, musik och språkutveckling 
Musik kopplas i undervisningssammanhang ofta samman med vad det 
innebär att vara musikalisk.148 Det finns inte någon enhetlig definition av 
vad musikalitet är och Ruud149 menar att begreppet är ”kulturberoende 
och fungerar ´politiskt´ genom att tilldela speciella sätt att lagra och produ-
cera ljud ett symbolvärde.” Att överhuvudtaget tala om musikalitet är kul-
turellt betingat, enligt Ruud. 

I vetenskaplig litteratur som berör fenomenet framträder framförallt två 
olika synsätt. Det ena, det absoluta synsättet, utgår från att musikalitet är 
en medfödd förmåga som inte är förunnad alla människor. Detta synsätt 
fokuserar på det biologiskt och neurologiskt nedärvda och handlar t.ex. 
om förmågan att kunna sjunga rent. Det andra, det relativistiska synsättet, 
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derman, Johan. (2012). Musikvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur och Kul-
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utgår från att musikalitet är något fundamentalt för människan och att den 
kan utvecklas i en stimulerande miljö och därför inte har med arv att göra. 
Musikalitet ses som en mänsklig universell resurs som inbegriper att kunna 
uppfatta och ge respons på ljud, rörelser och språk.150  

Med utgångspunkt i ett relativistiskt synsätt har den musikaliska kompe-
tensen att göra med vilka möjligheter som erbjuds att delta i musikaktivite-
ter och vilka erfarenheter det medför.151 152 Denna definition legitimerar 
därför på ett tydligt sätt vikten av musikundervisning för alla. När musika-
litet uppfattas som något alla kan utveckla framstår det som angeläget att 
det finns möjlighet att utveckla denna kompetens.153  

Small154 beskriver musik en form av deltagande och gör därför om sub-
stantivet music till verbformen musicking155 som beskriver musik som 
handling. Musik ses som något aktivt som alla människor har del i. Ut-
gångspunkten är också här att alla människor är musikaliska eftersom vi 
på olika sätt genom handlingar som sång, spel, dans, komposition eller 
lyssnande skapar en relation till musik. Detta sätt att beskriva musik öpp-
nar för ett inkluderande av olika tillvägagångssätt och kompetenser i för-
hållande till musik. 

Små barns eget sätt att uttrycka sin musikalitet kan t.ex. vara utgångslä-
get för hur den vuxne ska ge respons i musicerandet. Ett gemensamt musi-
cerande med utgångspunkt i den tidiga kommunikationen med ljud och 
rörelser mellan barn och vuxen kan då leda till att fler vuxna fortsätter att 
utveckla den musikaliska kontakten som oftast finns i omhändertagandet 
av små barn.156 

Forskning inom flera olika fält har intresserat sig för att hitta kopplingar 
mellan musik och språk. Bonde157 delar in sådan forskning i fyra jämbördi-

                                                      
150 Brändström, Sture. (1997). Vem är musikalisk? Intervjuer med musiklärare och 
musiklärarutbildare. Stockholm: KLM Förlaget Kungliga Musikhögskolan. 
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155 Small, Christopher, (1998). Musicking: the meanings of performing and listen-
ing. Hanover, NH: University Press of New England. (s.9). 
156 Young 2003 s.3. 
157 Bonde, Lars Ole. (2009). Musik og menneske. Introduktion til musikpsykologi. 
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ga nivåer: en fysiologisk, en syntaktisk, en semantisk och en pragmatisk 
nivå. Inom varje nivå beskrivs musikens funktion, fokus och möjlighet att 
påverka. Inom den pragmatiska nivån definieras musikalitet utifrån den 
relativistiska synen, som en mänsklig kärnkapacitet som är kommunikativ 
och medfödd. Musik ses som ett nedärvt språk som barn och föräldrar kan 
dela redan innan födelsen. Föräldrar uppmanas att sjunga för och med sina 
spädbarn eftersom musik antas bidra med klanger och rytmer som berikar 
barnet och ger det fler ljudbilder att använda som grund för utvecklingen 
av språket.158 Det musikaliska utbytet skapar också gemenskap mellan 
barn och förälder. Trehub159 som studerat den tidiga kommunikationen 
mellan nyfödda barn och föräldrar framhåller att de musikaliska uttrycken 
snarare syftar till att stärka banden mellan parterna än till informationsut-
byte, och säger:  

Music is not communicative in the sense of sharing information. Instead it is 
concerned with sharing feelings and experiences and the regulation of social 
behaviour. 

De ”förspråkliga” och kroppsliga uttrycken som utväxlas mellan barn och 
föräldrar, som att känna tempo, puls, klang och vibration är uttryck som 
kvarstår och används som kontaktskapande verktyg också senare i livet, 
benämns som kommunikativ musikalitet.160 Ögonkontakt, gester, mimik, 
ljud och kroppsrörelser är exempel på uttryck för utbyte som lärs in innan 
det talade språket och som används av barnet för att knyta kontakt med 
omgivningen.161 Den tidiga kommunikationen mellan barn och förälder är 
mycket betydelsefull och gör barnet kan känna sig levande och livskraftigt.162 

Forskning som intresserat sig för kopplingen mellan språk och musik 
har också haft för avsikt att belägga språkets och musikens gemensamma 

                                                      
158 Lind, John och Neuman, Sigrid. (1981). Musik i livets början. Stockholm: Aka-
demilitteratur. 
159 Trehub, Sandra. (2003a). The developmental orgins of musicality. Nature Neu-
roscience, 6:7(s.669-673). (s.673). 
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evolutionistiska ursprung163 164 och inom medicinsk forskning har neurolo-
ger intresserat sig för att se hur hjärnan hanterar språk respektive musik.165 
166  

Ett flertal studier har därtill sökt kopplingar mellan språk och musik ge-
nom att fästa uppmärksamhet på strukturella likheter. Sådana likheter finns 
bl.a. i olika språkljud. Lek med rim och ramsor är språklekar som kräver 
uppmärksamhet på olika språkljud och sådana lekar tycks därför stimulera 
den fonologiska medvetenheten. Medvetenheten om språkljud stärker barns 
språkutveckling och skyndar därför också på läsutvecklingen.167 168 169 Barn 
som får möjlighet att delta i sång och spel i undervisningssammanhang tycks 
utveckla sin språkliga förmåga snabbare. Det yttrar sig också i att de har 
lättare att tolka uppmaningar och mönster i verbal information samt att de 
har en bättre ordförståelse än barn som inte i samma utsträckning tagit del i 
sång och spel.170 171 Att få tillfälle att uttrycka musikaliska föreställningar, 

                                                      
163 Cross, Ian och Morley, Lain. (2009). The evolution of music: Theories, defini-
tions and the nature of the evidence. I: Mall, Stephen och Trevarthen, Colwyn. (ed.) 
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165 Fagius, Jan. (2001) Hemisfärernas musik. Om musikhanteringen i hjärnan. 
Göteborg: Bo Ejeby förlag. 
166 Patel, Aniruddh D. (2003). Language, music, syntax and the brain. Nature Neu-
roscience, 6:7(s.674-681). 
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ogy of Music, 39(s.68-81).  
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tankar och behov ger ett mer nyanserat språk eftersom språk och hand-
lingar kan samspela i berättandet. Det möjliggör att utommusikaliska före-
ställningar kan knytas till musikupplevelserna. Barn behöver dock kunska-
per inom det skapande området för att fantasin ska få något konkret att 
arbeta vidare med.172 Det är inte minst betydelsefullt för ”mindre kreativa 
barn” som med hjälp av musikaliska impulser och experimenterande med 
musik får hjälp att utveckla sitt musikaliska kunnande.173 

Förskolelärare och deras syn på musikalisk kompetens  
Många förskolelärare upplever osäkerhet inför musikundervisning, och allt 
för många uppfattar sig som inkompetenta att sjunga och spela tillsam-
mans med barn.174 Inte heller kompetensutveckling tycks fullt ut kunna 
övertyga personal i förskolan att se på sig själva som tillräckligt kompeten-
ta att undervisa i musik.175 Om musikpedagogisk verksamhet koncentrera-
de sig på vad det betyder för den enskilde att uttrycka sig genom musik, 
utan att denne ska känna sig hämmad av tanken på hur det låter, skulle 
musik kunna leda till gemenskap och samhörighet, något Ruud176 anser att 
yrkeskategorier som lärare och förskolelärare bör dra nytta av. För att 
musik ska inta en given plats i verksamheten krävs dock att pedagogerna 
litar till sin kompetens.177 178 Kompetens att undervisa i musik samman-
kopplas emellertid ofta med en nedärvd förmåga. En förmåga som för-
knippas med instrumental skicklighet, kunskap i att komponera och i ett 
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konstnärligt hantverk som många förskolelärare upplever att de saknar.179 
180 Man skulle kunna säga att en elitistisk syn på musikalitet har tolknings-
företräde. Det är bara den som är född musikalisk och som utbildat sig 
inom musik som kan leda i sång och spel på ett musikaliskt kompetent 
sätt. 

Uddén181 frågar sig om personalens skiftande intresse, och upplevt låga 
kompetens i att sjunga och spela kan leda till att musikaliska aktiviteter 
nästan helt försvinner i förskolan. Dessa aktiviteter överlåts istället till 
musiklärare och rytmikpedagoger, som i bästa fall vid speciellt schemalag-
da tillfällen kommer och musicerar med barngruppen. Den dagliga sponta-
na sången och musikleken tillsammans med barnen riskerar då att utebli. 
Detta är en problematik som också har uppmärksammats internationellt.182 

Lindgren och Ericsson183 menar emellertid att en ”alla kan”-diskurs 
präglat musikutbildningar inriktade mot för- och grundskola sedan 1970–
talet och att denna diskurs gör att kvalitetsbegreppet inom musikundervis-
ningen är utsatt för en relativisering. En sådan relativisering leder till att 
barn möter pedagoger som framhåller att man inte behöver vara duktig på 
musik, vilket signalerar att musik är ett område som är oviktigt att utveck-
las inom. Alla kan i alla fall ta del i och utöva musik. Mot denna ”alla 
kan”-diskurs har dock också röster höjts för att personal i förskolan bör 
ha kompetens i att till exempel sjunga med barn och ha förståelse för barn-
röstens utveckling. Att ha en sådan kompetens innebär bl.a. att ha förmå-
gan att ta upp sånger i, för barnrösten, lämpliga tonarter.184 Detta har be-
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tydelse både för barnets språkliga, men också musikaliska utveckling.185 
Eftersom pedagoger i förskolan ofta använder sånger för att knyta kontakt 
och för att förmedla trygghet är det också viktigt att de tillägnar sig en 
bred repertoar av sånger som passar för olika tillfällen.186 

Musik i förskoleåldern 
Eftersom musikpedagogik är ett relativt ungt forskningsämne är flera stu-
dier av äldre datum framlagda i andra forskningsämnen, som t.ex. psyko-
logi och musikvetenskap. De har inte desto mindre haft betydelse för mu-
sikpedagogiska verksamheter i förskolan (och skolan). Den forskning som 
jag här tar upp kan sägas vara en del i den verkningshistoria som påverkat 
den svenska förskolans musikaliska verksamhet. Flera avhandlingar har i 
omarbetade upplagor använts i grundutbildningar och kompetensutveck-
ling av förskolepersonal och har därmed verkat inspirerande för samtal om 
musik i förskolan. Jag menar att en inblick i vad som på detta sätt upp-
märksammats när det gäller yngre barn och musik ger en teoretisk förförs-
tåelse till hur musikundervisning kan tolkas i förskolan idag. 

Bertil Sundins187 avhandling är ett pionjärarbete inom forskningen om 
förskolebarn och musik. Den behandlar barns musikskapande i förskolan 
och lades fram i psykologi. Den tar stöd i psykoanalytikern Erik H. Erik-
sons (1902–1994) teori om barnets känslomässiga utveckling, och utveck-
lingspsykologen och pedagogen Jean Piagets teorier om barns kognitiva 
utveckling. Avhandlingen är en studie av enskilda barns musikaliska ska-
pande i tre olika förskolegrupper, och visar att den spontana sången domi-
nerar i förskoleåldern. Sundin beskriver spontana språkljud och kroppsrö-
relser som kompletterande aspekter av barnets musikaliska kommunika-
tion. Skillnaden mellan skapande och reproduktion är liten i den spontana 
sången, eftersom de reproducerade sånger som förekommer i barnens 
spontana sång också innehåller egna improvisationer. Det är främst rytm 
och klang som har betydelse i de yngre barnens sång, och texten i sången 
får först senare en mening. Med stöd i resultatet från sin avhandling arbe-
tade Sundin sedan fram en teori som beskriver barns musikaliska utveck-
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ling, vilken framställs i Barns musikaliska utveckling.188 Den har kommit 
ut i tre upplagor, och tillsammans med Barnets musikaliska värld189 har 
denna litteratur under flera år varit tongivande i förskollärareutbildning 
och utbildning av grundskollärare för de yngre åldrarna. I ett kapitel i 
Children composing190 sammanfattar Sundin resultatet från sin avhandling 
och bifogar också en cd där man kan lyssna på musikexempel av de sånger 
barnen sjöng i början av 60-talet. En teknisk möjlighet som inte fanns när 
hans avhandlingsstudie genomfördes. 

Hammershøj191 vänder sig till förskolepersonal och förskolelärare i ut-
bildning och kan därför också ha påverkat hur förskolepersonal ser på 
barn, språk och musik. Hon tar stöd av Sundin när hon beskriver språklig 
och musikalisk utveckling som en gemensam form av kommunikation. 
Denna beskrivning utgår från att språket till en början består av klanger 
och rytmer som först senare fylls med ett mer differentierat innehåll av tal 
och text.  

Barns skapande av ljud och rörelse har också rubricerats som musiskt, 
vilket innebär att människans språk och kommunikation redan från föd-
seln bygger på, och utgår från ljud, rytmer och rörelser i mötet med om-
givningen. Med en musisk förståelse av kommunikation kan musikaliska 
uttryck omöjligt separeras från andra uttryck under barnets utveckling. 
Bjørkvold192 använder sig av begreppet musiskt när han säger att barnets 
spontana sång är ett uttryck för vårt ”musikaliska modersmål”. I Den 
musiska människan,193 som i vårt land kommit ut i tre upplagor och an-
vänts i förskolelärarutbildningar, har han populariserat resultatet från sin 
avhandling och arbetat vidare med att beskriva barns musiska utveckling. 
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För en mer ingående beskrivning av begreppet musiskt lärande hänvisar jag 
också till Grahn.194  

Också Uddén195 föredrar, inspirerad av Bjørkvold, att tala om barns mu-
siska utveckling, framför barns musikaliska utveckling. Hon menar att 
undervisningen i förskolan bör fokuseras kring barnens muntliga och 
kroppsliga lärande, det vill säga den musiska utvecklingen. Med stöd i sin 
studie av barns musiska kommunikation poängterar Uddén196 att förskolan 
och skolan har en viktig uppgift i att låta barn tillägna sig språket på flera 
olika sätt t.ex. genom rörelser, rim, ramsor, visor och alla former av mu-
siklekar.  

Lie och Ski197 har genom att leda musikaktiviteter i barngrupper studerat 
hur förskolebarn uttrycker sina musikaliska föreställningar, tankar och 
behov. De fann att barnen gav uttryck för sina upplevelser av musikaktivi-
teter på olika sätt både verbalspråkligt och genom sång och spel. Det sker 
genom att lyssna och härma eller genom att lyssna och reflektera men ock-
så genom att lyssna och skapa samt omforma. Också Holgersen198 som 
studerat små barns deltagande i musikundervisning visar att barn använder 
olika strategier för att skapa musikalisk mening under en musikaktivitet. 
Han visar att barnen utvecklar sitt deltagande och sina uttrycksformer i 
kraft av ett estetiskt och socialt samspel och skapar mening genom att på 
olika sätt ta in den musikaliska aktivitet som pågår. Det kan ske både ge-
nom passivt och aktivt deltagande. Barnen artikulerar sedan sin förståelse 
genom att imitera, genom att identifiera sig med andra deltagares uttryck 
eller genom egna individuella uttryck. Dessa strategier förekommer sida vid 
sida, enligt Holgersen, och ska inte uppfattas som olika stadier som beskri-
ver en utvecklingsgång. 
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Jederlund199 tar i Musik och språk, som under senare år ofta använts 
som kurslitteratur i utbildning av förskolelärare och lärare, fasta på att 
lyfta fram relationen mellan språk och musik. Han har sammanställt både 
nationell och internationell forskning inom olika forskningsdiscipliner som 
stöder sambandet mellan barns musikaliska och språkliga utveckling. Den-
na syn på musik har påverkat den traditionella förskolepraktiken där sång-
er och ramsor framförallt används med syfte att skapa gemenskap i barn-
gruppen eller för att träna språket och motoriska färdigheter.200 201 Den 
gemensamma kärnan, i den forskning och de idéer som förts fram i ovan 
nämnd litteratur, är en instrumentell och kommunikativ syn på musik där 
sånger, ramsor och rörelselekar betraktas som uttryck för kommunikation 
med andra. Det är denna syn på musik som är utgångspunkt också i före-
liggande avhandling. 

Forskning om hur barn lär sig spela ett instrument,202 eller forskning om 
hur undervisning i musik och andra estetiska uttryck kan vara utformad203 
är företrädelsevis gjord i senare tid. Wallerstedt204 som bidragit med en 
sådan studie är kritisk till att musik så ofta ses som en aktivitet eller som 
ett redskap för lärande. Hon menar att en variationsteoretisk205 utgångs-
punkt kan hjälpa pedagoger att skapa förutsättningar för barn att få ut-
veckla kunskaper i musik istället för att använda musik som ett redskap för 
något annat. En ståndpunkt som lyfter fram att musiken har ett inneboen-
de estetiskt värde som bör uppmärksammas.  
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scen och musik. Göteborgs Universitet. 
205 Med en variationsteoretisk utgångspunkt planerar forskare och praktiker på 
fältet undervisningen så att en systematisk variation av aspekter av ett innehåll 
framträder. Denna variation syftar till att göra barnen uppmärksamma på ett speci-
ellt lärandeobjekt. Pramling-Samuelsson, Ingrid och Pramling, Niklas. (2008). 
(red.). Didaktiska studier från förskola och skola. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
(s.13-14). 
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Still206 som studerat planerade musikaktiviteter på fyra olika förskolor i 
Finland menar att musik både kan användas som ett mål och ett medel 
men framhåller att undervisningen då måste ha sin grund i en pedagogisk 
medvetenhet kring undervisningens upplägg. Hennes uppfattning är emel-
lertid att pedagoger i mångt och mycket utgår från en oreflekterad musik-
pedagogisk grundsyn. Still efterlyser att förskolepedagoger i större omfatt-
ning bör uppmärksamma barn på tonhöjder, klangfärger, dynamik, takt 
och tempon i musiken samt samtala mer med barnen om t.ex. innebörder 
av texten i en sång. Det skulle, enligt Still, på ett bättre sätt stimulera bar-
nens musikaliska lärande. Balansen mellan att se på musik som mål eller 
medel i undervisning av yngre barn diskuteras också av Dahlbäck207 som 
framhåller att undervisning med mål att utveckla barns kommunikativa 
förmågor både kan vara inriktad på barnens musikaliska lärande såväl som 
deras verbal- och skriftspråkliga lärande. Hon har tillsammans med en 
undervisande lärare i en årskurs 1 genomfört en aktionsforskningsstudie 
med ett uttalat syfte att stimulera både musikalisk och språklig utveckling. 
Elevgruppen i studien fick en lektion med fokus på både språk och musik 
fyra gånger i veckan. Resultatet visar att språkliga aktiviteter och samtal 
om de musikaliska momenten tillsammans bidrog till att utveckla barnens 
musikaliska medvetenhet, men också att de musikaliska momenten bidrog 
till att stimulera barnens språkliga utveckling. Dahlbäck menar därför att 
dessa modaliteter kan stödja varandra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
206 Still, Johanna. (2011). Musikalisk lärandemiljö. Planerade musikaktiviteter med 
små barn i daghem. Åbo: Åbo Akademis Förlag. 
207 Dahlbäck, Katharina. (2011). Musik och språk i samverkan – en aktionsforsk-
ningsstudie i åk 1. Göteborg: Högskolan för scen och musik. Konstnärliga fakulte-
ten Göteborgs universitet. 
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Teoretiska perspektiv och Metod 
 
 
Föreliggande avhandling tar sin utgångspunkt i tre teoribildningar som i 
den här studien också kan uppfattas som metod. Dessa teoribildningar är: 
sociokulturell teori, etnografi och hermeneutik. De kan sägas bidra med 
olika dimensioner i forskningen. Det sociokulturella perspektivet tar fasta 
på att människans medvetande utvecklas i samspel med omgivningen. Sam-
tidigt är också människan, genom sina aktiviteter, med och påverkar och 
förändrar det som omger henne. Detta perspektiv ger mig begrepp och 
verktyg som jag använder i analysen av de pedagogiska miljöer jag under 
forskningsprocessen varit en del av. Den etnografiska forskningsansatsen 
erkänner ett kunskapssökande inifrån ett givet sammanhang och under-
stryker tolkningens betydelse i vår förståelse av det vi möter.  

Min förståelse av det hermeneutiska perspektivet placerar kunskapssö-
kandet, tolkningen och förståelsen av det vi möter mitt i den värld vi be-
finner oss i. Det finns inget annat sätt att möta världen än i den tid och den 
kultur vi befinner oss i.   

För mig förenas en sociokulturell förståelse av utveckling och lärande, 
etnografi och hermeneutik i just synen på att se lärandet eller tillägnandet 
av det vi möter som en process genom vilken vi ökar vår förståelse av värl-
den. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv betraktar jag inte lärande som en 
enbart kognitiv företeelse som sker inom individen. Inte heller som något 
som endast sker vid specifika inlärningssituationer. För att förstå vad som 
stödjer eller förhindrar lärande har det därför varit nödvändigt att studera 
lärandet i sitt sammanhang.208 

Som etnografisk forskare har jag använt mig av olika forskningsmetoder 
för att nå denna kunskap. Detta angreppssätt brukar benämnas triangule-
ring. Min uppfattning är att detta angreppssätt lämpar sig väl i en studie 
som syftar till att bidra med kunskap som belyser olika aspekter av den 
funktion och plats musik kan ha i förskolan. För att nå denna kunskap har 
intervjuer, samtal, observationer, läsning av lokala arbetsplaner samt an-
vändandet av ett språktest för barn växelvis varit i fokus. 

För mig innebär mötet med fältet utifrån olika infallsvinklar en konkre-
tisering av den hermeneutiska bilden av tolkning som en rörelse mellan del 

                                                      
208 Dysthe, Olga. (red). (2001). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlittera-
tur. (s.9). 
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och helhet, eller mellan helhet och del. Studiet av detaljer ökar förståelsen 
för helheten och i upplevelsen av helheten får detaljerna mening.209 

Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet inom didaktisk forskning i Sverige har 
främst tagit intryck av Lev S. Vygotskij, men också av Aleksej N. Leontiev 
(1903–1979) och Aleksandr R. Lurija (1902–1977). Grunderna för deras 
utgångspunkter lades under 1920–30-talen vid Universitetet i Moskva. De 
arbetade med teoretiska resonemang som kom att benämnas kulturhisto-
risk teori, verksamhetsteori och senare också sociokulturell teori.210 Socio-
kulturell teoribildning har också sin grund i den amerikanska pragmatiska 
traditionen med John Dewey (1859–1952) och George Herbert Mead 
(1863–1931) som förgrundsgestalter.211 I Sverige har Roger Säljö,212 Gunil-
la Lindqvist213 och Leif Strandberg214 i stor utsträckning varit uttolkare och 
förmedlare av den sociokulturella teorin, och översatta från norska, också 
Olga Dysthe215 och Ivar Bråten.216 Det vill säga uttolkare som också nått ut 
utanför den akademiska världen. Dessa forskare och författare finns t.ex. 
med i litteraturlistor för kompetensutvecklingskurser som vänder sig till 
pedagoger i fortbildning. 

Det finns skillnader i vad som betonas inom de ovan nämnda teoribild-
ningarna, men utgångspunkten är att utveckling och lärande är beroende 
av varandra, och sker genom deltagande i sociala handlingar. Människans 
medvetande utvecklas i samspel med omgivningen, samhället och kulturen. 
Samtidigt som människan också påverkar och förändrar allt det som om-
ger henne. Lärande ses som ett socialt fenomen och varje individ antas vara 

                                                      
209 Aspers, Patrik. (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 
Malmö: Liber. (s.107). 
210 Claesson, Silwa. (2002). Spår av teorier i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  
211 Dysthe 2001 s.31. 
212 Säljö 2000. 

 Säljö, Roger. (2005). Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det 
kollektiva minnet. Nordstedts Akademiska Förlag.  
213 Lindqvist, Gunilla. (red). (1999). Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs 
pedagogiska psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Student-
litteratur. 
214 Strandberg, Leif. (2007). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklap-
par. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. 
215 Dysthe, Olga. (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur; 
Dysthe 2001. 
216 Bråten, Ivar. (red). (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 
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bärare av den kultur som tillägnats inom den sociala miljö man växer upp 
inom.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är lärande alltså något som ständigt på-
går i alla mänskliga aktiviteter. Det är inte något som försiggår bara inom 
institutionella sammanhang som förskola och skola, utan i alla aktiviteter 
som människor företar sig. Lärandet är både individuellt och kollektivt, 
och beroende av sociala situationer där tidigare erfarenhet utmanas och 
förändras och det är just samspelet mellan individ och kollektiv som är av 
intresse i ett sociokulturellt perspektiv. Mästar-lärlingtraditionen kan be-
skrivas som ett sociokulturellt undervisningssammanhang för lärande.217 
Den mindre kunnige, lärlingen, förväntas lära genom att ta del av hur den 
mer kunnige, mästaren, tar sig an det som ska utföras. Denna modell 
kopplas ofta samman med hantverksyrken men kan också användas för att 
beskriva hur lärande går till i andra sammanhang. Utgångspunkten är att 
människor lär av och med varandra. Också redskap, både fysiska och 
språkliga ses som avgörande resurser för lärande och utveckling. Redskap 
är precis som individer bärare av tidigare erfarenheter och kunskaper som 
integreras i verktygen och på så sätt förs vidare genom individers handling-
ar och kommunikation.218 

Det sociokulturella perspektivet tar alltså helt avstånd från att kunskap 
är något som finns utanför individen fritt från sammanhang och omedel-
bart tillgänglig för individen att plocka in. Istället uppfattas kunskap som 
något individen utvecklar i relation med omgivningen. Detta perspektiv 
understryker därmed att ett didaktiskt sammanhang inte endast påverkas 
av politisk styrning, uppsatta mål, tänkt innehåll eller genomförda meto-
der, utan också av de erfarenheter lärare och elever bär med sig från tidiga-
re situationer. Dessa erfarenheter har formats av våra upplevelser och 
känslor men också av de kulturella mönster vi socialiserats in i. Den emo-
tionella erfarenheten kan beskrivas som en sådan subjektiv reflektion av 
våra sociokulturella erfarenheter. Dessa varierade erfarenheter blir sedan 
resurser eller hinder i det ”didaktiska växelspel” som olika undervisnings-
sammanhang utgör.219  

                                                      
217 Jensen 2011 s.29. 
218 Säljö 2000 s.34. 
219 Stålhammar, Börje. (1995). Samspel. Grundskola – Musikskola i samverkan. En 
studie av den pedagogiska och musikaliska interaktionen i en klassrumssituation. 
Göteborg: Göteborgs universitet avdelningen för musikvetenskap. (s.253-254). 



58  ANNA EHRLIN  Att lära av och med varandra 
 

Språk och språkutveckling  
Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket ett redskap som utvecklas i ett 
socialt samspel mellan individer. Språket har också avgörande betydelse för 
tänkandet, och tanke och språk utgör på så sätt redskap som är beroende 
av varandra när vi lär och utvecklas.220  

Vygotskij ansåg att barnets språkutveckling inte är beroende av kognitiv 
utveckling, utan framförallt av den sociala miljö barnet lever i. Barnets 
förspråkliga kommunikation är från starten social och har funktionen att 
tillfredsställa psykiska, fysiska och sociala behov.221 Bruner och Haste222 
poängterar dock att det sociokulturella perspektivet på lärande även beak-
tar den naturligt nedärvda förmågan att lära sig språk som betydelsefull. 
Allt lärande är emellertid avhängigt av att det har en relation till ett socialt 
sammanhang.223 Språket fungerar först socialt, och införlivas sedan som 
ett redskap för tänkandet. När det lilla barnet talar för sig själv är det en 
övergång mellan yttre och inre tal. Det är en form av egocentriskt tal som 
flyttar in och får funktionen av tänkande. Vygotskij säger:224 

The history of the process of the internalization of social speech is also the 
history of the socialization of children´s practical intellect. 

För Vygotskij är språket alltså ett redskap, och en länk mellan människan 
och omvärlden. Det är genom språket människan kommunicerar med om-
givningen, och det är i det språkliga sociala samspelet som hon utvecklas 
och förändras i sitt tänkande och handlande.225 Barns möjlighet att utveck-
la sin begreppsförståelse utgör därmed också nyckeln till språkutveckling. 
Genom språket sätter vi ord på våra tankar och genom tanken formulerar 
vi underlag för vårt språk. Det är därför viktigt att små barn, tillsammans 
med andra barn eller vuxna, får erfarenheter som kan ge dem grund för 
språkutvecklingen.226 

Vygotskij227 intresserar sig också för människans förmåga att lära in ett 
främmande språk. Han ser skillnader i inlärningsbetingelser när ett barn 

                                                      
220 Knutagård, Hans. (2003). Introduktion till verksamhetsteori. Lund: Studentlitte-
ratur; Claesson, Silwa 2002. 
221 Vygotskij 1978 s.25.  
222 Bruner, Jerome och Weinreich-Haste, Helen. (1990). Making sence: the child’s 
construction of the world. London: Routledge. 
223 Vygotskij 1999 s.164-166. 
224 Vygotskij 1978 s.27. 
225 Lindqvist 1999. 
226 Bråten 1998 s.34-35. 
227 Vygotskij 1999 s.273. 
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lär modersmålet och när någon lär ett främmande språk, men också hur de 
gemensamma principerna i språken kan stärka varandra. Modersmålets 
semantiska sida finns som en resurs i inlärandet av ett främmande språk. 
Det faktum att språket beskrivs som tänkandets redskap, och att fler språk 
utgör ytterligare resurser för tänkandet, stärker antagandet att Vygotskij 
såg inlärning av flera språk som ett naturligt och mänskligt fenomen.228  

Eftersom kommunikationen mellan människor är central för utveckling-
en och lärande, är det ur ett sociokulturellt perspektiv angeläget att förstå 
hur kommunikativa miljöer ser ut. Skola och förskola är exempel på 
kommunikativa miljöer där barns möjligheter till aktivt deltagande i social 
interaktion blir avgörande förutsättningar för att lära och utvecklas. 

Situerat lärande och deltagande i handlingsgemenskaper 
Det sociokulturella perspektivet utgår från att kunskapen är situerad, vilket 
innebär att den är förbunden med ett sammanhang. Den mening kunska-
pen har i ett specifikt sammanhang måste dock kunna omvandlas till något 
meningsfullt också under andra omständigheter för att bli användbar även 
där. Begreppet situerad har tolkats lite olika, men har sin grund i Vygots-
kijs teori om att människor handlar, tänker och kommunicerar utifrån de 
erfarenheter de gjort och gör i de sociala sammanhang de är en del av. Det 
innebär att alla högre mentala funktioner har sitt ursprung i det sociala. 

Människan formas på så sätt i en växelverkan mellan yttre och inre pro-
cesser. Vygotskij använder begreppet internalisering för att beskriva dessa 
processer och exemplifierar detta resonemang med en situation där ett litet 
barn försöker nå något genom att sträcka sig efter det. När en vuxen upp-
fattar det som en önskan att nå, och hjälper barnet, blir pekandet så små-
ningom tecknet för att få något. Handlingen i det sociala har nu fått en 
inre representation, ett tecken i barnets kommunikationsrepertoar. Vygot-
skij229 säger: 

An interpersonal process is transformed into an intrapersonal one. Every 
function in the child´s cultural development appears twice: first, on the so-
cial level, and later, on the individual level, first between people (interpsy-
chological), and then inside the child (intrapsychological).  

Begreppet internalisering har tolkats på lite olika sätt och följts av nya 
begrepp som syftar till att ännu tydligare beskriva lärande som en pågåen-

                                                      
228 Øzerk, Kamil. (1998). Vygotskij i tvåspråkighetsforskningen.I: Bråten, I. (red). 
(1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. (s.140). 
229 Vygotskij 1978 s.57. 



60  ANNA EHRLIN  Att lära av och med varandra 
 

de process i människans vara i världen. Lave och Wenger,230 Dreier231 
samt Säljö232 är kritiska till begreppet internalisering eftersom de menar att 
det indikerar en uppdelning mellan det yttre och det inre. En uppdelning 
som de faktiskt anser är oförenlig med ett sociokulturellt perspektiv, som 
ser individen som integrerad i sociala praktiker. Bråten233 menar emellertid 
att Vygotskijs bruk av begreppet internalisering har innebörden att det som 
finns utanför individen också finns inom henne i form av inre psykologiska 
processer. Och att: ”individen bör uppfattas som internaliserad kultur.”  

Säljös poäng är att om kunskap förstås som internaliserad kan det upp-
fattas som om individen tagit till sig något nytt som därmed ersätter tidiga-
re uppfattningar. Säljö menar därför att termen appropriering, som har 
innebörden att lärande är en process, därför är bättre. Det betyder att nya 
tankar och sätt att handla läggs till de befintliga, och utökar handlingsre-
pertoaren. Nya erfarenheter blir sedan resurser att använda i andra situa-
tioner och sammanhang. Säljö234 håller före att all handling och kommu-
nikation är bunden till speciella situationer eller verksamheter men att: 

Det som händer när vi lär är att vi skaffar oss förmågan att handla med nya 
intellektuella och fysiska redskap som allt mer kompetenta aktörer inom en 
ny verksamhet.  

Dreier235 poängterar också han att lärande innebär att tänkande och hand-
lingsrepertoar breddas på ett sätt som gör det möjligt att möta framtida 
situationer på ett nytt sätt. Han beskriver att lärande är detsamma som att 
tillägna sig ett handlande eller en uppfattning som går att omsätta i olika 
situationer. Det innebär att den mening kunskapen hade i ett sammanhang 
också måste kunna omvandlas till något meningsfullt även under andra 
omständigheter. 

Lave och Wenger236 som arbetat med att utveckla teorin om lärandet 
som situerat, eller som knutet till sociala praktiker slår fast att praktiken är 
själva grunden för lärandet. Lärandet är att betrakta som en integrerad del 
av en social praktik. I dessa praktiker utvecklas människan och förändrar 

                                                      
230 Lave och Wenger 1991 s.47. 
231 Dreier, Ole. (2000). Lärande som förändring av personligt deltagande i sociala 
kontexter. I: Nielsen, Klaus och Kvale, Steinar. (red). (2000). Mästarlära. Lärande 
som social praxis. Lund: Studentlitteratur. 
232 Säljö 2000 s.150-152. 
233 Bråten 1998 s.16. 
234 Säljö, 2000 s.152. 
235 Dreier 2000 s.89. 
236 Lave och Wenger 1991. 
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därmed också sin identitet. De för in begreppet legitimate peripheral parti-
cipation, legitimt perifert, eller yttre deltagande, som en beskrivning av 
denna lärandeprocess. De menar att istället för att se lärandet som interna-
liserat bör det beskrivas som en rörelse från ett deltagande i det yttre av en 
social praktik till deltagande som en fullvärdig deltagare som behärskar 
den sociala praktiken. Under denna lärandeprocess förändras det individu-
ella tänkandet, men också den gemensamma praktiken som individen är en 
del av. Lärande som ett ökat deltagande i olika gemenskaper tar hänsyn till 
att allt agerande i en praktik, inte bara det som är tänkt som instruktioner 
utan allt som sker där har betydelse för utveckling. 

När lärande beskrivs som ett förändrat deltagande i handlingsgemen-
skaper involverar det hela individen. Lave237 menar att det fundamentala 
för människan är att skapa sin identitet, och att hon förverkligar detta 
genom att delta i sociala processer. Lärandet sammankopplas därför med 
vad en individ är och blir i lärandeprocessen. Genom att delta mer och mer 
förändras individen och också dennes position i handlingsgemenskapen. 
Lave och Wenger238 använder begreppet a community of practice, en hand-
lingsgemenskap, för att beskriva deltagande i olika gemenskaper som ett 
sätt att lära.239 A community of practice definieras som: 

…a set of relations among persons, activity, and world, over time and in re-
lation with other tangential and overlapping communities of practice. A 
community of practice is an intrinsic condition for the existence of knowl-
edge, not least because it provides the interpretive support necessary for 
making sense of its heritage. 

Wenger240 har arbetat vidare med teorin om situerat lärande och fokuserar 
då på begreppet communities of practice. I sin utveckling av teorin vill han 
framförallt uppmärksamma kopplingen mellan lärande och handling i 
gemensamma praktiker. Wenger241 menar att lärandet är motorn för vårt 
handlande och att handlandet är följden av det vi lärt, och därför det cen-
trala i alla sociala praktiker. Det förändrar vår förmåga att handla, och 
eftersom vi hela tiden antas lära i de sammanhang vi befinner oss i är det 
svårt att uttala sig om att det ena eller det andra har lett till lärande. Det 

                                                      
237 Lave, Jean. (2000). Lärande, mästarlära, social praxis. I: Nielsen, Klaus och 
Kvale, Steinar. (red). (2000). Mästarlära Lärande som social praxis. Lund: Student-
litteratur. (s.60). 
238 Lave och Wenger 1991 s.98. 
239 Lave och Wenger 1991 s.95. 
240 Wenger 1998.  
241 Wenger 1998 s.96. 
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blir istället mer fruktbart att uppmärksamma hur olika praktiker möjliggör 
lärande. Wenger242 säger: “…there is a profund difference between viewing 
educational design as source or cause of learning and viewing it as a re-
source to a learning community”. Grunden till lärandet ligger i samspelet 
mellan människorna i handlingsgemenskapen och Wenger243 lyfter fram 
fyra komponenter som han ser är karakteriserande för lärande i sociala 
praktiker där lärandet visar sig som: 

 

1. ett tillägnande av nya erfarenheter 
2. deltagande i den aktuella gemenskapen 
3. individuell utveckling 
4. ökad kompetens att kunna bidra i den aktuella praktiken 

 

Min uppfattning är att allt som sker inom ramen för en förskolas verksam-
het påverkar handlingsgemenskapen jag har emellertid koncentrerat mig på 
att analysera hur just musikaktiviteter möjliggör delaktighet, definierat 
utifrån Lave och Wengers begrepp legitimt yttre deltagande. Det innebär 
att jag ser lärande som en utveckling från att vara nybörjare till att bli en 
kompetent medlem i en handlingsgemenskap. Jag använder Wengers fyra 
ovan beskrivna komponenter för att urskilja hur lärandet i de aktuella 
handlingsgemenskaperna gestaltar sig.  

Min utgångspunkt är att utveckling och lärande är en pågående process 
som får sin näring från den omgivande kulturen och tar också stöd av Ro-
goff244 som menar att:  

…people transform through their ongoing participation in cultural activities, 
which in turn contribute to changes in their cultural communities across 
generations. 

Med ett hermeneutiskt språkbruk kan utveckling och lärande beskrivas 
som en växelverkan mellan helhet och del. Kulturen som omger människan 
utgör helheten och människan är en del av den. Men samtidigt som männi-
skan är en del av den omgivande kulturen är hon också medskapare av 
den. Helheten och delarna är på så sätt beroende av varandra. Bruner som 
har en kulturpsykologisk utgångspunkt säger:245 
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Det finns inget som är kulturfritt, lika lite som individerna bara är spegling-
ar av den kultur de lever i. Det är interaktionen mellan dessa poler som ger 
de individuella tankarna ett gemensamt drag och samtidigt ingjuter en viss 
oförutsägbarhet i en kulturs levnadssätt, tankar och känslor. 

Den nära utvecklingszonen 
Ett annat begrepp hämtat från Vygotskij, The zone of proximal develop-
ment, ZPD, den nära utvecklingzonen, är centralt när det gäller undervis-
ning och lärande, och har tolkats på olika sätt.246 En utgångspunkt för 
tolkningen av den nära utvecklingszonen fokuserar på förhållandet mellan 
vad en individ kan utföra på egen hand och vad samme individ kan utföra 
med hjälp av någon som kan mer.247 Begreppet kan också tolkas som skill-
naden i en individs vardagliga kunskap och vetenskaplig kunskap. Eller 
annorlunda utryckt, som den kunskap som är aktiv och ägd av en individ, 
och den kunskap som förmedlas till individen genom instruktioner. Det 
kan också beskrivas som skillnaden mellan det dagliga erfarandet och den 
kulturella kunskap som finns i den sociohistoriska kontexten. Denna tolk-
ning är baserad på Vygotskijs tankegångar kring vardaglig och vetenskap-
lig kunskap.248 En tredje tolkning beskriver förhållandet mellan individens 
dagliga aktiviteter, och den form av sociala aktiviteter som genereras kol-
lektivt i hela den sociala världen, också bortom de pedagogiska kontexter-
na.249 Ett exempel kan vara mänsklig kommunikation. Genom att kommu-
nicera med andra lär man sig inte bara att kommunicera, utan också kultu-
rellt relevanta sätt att vara, känna och utföra handlingar på.  

Vygotskij menade att ett barn kan mer än vad man kan uppfatta i dess 
självständiga handlande, ”… i samarbete kan barnet alltid göra mer än det 
kan på egen hand,”250 och vidare att: ”Det barnet idag kan göra i samarbe-
te kommer det imorgon att kunna göra självständigt.”251 Genom att imite-
ra någon som kan mer flyttar barnet gränsen för vad det kan utföra själv. 
När ett barn härmar någon är det ett sätt att tillägna sig det nya, och till-

                                                      
246 Lave och Wenger 1991 s. 48-49; Lindqvist 1999 s.279-282. 
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sammans med någon som kan mer, skapas förutsättningar för att senare 
kunna utföra samma sak också självständigt. Vygotskij 252 säger:  

Children can imitate a variety of actions that go well beyond the limits of 
their own capabilities. Using imitation children are capable of doing much 
more in collective activity or under the guidance of adults. 

Vygotskij253 understryker dock att barnet bara kommer att ta till sig det 
som är möjligt utifrån sin kapacitet, och säger: 

Bara den inlärning som springer före utvecklingen och drar den med sig är 
bra i barndomen. Men man kan bara lära barnet sådant som det redan har 
förmåga att lära sig. Inlärningen är möjlig när det finns möjlighet att imite-
ra. 

Han vänder sig emot att undervisningen tar sin utgångspunkt i diagnoser 
och tester som visar vad barnet kan utföra självständigt här och nu. Det 
som är intressant är vilken utvecklingsmöjlighet som står för dörren. Det 
barnet kan utföra, med stöd av någon som kan mer, är den nivå som un-
dervisningen ska inrikta sig på. Centralt i det teoretiska resonemanget om 
den nära utvecklingszonen är också att undervisning och inlärning är 
sammanflätade med varandra, och en förutsättning för barnets utveckling. 
Utveckling följer så av inlärning och undervisning, inte tvärt om. I det här 
antagandet ställer sig Vygotskij kritisk till den teori Jean Piaget lade fram 
om barnets utveckling, beskriven i bestämda stadier där inlärningsmöjlig-
heter i stort sett är omöjliga, och undervisning utanför barnets aktuella 
utvecklingsnivå är bortkastad. Piaget teori hör till den konstruktivistiska 
teoribildningen. Han var biolog, psykolog och filosof och fokuserade sin 
forskning kring hur det enskilda barnet själv konstruerar och skapar för-
ståelse. Hans teori översattes till engelska och svenska med början under 
1940-talet, men uppmärksammades inte nämnvärt förrän under 1960-
talet. Denna teori kom senare att påverka lärarutbildning och läroplans-
skrivningar i Sverige framförallt under 1980-talet.254 Piaget beskriver 
lärande som en kognitiv process som tar form inom varje människa och 
som leder fram till en personlig konstruktion av omvärlden. Barnets ut-
veckling antas följa olika stadier och först när ett barn uppnått en viss 
mognad är det redo för att lära och utvecklas inom detta stadium. Innan 
barnet har kapacitet för en viss nivå i tänkandet eller utvecklat en viss för-
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måga är det ingen idé att ödsla tid på att undervisa på den nivån.255 Under-
visning betraktas dock som viktigt och ska underlätta lärandet. Piaget ute-
sluter inte att begåvning och stimulans från omgivningen till viss del kan 
påverka när ett barn mognar, men slår fast att utvecklingsstadier sätter 
gränser och styr barnets biologiska utveckling.256  

Vygotskij motsätter sig alltså att undervisning ska styras av barnets ut-
veckling och menar istället att: 257 

Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets utveckling utan mot 
morgondagen. Endast då kan den i inlärningsprocessen väcka till liv de ut-
vecklingsprocesser som för närvarande ligger inom ramen för den närmaste 
utvecklingszonen.  

Flera uttolkare av Vygotskij258 har, som vi sett, utvecklat synen på lärande 
som ett deltagande i sociala miljöer, i stället för att se på lärande som en 
kognitiv process som tar plats inom individen. Bruner m.fl.259 260 använder 
t.ex. begreppet scaffolding, som bokstavligt betyder byggnadsställning, för 
att beskriva hur föräldrar stöttar och korrigerar sina barn under den tidiga 
språkutvecklingen. Wertsch261 brukar begreppet intersubjektivitet för att 
visa att lärande har med samarbete att göra och menar att lärande sker när 
deltagare interagerar och kan nå fram till samma uppfattning av en situa-
tion. Det innebär att det först är när ett samförstånd uppnåtts som den 
lärande har möjlighet att ge upp sitt eget sätt att se på problemet, och gå 
vidare till ett annat. Rogoff262 poängterar att också den interaktion som 
inte har instruerande som målsättning påverkar människors utveckling och 
använder därför begreppet guided participation. Lave och Wenger263 har 
                                                      
255 Claeson 2007 s.25-27. 
256 Elkind, David. (1983). Barn och unga i Piagetspsykologi. Stockholm: Natur och 
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också tolkat att begreppet den nära utvecklingszonen bara tar hänsyn till 
strukturerad undervisning och poängterar att de vill: 

…place more emphasis on connecting issues of sociocultural transformation 
with the changing relations between newcomers and old-timers in the con-
text of a changing shared practice.  

De menar att begreppet legitimate periperal participation bättre fångar in 
lärandet som något ständigt pågående.  

Jag uppfattar att skiljelinjerna i hur begreppet den närmaste utvecklings-
zonen har tolkats kan kopplas till huruvida det inkluderar alla sociala akti-
viteter människan är involverad i eller endast ska förknippas med under-
visningssammanhang. Jag använder mig av begreppet den nära utveck-
lingszonen som ett redskap för att förstå den utvecklingspotential som 
ligger i samarbetet mellan den som kan mer och de som kan mindre oavsett 
om det finns ett uttalat pedagogiskt syfte med en aktivitet eller inte. På så 
sätt väljer jag att placera in den nära utvecklingszonen som ett analysverk-
tyg i de handlingsgemenskaper jag studerat. Förskolorna är strukturerade 
pedagogiska miljöer, men allt som sker på en förskola har inte ett uttalat 
pedagogiskt syfte. Likväl menar jag att allt som sker där har betydelse för 
barnens lärande. Detta lärande finner, i en ständigt pågående process, stöd 
av andra och de redskap som finns tillgängliga i den handlingsgemenskap 
som förskolorna utgör. 

Etnografi 
Det finns inte något enkelt och enhetligt sätt att beskriva etnografi. Det är 
en samlande benämning för en kvalitativ forskningsansats där forskaren 
tillbringar tid tillsammans med de människor som ingår i studien, i den 
miljö där de befinner sig. Individer och deras handlingar studeras alltså i 
vardagliga praktiker och förstås utifrån det sammanhang de ingår i, och 
fokus ligger på att upptäcka och tolka inte i att bevisa något.264 Forskning 
med en sådan kvalitativ ansats utgår från att världen upplevs på olika sätt 
av människor, och att det därför finns flera bilder av det vi kallar verklig-
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264 Garsten, Christina. (2004). Etnografi. I: Gustavsson, Bengt. (red.). (2004). Kun-
skapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur. (s.146). 
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het.265 Dessa olika bilder och beskrivningar tolkas i den etnografiska forsk-
ningsprocessen i samspel med de människor forskaren möter.266 

Det som under utvecklingen av etnografisk forskning kommit att bli 
grundläggande, är övertygelsen att för att förstå människors sätt att leva 
och handla, krävs det att man deltar i detta på plats.267 En etnografisk stu-
die löper därför också över tid, och trots att det råder delade meningar om 
hur mycket tid forskaren ska avsätta på plats, eller som det ofta benämns 
inom etnografin, på fältet, så handlar forskningen om att fånga mer än 
ögonblicksbilder. För att förstå hur en verklighet beskrivs och tolkas av de 
inblandade krävs det därför att forskaren tillbringar en period av tid på 
fältet.268 Det etnografiska forskningsarbetet kan också beskrivas som en 
dialog mellan olika perspektiv,269 de studerades röster, forskarens och de 
teorier som används för att förklara. Forskningen kastar på så sätt ljus 
över den studerade verkligheten från olika infallsvinklar. I litteratur som 
beskriver etnografisk forskning framgår tydligt att etnografi inte ska in-
skränkas till att ses som en samling forskningsmetoder som kombineras i 
ett insamlande av data. Istället innebär det att forskaren genom att delta på 
olika sätt, på djupet försöker förstå de praktiker och de människor som 
studeras.270  

Triangulering och datainsamlingsmetoder 
Triangulering innebär som tidigare nämnts att forskaren med hjälp av oli-
ka metoder följer upp och stämmer av den empiri som samlats in på fältet, 
vilket ger en möjlighet till en vidgad tolkningshorisont. I den här avhand-
lingen omfattas trianguleringsprocessen av jämförelser av datamaterial från 
intervjuer, samtal, observationer, läsning av lokala verksamhetsplaner och 
ett språktest. De olika metoder som kombinerats kan beskrivas som red-
skap för materialinsamling. Olika metaforer som redskap, verktyg och 
instrument har också använts för att beskriva forskaren under forsknings-
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processen.271 272 273 Dessa metaforer illustrerar att forskaren på olika sätt 
måste använda sig av sig själv i kunskapssökandet. För mig innebär det att 
klargöra att min nyfikenhet, min förförståelse, mötet med tidigare forsk-
ning samt mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter har påverkat 
tolkningsprocessen och hjälpt mig att förstå berättelser och händelser ut-
ifrån andra perspektiv än de inblandades. Min strävan har varit att vara 
lyhörd både under fältstudier och under analysfaser av insamlat material. 
En lyhördhet som för mig inneburit att försöka förstå de inblandades per-
spektiv, men samtidigt också vara kritisk till utsagor och upplevelser. 

Deltagande observation är ett samlande begrepp för olika metoder som 
möjliggör deltagande i en social verklighet.274 I mitt fall har det inneburit 
att jag under drygt två år, mellan hösten 2007 till våren 2010, på olika sätt 
deltagit i tre förskolors verksamheter. Genom intervjuer har jag tagit del av 
berättelser från olika yrkeskategorier vid de aktuella förskolorna. Barnen i 
de olika förskolegrupperna har deltagit i ett språktest. Förskolornas lokala 
arbetsplaner har också bildat underlag för förståelse. Därtill har jag konti-
nuerligt funnits på plats för observationer av de olika verksamheterna. 
Under studiens gång har på detta sätt olika infallsvinklar sökts för att för-
stå förskolornas verksamheter. Redan från början formade naturligtvis 
också de föreställningar jag bar med mig in i studien mitt sökande, och 
utgjorde den horisont från vilken jag gjorde mina första tolkningar. Denna 
horisont vidgades efter hand i mötet med fältet, och hjälpte mig att upp-
täcka nya saker i mitt material, vilket därmed gav mig flera tolkningsmöj-
ligheter. Ett exempel är hur intervjuerna med personalen på avdelningarna 
klargjorde vikten av att också intervjua cheferna på förskolorna. Studien 
har gjort det möjligt att: upptäcka intentionen med verksamheten, ta del av 
den upplevda verkligheten, få upplevelser i den observerade verkligheten, 
och därmed nå förståelse av en möjlig verklighet.275 Min målsättning har så 

                                                      
271 Ely, Margot. (1993). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom 
cirklar. Lund: Studentlitteratur. (s.96). 
272 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forsknings intervjun. Lund: Studentlitte-
ratur. 
273 Stensmo, Christer. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduk-
tion. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. (s.120). 
274 Wolcott 2008; Ely 1993; Stensmo 2002. 
275 Nielsen Frede. V. (1997). Den musikpædagogiske forskningens territorium: 
hovedbegreber og distinktioner i genstandsfeltet. I: Jørgensen, Harald; Nielsen, 
Frede V och Olsson, Bengt. (1997). (red.). Nordisk musikkpedagogisk forskning – 
Årbok 1997. 

 



 ANNA EHRLIN  Att lära av och med varandra  69
 

varit att nå bortom det som tagits för givet, och som finns inbyggt i både 
ord och handlingar. 

Etnografi och hermeneutik möts i tolkning och reflexivitet 
Att tolka har avgörande betydelse inom etnografin. Som forskare bidrar 
jag genom min tolkning, med ett vetenskapligt perspektiv av verksamheten. 
Min fortlöpande tolkning av det jag mött på fältet har fört forskningspro-
cessen framåt och vidgat mitt perspektiv. I inledningen av studien var min 
egen förförståelse den huvudsakliga horisont från vilken jag tolkade det jag 
mötte. Under studiens gång har mötet med människorna på de olika för-
skolorna och de praktiker de är en del av vidgat min horisont. Under det 
pågående analysarbetet har förståelsen fördjupats, men också utmanats av 
kritisk läsning. Ödman276 beskriver förutsättningen för tolkningsprocessen 
på följande sätt. 

Som jag uppfattar saken är det alltså med utgångspunkt från denna belä-
genhet – att vi är i världen och själva konstituerar världen – som vi tolkar 
och förstår; alltså med utgångspunkt från att vi har en omvärld omkring 
oss, vars innebörd vi tolkar och som inverkar på vår världsbild, samtidigt 
som vi interagerar med medmänniskor, som delger oss sin bild av världen 
och som vi i vår tur responderar på. Likaså tolkar och förstår vi med ut-
gångspunkt från egna erfarenheter och egna bilder av oss själva i världen. 

Bjurström277 menar att en beskrivning av etnografisk forskning bör förskju-
ta tyngdpunkten mot det hermeneutiska, vilket innebär att vi ständigt kan 
förstå oss som inneslutna i en tolkningsprocess. Med ett hermeneutiskt 
språkbruk beskrivs tolkningsförfarandet som en pendling mellan förståelse 
av en del i förhållande till dess helhet och tvärt om, eller som en växelver-
kan mellan förklaring och förståelse. Det kan också beskrivas som en cir-
kulär rörelse eller som en spiral som ger en bild av hur vår förförståelse 
påverkar vår tolkning av det vi möter, och hur vi ständigt omskapar vår 
förståelse.278 Bjurström279 menar att hermeneutiken genom dessa bilder ger 
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forskaren redskap att se och bli medveten om sin egen påverkan i forsk-
ningsprocessen, han säger:  

Den etnografiska arbetsprocessen är därmed innesluten i tolkningar från 
början till slut. Ja, med nödvändighet föregås och efterföljs den också av 
tolkningar. Hermeneutiskt sett måste etnografen därför förhålla sig reflexivt 
till att det etnografiska arbetet bygger på och genomsyras av tolkningar. 

Det som skiljer de tolkningar vi gör vardagligt från det vetenskapliga arbe-
tet är just medvetenheten, reflexiviteten och stävan efter att nå djupare i 
tolkningsprocessen. Det etnografiska kunskapssökandet liknar alltså det 
vardagliga kunskapandet men genom ett hermeneutiskt perspektiv på tolk-
ning blir tolkandet medvetandegjort.  

Förförståelse och tolkning 
Hans-Georg Gadamer (1900–2002) menade att tolkning är en form av 
traditionsförmedling och att vi alltid är en del av en gemenskap både 
lokalt, nationellt och globalt och att det endast är utifrån detta vi kan för-
stå vår värld.280 Det bekanta är den tradition vi befinner oss i och den ut-
gör vår egen horisont. När vi öppnar oss för det obekanta kan vi se oss 
själva och det obekanta i förhållande till varandra och på så sätt få en vid-
gad vy och öka vår kunskap.281 Gadamer beskriver att öppenheten mot det 
okända kan vidga vår horisont och få den att smälta samman med andra 
horisonter och att det är i denna horisontsammansmältning vi får ny kun-
skap. Något som är avgörande i denna hermeneutiska syn är att männi-
skan är historisk och därför bara kan tolka sin värld utifrån den gemen-
skap eller tradition hon lever i. Vår egen historia finns på så sätt alltid med 
i våra tolkningar, och detta benämner Gadamer verkningshistoria.282  

Paul Ricoeur (1913–2005) beskriver att tolkning är det som sker mellan 
förklaring och förståelse.283 Att tolka innebär att både förklara och förstå. 
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Förklaringen står inte för sig själv utan förutsätter att någon har förstått 
och tolkat. Ricoeur284 säger:  

Människan är just sådan att hon samtidigt tillhör orsaksmässighetens rike 
och motivationens rike, alltså både förklaringen och förståelsens domäner.  

När Ricouer diskuterar hur människor tolkar och skapar mening utgår han 
från begreppen tid, narrativ och mimesis. Ricoeurs tankar om relationen 
mellan tid och narrativ kan beskrivas som en variant av den hermeneutiska 
cirkeln. För att förstå världen och sig själv knyter individen samman en-
skilda händelser, delar, genom en narrativ kronologisk dimension. Våra 
individuella erfarenheter tolkas med andra ord inom större sociokulturella 
narrativ och strukturer.285 

Mimesis som, i Ricoeurs tolkning, ungefärligt betyder ny gestaltning, de-
las in i tre faser. Den första fasen, prefigurationen är vår förförståelse, det 
vi har med oss. Det är inifrån denna vi kan tolka och förstå det vi möter. 
Vi har ingen möjlighet att sätta parentes runt vår förförståelse. Nästa fas är 
konfigurationen, när vi gör en gestaltning av det vi möter. Vi möter något 
nytt och genom vår förförståelse tolkar vi det vi möter och skapar förståel-
se för det. Det kan t.ex. vara i när vi läser en text och gör en tolkning av 
den. Mimesis tredje fas refiguration, är tillägnandet. Det är en beskrivning 
av hur vi förändrats under mötet med det obekanta och därigenom kommit 
till nya insikter.286 287 Genom den mimetiska färden har vi ökat vår förstå-
else av världen. Min uppfattning är att denna trestegsresa kan användas 
som en bild av min forskningsprocess. Den startade i min förförståelse, 
gick vidare i mötet med fältet, genom inhämtandet och bearbetningen av 
det främmande, och avslutades i den nya förståelse som mötet givit.  

Ricoeur lyfter också fram betydelsen av att vara kritisk till olika tolk-
ningar, och betonar nödvändigheten av att distansera sig från dem. Detta 
benämns misstankens hermeneutik.288 Som människor socialiseras vi, som 
tidigare beskrivits, in i den tid och det sammanhang vi befinner oss i. Det 
innebär att vi bär med oss omedvetna synsätt och värderingar som påver-
                                                      
284 Ricoeur 1993 s.83. 
285 Georgii-Hemming, Eva. (2007). Hermeneutic Knowledge: Dialogue between 
experiences. Research Studies in Music Education. December 2007 29:1(s.13-28). 
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tidsålder. I: Selander, Staffan och Ödman, Per-Johan (2004). (red). Text och Exi-
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kar hur vi tolkar det vi är en del av. Den vetenskapliga tolkningsprocessen 
bör därför vara ett reflekterat ställningstagande som öppnar för kritik, där 
misstanke innebär ett mer kritiskt perspektiv på den egna tolkningen och 
förklaringen. Kristensson Uggla289 uttrycker det på följande sätt:  

Utifrån ett reflekterande subjekt som orienteringspunkt skapas möjlighet för 
det metodiska arbetets kritiska distans men ändå göra rättvisa åt att männi-
skan är en inkarnerad existens som befinner sig i en värld av ömsesidiga re-
lationer. 

Med ett hermeneutiskt förhållningssätt till forskningsprocessen blir det 
alltså till att börja med nödvändigt att beskriva vår förförståelse, det är 
inifrån den tolkningen görs. Att synliggöra förförståelsen är som jag ser det 
att öppna för kritik och utmana både prefigurationen och konfigurationen. 
Det öppnar för en kritisk hållning också till refigurationen, och klargör 
något både för forskaren men också andra hur den nya gestaltningen av 
förståelsen uppnåtts. 

Hermeneutiken ger mig så en teoretisk förankring till tolkningen i forsk-
ningsprocessen, vilket är nödvändigt eftersom en etnografisk studie från 
början till slut bygger på tolkningar.  

Ehn och Klein beskriver denna insikt som forskarens ”medvetenhet om 
sin egen medvetenhet”290 eftersom forskaren är en del i forskningsproces-
sen och därför påverkar det som sker. Detta är ofrånkomligt men bör alltså 
göras synligt i forskningstexten. De menar att när forskaren erkänner sig 
själv och den andre som medskapare i forskningsprocessen erkänns också 
det dialektiska i kunskapssökandet. Ehn och Klein säger: ”Det blir svårare 
att reducera den Andre till enbart `meddelare´, om man ser honom eller 
henne som medaktör i en gemensam konstruktion av den verklighetsbild 
som skapas under fältarbetet.”291 En etnografisk studie kräver därför också 
att forskaren ger en beskrivning av sammanhanget och miljön för att ge 
läsaren den bakgrund tolkningarna är gjorda i. Wolcott292 lyfter också 
fram att en sådan beskrivning är nödvändig för att läsaren ska kunna för-
stå de tolkningar som forskaren gjort.  

Själva skrivprocessen kan ses som problematisk eftersom den kommer 
att påverka hur forskningen tolkas av andra. Hammersley och Atkinson 
                                                      
289 Kristensson-Uggla, Bengt. (1999). Kommunikation på bristningsgränsen. En 
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menar att: ”How we write about the social world is of fundamental impor-
tance to our own and others interpetations of it.”293 Genom språket för vi 
en dialog både med oss själva och med läsaren av vår text.294 I vårt sätt att 
uttrycka oss ligger redan en tolkning som sedan när den tas emot av en 
läsare tolkas på nytt. Möjligheten att förmedla förståelse genom tolkning 
ligger därför delvis i att vara tydlig i det språkliga uttrycket, därför att 
tolkningen slutligen måste kunna kontrolleras och prövas av mottagaren.295 
Det språkliga uttrycket är ett sätt att abstrahera förståelsen av världen. 
Den förståelsen kommer vi åt genom språket och vår tolkning av både tal 
och text.296 

I min forskarroll upplevde jag att min bakgrund som grundskolelärare i 
någon mening gjorde att jag kände mig ganska hemma i den pedagogiska 
miljö förskolorna utgjorde. I samma stund kände jag mig som en resenär i 
ett främmande land när jag kom till platsen där förskolorna ligger. Jag har, 
som tidigare beskrivits, arbetat som grundskolelärare för årskurserna 1 till 
6 på en liten landsortsskola där nästan varje barn har svenska som mo-
dersmål, och där flera familjer har sitt ursprung inte bara i Sverige, utan 
också i det lokala samhället. Nu mötte jag en pedagogisk verksamhet som 
riktade sig mot yngre barn, och som bedrevs i ett område där istället näs-
tan alla barn har ett annat modersmål än svenska. Där hade också de flesta 
familjer sitt ursprung i ett annat land än Sverige. Allt detta var också 
mycket påtagligt eftersom de människor jag mötte när jag klivit av lokal-
trafiken vid de olika förskolorna, ofta talade ett annat språk än svenska 
med varandra. Väl inne på förskolorna talades svenska, men i flera fall 
med en brytning eller en accent som vittnade om att talaren hade ett annat 
modersmål. Detta var en helt annan miljö än den jag varit pedagog i.  

Jag behövde fundera över vad jag tog för givet i verksamheten, vad jag i 
den på ett sätt kända, men också främmande miljön försökte gripa tag i 
som självklarheter. Aspers297 varnar för att det alltid finns en risk att man 
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inte problematiserar verkligheten när man tror sig vara bekant med den, 
utan istället okritiskt ser den på det sätt som de inblandade gör. Det krävde 
att jag försökte förstå vad jag riskerade att inte ifrågasätta. En sådan sak 
var de genomtänkta beskrivningarna av arbetssätten på förskolorna. Erfa-
renheten av en pedagogisk miljö som skolan, har dock medfört att jag inte 
utgått från att det som sägs har samma betydelse för alla på förskolan, eller 
för mig. Min yrkesverksamma tid som lärare har naturligtvis inneburit att 
jag varit delaktig i utveckling och planering av verksamhet och undervis-
ning, och ibland lades mycket tid ned under fortbildningsdagar, i arbetsla-
get och enskilt på att formulera sig kring utvecklingen av vår verksamhet. 
Vi kunde tydligt formulera mål, och hade flera förslag på hur vi skulle nå 
fram, men trots detta genomsyrades inte alltid det praktiska arbetet i un-
dervisningen av samma övertygelse. Talet om verksamheten, och handling-
en gick inte alltid hand i hand. Det faktum att jag studerat förskolorna ur 
olika perspektiv har gett mig möjligheten att belysa verksamheten från 
olika håll. På så sätt har också min förförståelse av det som beskrivits hela 
tiden utmanats och nya infallsvinklar öppnats. Fokus har varit att uppfatta 
meningen i det som verbaliserades i ord och text och som på olika sätt 
sedan omsatts i handling. Genom att kombinera intervjuer och observatio-
ner har jag öppnat upp för att meningen inte bara finns i ordet utan också i 
handlingen och i det visuella uttrycket.298  

Subjektivitet och objektivitet 
Som etnografisk forskare är det ingen tvekan om att jag tagit fasta på san-
ningen i det subjektivt beskrivna och upplevda. Den existentiella hermene-
utiken299 har grund i detta ontologiska ställningstagande att vi är en del av 
den värld vi samtidigt försöker förstå. För mig som etnografisk forskare 
bidrar hermeneutiken med förståelse och förklaring till den etnografiska 
ansatsens förutsättningar och ramar.300 

I antagandet att vi är en del, och hela tiden medskapare, av det vi kallar 
verklighet kan våra förklaringar alltid betraktas som subjektiva. Det finns 
inget som är objektivt och utanför oss själva. Hur vi än tar oss an projektet 
att förstå verkligheten kommer det att handla om en tolkning av den. Ock-
så när vi gör exakta mätningar av något gör vi sedan tolkningar av det 
resultat som framkommer, och dessa tolkningar är således också subjekti-
va. Ökad förståelse av ett fenomen måste helt enkelt sökas på det sätt som 
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bäst lämpar sig för att ge svar på de frågor som ställts, och inte i en strävan 
efter något som kan beskrivas som en objektiv bild. Den blir omöjlig att 
åstadkomma med ett hermeneutiskt perspektiv på sanning och verklig-
het.301  

När intresset riktar sig mot en specifik miljö, eller en speciell företeelse, 
hur denna upplevs och beskrivs av ett mindre antal individer, blir tolkning-
en av detta inte mer subjektiv än om studien omfattat ett mycket stort an-
tal individer. Möjligheten till att kunna generalisera ett resultat blir intres-
sant, snarare än idén om ett objektivt resultat. I en strävan att förstå det 
unika kan kunskap nås som även går att jämföra med andra verkligheter 
och som då också kastar nytt ljus över dessa. Förståelsen av det konkreta, 
t.ex. i en pedagogisk verksamhet, kan sedan hjälpa oss att föra mer ab-
strakta resonemang om detta, och på så sätt generaliseras resultatet. 

Det etnografiska forskningsresultatet bör vila på en välgrundad överty-
gelse som vaskats fram genom ett systematiskt sökande efter den mest 
övertygande tolkningen i den unika situationen. Att tolka hermeneutiskt 
innebär för mig att acceptera ett sanningsanspråk som inte fordrar en slut-
giltig sanning, utan som öppnar upp för att just den tolkning som gjorts 
beskriver verkligheten som den framträtt i mötet mellan mig och fältet. 
Selander och Ödman302 menar att hermeneutiken erbjuder ett sätt att be-
skriva kunskap som föränderlig och möjlig att omförhandla. De säger: 
”…detta sanningsanspråk handlar inte om en överenskommelse mellan 
språk och värld, snarare om en omtolkning av `erfarenhetens möjlighetsbe-
tingelser´ och tecknandet av en ny `sanningshorisont´.” 

Albrecht Wellmer303 talar på samma sätt om sanningen som föränderlig 
och säger: 

Det är i striden om sanningen som sanningen har sitt vara, ett vara som hela 
tiden tvingar oss att upptäcka sanningen på nytt, som tvingar oss att ta 
ställning i sanningsrummet, att ge skäl och att godta skäl. För att alla ska 
godta en övertygelse som välgrundad måste den ha föregåtts av en gemen-
sam strid om sanningen. I detta sammanhang är idén om en sista, slutgiltig 
konsensus befängd, eftersom den är ute efter att avblåsa den strid som san-
ningen har sitt vara i, eftersom den skulle innebära sanningens slut. 

Genom den etnografiska forskningsansatsen har sökandet efter denna för-
änderliga sanning varit möjligt och det har bidragit till en utökad kunskap 
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om just de pedagogiska verksamheter jag som forskare varit en del av un-
der studiens gång. Lindblad och Sahlström304 menar att ”Det är nödvändigt 
att studera pedagogiska verksamheter `inifrån´ på ett sätt som lyckas fånga 
deras karaktär på en konkret nivå.” Jag ser sedan att min roll som etnogra-
fisk forskare är att medverka med en tolkning av det specifika som också 
går att diskutera i mer generella termer. 

Tillvägagångssätt 

Etiska ställningstaganden 
Forskning som involverar människor har tidigare omfattats av individ-
skyddskravet, som delades in i fyra huvudkrav: informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.305 I dag finns 
dessa principer för forskningsed presenterade i Vetenskapsrådets skrift: 
God forskningsed.306 Av forskning som involverar människor krävs ett 
informerat samtycke från deltagarna i studien. De som ingår ska vara med-
vetna om att de medverkar till forskning och ska ge sitt godkännande till 
detta. Godkännandet ska vara ett frivilligt, särskilt och informerat sam-
tycke. Informationen ska som regel ges både muntligt och skriftligt och på 
ett språk som informanten förstår.307 I de fall där forskningspersonen är 
minderårig skall informerat samtycke inhämtas från vårdnadshavarna.308  

Enligt Vetenskapsrådets tidigare forskningsetiska principer inom huma-
nistisk och samhällsvetenskaplig forskning, vilka jag utgick ifrån när jag 
inledde min studie, ska forskaren informera om studiens syfte och metoder, 
eventuella följder och risker, vem som är forskningshuvudman, att delta-
gandet är frivilligt och att den som deltar när som helst har rätt att avbryta 
sin medverkan. Samt också informera om att alla uppgifter om deltagare i 
studien ska ges största möjliga konfidentialitet. Det kravet innebär att upp-
gifter ska antecknas, lagras och presenteras på ett sådant sätt att deltagarna 
inte ska kunna identifieras av utomstående. Jag har låtit samtliga personer 
som deltagit i intervjuer ta del av denna information både muntligt och 
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skriftligt. Skriftligt i form av en kopia av de regler som finns presenterade i 
skriften: Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsveten-
skaplig forskning.309 Vårdnadshavare till barnen på de avdelningar där jag 
gjorde mina observationer fick ett brev (se bilaga) med liknande informa-
tion som de skrev under att de tagit del av. Personalen på respektive för-
skola hjälpte mig att lämna ut brevet så att samtliga berörda kunde ta del 
av det, samt ombesörjde också att samla in föräldrarnas skriftliga sam-
tycke. Under studiens gång blev det aktuellt att ta del av och använda ett 
antal digitala fotografier av aktiviteter i verksamheten. De föräldrar vars 
barn finns med på dessa bilder har också gett sitt skriftliga samtycke till 
detta.  

Att göra en etnografisk studie innebär att försöka skapa närhet till det 
som ska studeras. Det är emellertid också avgörande att kunna distansera 
sig i avsikt att förstå det man möter på ett annat sätt. I denna pendling 
mellan närhet och distans ställs den etnografiska forskaren inför etiska 
ställningstaganden. Ett sådant ställningstagande är att jag låtit de som del-
tagit i intervjuer ta del av min sammanfattande presentation av det som 
framkommit i intervjun med just dem. Detta gjordes för att jag ville försäk-
ra mig om att var och en kände igen sig i presentationen. Den enskilde gavs 
sedan möjlighet att reagera på och ge respons på rimligheten i denna första 
tolkning av materialet. Detta tillvägagångssätt medförde inte några föränd-
ringar, utom i något fall där ett fåtal formulering behövde klargöras. Dessa 
presentationstexter samt transkriberingarna av intervjuerna har sedan an-
vänts som underlag under hela analysarbetet. Under denna process har jag 
som forskare brottas med att inte identifiera mig för starkt med informan-
terna och den miljö de befinner sig i. Under stundom har jag upplevt att 
studien fastnat i beskrivningar av det som sagts och att den kritiska analy-
sen därför blivit lidande. Denna problematik beskrivs av Garsten310 som 
också säger:  

Om man som forskare skulle nöja sig med gruppens egen definition av vad 
de håller på med och vad det betyder skulle det räcka med att lyssna och re-
gistrera deras utsagor. Etnografi syftar alltså till att gå ytterligare ett steg 
bortom det vi kallar den emiska beskrivningen, nämligen att analysera och 
tolka resultaten med hjälp av en teoretisk referensram.  

Det är helt enkelt den etnografiska forskarens uppgift att försöka förstå 
den kultur som studerats på ett nytt sätt och presentera dessa insikter på 
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ett etiskt hållbart sätt. Det kan innebära att de tolkningar som gjorts ger de 
inblandade insikter som de inte tidigare tänkt på, men kan också visa på 
saker de inte velat kännas vid.  

Urval  
Mitt första möte med förskolepersonal i det aktuella området där försko-
lorna ligger skedde under vinterhalvåret 2007/2008. Jag blev då inbjuden 
av stadsdelsförvaltningen i den aktuella kommunen att delta vid en fort-
bildningsdag för förskolepersonal. Under denna fortbildningsdag kom jag i 
kontakt med personal från en av de förskolor i området som startat en 
musikprofil, samt med personal från en förskola som valt en annan inrikt-
ning. Mitt forskningsintresse är musikundervisning, och under den här 
dagen stod det klart att det fanns en möjlighet att få studera musikens 
funktion och plats inom förskolans praktik. Vid detta tillfälle kunde kon-
takt knytas, och tider för intervjuer bokas med personal från en musikför-
skola och även med en förskola med annan inriktning. Min intention var 
att följa verksamheten på en förskola i samma område som inte hade nå-
gon uttalad musikprofil för att kunna jämföra arbetet. Jag menar att chan-
sen att jämföra musikförskolornas arbete med arbetet på en annan förskola 
i samma område gav mig bättre möjlighet att upptäcka det speciella i ar-
betssättet med musik. Den andra förskolan, med musikprofil, som också 
ingår i studien kontaktades via telefon, och genom förskolechefen kunde 
tider för intervjuer med personalen vid denna förskola bokas. Till slut kom 
så musikförskolorna Sångfågeln och Stjärnfallet samt, som jämförelse-
grupp, också den Reggio Emilia-inspirerade förskolan Prästkragen att ingå 
i studien. Alla namn på förskolor och personal är fingerade. 

Alla medarbetare på förskolorna som senare kom att intervjuas var alla 
verksamma i förskolegrupper med barn, som under 2008 var i åldrarna 3–
5 år. Jag bestämde mig för att framförallt följa verksamhet med barn som 
fyllde fyra år under år 2008, eftersom det skulle ge mig möjlighet att följa 
barngrupperna under den tvåårsperiod jag beräknat till fältstudier. Det fick 
avgöra vilka avdelningar på förskolorna som kom att ingå. Till att börja 
med intervjuades tre ur personalgruppen från 4–årsavdelningen på jämfö-
relseförskolan, tre ur personalgruppen från den ena musikförskolans 3 till 
5–årsavdelning samt fyra ur personalgruppen från den andra musikförsko-
lans båda 3 till 5–årsavdelningar. Under studiens gång har ytterligare en 
personal från denna förskola intervjuats, de tre förskolornas förskolechefer 
samt en i området centralt anställd musik- och språkpedagog som arbetar 
med språkstimulans i förskolorna.  
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När forskning som i mitt fall, inriktar sig på flera grupper gäller det att 
hitta en balans i mötet mellan grupperna. Aspers311 menar att det är olyck-
ligt att ensidigt ta in en grupp i taget, utan rekommenderar i stället att man 
alternerar mellan grupperna. Det minskar risken att forskaren skapar star-
kare band till en grupp framför en annan. Jag har därför hela tiden och 
följt de olika förskolornas verksamheter växelvis, både i intervjufaser och 
under observationer av verksamheten. Det har varit värdefullt att följa tre 
verksamheter samtidigt men medförde också att jag behövde samspela med 
olika miljöer parallellt. Det gjorde att jag, när jag befann mig på en av 
förskolorna, upplevde tanken på att bryta upp och möta arbetet på någon 
av de andra förskolorna som en aning motig. När jag väl befann mig på 
någon av de andra förskolorna var emellertid detta motstånd borta. Att 
växla mellan förskolorna gick med andra ord bra i praktiken. Dessa upple-
velser stryker emellertid under betydelsen av att jag studerade förskolorna 
växelvis. Om jag istället valt att studera endast en av musikförskolorna 
hade svårigheten i att hantera tre grupper uteblivit och jag hade förmodli-
gen tillbringat mer tid på denna enda förskola. Det hade då varit möjligt 
för mig att fördjupa mig ännu mer i just denna förskolas arbete men jag 
hade missat potentialen som ligger i att spegla en verksamhet i en annan 
verksamhet med liknande utgångspunkt för arbetet. Min uppfattning är 
dessutom att det varit värdefullt att kunna jämföra musikförskolornas 
utgångspunkt för arbetet med den förskola som tjänat som jämförelse-
grupp. Det har bidragit till att fördjupa förståelsen väsentligt. Min upp-
fattning är således att fördelarna med ett upplägg där jag haft möjlighet att 
ta del av tre olika förskolekulturer istället för en överväger nackdelarna. 

Intervjuer 
Intervjuer har kommit att utgöra grunden för förståelsen av det sociala 
sammanhang de olika förskolorna utgör, samt för personalens upplevelser 
av verksamheten. På förhand visste jag att det på musikförskolorna fanns 
en gemensam idé om att arbeta med barnens utveckling av det svenska 
språket med hjälp av musikaktiviteter, och att de, med ett arbetssätt med 
utgångspunkt i musik, tycker sig se att barnen utvecklas språkligt och soci-
alt. Vad är det som får dessa pedagoger att säga så? Vad är det de upple-
ver? Hur har arbetet med musik påverkat dem? Dessa frågor kan sägas 
höra till min förförståelse och formade redan från början mitt sökande. 
Jämförelseförskolan hjälpte mig att ställa utsagor i intervjuerna och upple-
velser under observationerna i relation till en förskoleverksamhet i samma 

                                                      
311 Aspers 2007 s.112. 
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område, d.v.s. en förskola som också har barnens svenska språkutveckling 
i fokus. 

Mitt beslut att använda intervjun som en forskningsmetod grundar sig 
på en övertygelse om att människors berättelser och upplevelser av sin 
verklighet kan öppna för ny kunskap för andra, men kanske också för den 
berättande själv. Som intervjuare önskade jag helt enkelt att få fatt i män-
niskors tankar om sin verklighet, och jag är förvissad om att vi genom 
språket kan få syn på tankar, idéer och upplevelser. De intervjuer som 
ingår i denna studie ligger till grund för tolkningen och förståelsen av vad 
personalen som arbetar på förskolorna upplever i sitt arbete, framförallt 
med fokus på musikaktiviteter i verksamheten. 

En professionellt genomförd intervju kräver stor noggrannhet både tek-
niskt och innehållsmässigt och förberedelserna bör rusta för arbetet både 
inför och under intervjun, samt för arbetet med intervjutexten efteråt.312 
Intervjun skiljer sig från ett samtal i det att det är den som intervjuar som 
styr dialogen, och att det i förväg finns ett bestämt syfte med den. Jag gick 
in intervjusituationerna med vetskapen att en intervju är ett samspel mellan 
intervjuare och respondent, där min känslighet för situationen skulle ha 
avgörande betydelse för vad som skulle komma fram. 

Förarbetet inför intervjuerna innebar att jag läste litteratur som kunde 
ledsaga mig kring intervjuteknik.313 I förberedelserna låg också att formule-
ra användbara frågeställningar att ha som stöd vid intervjuerna. Fråge-
ställningarna skulle självklart bidra till att öka förståelsen av undersök-
ningens tema, men också öppna för respondenternas berättande. Innan 
intervjuandet startade genomfördes en pilotintervju för att testa frågeställ-
ningarna. Pilotintervjun gav möjlighet att se vad frågorna ledde till för typ 
av svar. Jag bandade pilotintervjun och lyssnade sedan på den för att upp-
täcka ev. oklarheter. Frågorna fungerade ganska bra men krävde en del 
justeringar för att öka möjligheten till fylligare svar. Jag bollade också en 
del frågor kring själva genomförandet av intervjun med den respondent 
som deltog i pilotintervjun.  

                                                      
312 Kvale 1997 s.136-137. 
313 Kvale 1997; Lantz, Annika. (1993) Intervjmetodik, Lund: Studentlitteratur; 
Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskning metodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur; Alvesson, Mats och 
Deetz, Stanley. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur; 
Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB; Cohen, 
Louis, Manion, Lawrence och Morrison, Keith. (2000). Research methods in edu-
cation. Fifth edition. London: RoutledgeFalmer. (s.267-292). 
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Genomförande 

Intervjuerna kom att genomföras på respondenternas arbetsplats och har 
spelats in i alla fall utom vid intervjun med förskolechefen på Stjärnfallets 
förskola. Vid det tillfället gick diktafonen söder och jag fick i stället föra 
anteckningar och stödord under intervjun. Vid det tillfället tog jag mig 
extra tid direkt efter intervjun att skriva ned intryck, och bygga ut de an-
teckningar jag gjort när de var alldeles färska. Att intervjuerna genomför-
des på respondenternas arbetsplats kan ha varit ett sätt att utjämna en ev. 
maktobalans mellan mig som intervjuare och den intervjuade. Det sociala 
sammanhanget påverkar en intervjusituation, och man kan inte komma 
ifrån att den speciella situation som intervjun tar form i också påverkar 
vad som sägs.314 Jag har mött informanterna på deras arbetsplats och det 
har naturligtvis färgat vårt språkspel. Intervjuerna har genomförts ostört i 
avskilda rum, men under respondenternas arbetstid. Intresset för min stu-
die är det som sker på förskolan ur ett helhetsperspektiv, men med beto-
ning på musikens funktion och plats i det dagliga arbetet. Min uppfattning 
är därför att det var värdefullt att också få möjlighet att göra intervjuerna 
på plats, mitt i ”den brinnande” vardagen. Självklart intresserade jag mig 
speciellt för det som kom att sägas om musik och språkstimulans, men med 
tydligt fokus på hur det beskrevs i sitt sammanhang.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Det var något re-
spondenterna medgav, men kan naturligtvis också ha påverkat den sociala 
situationen. Det hör inte till vanligheten att man spelar in samtal. Min 
upplevelse av detta var dock att samtalen löpte på utan fokus på inspel-
ningsutrustningen. 

Intervjuerna hade karaktären av ett samtal där den intervjuade fick möj-
lighet att fritt berätta utifrån de frågor jag ställde. Ibland kunde berättan-
det leda iväg åt annat håll men fick alltid slutföras. De frågeställningar jag 
förberett togs upp i den ordning och omfattning som blev naturligt i samta-
let. Min strävan var dock att intervjun skulle beröra de flesta av de fråge-
ställningar jag hade med mig. Jag la stor vikt vid att de intervjuades per-
spektiv och upplevelser skulle stå i centrum för intervjun, men försökte 
ändå ha ett uppgiftsinriktat förhållningssätt med fokus på temat för inter-
vjuerna, vilket Lantz315 karakteriserar som ett professionellt förhållnings-
sätt. 

Jag tror att min bakgrund som grundskolelärare, med erfarenhet av att 
undervisa barn i år 1–6 förde mig närmare mina informanter. Det var vad 
jag upplevde vid den första kontakten då tider för intervjuerna bokades, 

                                                      
314 Alvesson och Deetz 2000 s.214. 
315 Lantz 1993 s.164. 



82  ANNA EHRLIN  Att lära av och med varandra 
 

och också vad jag upplevde under intervjuerna och när jag vistades på 
förskolorna. Vi delade erfarenheten av att vara pedagog bland barn. I detta 
fanns en gemensam förståelse, men min erfarenhet av verksamhet i försko-
legrupper kan endast relateras till ett föräldraperspektiv, och det medförde 
samtidigt novisens nyfikenhet av något nytt. Den gemensamma erfarenhe-
ten i att vara pedagog kan naturligtvis ha påverkat hur informanterna 
beskrev den pedagogiska verksamheten. Jag förväntades kanske ha en viss 
förförståelse eller väntades kanske ha pedagogiska idéer som informanter-
na önskade vara lyhörda inför.  

Vid transkriptionerna av intervjuerna har ingen speciell transkriptions-
nyckel använts, utan samtalen är nedskrivna ordagrant som de uppfattats, 
med omvända ordföljder och omsägningar. Markeringar för harklingar, 
skratt och tvekan har gjorts för att behålla något av karaktären i samtalet. 
Transkriptionerna har gjorts på detta sätt eftersom det i första hand var 
intressant för mig att ta del av vad informanterna berättade inte hur. 

Observationer 
Att göra observationer handlar om att på ett medvetet sätt registrera vad 
som sker omkring oss. Ordet observation har sitt ursprung i latin och be-
tyder iakttagelse eller undersökning.316 Olika faktorer kan påverka vår 
förmåga att observera och vår upplevelse av det vi observerar. Det kan 
vara vår uppmärksamhet, hur ofta vi exponeras för något eller våra tidiga-
re erfarenheter. Dessa faktorer är något som forskaren måste vara medve-
ten om när observationer genomförs eftersom det annars finns en risk att vi 
försöker fullända en bild av det vi upplever genom att själva lägga till det 
som saknas för att komplettera det vi ser.317 Som observatör befinner man 
sig mitt uppe i en verksamhet där man filtrerar det som sker runt omkring. 
Det kräver att man är medveten om hur observationen ska genomföras, 
hur man själv ska delta, och vad man hoppas få ut av observationen. 

Genom intervjuerna fick jag inblick i pedagogernas berättelser och upp-
levelser av verksamheten, och i en första analys av intervjutexterna fann 
jag underlaget för vad jag önskade uppfatta i mina observationer. Jag för-
sökte se vad som betonades och antog att detta också skulle kunna komma 
att iakttas. På detta sätt har intervjuerna bildat underlag för förberedelser-
na inför observationerna. Det som under intervjuerna, transkriberingen av 
dem, och vid de första genomläsningarna av intervjutexterna uppfattades 
som centralt fick alltså utgöra grund för mina observationer. Till en början 

                                                      
316 Løkken, Gunvor och Frode, Søbstad. (1995). Observation och intervju i försko-
lan. Lund: Studentlitteratur. (s.36). 
317 Løkken och Søbstad 1995 s.39-40. 
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framträdde fem områden som uppfattades som möjliga att upptäcka i 
verksamheten. Dessa områden var delaktighet, socialt samspel, språklig 
stimulans, emotionella upplevelser och kulturell mångfald. Genom att göra 
observationer hoppades jag att själv upptäcka det pedagogerna på de olika 
förskolorna talade om och se hur det de betonade skulle komma att fram-
träda i verksamheten. Som tidigare beskrivits har jag valt att inte fördjupa 
mig ytterligare i frågan om kulturell mångfald. Detta på grund av att om-
rådet berördes ganska kort i intervjuerna och kom att få begränsad bety-
delse för att uppnå syftet med studien.  

I några av de intervjuer som gjordes på musikförskolorna kunde jag 
uppfatta hur orden tog slut när de försökte beskriva musikens betydelse i 
verksamheten: ”Du får se när du kommer”. Personalen talade här om att 
musiken bidrar med något som svårligen kan beskrivas, utan snarare måste 
upplevas. De försökte formulera något svårfångat i ord, något som de me-
nade hellre borde upplevas. Den studie jag genomfört berör helt klart käns-
lan av något som är problematiskt att beskriva eller mäta och för att nå 
kunskap om detta var därför både intervjuer och observationer naturliga 
datainsamlingsmetoder som tillsammans kunde ge en mer genomlyst bild.  

Vid deltagande observation är forskaren förvisso en deltagare i verk-
samheten som studeras, men bör undvika att bli en del av densamma.318 
Det är emellertid omöjligt att inte påverka den miljö man befinner sig i och 
som forskare har jag behövt avväga när ett aktivt eller ett passivt förhåll-
ningssätt lämpat sig till de aktiviteter som pågick, för att smidigt smälta in 
i de grupper som studerats. Wolcott319 rekommenderar att forskaren inte 
blir mer inblandad i verksamheten än nödvändigt under observationerna 
och talar om en balansgång mellan att komma nära men ändå behålla di-
stans. Merriam320 beskriver fyra olika grader av deltagande som forskaren 
kan inta som observatör. Från att vara fullständig deltagare till att vara 
fullständig observatör, där observationen är dold för de inblandade. Ett 
mellanled med dragning åt fullständig observatör kallar Merriam för ”ob-
servatör-deltagare”. I ett sådant läge är forskaren i första hand observatör 
men låter graden av deltagande styras av verksamheten. I mitt fall upplevde 
jag att mitt passiva deltagande accepterades av barngrupperna och kan 
därför beskrivas som graden ”observatör-deltagare”. Ibland fick jag frågor 
om vad jag skrev, eller så bad någon mig om hjälp med något, men på det 
hela taget fick jag möjlighet att observera utan att delta. Min upplevelse 
var att barnen inte tog någon närmare notis om att jag satt någonstans i 
                                                      
318 Holme och Solvang 1997 s.114. 
319 Wolcott 2008 s.51-52. 
320 Merriam 1994 s.106. 
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utkanten av händelserna. Självklart hade både personalen och jag själv 
berättat för barnen varför jag var där, nämligen för att titta på och lära 
mig om deras verksamhet. Vi gjorde också klart att jag inte aktivt skulle 
delta i några aktiviteter och att jag skulle skriva ned saker för att komma 
ihåg dem. Som observatör tycker jag att jag fick inblick i förskolornas 
verksamhet, och observationer i kombination med intervjuer gav möjlighet 
att tolka det som sagts också ur observatörens perspektiv. En växelverkan 
mellan dessa perspektiv kan ge en bättre helhetssyn av verksamheterna.321  

Ur ett sociokulturellt perspektiv poängteras betydelsen av att inte iaktta 
barn som objekt, utan se dem i relation till andra och omgivningen. 322 323 
Min utgångspunkt har varit just denna att följa personal och barngrupper 
och inte enskilda barn, och att följa förskoleavdelningarnas arbete under 
hela dagar, och inte bara under speciella aktiviteter eller samlingar. 

Genomförande 

Under den första observationsperioden tillbringade jag 4 dagar under en 
vecka, ca 5–6 timmar per dag mellan ca 9.00–15.00 på vardera förskolan. 
De därpå följande observationerna har jag befunnit mig enstaka dagar eller 
några dagar i följd på förskolorna mellan ca. kl. 9.00 och fram till lunch, 
men ibland också på eftermiddagen. Sammanlagt har 12 dagar per förskola 
observerats.  

Under observationerna har anteckningar förts och efter varje dag gjorde 
jag en första analys av det jag skrivit, och skrev ned ytterligare reflektioner 
från dagen. Dessa anteckningar är att betrakta som fältanteckningar, och 
har sedan renskrivits till underlag för analyser av observationerna på fältet. 
Jag har också använt mig av ett observationsschema för strukturerade ob-
servationer. Detta schema har brukats under delar av styrda aktiviteter 
som ”morgonsamling” och ”musikstunder”. Barnens möjlighet att delta 
kommunikativt var ett centralt tema under intervjuerna, och jag behövde 
ett verktyg som kunde hjälpa mig att se vilket utrymme barnen gavs att 
delta på detta sätt genom språkliga uttryck och rörelser vid dessa styrda 
aktiviteter. Med hjälp av observationsschemat kunde jag inte uppfatta 
enskilda barns deltagande, och lyssnande registrerades inte som en form av 
deltagande, men schemat visar vilket utrymme för övrigt deltagande som 
aktiviteterna erbjöd.  

                                                      
321 Merriam 1994 s.102. 
322 Løkken och Søbstad 1995. 
323 Bruun, Ulla-Britta och Kärrby, Gunni (1978,1985). Se, förstå, handla. Stock-
holm: Liber. 
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Observationsschemat och de kategorier jag använt har utarbetats med 
stöd av en modell som Bryman324 beskriver. Med hjälp av detta schema 
struktureras deltagarnas beteende på ett systematiskt sätt. Varje horisontell 
kolumn är 65 sekunder där varje ruta är ett 5 sekunders intervall. Var fem-
te sekund kodas vad som händer, där olika beteenden översätts med en 
siffra enligt nedan. Observationsschemat är utarbetat för att kartlägga 
pedagogernas och barnens utrymme och möjlighet att delta språkligt under 
samlingarna. 
 

Här är ett exempel på en delvis ifylld tabell: 

 

2 2 2 6 6 2/6 2/6 2/6 4 4 3 8 5 

             

             

             

             

Figur: 2                                                    

Läraren: 
1. Berättar/Läser högt                               
2. Instruerar                                              
3. Frågar                                                   
4. Tillrättavisar/Berömmer/Strukturerar    
5. Svarar på fråga/kommentar/idéer             
 
Lärare och barn: 
6. Deltar i gemensam aktivitet 
7. Tystnad 
 
Barnen: 
8. Frågar 
9. Svarar genom att berätta/ge idéer 
10. Instruerar 
11. Övrigt  
 
 

                                                      
324 Bryman 2002 s.177-178. 
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Observationsschemat provades ut i en annan miljö med hjälp av en 
medobservatör. Aktiviteten i denna miljö var musiklektioner för barn i 
åldrarna sex till sju år. Under 30 minuters provobservationer avvek 
medobservatörens och min kodning i schemat mellan 5-35 sekunder per 
minut. Vi analyserade avvikelserna och kunde upptäcka var vi uppgett 
olika kodsiffra. Kod 1 och 2 blandades i något fall ihop, d.v.s. otydlighet 
om det varit fråga om en instruktion eller ett berättande. I vissa fall sam-
manföll kod 2 och 6 d.v.s. instruktion och gemensamt deltagande ingick i 
varandra. Detta hände då en sång eller ramsa instruerades samtidigt som 
gruppen aktivt deltog. Efter provobservationerna och analysen av hur 
schemat fungerat ansåg jag redskapet tillförlitligt att använda i min studie, 
eftersom mitt sätt att använda koderna för olika handlingar i en aktivitet 
stämde relativt bra överens med min medobservatör. Genom utprovningen 
blev jag uppmärksam på de fall där vår kodning avvek och kunde se i vilka 
fall jag genom anteckningar direkt efter observationerna kunde förtydliga 
vad som utspelat sig, och också modifiera kodningen. 

Sammanlagt har 1 timme, 26 minuter och 40 sekunder per förskola ob-
serverats genom ovan beskrivna modell för strukturerad observation. För-
skolegrupperna från musikförskolorna Stjärnfallet och Sångfågeln har un-
der hela studien haft musiksamlingar tillsammans i blandad grupp med 
områdets musik- och språkpedagog. Dessa sång- och musiksamlingar har 
observerats genom strukturerad observation under 43 minuter och 20 se-
kunder.  

Kunskapssökandet har systematiserats utifrån syftet med studien och de 
forskningsfrågor jag som forskare bar med mig, och som växt fram under 
forskningsprocessen. Under denna process har jag försökt förstå vad som 
ligger bakom människors handlingar och utsagor. I det kontinuerliga mötet 
med fältet har så nya frågor genererats, något Kullberg och också Agar325 
ser som en naturlig del i det etnografiska kunskapssökandet.  

Språktestet SIT 
För att bedöma barnens förmåga att förstå det svenska språket använde jag 
mig av språktestet SIT (Språkligt Impressivt Test för barn). Språktestet är 
ett grammatiskt test. Det är utprovat på normalspråkiga barn i åldern 3–7 
år och har det talade språket som utgångspunkt. Testet går ut på att testle-
daren berättar en kortare berättelse som illustreras med enkla bilder i fyr-
färg. Varje uppslag har tre bilder som skiljer sig åt och det gäller för barnet 
att peka på den bild som hör ihop med det aktuella avsnittet i berättelsen. 

                                                      
325 Kullberg, Birgitta. (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur; 
Agar 1996 s.62. 
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 Jag testade de aktuella barngrupperna vid fältstudiens inledning våren 
2008 då barnen var 4 år och följde upp denna testning vid fältstudiens 
avslutning våren 2010. Resultatet återfinns i slutet av kapitel 4. 

På musikförskolorna går barnen i åldersblandade grupper där barnen är 
mellan 3 till 5 år och på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan går bar-
nen i åldershomogena grupper. Eftersom jag valde att vända mig till barn-
grupper där barnen fyllde 4 år under 2008 medförde det att antalet 4–
åringar varierade i de olika grupperna. När studien inleddes var 6 barn på 
musikförskolan Sångfågeln 4 år, 7 barn på musikförskolan Stjärnfallet 4 år 
och 17 barn gick i 4–års grupp på Reggio Emilia-inspirerade förskolan 
Prästkragen. När kontakten med de båda musikförskolorna knöts gick de 
ytterligare några barn på dessa förskolor i den aktuella åldern men de flyt-
tade innan studien inleddes. På Prästkragens förskola slutade ett barn in-
nan studien avslutades. Det innebär att jag 2008 språktestade 13 barn som 
gick på musikförskolor och 17 barn på jämförelseförskolan. Olyckligtvis 
kunde 5 barn, två på vardera av musikförskolorna och 1 barn på jämförel-
seförskolan inte göra testet igen eftersom de inte längre gick på förskolan 
eller för att de oväntat var bortresta under flera månader när testet följdes 
upp våren 2010. Hade antalet 4–åringar varit större på musikförskolorna 
hade det funnits utrymme för bortfall nu fanns inte detta utrymme. Det gör 
att jag i efterhand ser att det varit bättre om jag genomfört språktestet 
också med de barn som skulle fylla 3 år under 2008. Jag hade då haft fler 
test att utgå från.  

Det var jag själv som genomförde testet med varje enskilt barn. Samtliga 
barn som testades deltog i hela testet och min upplevelse var att de allra 
flesta tyckte att det var roligt att delta. Ett flertal önskade t.ex. att få börja 
om när berättelsen var slut. Något enstaka barn hade som 4–åring svårt att 
koncentrera sig under hela testet, men kunde utan svårighet ändå fullfölja. 
Eftersom jag har stor erfarenhet av att möta yngre barn i undervisnings-
sammanhang kände jag mig säker i rollen som testledare och kunde utan 
problem fånga barnens uppmärksamhet. Avsikten med att använda språk-
testet var inte att kontrollera enskilda barns språkliga nivå utan istället att 
få en uppfattning om den genomsnittliga nivån i de olika barngrupperna.  
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Resultatpresentation 

 

Resultatpresentationen inleds med en presentation av platsen, förskolorna 
Prästkragen, Sångfågeln och Stjärnfallet, förskolornas verksamheter och de 
människor som låtit sig intervjuas och observeras. Presentationen är en väv 
med inslag av förskolechefernas och personalens beskrivningar och upple-
velser av sin verklighet, en sammanfattning av verksamhetsplanernas tänk-
ta verklighet och den observerade verklighet jag som forskare tagit del av. 
Begreppet verklighet betecknar, som redogjorts för i metodkapitlet, den 
mening som människor skapar genom upplevelser och erfarenheter i sina 
liv.326 Verkligheten ses alltså som en konstruktion som kan te sig och se 
olika ut för olika människor, i olika miljöer och tider. Intervjuer, transkri-
beringar, observationer, fältanteckningar, testresultat och litteraturläsning 
samt min egen förförståelse har så bildat underlag och utgjort redskapen 
för denna första analys av resultatet.  

Presentationen inleds med en kort kontextuell introduktion av platsen, 
och en beskrivning av arbetet med musik riktat mot förskoleverksamhet 
som bedrivs där. Varje enskild förskola introduceras sedan med en redogö-
relse av förskolans miljö och ungefärligt dagsprogram, samt en kort sam-
manfattning av förskolans verksamhetsplan och en presentation av försko-
lechef och personal. Därpå följer personalens berättelser och upplevelser av 
verksamheten utifrån två teman med rubrikerna:  

 
• Förskolechefen, arbetslaget och föräldrar  
• Musik, språk och social samvaro  

 
Sist i resultatpresentationen redovisas och analyseras resultatet från de 
strukturerade observationer som genomförts i samband med morgonsam-
lingar och specifika musiksamlingar på respektive förskola samt också 
resultatet av språktestet SIT. 

Förskolan Prästkragen har fungerat som en jämförelsegrupp och presen-
teras mer kortfattat. Intresset för min studie är musikens funktion och plats 
i musikförskolornas verksamhet och eftersom förskolan Prästkragen foku-
serar på andra aktiviteter än sång och spel i det dagliga arbetet väljer jag 
att lyfta fram denna förskola endast i de fall där jag gör jämförelser med 
musikförskolorna. Beslutet att göra på detta sätt togs under analysarbetets 

                                                      
326 Merriam 1994. 
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gång och grundar sig på att jag, inom ramen för denna studie, i övrigt inte 
har haft utrymme att i beskrivning och analys fördjupa mig i den didaktis-
ka inriktning som Prästkragen valt för sin verksamhet.  

Kontextuell introduktion av platsen 
Förskolorna som ingår i forskningsprojektet ligger i ett stadsdelsområde i 
en större stad, där sammanlagt ca. 35 000 invånare bor. I de äldsta områ-
dena i stadsdelen finns mest småhus och det yngsta området som började 
byggas 1966 under dåvarande regeringens satsning på bostäder, det s.k. 
miljonprogrammet, finns mest höghus. Det yngre området byggs idag om 
och till, och erbjuder nu också andra boendemöjligheter som t.ex. radhus.  

I hela stadsdelen har ca. 53 % av invånarna utländsk bakgrund, d.v.s. de 
är utrikesfödda eller inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. I det 
yngre området är siffran ca. 85 %. De vanligaste ursprungsområdena är 
Mellanöstern, Afrika och Europa. 

Stadsdelsförvaltning har runt 2 200 anställda och ca. 1 600 av dem ar-
betar inom avdelningen för barn och ungdom. Det fanns, när studien in-
leddes, 23 kommunala förskoleenheter med mellan 2–11 avdelningar i 
området. På dessa förskolor fanns ett 80–tal olika språk representerade 
bland barn och personal. Aktiviteter som fokuserar på barns språkutveck-
ling och tillägnande av det svenska språket är ett dagligt inslag i samtliga 
förskolors verksamheter. 

Musik som ett redskap för språkstimulans i förskolan 
Det finns två språkpedagoger som arbetar mot förskolorna i hela området. 
En av dem arbetar med musik och rörelse som redskap för att stimulera 
barnens språkutveckling. Drivkraften till att föra in musikaktiviteter i arbe-
tet med barns språkutveckling, fanns i behovet att finna fler sätt att kom-
municera på i en flerspråkig miljö. Från starten, i slutet av 80-talet, och 
fram till idag har arbetet med musik på förskolorna i detta område i stor 
utsträckning inspirerats och handletts av denna språkpedagog.  

Idén att utveckla en modell med musik som redskap för språkstimulans 
har under åren tagit olika former. Ett projekt som genomfördes i området 
hade för avsikt att stärka integrationen. Möten med utgångspunkt i olika 
musikaktiviteter skapades mellan förskolegrupper från olika områden i 
stadsdelen. Utöver olika projekt har aktiviteter med sång och rytmik kon-
tinuerligt erbjudits barngrupper i området och också tillhandahållits som 
kompetensutveckling för förskolepersonal. Förskolorna i området som 
startat musikprofiler har med stöd av fortbildning och handledning själva 
utvecklat och format arbetet på sina respektive förskolor, men har alltså 
därtill haft möjlighet att få inspiration av områdets språkpedagog. År 2000 
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startade musik- och språkförskolan Sångfågeln och några år senare musik- 
och dansförskolan Stjärnfallet, två av de förskolor som presenteras i detta 
kapitel. 

Musik- och språkpedagogens arbete 
Språkpedagogen, som i fortsättningen kallas musik- och språkpedagogen, 
arbetar idag uteslutande med musik som redskap för språkstimulans. Hon 
har under årens lopp haft stöd från stadsdelsförvaltningen att utveckla sitt 
arbete riktat mot förskolorna i stadsdelen. Till en början använde hon 
främst rytm och rörelse i sin undervisning, men har med tiden också fört in 
mer sång. Under utvecklingen av arbetssättet har Carl Orffs (1895–1982) 
musikpedagogik varit en inspiration och musik- och språkpedagogen be-
skriver upptäckten av Orffs musikpedagogik som en positiv upplevelse som 
gav henne mod att utveckla det egna arbetet. 

Enligt musik- och språkpedagogens förståelse av Carl Orffs idéer syftar 
pedagogiken till att utveckla barns musikalitet steg för steg genom rytm 
och rörelse, med start i det som är enkelt och som alla kan utföra. Samma 
steg–för–steg–tanke finns i hennes egna praktiska yrkesteori och arbete 
med språkutveckling, där hon ser musik och språk som förenade genom 
rytm. Språkrytm har betydelse för förmågan att tala, och genom rytm och 
rörelse får barnen redskap att ”göra språket” och känna dess rytm, enligt 
musik- och språkpedagogen. Det är språket som är styrande i aktiviteterna, 
och musiken som förstärker, säger hon. Språk och musik integreras i sång-
er, rörelser och rytmövningar som är så enkla att alla kan vara med och 
successivt ökar sedan svårighetsgraden genom att flera olika moment kom-
bineras. Mod att våga tala har också betydelse för språkutvecklingen, och 
barnens självförtroende att ta del med sin röst och sina rörelser stärks i 
musikaktiviteterna som, enligt musik- och språkpedagogen, inte ställer 
krav på att kunna formulera ett talat språk. I sången får barn som inte har 
ett talat språk en annan roll, menar hon. Språket finns i sångtexten och den 
kan de sjunga med i av ”hjärtans lust” trots att de inte skulle kunna an-
vända just dessa ord i sitt tal. Sången skapar på så sätt både glädje och 
självförtroende att använda språket. Sång- och musikaktiviteter kräver att 
man arbetar kontinuerligt. Det krävs också koncentrationsförmåga för att 
delta, en förmåga som, enligt musik- och språkpedagogen, kan utvecklas 
när arbetet är regelbundet. När barn vet vad de ska göra och känner igen 
sig kan de lättare koncentrera sig tror hon, och det är då det kan bli roligt. 

Hon poängterar därför vikten av att börja med att väcka intresset för att 
delta, och sedan se arbetet som en process som med tiden ger resultat. Hon 
beskriver att verksamheten inte syftar till att utveckla musikalitet utan har 
som mål att stärka språket. Meningen är ändå att väcka ett intresse för 
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musik, som på sikt kan leda till att barnen vill fortsätta att också utveckla 
sin musikaliska förmåga. Musik- och språkpedagogen har mött föräldrar 
som berättat att deras äldre barn inspirerats av musiksamlingarna, under 
tiden i förskolan, på ett sätt som gör att de nu är aktiva med dans eller 
instrumentalspel inom kulturskolan. Hon möter ibland också ungdomar 
som påminner henne om att det var musiken under åren i förskolan som 
påverkade att de idag fortsatt att musicera. Det är naturligtvis möten som 
också inspirerar musik- och språkpedagogen att fortsätta utveckla det ar-
bete som pågår. 

Vid sju tillfällen har jag observerat musiksamlingar som musik- och 
språkpedagogen haft med de barngrupper som ingår i studien. Samlingarna 
har ett återkommande mönster och inleds med någon rörelsesång som 
välkomnar och uppmärksammar varje enskilt barn. Aktiviteterna under 
samlingen innehåller både sånger, ringdans, improviserad dans, rytmöv-
ningar och improviserat spel på trummor, klaves, xylofoner och marimbor. 
Övningarna kräver barnens uppmärksamhet och musik- och språkpedago-
gen är noga med att alla deltar, därför tillrättavisar hon barnen direkt om 
de stör eller är okoncentrerade. Barnen visar glädje och blir ibland uppspel-
ta. Dessa glädjeyttringar får dock inte ta över utan måste hållas inom ra-
men för aktiviteten som pågår. Samlingarna tycks vara uppskattade och 
tillrättavisningar hörsammas oftast av barnen eftersom de flesta verkar 
vilja delta i det som är planerat. Musiksamlingarna avslutas med avslapp-
ning till stillsam musik på CD-skiva, innan gruppen tar adjö. 

Det är påtagligt att dessa musiksamlingar kräver koncentration, och att 
musik- och språkpedagogen är tydlig med disciplinen. Musikstunderna är 
inte tillfällen då barngrupper kan komma för spontan lek med sång och 
spel. Enligt musik- och språkpedagogen är de planerade för att stimulera 
språket under lekfulla former och det kräver att barnen deltar i det som 
förberetts. Hon menar att musik blir ett användbart redskap när denna 
intention med musikaktiviteterna tas på allvar. Det språkliga utbytet som 
sker i sånger, rytm och rörelselekar kräver att barnen deltar koncentrerat 
och först då kan dessa aktiviteter tillföra glädjefylld språkstimulans, säger 
hon. 

Presentation av förskolan Prästkragen 
Förskolan Prästkragen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola och den 
förskola i studien som inte har en uttalad musikprofil. Förskolan har fem 
avdelningar där barnen är åldersindelade, och där varje avdelning är inredd 
för att passa barnens ålder. Förskolan inryms i en byggnad i två plan, samt 
i lokaler i ett bostadshus alldeles intill, där de äldsta barnen har sin avdel-
ning. Husen omges av promenadvägar i ett bostadsområde med flerfa-
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miljshus. De flesta barnen på förskolan är flerspråkiga och det finns mo-
dersmålstöd för de största språkgrupperna.  

Verksamhetsplanen, en tänkt verklighet 
I verksamhetsplanen finns förskolans tolkning av Reggio Emilia-filosofin 
beskriven samt de mål förskolan satt upp för sin verksamhet. Under rubri-
ken ”normer och värden” betonas att verksamheten ska präglas av ett 
demokratiskt synsätt som sätter barnet i centrum. Med det menas att bar-
net ska tränas i att kompromissa, kommunicera och föra dialog. Under 
rubrikerna ”utveckling och lärande” och ”inflytande” beskrivs att verk-
samheten ska planeras på ett sätt som gör att varje barn får möta utma-
ningar utifrån sina behov och intressen. Pedagogerna ska därför arbeta 
efter ”lyssnandets pedagogik” vilket innebär att respektfullt lyssna in vad 
barnet vill, och att som pedagog ha en mental närvaro som visar nyfiken-
het för vad barnet gör. På så sätt uppmuntras barnet vara delaktigt i sin 
vardag och sitt lärande. Lärandet ska uppmärksammas genom pedagogisk 
dokumentation som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet och kom-
munikationen med föräldrarna. Miljön på förskolan ska vara stimulerande 
och aktiviteter som pågår ska inte i onödan avbrytas för städning och un-
danplockning.  

Förskolechefen 
Förskolechefen på förskolan Prästkragen har arbetat som chef inom barn-
omsorgen sedan 1986. Hon är utbildad förskolelärare sedan 1981 och har 
tjänstgjort i området där förskolan Prästkragen ligger sedan dess. Hon har 
arbetat som förskolechef på förskolan Prästkragen sedan 2002. Förskole-
chefen på Prästkragen blev tidigt intresserad av Reggio Emilia-filosofin och 
har under flera år läst litteratur och gått kurser för att fördjupa sin förstå-
else av denna filosofi. När hon började som chef på Prästkragen hade hon 
med sig tankar hämtade från Reggio Emilia-filosofin och började inspirera 
övrig personal. Personalen var intresserad och kompetensutvecklingen har 
sedan dess främst varit riktad mot att utveckla ett Reggio Emilia-inspirerat 
arbetssätt. 

När förskolechefen påbörjade sin tjänst på Prästkragen hade förskolan, 
under några år, arbetat en del med musik, sång och rytm som dagliga in-
slag i verksamheten för att stimulera barnens språkutveckling. Arbetet var 
inspirerat av områdets musik- och språkpedagog samt dåvarande förskole-
chef. I takt med att nuvarande chef började uppmuntra till ett reflekterande 
arbetssätt enligt Reggio Emilia-filosofin avtog arbetet med musik. Nuva-
rande förskolechefens tolkning av Reggio Emilia-filosofin tar främst fasta 
på att personalen ska reflektera över det de gör och på så sätt finna motiv 
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till verksamheten. Eftersom varken hon själv eller någon ur personalen 
kunde sätta ord på eller inspirera för en musikinriktning lämnade försko-
lan fokusen på de oreflekterade musikaktiviteterna. Det är inte så att akti-
viteter av sång, rytm och dans helt har upphört, men dessa inslag har nu 
fått ett mindre utrymme i förskolan Prästkragens verksamhet. Förskoleche-
fen saknade personalens reflektion kring musikaktiviteterna, och såg vägen 
till språkutveckling via ett arbetssätt med utgångspunkt i musik som ”allt-
för smal.” 

I takt med att förskolechefen upplevde att personalen i stället blev in-
tresserade av Reggio Emilia började hon följa upp det nyväckta engage-
manget med möjligheter till kompetensutveckling i ämnet, samt avsatte tid 
för personalgruppen att samtala om vad ett arbetssätt inspirerat av Reggio 
Emilia innebär. Hon tror att det näst intill är omöjligt att driva en förskola 
där inte chef och personal arbetar i samma riktning och menar därför att 
hennes engagemang för Reggio Emilia har varit avgörande för att kunna 
utveckla arbetssättet på förskolan. Hon säger: ”För att jag präglar, chefen 
präglar ju väldigt mycket av en verksamhet.”  

Personalen 
På Prästkragen följer personalen barngrupperna från 1-årsavdelning tills 
barnen slutar på 5-årsavdelning, men av olika praktiska skäl kan omflytt-
ningar av personal ske under resans gång. När studien inleddes arbetade 
bland andra Lena, Lejla och Louise på fyraårsavdelningen Grodan. Vid 
fältstudiens avslutning, ett och ett halvt år senare, arbetade Lena och Loui-
se fortfarande kvar i samma barngrupp men Lejla arbetade då på en annan 
avdelning på förskolan. Lena har arbetat som förskolelärare i 33 år. Under 
den tiden har hon mestadels verkat på olika förskolor i det mångkulturella 
område som förskolan Prästkragen ligger i. Lejla är utbildad grundskolelä-
rare för de tidigare åren, men förlängde sin utbildning med en termin och 
fick på så sätt också behörighet som förskolelärare. Hon är sedan några 
månader nyanställd på förskolan. Louise är barnskötare och har arbetat 
inom barnomsorgen i 21 år, och de senaste sju åren på Prästkragen.  

Dagsprogram 
De flesta barnen på Prästkragen kommer till förskolan en stund före 
klockan nio på morgonen och går hem runt klockan tre på eftermiddagen. 
Strax efter klockan nio inleds dagen med en ungefär 20 minuter lång mor-
gonsamling. Barnen sitter då i ring på golvet och samlingen leds av en ur 
personalgruppen på avdelningen. Under samlingen uppmärksammas vilka 
barn som är där för dagen, och vilka som saknas. Ofta, men inte alltid, 
sjunger de någon sång och samtalar om aktiviteter de gjort eller kommer 
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att göra. Det som framstår tydligt under observationerna är att samlingen 
präglas av samtal där den vuxne som leder samlingen för dialog med bar-
nen genom att ställa frågor. Ett barn i taget förväntas att svara och be om 
ordet genom handuppräckning. Det är uppenbart att många barn är ivriga 
att ta ordet och flera barn talar därför oftast i munnen på varandra. Det är 
också tydligt att några barn väljer att inte delta i samtalet och sitter tysta 
och att några har svårt att koncentrera sig på samtalet och istället ”små-
gruffar” med de barn som sitter intill. Det leder till att personalen får ägna 
en del tid till tillrättavisningar, men på det stora hela karakteriseras sam-
lingen av att personalen har överinseende med att flera barn talar samtidigt 
och att inte alla orkar vara koncentrerade på vad som sker.  

Under samlingen presenterar personalen möjliga aktiviteter som barnen 
kan ta del i ute eller inne under förmiddagen. Varje barn får sedan, genom 
handuppräckning, ge uttryck för vad de helst vill göra. Förmiddagens akti-
viteter sker sedan i grupper enligt de val som gjorts. Barngruppen äter 
lunch vid halv tolv när de går på fyraårsavdelning, och klockan halv ett när 
de går på femårsavdelning. Förskolan har en gemensam matsal i det nedre 
planet på huvudbyggnaden där lunchen serveras som en buffé där barnen 
själva tar sin mat och själva väljer en plats vid ett bord. Efter lunchen vilar 
eller sover fyraåringarna i samlingsrummet i ungefär en timme, eller tills de 
själva vaknar. Eftermiddagen är sedan fri för inne- och utelek, och runt 
klockan två serveras mellanmål för dem som vill. Vid tretiden börjar bar-
nen hämtas av sina föräldrar. 

Verksamheten 
På Prästkragen har de arbetat Reggio Emilia-inspirerat i 5 år och tar fasta 
på uttrycket ”det kompetenta barnet.” Lena förklarar att det innebär att de 
vill synliggöra barnets lärande genom att hjälpa barnet att se sina möjlighe-
ter. Barnen ska ges möjlighet att lära tillsammans med andra barn, genom 
att prova och undersöka, där pedagogerna ska finnas med för att stötta 
och inspirera. Det kräver att personalen hela tiden reflekterar över sitt 
arbete. Lena beskriver att de bl.a. gör det genom att skriva reflektionspro-
tokoll. Det innebär att personalen för små anteckningar under arbetets 
gång som gör dem uppmärksamma på vad som sker i olika situationer och 
på vad barnen för tillfället verkar intresserade av. Reflektionsprotokollen 
blir sedan underlag för diskussioner i arbetslaget och för planering av verk-
samheten. Lena tycker att det är svårt att hinna med att göra dessa anteck-
ningar, men försöker vara noga med att vara uppmärksam på det barnen 
intresserar sig för. Svårigheten i att skriva anteckningar under arbetet be-
kräftas under observationerna och det är bara under enstaka tillfällen som 
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denna typ av anteckningar förs. Upplevelsen är ändå att verksamheten är 
inriktad på att följa upp det som sker i barngruppen. 

Som en del i Reggio Emilia-arbetet fotograferar också personalen barnen 
då och då i de vardagliga aktiviteterna. Det hör till den pedagogiska do-
kumentationen. Fotografierna sätts sedan upp på avdelningen och i bar-
nens egna pärmar som är en dokumentation över vad de gör på förskolan. 
Fotografierna ger barnen underlag till att reflektera över sig själva och flera 
barn tar då och då fram sina pärmar för att visa och samtala med varandra 
eller någon personal om innehållet. Att fotografera det som sker är också 
ett led i att göra arbetet som utförs synligt för föräldrar och besökare på 
förskolan. 

Morgonsamlingen är, som skildrats, ett av de tillfällen då barnen har 
möjlighet att välja vad de vill göra under dagen. I det valet ligger också en 
träning i att kompromissa. Ibland får man vänta på sin tur, eftersom inte 
alla barn kan välja samma aktivitet samtidigt. Det resulterar ofta i att nå-
got barn visar missnöje vilket i sin tur leder till att någon vuxen får gripa in 
och se till att det barnet kommer med i någon annan möjlig aktivitet. Loui-
se minns att det till en början kändes lite ovant och ”flummigt” att utgå 
från barnens egna val i verksamheten. Det tankesättet har emellertid för-
ankrats över tid, och är nu en självklar del i det Reggio Emilia-inspirerade 
arbetssättet på förskolan. 

Musik i verksamheten 
Sång och musiklekar förekommer främst på morgonsamlingarna, och en 
gång i månaden när Prästkragen har en gemensam sångsamling med alla 
avdelningar på förskolan. Lena beskriver att målsättningen med musikak-
tiviteterna är att samla barnen och att uppleva glädje i musiken. Hon tyck-
er att sång är ett bra sätt att samla ihop barnen innan det är dags för lunch, 
eller när de är ute och leker och behöver återsamla gruppen. Lejla betonar 
även hon att målet med musiken i verksamheten är att ha roligt tillsam-
mans. Hon beskriver månadens stora sångsamling med hela förskolan som 
en stund av glädje och gemenskap. Musik och glädje hör ihop och det 
främsta målet med musik i förskolan är just den glädjen, anser hon. Louise, 
som arbetat längre på Prästkragen än Lena och Lejla, berättar om tiden då 
de arbetade på att utveckla en musikprofil på förskolan. På den tiden hade 
förskolan t.ex. ett speciellt musikrum med djembetrummor. Personalen 
gick också fortbildningskurser i musik, och under några år arbetade de 
mycket med sång och rytmövningar. När förskolan fick en ny förskolechef 
som i stället inspirerade för Reggio Emilia, ebbade det intensiva arbetet 
med musik ut. Louise menar att det beror på att arbetet med musik aldrig 
blev ”riktigt hemma” hos personalstyrkan. Hon är övertygad om att det 
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arbetssätt som en förskola satsar på måste ”förankras” hos personalen, 
något hon anser aldrig skedde när Prästkragen började arbeta med musik. 
Hon ger också uttryck för att man måste känna att man har kompetens att 
sjunga och spela för att det ska bli av, och känner själv att hon inte är helt 
bekväm med att leda i sång och spel. Spel på framförallt trummor är dock 
en aktivitet som hon upplever att många barn uppskattar. 

Presentation av förskolan Sångfågeln 
Förskolan Sångfågeln kallar sig för musik- och språkförskola. Förskolan 
har fyra avdelningar, en småbarnsavdelning och två avdelningar där bar-
nen är mellan två och ett halvt och fem år samt en åldersblandad astma- 
och allergiavdelning. Entitan är en av de avdelningar där de äldre barnen 
går. De flesta av barnen på förskolan är flerspråkiga och har ett annat 
modersmål än svenska, och på förskolan finns modersmålsstöd för arabis-
ka, turkiska, ryska och polska genom personal som arbetar på förskolan. 
Mindre språkgrupper har inget modersmålsstöd.  

Avdelningen, verksamheten och barngruppen 
Förskolan inryms i en enplansbyggnad som omges av en plan gård. På 
baksidan reser sig välvuxna träd och den vildvuxna gräsytan är under hös-
ten täckt av bruna höstlöv. På gården finns också gungor, klätterställning 
och en sandlåda. Avdelningen Entitan har en tambur och fyra rum, två 
mindre och två större. I ett av de mindre rummen finns dockor, utkläd-
ningskläder och en leksaksspis med tillbehör samt ett mindre bord med 
stolar runt. I det andra mindre rummet finns en dator, hyllor med olika 
spel och material och ett bord med stolar. Ett av de större rummen ligger 
som en kärna i avdelningen och här finns ett stort samt ett mindre bord 
med stolar. Här har alla barn en egen låda i en hurts och utefter en vägg 
löper hyllor med material av olika slag. Alla hyllor är märkta med bild, 
symbol och text som talar om vad som ska stå var. I rummet finns också 
en köksbänk och en soffa. Det andra stora rummet är samlings- och lek-
rum. Golvet är öppet med en stor rund matta i mitten och utefter en vägg 
finns hyllor med trummor och andra rytminstrument. I rummet finns också 
ett el-piano och en marimba, samt några plastbackar med en järnväg i trä 
och olika byggklossar. 

Barnen anländer till förskolan från tidig morgon till ungefär klockan 
nio. För dem som vill finns då frukost. Någon gång under förmiddagen 
serveras mellanmål oftast bestående av någon frukt. Runt halv tolv är det 
lunch. Maten tillagas på förskolan och serveras på avdelningarna. Det 
finns bord att äta vid i tre olika rum på Entitan, och barn och personal har 
bestämda bord de sitter vid. Efter maten infinner sig ca. en timmes sov- och 
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vilostund för barnen. Alla barn utom femåringarna vilar i det lite större 
samlings- och lekrummet, där var och en har en madrass på golvet. Barnen 
vilar eller sover tills de vaknar och stiger upp när de själva vill. När de 
kommer ut från vilan hjälper personalen barnen igång med olika aktivite-
ter. Det kan vara pyssel av olika slag, pussel och spel, eller fri lek med alle-
handa leksaker. Leken fortsätter fram till ungefär klockan halv tre då det 
serveras mellanmål. Efter mellanmålet börjar de första barnen att hämtas 
av sina föräldrar, och på förskolan fortsätter leken efter barnens önskemål 
inne eller ute.  

Förskolan Sångfågeln har successivt utvecklats till en musik- och språk-
förskola och det började på avdelningen Entitan. Arbetet med musik i 
verksamheten beskrivs som en utvecklingsprocess i vilken all personal ska 
känna sig delaktig. Det finns inget tvång i att musicera, men på alla avdel-
ningar finns idag personal som är intresserade av, och leder arbetet med 
musik. Barnen har i första hand möjlighet att påverka musikaktiviteterna 
genom att ge förslag på sånger och lekar de vill genomföra, i övrigt är des-
sa aktiviteter planerade och ledda av personalen. Barnen uppmuntras att 
delta och vid tillfällen när det märks att flera barn inte sjunger med upp-
manas de att ”hjälpa till” med sången. Barnen upplevs annars överlag roa-
de av att sjunga och olika barn ger då och då uttryck för att det vill sjunga 
den sång som avslutats en gång till.  

Förskolan har även hittat former för barnens medbestämmande genom 
att göra dem delaktiga vid planerandet och genomförandet av speciella 
evenemang eller utflykter. Barnen har också dagligen fri lek ute och inne 
och precis som att olika leksaker finns framme, finns också instrument 
tillgängliga för dem att använda spontant i leken. 

Musiken framträder tydligast på morgonsamlingen som börjar runt kl. 
halv tio och alltid inramas av sång. När nya sånger introduceras och vid 
upprepade tillfällen därefter används bilder och rörelser för att illustrera 
innehållet. Under några av observationerna närmade det sig jul och Lucia 
och sången Midnatt råder har vid ett tidigare tillfälle introducerats med 
bilder. Utdrag ur mina fältanteckningar visar hur sången tas upp på nytt. 

Tolv barn sitter i ring tillsammans med två personal. En av dem leder sam-
lingen. Den personal som leder berättar handlingen i sången Midnatt råder 
som en saga och den andra personalen visar inplastade tecknade bilder som 
illustrerar hus, tomtar och julemat. Ord som tysta vrår, lyssna och speja 
samt trippa förklaras och illustreras med rörelser. Barnen lyssnar koncentre-
rat och pekar på bilderna, härmar rörelser och ställer frågor. När sången be-
rättats till slut sjunger de den första versen. Alla är koncentrerade och 
sjunger eller gungar med. I refrängen sjunger alla med och gör rörelser med 
fingrarna till tipp tapp. 



 ANNA EHRLIN  Att lära av och med varandra  99
 

– En gång till, säger ett barn när sången är slut.  

Och sången sjungs om igen. Barnen är uppmärksamma och följer varandra 
och personalen i sången genom att sjunga orden, genom att gnola eller ge-
nom gungande kroppsrörelser. 

Eftersom att sången sjungs om och om igen på detta sätt upprepas ord och 
meningar. När sången introduceras någon dag senare använder de bilder-
na, men sången sjungs direkt. Fler barn sjunger nu med även i versen. 

Samlingarna innehåller också ljud-, rörelse- och rytmövningar samt då 
och då spel på rytminstrument. Under samlingen sitter barnen på bestämda 
platser i en ring. En personal leder samlingen och övriga vuxna deltar och 
ser till att barnen följer med i de aktiviteter som pågår.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnen följer den vuxnes rörelser och spel med maletter. 

I inledningen av samlingen uppmärksammas varje barn och ett barn får 
ansvar för att räkna hur många som är där. Samlingen präglas av struktur 
och personalen är mån om att alla är koncentrerade på vad som sker. Bar-
nen tillåts inte att prata i munnen på varandra och om något barn stör det 
som pågår tar någon i personalgruppen med det barnet till ett annat rum 
för någon annan aktivitet. Rutinen för samlingen är inarbetad och det är 
sällan de vuxna måste ingripa för att tillrättavisa. Under veckan har avdel-
ningarna också andra rörelse- och musiksamlingar med liknande innehåll, 
men då är barnen uppdelade i mindre grupper. Här är ett utdrag ur mina 
fältanteckningar från en sådan samling. 
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Fyra flickor pratar när de väntar och en flicka och två pojkar sitter tysta. 
Samlingen börjar och barnen placerar ut sig i en ring. Den personal som le-
der gör rörelser som barnen härmar. Detta sker under tystnad och persona-
len ser till att barnen följer rörelserna.  

Sedan tas sugrör fram och de blåser i sugrören. Ledande personal säger att 
de tränar munnens muskler när de blåser. Barnen får en liten flörtkula att 
blåsa på genom sugröret. Sedan får de en fjäder att blåsa på. Det är lättare. 
De får också grövre sugrör. Sugrören samlas in. 

Personal och barn sitter sedan i ring och klappar på knäna och genom en 
ramsa uppmärksammas allas namn. Jag heter Anna vad heter du? Takten 
hålls och frågan går varvet runt. Alla är med och kan hålla takt och rytm 
när det är deras tur att tala. 

Sedan får alla en tunn sjal att vifta med när de sjunger Våren är här.  

Personalen tillrättavisar när någon inte deltar som den ska. Byten av aktivi-
tet går snabbt och tätt. 

Nästa moment går ut på att tre barn spelar på tonboxar och de andra dan-
sar och sjunger Vi går runt i rummet. Alla får spela någon gång. 

Efter det leker de en lek där man går runt i rummet när trumman spelar och 
stannar när den tystnar. 

Samlingen avslutas med avslappningsmusik från CD och alla ligger ner. Per-
sonalen som leder går runt och drar en sjal över var och en och de sätter sig 
upp. Slutligen ställer de sig upp och när alla står tackar de för idag. 

De gemensamma musikaktiviteterna på förskolan bidrar med en struktur 
och en ordning som präglar förhållningssättet på förskolan och utgör ett 
riktmärke också för övriga aktiviteter på förskolan. På samma sätt som att 
en sång sjungs tills den tar slut, förväntas barnen fullfölja påbörjade spel, 
pyssel och lekar, och att städa efter avslutad aktivitet. Formen för utövan-
de av musikaktiviteter tycks också ge uppslag till barnens fria lek. Utdrag 
ur mina fältanteckningar får illustrera hur musikaktiviteterna inspirerar till 
lek och också präglar förhållningssättet på förskolan Sångfågeln. 

Klockan är kvart i nio och jag sitter i det centrala rummet på avdelningen 
där flera aktiviteter pågår. Runt tio barn har kommit till avdelningen och 
flera är på ingång. 

Två flickor tar fram ett spel som övar färger. De spelar i ca. en kvart. De tu-
ras om och följer spelets regler. Spelet går ut på att samla det antal färgplut-
tar som tärningen visar och en färgtärning visar vilken färg man ska ta. När 
de tröttnat på spelet hjälps de åt att plocka ihop. Tidigare har de varit ut-
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klädda och inte plockat ihop efter sig. En personal ber dem göra det, vilket 
de gör. 

I samlingsrummet leker några barn lite rörligare lekar. Två barn spelar takt-
fast på trumma och sjunger spontant. Du ska inte tro det blir sommar och 
Kära lilla Lisa. Det är ett tydligt språk i sångerna. Samtidigt leker några 
barn med klossar. En personal sitter med på golvet och samtalar med bar-
nen. En ”morgonsång” sjungs till trumspelet. Trummande och sång hör 
ihop. Blinka lilla stjärna och Imse vimse spindel avlöser. En pojke kommer 
in i rummet och är så ivrig att han river klossbygget. Personalen ingriper di-
rekt med samtal och pojken får sitta bredvid den vuxne. Hon markerar och 
visar att de andra blev ledsna när han rev bygget.  

En flicka hämtar en gurka och börjar spela. Personalen sjunger en snutt och 
gör rörelser till gurkaspelet. Nu ska allt plockas bort och det ska bli ”musik-
lek” för en grupp barn. I dag hålls ingen gemensam samling utan varje 
grupp ”morgonsamlar” sig i sin aktivitet.  

Det är uppenbart att barnens spontana lek är inspirerad av musik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spel på trummor under fri lek. 

Det är också tydligt att personalens förhållningssätt präglas av en tanke om 
att förmedla ordning men också omtänksamhet. När personalen har plane-
ringstid finns de inte i barngruppen, och ska något förberedas eller omor-
ganiseras på avdelningen sker det när barngruppen finns i annan lokal eller 
är ute. Mycket sällan ägnar de vuxna tid åt något annat än barnens lek när 
barnen finns på avdelningen. Personalens fokus på barnens aktiviteter både 
i planerad verksamhet och i den fria leken upplevs ge förutsättningar för 
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dem att lyssna in vad barnen vill göra, eller inte vill göra, korrigera pro-
blem som uppstår, och föra samtal om vad som pågår.  

Verksamhetsplanen, en tänkt verklighet  
Musik- och språkförskolans mål är att barnen ska kunna utveckla det 
svenska språket genom ”upplevelser och eget uttryck i musik, rytmik, rö-
relse och skapande aktiviteter”. De ska också på detta sätt ”bli delaktiga i 
en social gemenskap”, som grund till ”en positiv kommunikativ identitet”. 
Barnen ska få del av ”olika musikinfluenser” och intresse ska väckas inom 
”olika musikaliska områden.” Målet ska nås genom planerade musikstun-
der vars innehåll ska vara sång, rim och ramsor, rytmik, rörelse och in-
strumentalspel. ”Rörelse-tal-musik” ska vara en enhet som ska ingå i det 
dagliga arbetet. Det innebär att barnen varje vecka ska få ta del av lek med 
rösten i form av andnings- och ljudövningar i syfte att stärka röstappara-
ten, samt rörelselekar som ska leda till att barnen ska stärka sin kropps-
uppfattning och sin motorik. Förskolans instrument ska finnas tillgängliga 
för barnen under dagen och inbjuda till fri improvisation. Spel på instru-
ment ska också innefatta att spela och sjunga i grupp. Pentatonik ska inspi-
rera till improvisation. Varje vecka ska också ett temaarbete genomföras 
med eget skapande i musik, rörelse, drama och bild. Sagoläsning och berät-
tande ska ge tillfällen att lyssna och återberätta. Barnen ska även ges möj-
lighet till att aktivt ”delta i planering, genomförande och dokumentation” 
av verksamheten.  

Förskolechefen  
På förskolan Sångfågeln har nuvarande chef arbetat som chef sedan 2004. 
Hon har i övrigt arbetat inom förskolan sedan tidigt 80–tal, först som 
barnskötare och senare som förskolelärare. Hon har varit med och utveck-
lat arbetet med musik och språk på förskolan Sångfågeln sedan 1986. Ar-
betet började som ett treårsprojekt på en avdelning på förskolan, finansie-
rat av barn- och utbildningsförvaltningen i området och stöttat av en sam-
ordnande chef på förvaltningsnivå inom barnomsorgen. Detta projekt stöt-
tades också av områdets musik- och språkpedagog. Det gick ut på att arbe-
ta intensivt med sång, rytm och musiklekar på förmiddagarna när alla barn 
var där på förskolan. Under projekttiden tyckte de sig direkt se skillnad i 
barnens förmåga att kommunicera, men också att det sociala klimatet blev 
lugnare i barngruppen. Detta projekt startade med stöd från en överordnad 
chef och i drivkraften hos personalen på avdelningen. Dåvarande förskole-
chef stöttade arbetet, men arbetade inte aktivt i utvecklingen av det. Det 
vilade på personalen som handleddes av, den i området anställda, musik- 
och språkpedagogen. Efter projekttidens slut fortsatte arbetet med musik 
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eftersom detta var något personalen på den aktuella avdelningen verkligen 
trodde på och nuvarande chef var en av dem.   

Nuvarande förskolechef hade till en början ”inte en tanke på att bli 
chef”, men gick alltså 2004 in i den rollen för att komplettera ledningen i 
en växande organisation. Musik och språk är hennes ”hjärtefråga” och 
hon saknar att arbeta med det i barngrupp. Hon ser dock att hon i chefs-
rollen nu kan påverka arbetet på förskolan på ett annat sätt. Hon har en 
annan överblick och kan se helheten på förskolan. Hon berättar dock att 
hon varje dag är ute korta stunder på avdelningarna för att inspireras och 
tillägger: ”Jag suger åt mig lite energi som jag brukar säga, annars skulle 
jag inte klara det.” 

Förskolechefen deltar också aktivt i kurser och kompetensutveckling 
som ges på förskolan. Hon tror att hennes engagemang har stor betydelse 
för arbetet med musik på förskolan, och menar att barnen utvecklas när 
det finns engagerad personal som tror på det de gör och tycker att det är 
roligt. Arbetet med musik som ett redskap för att stärka det svenska språ-
ket är nu gemensamt på alla avdelningar på förskolan. Det har utvecklats 
över tid och förskolechefen beskriver det som en process. Hon säger: 

Det är det som det bygger på, att man inte måste vara musikalisk när man 
börjar utan att man utgår från en egen process, även som pedagog, precis 
som med barnen. Och sedan så utvecklar man det tillsammans med barnen. 

Hon poängterar dock att det är viktigt att alla har kunskapen om varför de 
arbetar med musik, och har viljan att arbeta med detta. Det är ett långsik-
tigt arbete som startade i behovet av att hitta andra sätt att kommunicera 
på, eftersom nästan alla barn på förskolan har ett annat modersmål än 
svenska. Musiken gör det möjligt att kommunicera och att mötas i glädje, 
menar förskolechefen. Musikaktiviteter kan stärka röstförmågan genom 
olika ljudövningar och sånger och sångtexter ger nya ord på ett lustfyllt 
sätt. Förskolechefen betonar att musiken blir ett redskap och ett komple-
ment till det talade språket. Hon säger: ”För att du använder hela din 
kropp och dina sinnen till att förstärka det talade språket.” Hon anser att 
det är viktigt att all personal vet att det är utifrån dessa förutsättningar 
som de arbetar med musik på förskolan och betonar att denna utgångs-
punkt inte kräver någon speciell utbildning i musik, och säger: 

Det handlar hela tiden om vår medvetenhet, och det mest fantastiska är att 
du inte behöver vara en musikbegåvning, alltså du behöver inte ha gått mu-
sikhögskolan för att arbeta med det här, utan du jobbar i en process med 
dig själv och samtidigt utvecklas den biten.  

På förskolan Sångfågeln måste personalen vara delaktig och de måste utgå 
från att musik, rytm och rörelse är bra för språkutvecklingen. En förskole-
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verksamhet blir bra om alla förstår vad de gör och fokuserar på uppdraget 
menar förskolechefen. Det innebär att alla går mot samma mål, att perso-
nalgruppen är samspelt och att man har barnen i fokus. För att uppnå 
detta på förskolan har de arbetat en hel del med att varje enskild personal 
ska utveckla en känsla av eget ansvar, och att var och en själv tänker och 
ger uttryck för vad man anser i olika frågor. På förskolan arbetar personer 
med olika personligheter och de härstammar från olika länder. Det blir 
extra viktigt att finna det gemensamma, men också att varje enskild person 
gör sin röst hörd menar förskolechefen. Det tar tid att få alla delaktiga på 
det här sättet, därför att det ibland kan vara bekvämt att gömma sig bak-
om vad andra tycker, tror hon. Förskolechefen på Sångfågeln är dock över-
tygad om att om alla ska känna sig delaktiga och viktiga måste de göra sin 
röst hörd. Det här är en pågående process, och hon upplever att de kommit 
en god bit på väg, men att detta är frågor som ständigt måste hållas levan-
de i verksamheten. 

Personalen  
Under fältstudien arbetade bland andra Ann, Agneta och Azin på avdel-
ningen Entitan.  

Ann är utbildad förskolelärare sedan 2001, och har sedan dess arbetat 
på olika avdelningar på förskolan Sångfågeln. Sedan 2007 har hon sin 
anställning på avdelningen Entitan. Innan Ann utbildade sig till förskolelä-
rare hade hon provat på att arbeta inom barnomsorgen en kortare period 
och det gjorde henne nyfiken på yrket förskolelärare. Hon ser sig själv som 
nybörjare och tycker att det har tagit ganska lång tid efter utbildningen att 
”landa” i den nya professionen. Ann tycker att det är först nu som kun-
skapen från utbildningen har mognat. Det har att göra med att hon nu 
tycker att hon kan relatera teoretiska kunskaper till arbetet med barnen 
och det praktiska i yrket. Ann tror att hon skulle ha mer glädje av att gå 
om förskolelärarutbildningen nu när hon arbetat i ett antal år. I ett arbets-
lag kan den fortbildning som personalen tar del av relateras till det dagliga 
arbetet i barngruppen och det gör diskussionerna mer intressanta än de var 
under utbildningen, menar hon. Genom förskolan Sångfågeln har Ann tagit 
del av flera fortbildningskurser i bl.a. musik och rytmik. Kurserna har upp-
levts intressanta, men hon känner också att det är viktigt att få stanna upp 
och ta till sig nya saker, och att ges tid att omsätta dem i praktiken. I dags-
läget känner Ann därför inget ytterligare behov av fortbildning på något 
område.  

Det mest betydelsefulla för Ann i arbetet som förskolelärare är barnen, 
det är i deras framsteg hon ser resultat av arbetet. Hon poängterar att bar-
nen ska ha utrymme att påverka sin dag på förskolan och hon tycker att de 
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på avdelningen Entitan ger barnen möjligheter till medbestämmande. Ann 
upplever att de har trivsamt på avdelningen både i barngruppen och bland 
personalen och berättar att i arbetet som förskolelärare måste man kunna 
plocka fram glädje och menar att det viktigaste:   

Ja det är nog att jag går till jobbet varje dag och att jag tycker att jag är glad 
varje dag, för att det är så fantastiskt med barnen, och att jag kan ha kul 
med dem. Jag är trygg i mitt arbetslag och är inte hämmad utan jag kan leva 
mig in i allt det som vi gör. (Ann) 

Agneta är utbildad förskolelärare sedan 1990. Innan hon utbildade sig 
till förskolelärare arbetade hon nio år som barnskötare inom barnomsor-
gen. Hon har nu varit på förskolan Sångfågeln sedan 2001 och på avdel-
ningen Entitan sedan 2002. Under tio års tid har hon deltagit i fortbild-
ningskurser i musik och tycker att det är väldigt roligt att arbeta med mu-
sik i förskolan. Agneta är uppväxt med sång i familjen och hon tror att det 
har påverkat henne att spontant kunna använda sången i arbetet. Hon 
tycker om att sjunga och sjunger också i kör på fritiden. 

Agneta anser också hon att det viktigaste i arbetet som förskolelärare är 
glädjen. Vilket för henne innebär att man måste tycka att det är roligt att 
arbeta med barn och se deras möjligheter. Arbetet i förskolan kräver också 
lyhördhet och att man är observant på vad som fungerar att göra i olika 
situationer. Agneta beskriver att hon ser sig själv som ett redskap i verk-
samheten som formats av det hon varit med om, och säger: 

Ja sedan spelar det naturligtvis roll vad man har i bagaget liksom, jag minns, 
när jag växte upp alltså, jag har många syskon och så, att vi alltid sjöng när 
vi åkte bil och vad vi gjorde, jag och mina syskon, vi sjöng och höll på. Allt-
så sådant har man ju med sig på något sätt, så ibland så när man är ute i 
skogen så kan man börja sjunga rätt var det är på någon sång, och barnen 
hakar på. Alltså ja, i det här jobbet så använder vi oss själva som redskap 
kan man ju säga faktiskt. (Agneta)  

Agneta beskriver sina tidiga positiva upplevelser av musik inom familjen 
som bidragande till att hon idag spontant kan utöva sång och spel som ett 
redskap i sitt yrke. 

Azin kommer från Iran och är utbildad låg- och mellanstadielärare i sitt 
tidigare hemland. Innan hon kom till Sverige arbetade hon 14 år som lära-
re i Iran. När Azin kom till Sverige arbetade hon först som hemspråkslära-
re, som det hette då, men utbildade sig till barnskötare och har sedan 1995 
arbetat på förskolan Sångfågeln. Förskolan hade då inte profilerat sig som 
musik- och språkförskola och Azin har varit med i utvecklingen av försko-
lans musikverksamhet till idag. Hon har deltagit i fortbildningskurser i 
musik, men också i kurser med annat innehåll. Personalen ges bra möjlig-
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heter till fortbildning, anser Azin och trivs på alla sätt bra på Sångfågeln. 
Det som har mest betydelse i arbetet på förskolan enligt Azin är att kunna 
ge allt för barnens utveckling. Det kräver att de som personal är lyhörda 
för barnens behov, och att de kan visa glädje tillsammans med barnen, 
säger hon. 

Personalen beskriver sitt arbete 

Ledningen, arbetslaget och föräldrar 

Ann känner starkt stöd i sina arbetskamrater. I arbetslaget utbyter de idéer 
och de diskussioner de för har nära relation till arbetet i barngruppen. För 
att bedriva en bra förskoleverksamhet krävs personal som är villig att arbe-
ta och förändra verksamheten efter barnens behov, anser hon. Ann fram-
håller också att förskolechefen har en viktig uppgift i att stötta personalen 
genom att göra dem delaktiga i arbetet och eventuella förändringar som 
måste göras, vilket hon tycker fungerar bra på förskolan Sångfågeln. För-
äldrars stöd och engagemang är också betydelsefullt för verksamheten och 
Ann tycker att föräldrarna gärna skulle kunna vara mer aktiva med förslag 
och idéer. Hon känner dock stöd från barnens föräldrar och upplever att 
de är nöjda med verksamheten, och kanske just därför inte kommer med 
förslag till förändringar. 

Ann beskriver verksamhetsplanen på förskolan Sångfågeln som ett le-
vande dokument som revideras en gång per år. Varje månad utvärderar 
också de olika avdelningarna sitt arbete och de funderar kring om det som 
finns formulerat i mål också genomförs i det faktiska arbetet. De praktiska 
omständigheterna kring lokaler, personal och barngrupper gör att de inte 
alltid kan följa planen, men Ann tycker att den är väl genomarbetad och 
att arbetet som utförs stämmer bra överens med verksamhetsplanens inten-
tioner.  

Agneta ser också verksamhetsplanen som ett underlag för arbetet som 
ska omsättas i praktisk handling. När planen revideras en gång per år for-
mulerar de därför om den i de stycken som inte har relevans. Det är viktigt 
att verksamhetsplanen inte bara blir ”tjusiga ord”, menar hon. Agneta 
tycker att de på förskolan Sångfågeln har lagom mycket tid avsatt att dis-
kutera verksamheten, både avdelningsvis och i tvärgrupper där en förskole-
lärare från varje avdelning ingår. Tidigare har förskolan också haft hand-
ledning en gång i veckan med områdets musik- och språkpedagog, som 
också var med och startade musikprofilen på förskolan Sångfågeln. Hand-
ledningen omfattade till en början arbetet med musik, men kom med tiden 
att innefatta allt som hör till det dagliga arbetet. I dagsläget arbetar man 
dock utan denna form av handledning. På förskolan har ingen tvingats till 



 ANNA EHRLIN  Att lära av och med varandra  107
 

att musicera vare sig barn eller vuxna, men musikverksamheten inspireras 
och stöds av förskolechefen som tidigare alltså också arbetade som försko-
lelärare på förskolan, och var med och startade musikprofilen på Sångfå-
geln. 

Azin anser att musikverksamheten ger förskolan ett gott rykte, eftersom 
många föräldrar visar uppskattning och är nöjda när de upplever att deras 
barn är glada och trygga, hon säger: 

Det ger ett bra rykte till vår förskola, många vill komma hit. Föräldrarna är 
mycket nöjda. Glada när de lämnar sina barn, och känner sig mycket tryg-
ga. De ser sina barns utveckling på alla sätt. (Azin) 

Azin beskriver också hur föräldrar imponerats av sina barns språkutveck-
ling sedan barnen börjat på förskolan. Föräldrarna har då jämfört med 
andra förskolor de har haft kontakt med där personalen inte arbetat med 
musik. Hon säger:  

Vi har barn som är tysta och lugna, kanske de är runt två år och har jättedå-
ligt språk, och vi märker successivt hur (musiken) påverkar deras språk. Till 
och med föräldrarna märker det och jämför med andra förskolor, och säger 
att det är helt annorlunda när de kommit till oss. Vi ser utvecklingen mest 
hos de barnen. Ja, och hos alla andra som är duktiga till och med, de blir 
mycket, mycket bättre att använda språket. (Azin) 

Vid ett tillfälle har dock en familj flyttat sina barn till en annan förskola 
p.g.a. att man ansåg att de sjöng och dansade för mycket på Sångfågeln. 
Det är den enda nackdelen som uppstått i arbetet med musik som Azin 
upplevt. 

Agneta ser förskolan Sångfågelns utveckling till en musik- och språkför-
skola som en process som behövt ta tid. Hon vet att det inte varit en själv-
klarhet för all personal att ta ansvar för att leda barngrupper i sång och 
spel. För Ann har det tagit tid och hon beskriver att hon själv genomgått 
”en process” med musiken och att det funnits perioder när hon känt krav 
på sig på grund av att hon arbetar på en musikförskola. Det har att göra 
med att hon funderat på om de verkligen arbetar så mycket med musik 
som de borde göra på en förskola med musikinriktning. Dessa frågor har 
diskuterats i arbetslaget och nu litar Ann på det arbete de utför och mer på 
sig själv i musicerandet. Målsättningen med musiken på Sångfågeln är inte, 
som Ann uttrycker det, ”att barnen slutar som konsertpianister”. Musiken 
är frivillig och om något barn är avvaktande till musiken så tvingas det inte 
till att delta. Man måste inte vara duktig på att spela och sjunga om man 
ska arbeta på musik- och språkförskolan Sångfågeln, men man måste våga, 
menar Ann. Ett tillåtande klimat är avgörande för att alla ska känna att de 
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duger där de står, och det gäller både barn och vuxna, tror hon. Det vikti-
gaste är därför: 

Ja det är glädjen och plus att jag utvecklas ju, jag genomgår ju också en pro-
cess precis som barnen gör när de kommer till oss. Jag menar det är en pro-
cess man genomgår med musiken också, men glädje där också. (Ann) 

Musik har alltid varit viktigt för Ann, men hade hon inte börjat arbeta på 
Sångfågeln tror hon inte att musiken hade fått samma utrymme i yrket. Skulle 
hon däremot nu byta förskola efter att ha genomgått den musikaliska resa hon 
upplever sig ha gjort på Sångfågeln, skulle hon absolut ta med sig musiken 
som arbetssätt. Hon tycker att hon har utvecklats och blivit modigare både när 
det gäller att utöva musikaktiviteter, men också i övrigt. 

Musik, språk och social samvaro 

Agneta framhåller att barnens språkutveckling har stor betydelse i allt man 
gör på förskolan, och att det inte bara är aktiviteter med sång och spel som 
är språkutvecklande. Hon beskriver alla vardagliga aktiviteter som stimule-
rande för språket och därför också viktiga för språkutvecklingen. Persona-
len är av den anledningen observanta på sitt språk, är noga med att tala 
tydligt och benämna ord i allt det vardagliga så som måltider, på- och av-
klädning och inne- och utelek. De stimulerar, enligt Agneta, på så sätt 
språkutvecklingen på många olika sätt och får också konsultativ hjälp av 
talpedagog vid behov.  

Ann berättar att de också uppmuntrar föräldrarna att tala barnets mo-
dersmål hemma, eftersom det i första hand är det svenska språket som 
talas på förskolan. I verksamhetsplanen understryks vikten av att persona-
len använder det svenska språket på ett tydligt sätt och Ann är säker på att 
de vuxna runt barnet har en viktig roll i språkutvecklingen och säger att: 

[…] pedagogerna det är väldigt viktigt att de har ett bra svenskt språk. Så 
att barnen får höra. Föräldrarna är också väldigt viktiga, och om de nu är 
tvåspråkiga, och det är de flesta här, att de pratar sitt modersmål. Det bru-
kar vi försöka prata med föräldrarna om. Barnen i sig är också viktiga, för 
när barnen har relationer till andra barn, så i leken utvecklas språket. Och 
att man samtalar, sagor och att ge barnen talutrymme. Att jag inte talar un-
der hela lunchen utan att barnen får dela på det. Sedan är det ju, i och med 
att jag jobbar här, och tycket att det är jättekul med musiken och sånger, 
det är ju också viktigt. (Ann) 

Musiken har därtill en given plats i arbetet med barnens språkutveckling 
och Azin menar att musiken får en speciell betydelse i ett område där de 
flesta barn inte har svenska som modersmål. Hon säger att musiken behövs 
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för att den gör språkinlärningen roligare, något också Ann och Agneta 
håller med om.  

Varje dag sjunger och spelar de på morgonsamlingen, men utöver det 
också vid speciella tillfällen under veckan i gruppaktiviteter med de yngre 
och de äldre barnen var för sig. En gång i veckan går också en grupp barn 
iväg till en annan lokal och har musiksamling med områdets musik- och 
språkpedagog. På förskolan har barnen även tillgång till framför allt rytm-
instrument att spela på när helst de vill under dagen, och det spontana 
musicerandet uppmuntras.  

Ann menar att barnen får ett annat sätt att ta till sig språket på genom 
musiken. Språket ”känns” genom rörelser och rytmer i musiken och bar-
nen lär känna språket på ytterligare ett sätt, tror hon. Ann liknar det vid 
att det inte är samma sak att smaka på ett äpple som att tala om det. Hon 
berättar om en pojke som i stort sett helt saknade talspråk, men som i vissa 
delar av en sång nästan ”klockrent” kunde sjunga med. Hon tror att språ-
ket, i ett sådant fall, lättare kan läras in genom sång eftersom det blir lust-
fyllt att sjunga tillsammans.  

Agneta leder språklek med de yngre barnen på avdelningen en gång i 
veckan. Då berättar hon sagor med hjälp av åskådligt material, men efter 
sagan sjunger och spelar de också rytminstrument. Musiken kommer på så 
sätt in spontant i nästan all verksamhet, enlig Agneta. Genom sången får 
barnen möta många nya ord och genom rytmen blir det lättare att komma 
ihåg dem, menar hon och är övertygad om att det fungerar så. Agneta 
tycker själv att hon lättare kan lära sig en vers om det finns en rytm eller en 
melodislinga till. Ibland upptäcker hon att något barn går och nynnar eller 
sjunger på en sång som de sjungit på morgonsamlingen. Hon ser på så sätt 
att ord och begrepp tränas i barnens spontana uttryck. Sången erbjuder ett 
naturligt sätt att snabbt lära in språket, tror hon. 

Agneta har arbetat på andra förskolor som inte på samma sätt arbetat 
med musik i verksamheten, och ser en skillnad, men stor fördel i att de på 
Sångfågeln alltid har instrumenten tillgängliga för barnen. När barnen 
spontant får använda instrumenten hela dagarna lär de sig snabbt att han-
tera dem på ett lämpligt sätt, och de kommer på så sätt till verklig använd-
ning, menar hon. I det spontana spelet på instrumenten ser hon hur barnen 
ibland leder varandra i musiken och hon är övertygad om att sången och 
spelet stärker barnen i gruppen.  

Agneta poängterar att de försöker de vara lyhörda för barnens idéer och 
frågor i verksamheten. Hon tror att deltagandet i sång och spel har bety-
delse i detta eftersom barnen ofta ges möjlighet att t.ex. välja sånger. Det 
gör att barnen är aktiva och deltagande och det smittar sedan av sig, och 
gör dem mer frimodiga att ta för sig också på andra områden, tror Agneta. 
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Också Azin understryker att musikaktiviteter hjälper tysta och blyga barn 
att ta sig in i gemenskapen för att göra sin röst hörd.   

Azin upplever även att musiken skapar ett lugn i förskolegruppen som 
underlättar för barnen att fungera med varandra i en grupp och säger:  

De har lugnat ner sig, många av barnen som var mycket aggressiva, arga 
och våldsamma till och med. Det hjälper till jättemycket med musik till de 
barnen. Vi har sett att [musiken] är till mycket hjälp för dem. (Azin) 

Agneta påminner sig om en pojke som var mycket avvaktande och helst 
lekte för sig själv när han nyligen hade börjat på förskolan. Han intresse-
rade sig dock för de andra barnens spontana instrumentspel och blev 
mycket snart delaktig i just detta. Agneta menar att också personalen är 
förebilder för barnen och att den självklara förutsättningen för att barnen 
ska kunna stimuleras av musik är att personalen vågar musicera med dem.  

Erfarenheter från observationer på Sångfågeln visar att de flesta barnen 
gärna tar del i de olika musikaktiviteterna. Vid ett tillfälle då alla avdel-
ningar på förskolan samlades ute på gården för att sjunga och spela sånger 
som de senare på eftermiddagen skulle sjunga för föräldrarna under en 
planerad familjeaktivitet, var upplevelsen att nära nog samtliga barn deltog 
i aktiviteten. De som inte sjöng deltog med rörelser eller spel på rytmin-
strument. De minsta barnen som var runt ett och ett halvt år höll klaves i 
händerna och spelade till sången. Två barn i fyraårsåldern ledsnade på att 
sjunga efter ungefär en kvart, och spankulerade iväg till sandlådorna. Trots 
det faktum att dessa två barn startade upp en annan lek fortsatte resteran-
de barn från tre avdelningar att sjunga och spela tillsammans i den stora 
gruppen.  

Både Azin och Agneta poängterar att musikens viktigaste funktion på 
förskolan är gemenskapen och glädjen. Agneta framhåller att det lustfyllda 
påverkar barnens utveckling eftersom hon tror att välmående i sig påverkar 
barnens utveckling. Hon beskriver en pojke som har haft svårigheter att 
tala både på sitt modersmål och på svenska. Efter det att han börjat på 
förskolan har dock både personal och föräldrar upplevt att sången, musi-
ken och rytmen hjälpt honom att utveckla sina språk. 

Det händer saker och där tror jag, jag är helt övertygad att musiken och 
rytmerna hjälper till faktiskt. Men naturligtvis glädjen och att man ser att 
han trivs, han trivs med sina kompisar, jag menar det är så mycket som be-
tyder något. (Agneta) 

Även Ann upplever glädje i musiken och hon ser att de enskilda barnen 
tycks ha roligt eftersom de gärna deltar i musikaktiviteterna. Hon tror att 
musiklekar bidrar med en gemensam upplevelse som gör att barnen vill 
delta och att de orkar leka länge trots att lekarna kan vara krävande. Hon 
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exemplifierar med ett tillfälle då barnen spontant startade upp en musiklek 
de tidigare lekt på förskolan, en lek som Ann vet kräver koncentration och 
förmåga att anpassa sig efter andra.  

Så ville de plötsligt leka den leken, när musiken stannar så är det tystnad 
och så ska barnen stå blickstilla. Då var det väl två barn först, men sedan så 
kom det fler och fler barn in, och vi höll på i tjugo minuter tror jag och lek-
te. Barnen som normalt sätt inte klarar av att leka så bra, för det blev ändå 
en ganska vild lek, de sprang runt och dansade och det blev rätt vilt, men 
sedan när musiken tystnade då stod de blickstilla. Att det fungerar så bra 
när de tycker att det är kul. När det är roligt klarar alla barn av, då orkar de 
med även om de inte skulle klara av att sitta och lyssna på en hel samling 
när man bara pratade, men de gör det för att de tycker att det är kul. (Ann) 

Hon känner också att musiken skapar glädje för henne själv och det bidrar 
till att det känns roligt att gå till arbetet.  

Presentation av förskolan Stjärnfallet 
På musik- och dansförskolan Stjärnfallet ska sång, dans och musik vara 
som ”en röd tråd” i arbetet. Så har det varit sedan år 2000, när förskolan 
startade sin musikprofil. De flesta barnen på förskolan är flerspråkiga och 
modersmålsstöd finns i några av de språk som talas av barn på förskolan. 
Det finns fyra avdelningar på Stjärnfallet, två småbarnsavdelningar, och 
två avdelningar med vardera runt 18 barn där barnen är mellan tre och 
fem år. Personal och barn på avdelningarna Pukan och Virveln, där barnen 
är mellan tre och fem år, har ingått i studien. 

Avdelningarna, verksamheten och barngrupperna 
Förskolan inryms i ett tvåplanshus, med två avdelningar i varje plan. På 
undervåningen finns avdelningarna Pukan och Virveln där de äldre barnen 
går.  Utanför huset finns en gård som är något kuperad och som till största 
delen består av lite vildvuxna gräsytor där träd och en del stenar ger ett 
naturlikt intryck. På gården finns också några gångar av asfalt, ytor med 
sand, en klätterställning med rutschbana och ett litet förråd med leksaker. 

Avdelningen Pukan har tre rum, toaletter och en hall.  Ett av rummen 
har ett litet kök, två matbord och hyllor med spel, pussel och pysselmateri-
al. Hyllorna är märkta med symboler och text som beskriver vad som ska 
vara var. Bredvid ligger ett lite större rum med en öppen golvyta där avdel-
ningen har sina samlingar. I rummet finns olika rytminstrument tillgängliga 
för barnen, och platsen där instrumenten ska stå eller hänga är markerad 
med namnet på instrumentet i text och med bild. Intill ligger ett mindre 
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rum med dockor, vagnar och andra leksaker. I hallen finns barnens kläd-
hyllor och ett bord med stolar. 

Angränsande till denna avdelning finns ett större rum för rörelseaktiviteter 
med ribbstolar, gymnastikbänkar och mjuka mattor. Detta rum används av 
hela förskolan för musik och rörelselekar. I samma plan finns också ett litet 
gemensamt musikrum. Rummet är utrustat med ett elektriskt piano, olika 
trummor, en marimba och en del andra rytminstrument. Väggarna är ljud-
isolerade med tygstycken och målade äggkartonger. Här finns också en CD-
spelare och ett stort antal skivor med musik från olika delar av världen. 
Utanför musikrummet möts avdelningarna i en tambur och från högtalare på 
väggen ljuder olika musikstycken välkomnande för den som kommer in. 

Avdelningen Virveln består av fyra rum, toaletter och en hall. Avdelningen 
är uppbyggd på liknande sätt som Pukan, men med ytterligare ett rum med 
vatten och diskbänk. I hallen finns en soffa och barnens klädhyllor. 

Barnen anländer till förskolan från tidig morgon fram till runt klockan 
nio. Under förmiddagen serveras en frukt som mellanmål och en stund 
efter elva serveras lunchen som tillagas på förskolan. Barn och personal har 
bestämda bord som de sitter vid när de äter. Efter lunchen vilar de yngre 
barnen i ungefär en timme och sedan tar fria eller planerade aktiviteter vid 
ute eller inne. Under eftermiddagen serveras mellanmål och vid klockan tre 
börjar de första barnen att hämtas av sina föräldrar. 

Det finns en tydlig struktur i förskolans aktiviteter. Morgonsamlingen 
som startar strax efter nio har ett återkommande mönster på båda avdel-
ningarna, där en personal leder, och övriga medarbetare och barn deltar. 
Varje barn hälsas god morgon med namn och en teckenspråksrörelse för 
god morgon. Sedan samtalar personal och barn om dagens datum, månad, 
årstid och väder. Barnen sitter på bestämda platser och personalen är aktiv 
i att hjälpa samtliga barn att vara koncentrerade på vad som sker. Discipli-
nen är tydlig och alla förväntas, lyssna på varandra i samtal, att sitta stilla 
och att delta i sånger, rim och ramsor. När barnen ges utrymme att berätta 
något eller komma med förslag och idéer begär de ordet genom att räcka 
upp handen. Övriga i gruppen förväntas då lyssna. Rutinerna och förhåll-
ningssättet under samlingen är inarbetat, och om någon tappar koncentra-
tionen eller talar i munnen på någon annan griper personalen direkt in och 
tillrättavisar. Ett utdrag ur mina fältanteckningar får illustrera hur en rela-
tivt omfattande men typisk morgonsamling på avdelningen Virveln är ut-
formad. 

Klockan är halv tio och det är samling på Virveln. Barnen sätter sig på sina 
platser i ringen. Den personal som leder startar med en ”godmorgonsång.” 
Barnen sjunger med och hälsar. Efter detta sjungs en fingermotoriksång. 
Alla är med och sjunger eller koncentrerar sig på fingerrörelserna. 
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Sedan talar de om vädret för dagen och de sjunger en sång om väder. Alla 
deltar, och när de sjungit färdigt vill en flicka sjunga sången själv (solo). Det 
får hon och gör det under det att övriga lyssnar. 

De talar om dagens datum och dag samt månad. Det är den 15:e och de 
räknar gemensamt till 15 och ett av barnen lägger små bollar i en burk. En 
boll för varje dag. 

En annan personal tar över ledningen och spelar på en synt. Spelet på synten 
är enkelt där melodin spelas med två fingrar. De sjunger Lunka på och byter 
sedan texten till trava på och picka på. Personalen spelar och sjunger och 
barnen ska sjunga, trava, lunka och picka. Det blir lite svårt att både sjunga 
och göra rörelserna, men alla är med på rörelserna. 

Ett nät av snören läggs ut på golvet. Ett barn i taget går runt utan att nudda 
repet, och de andra sjunger Imse vimse spindel. Nu sjunger fler barn med.  
Efter inslaget med nätet sjunger de sången sittande på golvet och gör rörel-
serna till Imse vimse med benen och fötterna. 

Efter detta sjungs en sång om färger och färgade sjalar illustrerar färgerna. 
Barnen får sjunga solo en och en om de vill.  Samlingen avslutas sedan med 
orden ”snipp snapp snut nu är samlingen slut.” 

Musikaktiviteterna under samlingen kräver koncentration. Texterna i 
sångerna uppfattas emellertid välkända för barnen och flera kan både 
sjunga och göra rörelser samtidigt. De som inte klarar av båda delarna 
deltar företrädelsevis med rörelser.  

Under förmiddagen är barnen indelade i mindre grupper och arbetar 
med planerade aktiviteter tillsammans med personalen. Inom ramen för 
den planerade verksamheten som kan vara t.ex. sång, dans, rörelselek, 
bildarbete, skogspromenad eller temaarbete kan barnen komma med för-
slag, men spontana idéer måste fogas inom den förutbestämda aktiviteten 
och grupptillhörigheten. Före lunch och under eftermiddagen ges utrymme 
för fri lek inne eller ute på gården, och barnen bestämmer då själva vad de 
vill göra. Personalen har organiserad barnfri planeringstid, men strukture-
rar också upp arbetet emellan sig så att någon personal kan förbereda eller 
plocka med material på avdelningen också under pågående verksamhet. I 
övrigt är personalen oftast delaktig i eller bredvid barnens lek. 

Musikaktiviteter som sång och spel på rytminstrument förekommer inte 
bara på samlingen utan också under andra planerade aktiviteter där barnen 
delas in i mer åldershomogena grupper. Musikaktiviteterna innehåller, 
förutom sång och spel på rytminstrument, övningar som tränar olika bygg-
stenar i språket som är möjliga att använda utan ett talat språk. Det kan 
innebära att härma ljud, klappa stavelser eller att genom rörelser illustrera 
betydelsen av ord i sånger. Genom att uppmuntra barnen till att sjunga 
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med, göra rörelser och lyssna kommer barnens deltagande i centrum i des-
sa samlingar. Personalen som leder en aktivitet, och övriga vuxna som är 
med är fokuserade på att barnen är koncentrerade på vad som sker, och 
aktivt tar del. Här följer ett utdrag ur fältanteckningar från en musiksam-
ling i förskolans musikrum med en mindre grupp barn.  

Gruppen består av 5 barn och en personal. Personalen som leder börjar med 
att spela på marimban för att uppmärksamma barnen på var man ska slå på 
träblocken för att det ska klinga. Sedan får var och en spela så länge den vill 
och de andra lyssnar och väntar på sin tur. Jag upplever att de lyssnar på 
varandra.  

Sedan spelar hela gruppen trumma. Först fritt spel tillsammans sedan spelar 
de till ramsan ”En liten liten råtta satt på en potta och klappade med hän-
derna så här, 1, 2, 3, 4.” Barnen är med och slår takten och rabblar ramsan.  

De spelar sedan och härmar personalen som leder. Han spelar starkt och 
svagt.  Detta uppmärksammas också i samtal. Barnen ska sedan lyssna när 
någon annan spelar och själv vara tyst och tvärt om. 

När musikstunden ska avslutas lägger sig barnen på golvet och lyssnar på 
avslappningsmusik. Barnen uppmanas att tänka på något vackert och ljuset 
dämpas. När de slappnat av en liten stund är det slut. 

– Vad skönt det var, säger ett barn.  

Innan de går iväg samtalar de en kort stund om vad de gjort och påminns 
om att det instrument de spelat på var en marimba. 

Verksamhetsplanen, en tänkt verklighet 
Förskolan Stjärnfallets övergripande mål är att alla barn ska känna trygg-
het på förskolan. Barnen ska bli sedda och hörda, samt känna samhörighet 
och gemenskap med andra oavsett nationalitet, religion, kultur, kön eller 
funktionshinder. Konkret innebär det att samtliga barn ska bli bekräftade 
och lyssnade på. Varje morgon ska barn och föräldrar hälsas välkomna 
och när barnen ska gå hem ska det finnas utrymme att ta adjö. Verksamhe-
ten ska bedrivas i mindre grupper så att personalen också hinner samtala 
och uppmärksamma var och en under pågående aktiviteter. Dagen ska 
vara välplanerad och miljö- och hälsofrågor ska beaktas som t.ex. att bar-
nen dagligen får minst 60 minuters fysisk aktivitet. Barnen ska också ha 
möjlighet att påverka både förskolans miljö och verksamhet. Miljön ska 
vara lockande, stimulerande, lärande, estetisk, intressant och anpassad 
efter barnens ålder. Den ska på så sätt stimulera till lek där den vuxne ak-
tivt ska ta del.  
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Under rubriken ”utveckling och lärande” beskrivs hur förskolan ska ar-
beta med social utveckling, språkutveckling, musik och rörelse, matematik, 
naturvetenskap och teknik. Den sociala utvecklingen ska stimuleras genom 
att barnen vägleds i hur goda relationer skapas. Personalen ska uppmärk-
samma när barn visar hänsyn, omsorg och omtanke och gripa in vid kon-
flikter. Barnen ska även få vägledning i hur man ber om förlåtelse. Försko-
lan följer här en utarbetad modell för konflikthantering. Varje barn ska 
också ges möjlighet att delta i olika ansvarsuppgifter som dukning och 
städning. 

Förskolan ska arbeta med språkutveckling både på svenska språket och 
på modersmålet. Därför ska barnen ha språkligt utrymme i alla vardagliga 
dialoger som t.ex. vid måltider, lämning och hämtning. Vidare ska den 
dagliga samlingen innehålla sång, spel på instrument, samtal, rim och ram-
sor, räkneord och en känsla av glädje och gemenskap som stärker barnen 
kommunikativt. Rörelseträning ska utveckla motoriken samt vara ett till-
fälle till att öva sig i att ta emot och förstå instruktioner. Målet med mu-
sikaktiviteterna är främst att barnen ska ha roligt och att de ska ges tillfälle 
att både lyssna, sjunga, spela och röra sig till musik, men beskrivs också 
som ett redskap i arbetet med barnens språkutveckling. Verksamhetsplanen 
beskriver också hur förskolan ska arbeta med temaarbete, naturupplevel-
ser, sagoberättande och skapande av bilder.  

Förskolechefen  
På förskolan Stjärnfallet har förskolechefen arbetat som chef i 18 år. Hon 
har en förskolelärarexamen i grunden och har arbetat inom förskolan se-
dan tidigt 80–tal. Under utbildningstiden gjorde en speciell musiklärare 
starkt intryck på henne och intresset för rörelse och dans har sedan dess 
varit starkt. Det har lett till att hon i dag aktivt arbetar för att inspirera 
medarbetarna på Stjärnfallet i utvecklingen av en musikprofil. 

Förskolechefen ser en viktig poäng i att delta på samma villkor som öv-
riga medarbetare när det gäller kompetensutveckling. På så sätt ser hon en 
möjlighet att också kunna inspirera och visa vägen genom att själv utveckla 
sig inom samma område. Hon tror att hennes egna engagemang är avgö-
rande för musikinriktningen på förskolan och hon inleder alltid gemen-
samma personalträffar med någon form av inspiration till att använda 
musik i förskolan. I personalgruppen arbetar hon också med läsecirklar där 
de diskuterar det de läst i mindre grupper. Personalen ges också möjlighet 
att delge och inspirera varandra av det de arbetat med i barngrupperna. 
Ibland saknar förskolechefen att själv arbeta i barngrupp med det de till-
sammans utvecklar, men i hennes uppdrag finns inte utrymme till det. 
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Hon beskriver musiken som ett hjälpmedel för barnens språkutveckling 
och sociala träning. Språket utvecklas i mötet med nya ord i sångtexter, 
och rytmen i musiken stärker också rytmen i talspråket, menar hon. Ge-
nom att delta i gemensamma sånger och spel på rytminstrument tränas 
också det sociala umgänget. Barnen lär sig att lyssna, att vänta, men också 
att ta för sig. När barnen deltar i den här typen av musikaliska aktiviteter 
ges de möjlighet att inta en annan roll. Musik blir ett verktyg att våga age-
ra med, men ger också möjlighet till avslappning, enligt förskolechefen. 
Hon tror att musikens kraft kan påverka stämningar och berättar om någ-
ra undervisningstillfällen där en mindre grupp barn fick måla och berätta 
om olika saker under tiden som de lyssnade på lugn klassisk musik eller 
hårdrocksmusik som bakgrundsmusik. Barngruppen agerade helt olika, 
och både talade och målade på olika sätt beroende på vilken musik som 
spelades. Den klassiska musiken lugnade gruppen och hårdrocksmusiken 
livade upp dem. Hon tar detta som exempel på hur de kan använda musik 
för att nå olika stämningar i barngrupper. 

Hon förmedlar en stark tilltro till att musiken bidrar till barnens språk-
liga utveckling och att sång och rytm, talat språk och rörelse i kombination 
stärker kopplingarna mellan hjärnhalvorna, något som blir extra viktigt, 
menar hon, på en förskola med flerspråkiga barn. Genom musiklekar kan 
alla delta oavsett språklig förmåga och övar sig då på att koncentrera sig, 
att använda kroppen, talorganet och socialt samspel. Det är beståndsdelar 
som, enligt förskolechefen, är avgörande för språkutveckling och för en 
social kompetens. 

Arbetet med musik har sakta utvecklats på förskolan Stjärnfallet. För-
skolechefen anser inte att hon pressat på personalen musiken som arbets-
sätt men har hela tiden försökt att inspirera för det. Hon poängterar också 
att hon redan från början har haft stöd från några eldsjälar i personalgrup-
pen. För att arbetet ska kunna utvecklas krävs kontinuitet, engagemang 
och inspiration både från ledning, men också från övriga medarbetare, 
menar hon. I dag arbetar alla avdelningar med musik, och om någon per-
sonal ska anställas idag är det viktigt att denne har någon form av bak-
grund med musik. Prestationer är inte avgörande, utan istället viljan att 
delta engagerat i arbetet med musik. Alla på förskolan är med på sina egna 
villkor. Förskolechefen tror att det finns en rädsla i att inte räcka till på de 
förskolor där musik, sång och dans har en mer undanskymd plats. ”Man 
tror att man måste vara så bra, men det här musicerandet handlar om att 
alla kan” menar hon. Musiken skapar trivsel på arbetsplatsen därför att, 
som hon uttrycker det: ”Det här är det roligaste som finns.” Glädjen i mu-
siken är viktigast och mottot på förskolan är att det ska vara roligt med 
musik.  
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Personalen  
Under fältstudiens gång har några personalförflyttningar gjorts mellan 
avdelningarna, men under den mesta tiden har Marta och Moa arbetat på 
avdelningen Virveln och Minna, Manuel och Mariam arbetat på avdel-
ningen Pukan.  

Avdelningen Virveln 

Marta har arbetat i förskolan sedan 1978. Ursprungligen kommer hon från 
Ungern och det var där hon utbildade sig till förskolelärare. Till en början 
arbetade hon på en ungersk förskola i Sverige, men när den förskolan lades 
ned började hon på förskolan Stjärnfallet, och har nu varit där sedan 1993. 
Marta beskriver att hon är väl förtrogen med Kodály-metoden327 eftersom 
det är obligatoriskt för alla som utbildar sig till i förskolelärare och lärare i 
Ungern att lära sig denna metod. Metoden används inte på förskolan 
Stjärnfallet men utgör en del av Martas egna musikaliska kompetens. Hon 
ser sitt yrke som en livsuppgift, och fortfarande efter 30 år i professionen 
ser hon med glädje på sitt arbete. Det beror på att hon känner att hon har 
en viktig roll i samhället, men också för glädjen i de enskilda barnen hon 
möter.  

Marta anser att man måste tycka om att arbeta med barn och ha en vilja 
att ge dem mycket uppmärksamhet om man ska arbeta på en förskola. Det 
är betydelsefullt att barn känner sig omtyckta och att de känner att perso-
nalen bryr sig om dem, menar hon. Marta påminner sig om ett möte med 
en äldre pojke som gick på förskolan för mer än tio år sedan. När de efter 
så många år träffades berättade han om hur roligt han haft tillsammans 
med Marta. Hon kände det då som ett bevis på att hon gjort ett bra jobb. 
Hon blir också glad av att möta barnen på morgonen, och känner därför 
att förskolan är den rätta platsen för henne.  

Moa är barnskötare och har arbetat på förskolan Stjärnfallet i elva år 
med avbrott för några års föräldraledighet. Hon har, som hon själv upple-
ver det, ganska lång resväg till arbetet, men trivs mycket bra på förskolan 
och ser det som avgörande för valet av arbetsplats. Intresset för flersprå-
kighet hade Moa med sig från början. Hon tycker att arbetet ibland kan 

                                                      
327 Metoden är grundad av den ungerska tonsättaren och musikforskaren Zoltan 
Kodály (1882–1967). Han ville åstadkomma en enhetlig grundläggande musikfost-
ran med sången och folksången som grund. Barnen lär sig först sång efter gehör 
och får arbeta med olika melodiska och rytmiska element i sången samt med mu-
sikbegrepp, som snabb/långsam, hög/låg, svag/stark (Arvidsson, 1998). Kodály-
metodiken passar bra ihop med den Orffinspirerade metodiken som musik- och 
språkpedagogen i området förmedlar till förskolorna.  
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vara påfrestande i ett område där nästan alla familjer som har kontakt med 
förskolan är flerspråkiga, men menar att det positiva överväger. Det är när 
det är svårt att kommunicera och när missförstånd uppstår som det känns 
”tungt”, säger hon. 

Avdelningen Pukan 

Manuel kommer ursprungligen från Chile. Han är sedan 2006 anställd 
som förskolelärare på förskolan Stjärnfallet, men har ingen formell utbild-
ning i yrket. Under flera år har han arbetat administrativt med fortbild-
ningskurser för förskolepersonal i området, men har också tidigare tjänst-
gjort både i förskolan och i skolan. 

När man arbetar med människor är det viktigt att tycka om sitt arbete, 
tror Manuel. Han beskriver sig själv som ett redskap i verksamheten som 
ska fungera ihop med andra i ett arbetslag. Personalen på en förskola mås-
te kunna samarbeta och först och främst se till barnens bästa, menar han. 
Själv tycker han att just samarbetet fungerar mycket bra på avdelningen 
Pukan där han nu finns.  

Minna utbildade sig till barnskötare på gymnasiet och har arbetat 23 år 
inom förskolan. På förskolan Stjärnfallet har hon varit anställd sedan 1988 
och finns idag på avdelningen Pukan. För Minna är det mest betydelsefulla 
i arbetet att finnas till för barnen. Det innebär att barnen ska kunna känna 
trygghet, och att de kan ha roligt tillsammans med både personal och 
andra barn. För att det ska vara möjligt ”måste jag kunna plocka fram 
barnet i mig själv”, säger hon. Det kan innebära att se de blyga barnen och 
hjälpa dem att ta för sig, men också att de barn som tar för sig för mycket 
får hjälp att lämna utrymme åt andra. Den delen i arbetet bygger på att 
barnen känner trygghet och förtroende för de vuxna, menar Minna och 
säger: 

[…] De ska känna att jag tycker om dem. Det ska vara en jättevärme där. 
Jag är bestämd och snäll och barnen vet att jag gillar dem, då kan jag också 
pusha på. För jag kan inte säga att ett barn är så blygt, då blir det barnet 
blygt hela livet. Jag sätter inte in dem i något fack utan de ska ha möjlighet 
komma framåt. (Minna) 

Hon poängterar att det är viktigt att personalen har roligt tillsammans med 
barnen. Den vuxne måste också kunna se var barnet befinner sig i sin ut-
veckling och hjälpa det vidare. 

Mariam kommer från Irak men har nu bott i Sverige sedan 1983. Under 
flera år arbetade hon som outbildad vikarie på olika förskolor, men utbil-
dade sig till barnskötare 1988 och har sedan 1999 varit fast anställd på 
förskolan Stjärnfallet. Hon har alltså lång erfarenhet av att arbeta inom 
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barnomsorgen och anser att hon lärt sig mycket av att ha tjänstgjort på 
olika förskolor. Personalen på Stjärnfallet erbjuds kontinuerligt fortbild-
ningskurser och Mariam har på senare tid deltagit i kurser om dokumenta-
tion i förskolan, och kurser i musik. Hon beskriver att arbetet på Stjärnfal-
let är väl planerat och anser att det är angeläget att tänka igenom vad det 
är som ska förmedlas till barnen. Hon har alltid trivts med att arbeta i 
förskolan, men upplever en speciell känsla i arbetet med musik. Hon har 
svårt att sätta fingret på vad det är förutom att glädjen i musiken skapar 
den där känslan, men det handlar också om samspel och gemenskap. 

Personalen beskriver sitt arbete  

Ledningen, arbetslaget och föräldrar 

Marta beskriver arbetet på avdelningen som ett lagarbete utan konkurrens, 
där personalen stöttar varandra. Det innebär att var och en delar med sig 
av sina kunskaper och inte kräver att alla ska kunna allting på samma sätt. 
Förskolans verksamhetsplan ligger till grund för arbetet, och de olika av-
delningarna arbetar fram en terminsplanering för veckans dagar med ut-
gångspunkt i läroplanen och verksamhetsplanen. Varje enskild medarbeta-
re har också egen planeringstid, och en timme i veckan samlas avdelning-
arna för att planera, reflektera över och dokumentera det dagliga arbetet. 
Det är viktigt med planeringen för att ”den röda tråden” med barnens 
språkutveckling i fokus ska kunna löpa genom allt de gör, förklarar Marta.  

Manuel beskriver en positiv bild av arbetslaget och säger att de har ro-
ligt tillsammans och vågar ”bjuda på sig själva”. En positiv och glad stäm-
ning ”smittar av sig” på barnen och föräldrarna, tror han. Det märker han 
i mötet med föräldrarna som nästan alltid ger uttryck för att barnen trivs 
och är trygga på förskolan. Att stötta varandra i ett arbetslag kan också 
handla om att delge varandra kunskaper och att tillsammans sträva framåt 
och utvecklas. Någon i arbetslaget kan ha gått på en kurs eller läst en bra 
bok som kan vara intressant för de andra att ta del av. Det är både ”ett 
givande och ett tagande”, där det handlar om att dela med sig men också 
att vara öppen för andras idéer, enligt Manuel.  

Minna upplever också hon att de har ett tillåtande klimat på Stjärnfallet, 
vilket för henne innebär att både barn och personal kan känna att de duger 
som de är, och att var och en tillåts göra så gott den kan. Under arbetet 
med att utveckla förskolan till en musik- och dansförskola har detta syn-
sätt varit tydligt. Chefen har drivit fram utvecklingen och stöttat persona-
len genom att erbjuda olika fortbildningsmöjligheter och i förskolans verk-
samhetsplan markeras uttryckligt att arbetet med musik gäller alla som 
arbetar på Stjärnfallet, men utvecklingen har inte ”gått över en natt.” 
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Moa var föräldraledig under perioden när ledning och personal på för-
skolan beslutade sig för att starta en musikprofil. När hon kom tillbaka 
erbjöds personalen att gå fortbildningskurser i t.ex. sång eller trumspel. 
Moa har alltid tyckt om musik, men aldrig att sjunga, och att sjunga inför 
någon annan var otänkbart. Till en början kände hon sig därför tveksam 
och lite olustig och säger: 

[…] Först så var man lite så här: Jaha nu ska vi iväg och trumma en helg, 
liksom vem har lust med det, lite så var det i början. Men sedan märkte man 
hur himla roligt det var. I början kanske man tyckte, sitta framför sina ar-
betskamrater och vi ska trumma i grupp och vi ska sjunga. I början är det 
genant och pinsamt, tills man släpper den där spärren. Jaha, då släppte den 
och då var det roligt. Sedan ska man föra in det till barnen, men hur gör 
man nu då? Men det tror jag var bäst när man var själv med en liten grupp 
barn, så att man inte behövde prestera framför andra vuxna, tills man blev 
lite säker i sig själv. Och så sakteliga byggdes det på, och nu är det inte pin-
samt längre eller konstigt, men jag kommer ihåg att det var det i början. […] 
(Moa) 

Moa beskriver hur det i början tog emot att ta del i, och sedan själv leda 
musikaktiviteter. Hon framställer det som att det var pinsamt att sjunga 
eller spela framför andra vuxna. Fortbildningskurser och tid att växa in i 
uppgiften gav henne dock de redskap hon behövde för att övervinna olust-
känslan som hon tidigare hade när hon skulle utöva sång och spel. Musik-
aktiviteter på förskolan är inte förknippat med ett bra eller mindre bra 
framförande eller deltagande, utan istället med något alla ska känna att de 
kan utföra på sitt eget sätt. Moa berättar: 

[…] Nu vet vi ju att det inte handlar om att kunna sjunga bra, eller ha bra 
röst, utan det handlar om inlevelse, glädje och viljan. Barn gör ju ingen 
skillnad på oss, en del här på förskolan sjunger jättebra och en del sjunger 
som kråkor som jag, men för barnen spelar det ingen roll. Nej, det där faller 
på plats efter ett tag, man ser liksom vad som är viktigt, och resultatet. Så 
om man släpper de höga kraven som man får i början. För när jag sökte hit 
var det ingen musikförskola, så att det blev ju lite, ja ha, nu ska vi helt plöts-
ligt kunna det, men det har växt fram. (Moa) 

För Moa har det varit avgörande att hon känt att hon duger som hon är 
när det gäller musik. Det är därför hon nu vågar lita på sin egen förmåga, 
trots att hon fortfarande inte anser att hon har en vacker sångröst och 
säger: 

Jo, jag har alltid tyckt bra om musik. Fast jag har aldrig tyckt om att 
sjunga själv, aldrig, för jag vet ju att jag inte sjunger så bra, men nu 
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struntar jag i det. Nu bryr jag mig inte ett dugg om det, och jag 
sjunger glatt ändå och det har gett mig jättemycket. (Moa) 

Nu ser Moa musiken som en del av arbetet i vardagen och om hon bytte 
förskola skulle hon absolut ta med sig sånger och musiklekar. Det är också 
självklart att det ska finnas rytminstrument tillgängliga för barnen och det 
är något hon vill uppmuntra andra förskolor att köpa in. Det är dock vä-
sentligt att ha ett gemensamt mål att arbeta mot, och skulle ingen annan 
vilja satsa på musik på en förskola skulle det vara svårt att arbeta med det, 
tror hon. 

En avgörande faktor till att arbetet med musik på förskolan har utveck-
lats är att personalen hela tiden har haft möjlighet att fortbilda sig i musik. 
De har erbjudits kurser som innehållit musikaktiviteter som lämpar sig i 
förskoleverksamhet. Marta berättar att fortbildningen delvis har varit val-
bar, och har innehållit gitarrkurs, trumkurs, sångträning och röstvård, men 
att den också varit nödvändig, och säger: 

De där utbildningstillfällena gör att vi utvecklas som helhet, på hela enhe-
ten, gruppen och jag som individ. Alla har fått bestämma: -okej den här 
terminen vill jag utveckla mig att spela gitarr. Då fick man möjlighet, under 
förra terminen, att spela gitarr. De som inte ville spela gitarr de fick möjlig-
het att ha sångövning. För det är också viktigt hur jag ska andas för att orka 
sjunga och hur jag ska träna upp rösten för att den inte ska skadas. Sen har 
vi haft en grupp som spelade trummor. Så all den här kunskapen kommer 
till enheten, till avdelningen och till mig själv. (Marta) 

Personalgruppen har samtalat en hel del om musikalisk kompetens både 
under fortbildning och i det vardagliga arbetet. De har kommit fram till att 
musik är något som är till för alla på förskolan och Minna understryker att 
det inte krävs någon speciell utbildning eller kompetens för att arbeta med 
musik på Stjärnfallet. Istället ska musik handla om att våga uttrycka sig 
genom ljud och rörelse på ett sätt som alla kan ta del i. Minna berättar att 
det till en början inte var självklart för henne att se på musik på det sättet 
och säger: 

Jag hade en känsla av att det här med musik det är bara något som ska vara 
på ett speciellt sätt, men det är det inte och det är, tror jag, någonting som 
är nyckelordet, att musik kan vara precis allting. Du kan andas det hörs, det 
är ljud, du kan knacka med fingrarna på bordet, det är också ljud, allting är 
ljud. […] Så det gör att jag vågar och vill hålla på med musik, att jag känner 
att jag duger med den kunskapen som jag har. Det ska vi alla känna, att det 
spelar ingen roll vad vi har för utbildning eller något, utan musik det är bara 
att köra på, på vilket sätt som helst. (Minna) 
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Manuel understryker att det inte måste vara ”korrekt” när någon sjunger 
eller spelar, men anser att det är bra om personalen försöker utveckla sin 
musikalitet under arbetet med musik i förskolan. Det kan personalen göra 
genom att delta i fortbildningskurser och genom att öva sig i att leda sång 
och spel. Han har själv deltagit i flera kurser som varit viktiga för hans 
egen utveckling. Om bara intresset finns så är det tillräckligt för att börja 
arbeta mer med musik i förskolan, tror Manuel och betonar betydelsen av 
att de har talat om musikens betydelse utan att slå fast vad som är rätt eller 
fel. 

[…] Musiken är olika för alla. Jag har tagit upp att vi ska sitta ned och pra-
ta om vad musik är för oss alla. För att veta ungefär vad vi tycker om musik 
och för att kunna acceptera det. Inte för att jag ska säga, nej det där är inte 
musik, utan istället jaha, musik för dig är sång och dans och musik för mig 
är att lyssna på olika instrument. (Manuel) 

Manuel menar att det är viktigt att både vuxna och barn kan samlas kring 
något som är roligt. Då kan det utgöra ett ”kitt” i gemenskapen. 

Det finns nu en gemenskap i personalgruppen genom musiken och Moa 
tror att gemensamma fortbildningskurser i musik, och det gemensamma 
målet med arbetet har stärkt sammanhållningen. Hon beskriver arbetskam-
raterna på förskolan som ett ”gäng” som gör något tillsammans. Ingen har 
slutat på förskolan sedan de började med musik för sju år sedan, och hon 
tycker att det talar för att de har en bra gemenskap. Hon menar att det är 
betydelsefullt att de har ett gemensamt mål att arbeta mot och tror att det 
målet skulle kunna vara något annat än musik, men menar ändå att gläd-
jen i musiken är speciell. Hon känner ett starkt stöd från ledningen i arbe-
tet och upplever att den egna utvecklingen uppmuntras. Moa känner dock 
att hon kan vara med och påverka vad hon vill utveckla och ”stanna upp” 
när hon känner behov av att arbeta vidare med det de håller på med istället 
för att ta in något nytt.  

Marta beskriver att det som nu skiljer arbetet på förskolan från tiden 
innan de startade musikprofil är det enhetliga tänkande i arbetet. Det ge-
mensamma målet har skapat gemenskap, öppenhet och glädje. Varje en-
skild person bär på ”musikminnen” som gör deras arbete individuellt och 
det berikar också hela förskolans arbete, menar Marta. Var och en är med 
och sätter sin prägel på arbetet, men det är också viktigt att personalen 
drar åt samma håll.  

Ledningens stöd i arbetet är därför viktigt och Marta beskriver chefen 
som drivande i processen att utveckla arbetet med musik på förskolan. På 
förskolan har personalen också varit angelägen om att presentera sitt arbe-
te för föräldrarna. Det är viktigt att de har inblick i verksamheten och får 
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en förståelse för varför förskolan arbetar som den gör. De flesta barn som 
går på Stjärnfallet bor i närområdet men Marta vet att det finns familjer 
som valt förskolan därför att förskolan har en musikprofil. Hon har också 
varit med om att några föräldrar har flyttat sina barn från förskolan och 
prioriterat en barnomsorg där man talar barnens modersmål framför en 
verksamhet med musik.  

Moa upplever också hon att de flesta föräldrar är positiva till att de ar-
betar med musik på förskolan. Det finns de som varit misstänksamma i 
början, men när de sett och hört vad arbetet med musik innebär på försko-
lan har de visat uppskattning. Flera är imponerade av att deras barn kan så 
många sånger och att de utvecklat sitt språk. Någon har beskrivit hur ka-
struller i hemmet har förvandlas till trummor och bestick till trumpinnar. 
Moa ser på så sätt att barnen också tar med sig hem det de upplever i mu-
siken på förskolan. Musiken väcker ett intresse och skänker glädje något 
Moa märker stärker gemenskapen i förskolegruppen. Barnen sjunger och 
spelar i stor grupp och i mindre grupper och det stärker självförtroendet 
och självkänslan att delta, menar hon. Barnen blir bekräftade och det gör 
att de vågar ta för sig, och det smittar sedan av sig på andra saker de gör. 
Personalen är förebilder för barnen och genom att visa glädje och att bjuda 
på sig själv så sprids det ”ringar på vattnet” till barnen, tror hon. Hon är 
övertygad om att hela förskolan har stärkts genom det gemensamma målet, 
eftersom personalen känner att de gör ett viktigt arbete och också ser tydli-
ga resultat. 

Manuel menar att om musik ska kunna bli ett redskap i arbetet är ett 
tillåtande klimat i personalgruppen avgörande. På Stjärnfallet har de 
kommit fram till att se ”brett” på musik. Det är inte alltid det låter bra när 
personalen leder en sång, men barnen sjunger ändå. Manuel själv har spe-
lat i ett band, och spelar ofta gitarr när de sjunger med barngruppen. Sång-
en är emellertid inte beroende av Manuels gitarrspel utan kan lika gärna 
ledas av någon annan i arbetslaget. Var och en tillåts att sjunga och också 
leda med gitarr efter bästa förmåga. Den tillåtande hållningen till sången 
och musiken gör musicerandet till något naturligt som gör att också barnen 
vågar delta, tror han. Han beskriver musiken som ett redskap som kan 
stärka barnens självkänsla och säger: 

Musiken är ett redskap.[…] Vi märker på våra barn när de kommer som 
treåringar och är lite avvaktande. Alla de andra är med och sjunger. De 
sjunger t.ex. solo framför kompisar. Men så plötsligt så vågar också de bly-
ga. Först kanske de viskar ”Lilla snigel” sedan blir det lite högre och tillslut 
så sjunger de också och det stärker självkänslan. (Manuel) 
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Marta menar att om personal runt om på förskolor bara förstod att det 
inte är så svårt att arbeta med musik så skulle musiken få ett större ut-
rymme i förskolan. Hon säger: 

Jag personligen önskar att fler och fler förskolor såg hur viktigt det är att ta 
in musiken i förskolans värld. Och att de förstod hur musiken kan komma 
in i det dagliga. Att det inte behöver vara så komplicerat som man tror när 
man börjar jobba med musik. Den är där, den måste bara plockas fram. 
(Marta) 

Marta poängterar att arbetet med musik på förskolan har utvecklats över 
tid. För henne själv har det alltid känts naturligt med musik i verksamhe-
ten, vilket har att göra med hennes ungerska ursprung och den vikt man 
där lägger vid sången och musiken i förskolan. För andra har det tagit 
längre tid att ta till sig arbetet med musik. Det tillåtande förhållningssättet 
till musiken har dock gjort att fler vågat ta steget och nu litar på sin egen 
förmåga. Hon jämför denna process med den utveckling hon ser att flera 
barn genomgår när de deltar i sång och spel. Det tillåtande klimatet stärker 
både personalens och barnens självkänsla och gör att flera barn också vill 
framträda genom att sjunga eller spela för de andra.  

Minna menar att orsaken till att de kan betona glädjen i musiken beror 
på att personal och barn kan uttrycka sig genom sång, dans, rytm och rö-
relse på ett naturligt sätt utan prestationskrav. Hon säger: 

[…] Jag kan inte spela något instrument eller så, men jag känner ändå att 
jag kan det här med musik, och så känner de flesta här, vi tänker så. Vi för-
söker i alla fall och påminner varandra. Glöm bort det där hur det ska vara. 
Vi gör inga musiker av barnen, det är inte det vi gör. Utan genom glädjen så 
ska de få tillgång till musik. […] (Minna) 

Minna understryker att arbetet med musik inte bara är något vad som helst 
som man gör, utan att det är grundat i fortbildning, och att det stöds av en 
chef som också driver fram utvecklingen. Det är därför glädjen kan komma 
fram och hjälpa till också i det som kan vara svårt och problematiskt i 
arbetet, enligt Minna.  

Personalen på förskolan lär av varandra, men tar också intryck från 
andra, och förutom musikstunder med områdets musik- och språkpedagog 
en gång i veckan, kommer ytterligare en pedagog och har musikstunder 
med barnen i förskolans lokaler. Detta inspirerar både personal och barn 
och de får på så sätt influenser att arbeta vidare med i verksamheten. 

Musik, språk och social samvaro 

Marta beskriver att allt de gör på förskolan ska ses som en helhet som ska 
stärka barnens språk, motorik och sociala utveckling. Musiken är då ett 
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viktigt redskap. Hon poängterar också att de uppmuntrar barnens föräld-
rar att tala modersmålet med sitt barn eftersom modersmålet är viktigt för 
barnens identitetsutveckling. Marta berättar att de är noga med att ta till-
vara den mångfald som finns bland barnen och det tar sig bl.a. uttryck i att 
barnen får presentera musik som de lyssnar på eller utövar i hemmet. 

Apropå identitetsutveckling och tvåspråkighet så får barnen ta med sig mu-
sik hemifrån och då lyssnar vi på deras musik, på det barnets musik. Då får 
de se att musiken som de lyssnar på hemma, den är så fin så mina fröknar 
och mina kompisar också vill lyssna på den. Då öppnar man en ny värld, 
och visar att det kan låta så här också, inte bara så som på förskolan. Dess-
utom är våra barn relativt vana att lyssna på olika typ av musik för att vi 
har köpt in så mycket variationer av musik från hela världen. Det handlar 
om öppenhet och att inte låsa in sig. […] (Marta) 

På Stjärnfallet kan aktiviteter med musik utövas både på avdelningarna 
och i musikrummet dit barnen går i grupper och har musikstunder under 
veckan. Genom att också ta del av de musiksamlingar som bl.a. områdets 
musik- och språkpedagog håller i får både barn och personal nya intryck. 
Intrycken utifrån är kompetensutvecklande, och ger personalen möjlighet 
att se barngruppen på ett annat sätt eftersom någon annan leder. 

Manuel understryker att allt arbete på förskolan ska ha barnens språk-
utveckling i fokus. Personalen försöker därför hela tiden att ha ett så ”rikt 
språk” som möjligt i de vardagliga samtalen. Det innebär att språket inte 
förenklas, att saker benämns och att ordförrådet är varierat. I de planerade 
aktiviteterna är personalen också angelägen om att konkretisera det som 
tas upp. Ord i sångtexter förklaras, och när de sjunger nya sånger används 
olika rekvisita för att ge orden mening. Manuel vet att olika språk stärker 
varandra när de får utvecklas parallellt och betonar därför att både svens-
kan och barnets modersmål är viktiga under språkutvecklingen. Musiken 
ses också som ett språk och antas därför kunna stärka de övriga språken. 
Det är den övertygelse de arbetar efter på förskolan och Manuel tycker att 
han tydligt uppfattar tecken på att det stämmer i det vardagliga arbetet på 
förskolan.  

Mariam ger även hon uttryck för att musik är ett språk och menar att 
det är en kommunikationsform som är möjlig att ta del i trots att det tala-
de språket är bristfälligt. Hon anser därtill att musik gör språkstimulansen 
rolig och säger: 

Barnen tycker det är roligt, och vi kan ta många sånger och rim och ramsor 
och det utvecklar barnens språk. Särskilt för de barn som inte kan svenska 
så är musik ett hjälpmedel att kommunicera genom. (Mariam) 
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Mariam berättar hur de leker med ljud i språket och skickar ljudande 
meddelanden till varandra som en kommunikativ träning utan ord. Hon 
visar att de också dokumenterar arbetet genom att fotografera. Fotografi-
erna blir ett underlag för samtal där barnen kan beskriva och kommentera 
det de gjort och en form av utvärdering där de får hjälp att återberätta vad 
de varit med om. 

Minna beskriver hur sånger till en början är redskap för att träna ord i 
rätt följd, och att förståelsen för orden kommer senare. När de sjunger eller 
nynnar en sång, används musikens språk som uttrycksmedel och det stimu-
lerar till att vilja kommunicera också på annat sätt, tänker Minna. Hon 
skildrar hur språket utvecklas från rörelsespråk till ljud och tal och säger: 

Först sitter det bara i kroppen, kanske i rörelserna, men sedan så kommer 
det ut i munnen i sång och slutligen i det talade språket. (Minna) 

I samtal om sångerna kopplar de ihop sång och rörelser till det talade 
språket. Det är ett sätt att hjälpa barnen att minnas orden och få förståelse 
för dem.  

Mariam är övertygad om att musiken förbättrar barnens koordinations-
förmåga, stärker den sociala utvecklingen och underlättar barnens språk-
utveckling. Hon ser dessa möjligheter eftersom hon upplever att det ge-
mensamma musicerandet skapar en glädje som gör att både barn och per-
sonal stärks i arbetet. Glädjen är viktig för Mariam, och hon känner att 
hon både får vara med och sprida glädje, och att hon själv får uppleva 
glädje tillsammans med barnen. 

 Enligt Mariam ska musik upplevas lustfyllt och roligt och hon tror att 
barnen kan inspireras av att personalen visar glädje och intresse för musik. 
Det är när de vuxna vågar och vill delta som de blir förebilder. Mariam 
beskriver att varje avdelning har utrymme att utveckla musikaktiviteter på 
sitt eget sätt och säger: 

Vi jobbar på olika sätt på varje avdelning, men ändå så har vi våra musik-
stunder varje dag. Vi har musik vid samlingen, vid lunchen, vid frukosten 
och avslappningsmusik på vilan. Ja, och sångsamling då hela förskolan träf-
fas gemensamt varje fredag. Då har vi dans, musik och rörelse. Musiken är 
inbakad i allt. (Mariam) 

Moa lyfter också fram att barnen stärks i sin självkänsla genom att sjunga 
och spela och säger:  

Jag tror att de får med sig en bra självkänsla och ett bra självförtroende. Jag 
tror faktiskt det. Jag tror att när man kommer upp i skolan och kanske ska 
sjunga där eller något, det är inget nytt, det är inget konstigt. Eller om man 
måste prata inför klassen, man är ju van. Här har man stått inför hela grup-
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pen och pratat och sjungit själv och till och med sjungit i mikrofon. […] Jag 
tror att våra barn faktiskt får ganska mycket. De får lite skinn på näsan. Se-
dan kan man säkert bli jätteblyg i tonåren igen och komma i olika faser i li-
vet, men vi har ju hunnit bygga upp ganska mycket tills de lämnar oss. 
(Moa) 

Hon berättar att lärare på de mottagande skolorna ger uttryck för att bar-
nen från Stjärnfallet oftast har ett ”fantastiskt språk”, är självgående, soci-
ala och att de sjunger så bra. Moa tycker så klart att det känns roligt och 
att det visar på att arbetet de gör ger resultat.  

Minna är också hon säker på att musiken skapar ett bra socialt klimat 
på förskolan. Blyga barn stärks genom att delta i sång och spel i grupp, och 
de som tar för sig mer tränas i att delta tillsammans med andra. Det skapar 
en balans i gruppen, menar hon. Också Moa menar att musikaktiviteter 
kan göra det lättare för barn att komma med i leken eftersom att språkliga 
brister inte sätter gränser i sång och spel. Det gör att barnen kan ta aktiv 
del i verksamheten på förskolan genom musiken redan innan de har ut-
vecklat det svenska språket. 

Moa poängterar att högläsning ur böcker och sagoberättande, där bar-
nen får skapa sina egna bilder, också är bra redskap för att stimulera 
språkutveckling. Hon tycker dock att musik därtill blivit ett naturligt red-
skap att använda för att leka fram språket hos barnen. Hennes erfarenhet 
är att tysta barn som kanske bara kan säga enstaka ord faktiskt kan sjunga 
hela meningar. Moa tror att det beror på att språket kommer fram när det 
används i ett lustfyllt sammanhang. Sånger, olika ljudövningar, rim och 
ramsor är exempel på övningar som stärker språket på ett lustfyllt sätt. 
Hon ser främst musiken som ett redskap för språkutveckling men menar 
att den också ger så mycket mer i form av gemenskap, social träning, själv-
känsla och glädje.  

Minna beskriver att hon upplever mer glädje i arbetet för sin egen del 
men även bland barnen sedan de börjat arbeta med musik, och säger: 

Ja barnen är mycket gladare tycker jag. Barnen som håller på med musik är 
gladare, spontanare och mera kavata om man säger så. De klarar av mera 
saker och ting och vågar. De vågar mycket mer och de förstår det talade 
språket på ett helt annat sätt. De är vana att stå i centrum eftersom vi sjung-
er, och ibland får de sjunga en i taget eller tillsammans. De är vana att upp-
träda. Det märks sedan i det talade språket i kommunikationen. De är gla-
dare mera kavata och vågar prata mer, även om de inte alltid pratar korrekt 
svenska, men de pratar på och försöker göra sig förstådda. De vågar säga 
någonting. Det kommer ut någonting från munnen. (Minna) 
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Finns det då någon nackdel att arbeta med musik i förskolan? Moa, 
Manuel och Marta påpekar att det ibland kan vara påfrestande med alla 
ljud och att de därför måste vara medvetna om ljudnivån när de sjunger 
och spelar. Något barn kanske skriker istället för att sjunga, och när de 
spelar trummor kanske någon tar i alldeles för hårt. Personalen måste där-
för ibland samtala med barnen om ljudnivån för att det ska fungera. Ljud-
nivån är det som personalen reglerar i barnens sång och spel, i övrigt upp-
muntras alltid barnen att sjunga och spela spontant. De planerade aktivite-
terna med musik och rörelse avslutas oftast med avslappning då barnen får 
ligga tysta och lyssna till avslappningsmusik. Lyssnandet är viktigt för att 
de ska lära sig behärska olika ljud, anser Manuel. I övrigt ser personalen 
inga hinder med musik i verksamheten, utan anser att det är mycket viktigt 
att musiken får utrymme i förskolan på ett enkelt och naturligt sätt. Manu-
el vet att många människor är hämmade när det gäller att sjunga och spela 
på grund av att de i barnaåren fick höra att de sjöng falskt, eller dåligt på 
något sätt. Av den anledningen vill de på Stjärnfallet uppmuntra barnen så 
att de kan känna att allt de gör är fint och bra. Manuel säger att målet med 
arbetet är att barnen ska bära med sig att ”musik är något som är bra för 
livet”. 

Resultat och analys av de strukturerade observationerna 
Eftersom musikförskolorna Sångfågeln och Stjärnfallet ser musikaktiviteter 
som redskap genom vilka barnen kan bli delaktiga i ett gemensamt uttryck, 
ger de extra utrymme för dessa aktiviteter under den gemensamma mor-
gonsamlingen. För att speciellt få syn på barnens möjligheter att delta i 
språkliga uttryck, med stöd av gruppen, men också en och en, har jag ge-
nomfört strukturerade observationer under 14 olika samlingar, 5 samlingar 
på jämförelseförskolan och 9 samlingar totalt på de båda musikförskolor-
na. Dessa observationer har kunnat kartlägga i vilken omfattning barnen 
faktiskt tillåts delta med röst och rörelser, både enskilt och i en gemensam 
aktivitet, under samlingen.  

Resultatet redovisas i tabellen nedan och jämförs med de samlingar som 
observerats på förskolan Prästkragen, som inte har musikinriktning. Med 
gemensam aktivitet, menas tillfällen då hela gruppen tillåts vara aktiv med 
röst och rörelser, och med talutrymme menas tillfällen då ett barn i taget 
svarar på någon fråga, berättar något eller kommer med något eget förslag. 
Tid som helt förfogades av personalen, bestod till största delen av berät-
tande, instruktioner, frågor, beröm och tillrättavisningar redovisas inte i 
tabellen. 
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Förskola Observerad tid Gemensam   
aktivitet 

Talutrymme 

Musikförskolan 
Sångfågeln 

43 min och 20 
sek 

26 min och 15 
sek 

20 sek 

Musikförskolan 
Stjärnfallet 

43 min och 20 
sek 

21 min och 50 
sek 

2 min och 50 
sek 

Förskolan  
Prästkragen 

1 h, 26 min och 
40 sek 

13 min och 30 
sek 

18 min och 5 
sek 

 
 
 

Förskola Observerad tid Gemensam          
aktivitet 

Talutrymme 

Musikförskolorna 
gemensamt 

1 h, 26 min 
och 40 sek 

48 min och 5 sek 3 min och 10 
sek 

Förskolan  
Prästkragen 

1 h, 26 min 
och 40 sek 

13 min och 30 
sek 

18 min och 5 
sek 

 

På musikförskolorna hade barnen möjlighet att vara språkligt aktiva totalt 
51 min och 15 sek, och på Prästkragens förskola totalt 31 min och 35 sek. 
Barnens totala utrymme att vara språkligt aktiva var alltså 19 minuter och 
40 sekunder större på musikförskolorna under den observerade tiden. 

Utrymmet för gemensamma aktiviteter under samlingarna är större på 
musikförskolorna än på Prästkragens förskola och skiljer med 34 minuter 
och 35 sekunder. På Prästkragens förskola har barnen däremot mer talut-
rymme. Skillnaden i det avseendet mellan denna förskola och musikförsko-
lorna är 14 minuter och 55 sekunder. Min uppfattning är dock att barnen 
under observationerna har upplevts mer aktiva med röstapparat och rörel-
ser under samlingar där aktiviteter med sång och spel genomförts, än vid 
tillfällen för samtal. Vid samtal i grupp tycks flertalet barn ha svårare att 
koncentrera sig, eller uttrycka sig, och målet att barnen ska vara språkligt 
aktiva med röstapparaten blir då svårare att uppnå. 

Den strukturerade observationen bekräftar att barnen under samlingar 
på musikförskolorna har möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter som 
t.ex. att härma ljud, att sjunga, spela rytminstrument eller röra sig till mu-
sik, i större utsträckning än på Prästkragens förskola, där utrymmet för 
gemensamma aktiviteter är mindre. 
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De gemensamma övningar som används på musikförskolorna gör bar-
nen delaktiga med röst och rörelser, där svagare prestationer får stöd av 
starkare, och där det förenade uttrycket ger stöd åt kommunikationen. 
Med stöd och hjälp av andra i gruppen som förebildar kan barnen härma 
och följa med i sånger och spel på instrument. Den egna insatsen utgör en 
del, som tillsammans med andras delar skapar en helhet och ett kommuni-
kativt utbyte. På så sätt erbjuder samlingar med musikaktiviteter en zon för 
utveckling328 där svagare prestationer kan finna stöd av starkare.  

Resultat från språktestet SIT 
Varje förskola redovisas var för sig. De enskilda barnens resultat går att 
utläsa i tabellen. F1 står för flicka nummer 1 och P1 står för pojke nummer 
1 o.s.v. Eftersom avsikten med testet inte var att studera enskilda barns 
språkutveckling analyseras dock inte varje enskilt barns resultat var för sig 
utan istället uppmärksammas den genomsnittliga utvecklingen i barngrup-
pen. Till sist redovisas ett sammanställt resultat från musikförskolorna 
eftersom dessa förskolor arbetar på liknande sätt när det gäller språkstimu-
lans. Sammanlagt 5 barn från musikförskolorna och 1 barn på jämförelse-
förskolan som gjorde testet Hösten-08 kunde inte följas upp Våren-10 och 
finns därför inte med i tabellerna. Underlaget från musikförskolorna är 
därför betydligt mindre än vad jag från början hade hoppats på. För att 
bedöma resultatets signifikans användes statistiska beräkningar med t-test 
på oberoende grupper.329 

                                                      
328 Vygotskij 1978 s.88; Vygotskij 1999 s.130. 
329 Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf och Stjärnhagen, Ola. (2003). Statistisk verk-
tygslåda–samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Stu-
dentlitteratur. (s.242-246). 
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Prästkragens förskola 

Sammanlagt 16 barn, 7 flickor och 9 pojkar, har gjort testet Ht-08 och Vt-
10.  
Ht-08 gjorde barnen i genomsnitt 15,9 fel  
Vt-10 gjorde barnen i genomsnitt 8,5 fel 

Förbättringen var i genomsnitt 7,4 poäng. 

 

Barn Ht-08 Vt-10 Förbättring 
F1 13 8 5 
P1 19 6 13 
F2 14 8 6 
P2 9 10 -1 
P3 19 10 9 
F3 9 4 5 
F4 16 5 11 
P4 9 7 2 
P5 21 9 12 
P6 24 14 10 
F5 14 7 7 
P7 8 3 5 
F6 21 12 9 
P8 15 7 8 
P9 27 22 5 
F7 16 4 12 
Genomsnitt 15,9 8,5 7,4 

Sångfågelns förskola 
Sammanlagt 4 barn, 2 flickor och 2 pojkar, har gjort testet Ht-08 och Vt-
10. 
Ht-08 gjorde barnen i genomsnitt 15,3 fel.  
Vt-10 gjorde barnen i genomsnitt 4,5 fel. 

Förbättringen var i genomsnitt 10,8 poäng. 

 

Barn Ht-08 Vt-10 Förbättring 
F1 11 3 8 
F2 17 5 12 
P1 17 7 10 
P2 16 3 13 
Genomsnitt 15,3 4,5 10,8 
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Stjärnfallets förskola 

Sammanlagt 5 barn, 4 flickor och 1 pojke, har gjort testet Ht-08 och Vt-
10. 
Ht-08 gjorde barnen i genomsnitt 14,6 fel.  
Vt-10 gjorde barnen i genomsnitt 6,2 fel. 

Förbättringen var i genomsnitt 8,4 poäng. 

 

Barn Ht-08 Vt-10 Förbättring 
F1 14 4 10 
P1 14 2 12 
F2 15 6 9 
F3 18 16 2 
F4 12 3 9 
Genomsnitt 14,6 6,2 8,4 

Musikförskolorna redovisade tillsammans  

6 flickor och 3 pojkar, sammanlagt 9 barn, har gjort testet. 
Ht-08 gjorde barnen i genomsnitt 14,9 fel. 
Vt-10 gjorde barnen i genomsnitt 5,4 fel. 

Förbättringen var i genomsnitt 9,5 poäng. 

När testet genomfördes ht-08 hade barnen från de båda musikförskolorna i 
genomsnitt 14,9 fel och barnen från jämförelseförskolan 15,9 fel. I genom-
snitt hade barnen från musikförskolorna alltså 1 fel mindre än barnen på 
jämförelseförskolan. När testet följdes upp vt-10 var siffrorna 5,4 respekti-
ve 8,5. I genomsnitt hade barnen från de båda musikförskolorna förbättrat 
sina resultat med 9,5 poäng och barnen från jämförelseförskolan Prästkra-
gen med 7,4 poäng. Barnen från de båda musikförskolorna hade nu 3,1 fel 
mindre än barnen från jämförelseförskolan. Testresultaten visar således att 
barnen från de båda musikförskolorna har bättre resultat samt att deras 
förbättring dessutom är större. Det finns dock inga signifikanta skillnader 
på förbättringen mellan musikförskolorna och jämförelseförskolan, visar 
ett t-test för oberoende grupper med signifikansnivån 5 %.330 Bortfallet 
från musikförskolorna var relativt stort, vilket gjorde att antalet deltagande 
barn blev för litet. Jag ser emellertid att testet hade varit ett användbart 
redskap om grupperna varit större. 

                                                      
330 Djurfeldt; Larsson och Stjärnhagen 2003 s.242-246. 
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Resultatanalys 
 

I detta kapitel analyseras resultatet med stöd av de teoretiska perspektiv 
och de begrepp som presenteras i avhandlingens inledande kapitel. Resulta-
tet speglas också till viss del i den tidigare forskning som introducerats. Att 
analysera innebar inledningsvis att flera gånger läsa igenom de transkribe-
rade intervjuerna, att författa en resultatpresentation och att få respons på 
denna från informanterna. I ett andra steg gick analysen ut på att vid upp-
repade tillfällen läsa igenom och begrunda denna presentation parallellt 
med transkriptionerna samt att reflektera över förskolornas verksamheter 
både under och efter mötet med barn och personal. Ibland har delar av 
studien fokuserats för att sedan analyseras i förhållande till helheten. Det 
teoretiska perspektivet och begreppen har då hjälpt mig att distansera mig 
både från informanternas och mina egna upplevelser samt möjliggjort en 
tolkning av förskolornas verksamheter utifrån ett vidare perspektiv.331 
Under analysprocessen har förskolornas ledarskap, personalens syn på sin 
musikaliska kompetens och beskrivningen av musik som redskap framträtt 
som viktiga områden att lyfta fram för att uppnå syftet med studien. Min 
tolkning är därför tematiskt upplagd och presenteras under rubrikerna:  

 
• En förebildande kultur 
• Personalens syn på sin musikaliska kompetens 
• Musik som redskap  

En förebildande kultur 
I detta avsnitt analyseras främst styrningen av förskolornas verksamheter, 
men rubriken tjänar också som en övergripande tolkning av de respektive 
förskolornas kultur. Jag kallar denna kultur en förebildande kultur. Analy-
sen fokuserar på musikförskolorna, men jag gör också jämförelser med den 
Reggio Emilia-inspirerade förskolan.  

Förskolecheferna och förskolepersonalen som ingår i studien är engage-
rade och målmedvetna i sitt arbete och beskriver sin arbetssituation i före-
trädelsevis positiva ordalag. I min tolkning har jag strävat efter att göra 
rättvisa åt deras upplevelser och berättelser. Att låta informanterna komma 
till tals genom citat också i resultatanalysen är ett sätt att visa vad som 
ligger till grund för mina tolkningar. Samtidigt är det nödvändigt att tillfö-

                                                      
331 Duranti 1997 s. 87; Bjurström 2004 s.78. 
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ra en kritisk blick.332 Genom att problematisera innebörden, men också 
belysa konsekvenser, av det som förmedlas kan vår förståelse fördjupas 
väsentligt.333  

Kontexten  
Det är värt att uppmärksamma att musikförskolorna som ingår i denna 
studie har centralt stöd från stadsdelsförvaltningen för att arbeta med mu-
sik. Det är en flerårig satsning som bland annat innebär att områdets för-
skolor varje termin kan önska att få delta i musiksamlingar med områdets 
musik- och språkpedagog. Denna pedagog har också lett kompetensutveck-
lingskurser i musik för förskolepersonal. Genom denna typ av insatser har 
musikförskolorna ett tydligt centralt stöd i sitt val av arbetssätt. De flesta 
förskolorna i området har dock inte startat någon musikprofil, vilket tyder 
på att det krävs mer än centralt stöd för att ett arbetssätt med musikaktivi-
teter ska anammas och leva kvar på en förskola. 

Styra genom att förebilda 
Alla tre förskolecheferna är övertygade om att deras engagemang har bety-
delse för förskolans val av pedagogisk inriktning. Cheferna på musikför-
skolorna har båda ett personligt intresse för, och egna erfarenheter av arbe-
te med musik i barngrupper. Detta ligger till grund för uppfattningen att 
sång och spel ger barnen ökad förmåga att kommunicera, och att det ger 
ett lugnare socialt klimat på förskolan. Denna uppfattning är inspirerad av 
en kommunikativ syn på musik som bl.a. förs fram i Jederlund (2002) och 
Vesterlund (2003). 

Förskolechefen på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan har inte ar-
betat som förskolelärare på någon Reggio Emilia-förskola, men har genom 
kurser och litteratur utvecklat sitt personliga intresse för Reggio Emilia-
filosofin, vilken hon nu inspirerar övrig personal till. 

Ledarskapet på förskolorna är inriktat på att styra samtliga personal på 
förskolan att sträva mot ett gemensamt mål. Det är som tidigare nämnts 
vanligt i organisationer där de inblandade kan sägas ha stor frihet att ut-
forma metoder och arbetssätt för måluppfyllelse, och kan beskrivas utifrån 
teorin om normativ styrning.334 I en sådan organisation är det betydelse-
fullt att organisationens värden stämmer överens med medlemmarnas 
självbild. Den normativa styrningen syftar därför till att skapa en ”vi-
känsla” i arbetsgruppen där personalen känner solidaritet och samhörighet 
                                                      
332 Gustavsson 1996 s.48-49; Kristensson-Uggla, 2004 s.33.  
333 Ehn 1983 s.14. 
334 Riddersporre 2010 s.217 
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med varandra.335 Ledarskapet kan också beskrivas som relation mellan 
chef och övrig personal där båda parter har betydelse för ledningsfunktio-
nen och bygger på en förtrolighet dem emellan.336  

Hur skapas då en ”vi-känsla” och ett relationellt ledarskap? Till att bör-
ja med visar informanternas berättelser att chefernas engagemang och in-
tresse för ett speciellt arbetssätt definitivt påverkar förskolornas val av 
inriktning. Det är också tydligt att dessa chefer strävar efter att få samtliga 
personal med på att utveckla arbetet mot ett gemensamt mål. Utvecklingen 
av det specifika arbetssättet kan beskrivas som en process där det är vä-
sentligt att hela personalgruppen får en liknande och grundläggande för-
ståelse för verksamheten. På musikförskolorna har det bl.a. tagit sig ut-
tryck i att cheferna då och då deltagit i samma kompetensutveckling som 
övrig personal, samt att de också emellanåt tar del i aktiviteter i förskolans 
dagliga verksamhet. Genom att tillsammans med de olika personalgrup-
perna medverka i musikaktiviteter visar cheferna betydelsen av att arbeta 
med musik, inte bara med en övertygande argumentation utan också ge-
nom att agera som förebilder. Detta tillvägagångssätt ger cheferna en platt-
form att bygga ett förtroende på. När förskolecheferna deltar i samma 
kompetensutveckling som övrig personal markerar de att den gemensamma 
utvecklingen på förskolan innefattar även dem själva. Genom att agera 
förebilder omsätter de didaktiska frågor om vad, varför, för vem, och hur i 
handling. Samtal och diskussioner om utgångspunkten för verksamheten 
förankras på så sätt i gemensamma handlingar, som visar på ett möjligt 
innehåll, och hur arbetet kan utföras. Dessa chefer realiserar tal i handling 
genom att aktivt omsätta sin tro på förskolans arbetssätt i gärningar, något 
som också visat sig vara kännetecknande för framgångsrika ledare.337 Detta 
sätt att handla blir en demonstration av att de själva är övertygade om att 
det innehåll förskolan inriktat sin verksamhet emot är av avgörande bety-
delse.  

I min strävan att ytterligare förstå ledarskapet på förskolorna framträder 
också andra tolkningar. Den konfigurativa tolkningsfasen öppnar för en 
kritisk blick på resultatet, och andra bilder än de som informanterna del-
gett under intervjuerna visar sig. Dessa bilder skulle även kunna finnas i 
informanternas ”inre arkiv”, men de har inte levandegjorts i berättelsens 
form.   

Chefen har naturligtvis genom sin position ansvaret för att leda den ak-
tuella förskolans verksamhet och har därigenom ett formellt övertag. I 
                                                      
335 Kärreman och Rennstam 2008 s.164-167. 
336 Sveningsson och Alvesson 2010. 
337 Gill 2006. 
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praktiken råder därför en ojämlik förhandling om förskolans inriktning 
mellan chef och övrig personal. Det som i berättelsens form kan framstå 
som något förskolan gör med utgångspunkt i gemensamma beslut och 
handlingar har i praktiken sin grund i att chefen medvetet styrt arbetet i en 
önskvärd riktning. När chefen t.ex. deltar i samma kompetensutveckling 
som övriga skickas tydliga signaler om vad som har prioritet. Kompetens-
utvecklingskurser med annat innehåll än det som uppmärksammas av che-
fen riskerar att framstå som mindre viktiga.  

Förskolechefen på Stjärnfallet talar om betydelsen av att förskolans ar-
betssätt har stöd hos de speciellt intresserade i personalgruppen. Hon ser 
att dessa ”eldsjälar” är viktiga inspiratörer för de andra på förskolan. Min 
tolkning är att dessa medarbetare framförallt blir ett stöd för förskoleche-
fen själv och bidrar med den uppbackning som är nödvändig för att kunna 
driva idén om den pedagogiska inriktningen framåt. De blir också garanter 
för att det önskade arbetssättet genomförs och befästs i arbetslagen. Denna 
tolkning tar spjärn i att flera informanter visserligen upplever sig ha stöd 
av arbetslaget och arbetskamraterna, men framförallt framhåller att det är 
förskolechefens stöttning som är den avgörande faktorn till att arbetssättet 
upprätthålls. Agneta på Sångfågeln säger: 

Men alltså det är ju jätteviktigt, för skulle man inte ha en chef som var posi-
tiv till det här, då kanske, jag menar visst så skulle vi väl hålla på, men inte 
alls. Jag menar hon är ju väldigt positiv till att vi alla går på de här kurserna 
så mycket som möjligt och att vi får köpa in instrument det är ju jättevik-
tigt. (Agneta) 

När intresset och engagemanget för ett visst arbetssätt växer fram i en form 
av relation mellan chef och speciellt intresserade i personalgruppen finns en 
risk att arbetssättet knyts till chefen och dessa drivande medarbetare. Che-
fen och övrig personal bygger upp ett förtroende för varandra under ut-
vecklingen av arbetet som håller samman hela personalgruppen. Denna 
sammanhållning, snarare än samtliga personals övertygelse om förtjänster-
na med ett visst arbetssätt, driver arbetet framåt. Det faktum att chefernas 
intresse och engagemang för förskolans pedagogiska inriktning har avgö-
rande betydelse för den inriktning som väljs är utifrån min tolkning därför 
problematiskt. När förskolans val av arbetssätt delvis styrs av vad som 
intresserar och engagerar chefen, hänger också stöd för arbetet samman 
med chefen som person. Vid ett eventuellt byte av ledning riskerar en väl 
fungerande verksamhet att ganska snart brytas ned. Chefspositionen kan 
snabbt ersättas, men processen som leder fram till ett ledarskap där chef 
och personal finner förtroende för varandra och verksamhetens inriktning 
kräver mer tid. Bytet av inriktning på den Reggio Emilia-inspirerade för-
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skolan styrker en sådan tolkning. Tidigare chef och några ur personalgrup-
pen som slutat på förskolan hade riktat fokus mot musik i verksamheten, 
och när nuvarande chef tog över fann hon att befintlig personal inte kunde 
argumentera för detta arbetssätt. Arbetssättet med musikaktiviteter var inte 
förankrat i hela personalgruppen, och kunde därför inte motiveras när 
förslag om byte av inriktning blev aktuellt. Det var ett antal personal som 
slutat arbeta på förskolan samt den före detta chefen som upprätthöll en-
gagemanget och intresset för musikaktiviteterna. Trots att personalgruppen 
på Prästkragen visserligen var samlad kring en satsning på musik kände sig 
inte alla bekväma med arbetssättet. När både chefen och några av de mest 
intresserade slutade fick musiksatsningen ge vika. Nuvarande chef inspire-
rade till andra idéer, vilket har lett till att annat innehåll i verksamheten 
tagit över trots att det fortfarande finns personal med intresse för musik på 
förskolan. Utan förskolechefens och speciellt intresserade medarbetares 
förebildande i ord och handling finns inte källan till argumenten eller inspi-
rationen för att använda sång och spel i det dagliga arbetet kvar.   

Att en förskola byter inriktning är inte ett problem i sig, men när valet 
av inriktning så tydligt hör samman med förskolechefens intresse, förmåga 
att inspirera och förebilda kan det framstå som bekymmersamt, något jag 
återkommer till i avhandlingens avslutande diskussion.  

På musikförskolorna har det tagit tid att få alla med på att ta aktiv del i 
ett arbetssätt med musikaktiviteter. Till en början fanns en känsla i perso-
nalgruppen av att inte kunna leva upp till beteckningen musik- och språk-
förskola och det har varit betydelsefullt att chefen inte stressat på persona-
len. Agneta säger: 

För många har det varit lite läskigt, vi kan inte kalla oss för musik- och 
språk, då ställs det krav på oss. Men det har ju vuxit fram och nu känner vi 
att jo, vi är faktiskt en musik- och språkförskola. (Agneta) 

Ann på Sångfågeln poängterar därför betydelsen av att förskolechefen haft 
förmågan att vänta in sin personal:  

Det betyder mycket tycker jag, hur ledningen lägger fram det, eller hur de 
gör personalen delaktig i förändringar som måste göras. Eller det som che-
fen också vill att man ska göra. Dom får inte trycka på för mycket, men låta 
det mogna. Sedan för dom som är lite fegare i processen så måste de lägga 
på lite extra krut. Det är nog väldigt svårt, men de är viktiga. (Ann) 

Aktiviteter med sång och spel prioriteras numer under dagens planerade 
sysselsättningar och har med tiden blivit en metod som personalen litar på 
att de kan utföra för att nå uppsatta mål. Arbetslagen har tagit fram planer 
för verksamheten med rutiner för genomförande, som de kontinuerligt 
reviderar, och de upplever att de har tid för planering och reflektion över 
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den pågående verksamheten. I det dagliga arbetet tar detta sig uttryck i att 
personalen t.ex. skiljer på planering, organisation och tid då de är tillsam-
mans med barnen. Denna struktur ger en tydlighet som de känner sig nöjda 
med. 

Alla tre cheferna menar att personalens medvetenhet om varför försko-
lan utformar sin verksamhet som de gör är grundläggande för varje enskild 
medarbetares engagemang.338 Att vara medveten innebär i det här sam-
manhanget att kunna ta ställning till och reflektera över det specifika de 
arbetar med på förskolan. Förskolecheferna är därför måna om att samtli-
ga i personalgrupperna ska kunna klä i ord varför de arbetar som de gör. 
Det uppfattas som ett tecken på att personalen förstått intensionen med 
arbetet. Personalens förmåga att beskriva vad de gör behöver emellertid 
inte vara en garanti för en djupare förståelse för arbetssätt och metoder. 
Hartsmar och Jönsson339 pekar på betydelsen av att relationen mellan 
samtliga didaktiska frågor problematiseras i en verksamhet och varnar för 
att t.ex. en övertygande argumentation om vem undervisningen riktar sig 
till och varför kan skjuta ett kritiskt ifrågasättande av ett valt innehåll åt 
sidan.  

Återkommande samtal om arbetet kan leda till att de flesta i personal-
grupperna visserligen kan tala om verksamheten på ett trovärdigt sätt, men 
inte nödvändigtvis att de alla verkligen har gjort didaktiska reflektioner 
över arbetet. Just att höra till en grupp som riktar in arbetet mot något 
speciellt skapar en trygghet som blir mer betydelsefull än att söka en dju-
pare förståelse av innehållet, eller för hur och varför man arbetar som man 
gör. Min tolkning är att det finns en trygghet i det gemensamma och i de 
återkommande aktiviteterna som har nog så stor betydelse som den egna 
didaktiska reflektionen. Tid för reflektion över arbetet ger förvisso perso-
nalen möjlighet att öka sin förståelse för det de gör. Det skapar emellertid 
också möjligt att utveckla ett språk i arbetslagen, med argument för det 
aktuella arbetssättet, som inte nödvändigtvis bottnar i en grundläggande 
didaktisk insikt över arbetet med musik som gäller alla. När det gäller 
musikförskolorna får talet om betydelsen av musik näring av en omgivning 
som förebildar i ord och handling och som uppmuntrar till att använda 

                                                      
338 Jmf. Ekvall 1996 s.23. För att de anställda ska kunna finna mening i verksamhe-
ten är det avgörande att ledningen kan visa på tydliga mål, och skapa en gemensam 
vision för verksamheten. 
339 Hartsmar och Jönsson. (2010). Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan 
och grundskolans tidiga år. I: Perspektiv på barndom och barns lärande. En kun-
skapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: 
Skolverket. (s.164-165). 
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musikaktiviteter som ett redskap i verksamheten. Den aktuella handlings-
gemenskapen utgår från att musikaktiviteter har betydelse för flerspråkiga 
barns språkutveckling och sociala utveckling vilket leder till att innehålls-
frågan, vad, inte problematiseras nämnvärt. Musik beskrivs kunna vara 
alla tänkbara ljud. Samtidigt är det just denna något oproblematiserade 
utgångspunkt, för vad musik som innehåll kan vara, som gjort att musik-
förskolorna kunnat utveckla sin verksamhet. Det är något jag återkommer 
till i diskussionen. 

Sammanfattning 
Detta avsnitt har behandlat forskningsfrågan: 
  

• Vad ligger bakom utvecklingsprocessen av en förskola med musik-
profil? 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet på alla tre förskolorna är pro-
cessinriktat. Ledarskapet är där en del i en förebildande kultur där samtliga 
personal mer eller mindre enkelt styrs mot ett önskvärt arbetssätt. Chefer-
na arbetar aktivt för att all personal ska vara delaktig i verksamheten och 
deras roll är att visa vägen och inspirera till att tillsammans utveckla det 
dagliga arbetet. 

 
 Studien visar att musikförskolorna leds av chefer som: 

 
• har ett personligt intresse för förskolans pedagogiska inriktning  
• påverkar uppfattningen om vad som är betydelsefullt att utveckla 

genom att förebilda 
• avsätter tid för personalen att verbalisera arbetet, en prioritering 

som möjliggör att ett gemensamt språk skapas som motiverar för-
skolans val av inriktning  

• månar om att personalen utvecklar kompetens att utföra sina ar-
betsuppgifter 

 

Ledarskapet har på detta sätt påverkat utvecklingsprocessen av musikprofi-
lerna. Förskolecheferna har visat sig ha en avgörande roll för alla tre för-
skolors val av inriktning, men inriktningen måste finna stöd i en personal-
grupp som känner tilltro till sin förmåga att utföra arbetet för att det ska 
vidmakthållas och utvecklas. Alla i personalgruppen måste känna sig kom-
petenta för uppdraget. Ett tillåtande klimat vad det gäller olika förmågor 
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att leda barn i sång och spel, och en tydligt inriktad kompetensutveckling 
har bidragit till att personalen på musikförskolorna nu upplever att de har 
kompetens för ett arbetssätt med musik. På musikförskolorna har persona-
len under arbetets gång lärt sig att tala om och utföra arbetet med stöd av 
varandra. De har så genom återkommande samtal och reflektioner över 
arbetet hittat ett sätt att tala om förskolans mål och visioner som är över-
tygande.  

Personalens syn på sin musikaliska kompetens 
Tidigare forskning har visat att många förskolelärare upplever att de inte 
har tillräcklig kompetens att leda barn i sång och spel.340 Förskolepersonal 
har dock ett professionellt uppdrag att arbeta med barns utveckling och 
lärande vilket ska inkludera alla aktiviteter inom ramen för förskolans 
verksamhet.341 Sång och spel tycks dock vara aktiviteter som ganska enkelt 
utesluts när personal inom skola och förskola tycker sig sakna professionell 
kompetens att leda det.342 

Flera i personalgrupperna på musikförskolorna delade känslan av att 
inte ha tillräcklig musikalisk kompetens för ett arbetssätt med musik när 
dessa förskolor startade musikprofiler. Nu talar denna personal istället om 
att de sjunger eller spelar fast att de ”egentligen” inte kan så bra. Kompe-
tensutveckling och återkommande samtal om att den musik de arbetar med 
ska vara befriad från krav, har som tidigare beskrivits, gjort att också de i 
personalgrupperna som inledningsvis kände sig osäkra nu vågar delta i 
musikaktiviteterna trots att de själva inte ser sig som musikaliskt skickliga. 
Ann på Sångfågeln talar om att det har varit betydelsefullt för henne att de 
resonerat om att alla kan bidra i arbetet med musik med utgångspunkt i 
den förmåga var och en har, och hon vet att dessa samtal inte bara varit 
viktiga för henne. Resonemangen har lett fram till insikten att den egna 
förmågan alltså inte ska jämföras med vad som krävs av en pedagog som 
har till uppgift att undervisa i musik på en mer avancerad nivå. En nivå 
som kan leda till att barnen t.ex. lär sig spela ett instrument. Det är tydligt 
att aktiviteter med musik istället är angeläget att beskriva som något man 
inte behöver kunna så bra, men faktiskt kan genomföra ändå (jmf. Lind-
gren och Ericsson343). Ann på Sångfågeln säger: 
                                                      
340 Sundin 1995 s.146; Hennessy 2000; Ruddock och Leong 2005; Seddon och 
Biasutti 2008; Young 2009 s.14-15. 
341 Lpfö-98 s.7. 
342 Garvis och Pendergast 2011; Kim och Kemple 2011. 
343 Lindgren och Ericsson (2012) menar att när det gäller musik har en ”alla kan” -
diskurs präglat förskoleutbildningen sedan 70–talet. 
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Nej, jag är inte duktig på att sjunga och spela men jag gör det ändå för att 
[…] alla kan på sitt sätt. (Ann) 

Moa på Stjärnfallet säger: 

Bara så att man förstår att det faktiskt är viktigt med musik. Sedan så behö-
ver det absolut inte vara, och det är det jag tror att folk kanske behöver 
släppa. Det behöver inte vara på någon professionell nivå. Man måste inte 
kunna så bra. Det liksom växer fram och man lär sig allt eftersom. (Moa) 

Moa menar vidare att fler behöver förstå att de kan utöva musik trots att 
de inte upplever sig behärska det till perfektion och säger:  

Men många säger, ”men det där kan ju inte vi, jag kan ju inte sjunga”. Det 
kunde inte jag. Det kan jag inte heller, men det går jättebra ändå. För att jag 
kan det ju fast kanske inte som när någon supersångerska sjunger, men det 
går ju. För man ska i alla fall inte tänka att det inget ger, och jag kan inte, 
prova i alla fall. (Moa) 

Ann och Moa talar om att utövandet inte behöver vara professionellt, vil-
ket för dem innebär att kunna utöva sång eller spel på en avancerad nivå. 
Dessa pedagoger bar tidigare på en föreställning om att det var nödvändigt 
att vara professionell musiker eller utbildad musiklärare för att kunna ta 
ansvar för musikutövandet på förskolan.344 Formuleringar som: ”musik det 
är bara något som ska vara på ett speciellt sätt” vittnar om en elitistisk syn 
på musik där det estetiska värdet förknippas med vad som är rätt eller fel, 
vackert eller inte. Denna syn på musik var hämmande, skapade en känsla 
av otillräcklighet och en föreställning om att musikaktiviteter måste utföras 
på ett speciellt sätt. Den förskolepersonal på musikförskolorna som från 
början litade till sin musikalitet såg istället upplevelsen av musik som vär-
defull att förmedla. De var trygga i att det musicerande som de utförde i 
sin profession var tillräckligt kompetent och såg också musik som ett kom-
munikativt pedagogiskt redskap. För dem hade musiken ett estetiskt värde 
i upplevelsen men också ett instrumentellt värde i det pedagogiska arbetet.  

Under utvecklingen av musikprofilerna har även de som var osäkra bör-
jat att se på musik utifrån det perspektivet och därmed upplevt att de räck-
er till för uppdraget. Att sjunga och spela tillsammans med förskolebarn 
kräver kompetens, men inte samma kompetens som krävs av en ”konsert-
pianist.” En föreställning om att någon som är kompetent konsertpianist 
faktiskt skulle kunna vara direkt olämplig att undervisa i förskolan är en 
tanke som inte ens tänks när en sådan jämförelse görs. Kompetens för båda 

                                                      
344 Jmf. Small 1996 s. 213-214. 
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uppdragen kan naturligtvis sammanfalla i samma person, men är alltså inte 
nödvändigt.  

Förskolechefen på Sångfågeln stryker också hon under att arbetet med 
musik inte behöver vara professionellt utfört i sig och poängterar betydel-
sen av att personalen förstår det. Hon menar att det istället är viktigt är att 
alla är medvetna, ur ett didaktiskt perspektiv, om hur aktiviteter med mu-
sik kan stimulera språkutveckling och förbättra det sociala klimatet på 
förskolan. Det var därför angeläget att få personalen att förstå att deras 
musikaliska kompetens räcker till för ett pedagogiskt kompetent arbete där 
musik utgör ett redskap. 

Musikaktiviteter i förskolan kräver som föreliggande studie visar, inte i 
första hand att pedagoger kan argumentera för, eller tror på att musikakti-
viteter har betydelse utan framförallt att de vågar sjunga och spela med 
barnen.345 Därför har kompetensutveckling i sång och spel varit avgörande 
för utvecklingen av musikprofilerna. För flera i personalgrupperna på mu-
sikförskolorna har det krävts en del uppoffringar för att börja sjunga och 
spela tillsammans med barnen, eftersom denna arbetsuppgift tidigare har 
känts svår och olustig. Att förskolecheferna medverkat i kompetensutveck-
ling i musik kan därför bildligt talat liknas vid när ett barn lär sig åka ut-
försåkning genom att åka tillsammans med någon som kan, och lovar att 
inte släppa taget. Genom att utföra handlingen tillsammans med den mind-
re erfarne visar den mer erfarne att handlingen är praktiskt genomförbar 
och också hur handlingen kan utföras (jmf. Vygotskij346). Dessa förebil-
dande handlingar har framförallt varit betydelsefullt för den personal som 
tidigare kände brist på kompetens att leda barn i sång och spel.  

Till detta har också samtal om att arbetet med musik inte ska förknippas 
med prestation skapat förutsättningar för personalen att känna att de du-
ger med sin röst och sin förmåga att leda barn i sång, spel och rörelse. 
Csikszentmihalyi347 menar att upplevelsen av tillfredställelse i arbetet får 
näring när man känner att man räcker till i en situation som också är ut-
manande. De som upplevde osäkerhet inför ett arbetssätt med musikaktivi-
teter har fått stöd att erövra självförtroende på detta område, vilket gör att 
de idag känner att de kan utföra sitt arbete. Manuel på Stjärnfallet poäng-
terar betydelsen av att personalen under arbetets gång har visat och visar 
respekt för varandras kompetens när det gäller att delta i, eller att leda 
musikaktiviteter. Det tillåtande klimatet kring olika musikaliska uttryck 
har på så sätt stärkt sammanhållningen i arbetslaget. Personalen har med 
                                                      
345 jmf. Holgersen 2008; Hae Kyoung och Kemple 2011. 
346 Vygotskij 1978 s.88. 
347 Csikszentmihalyi 2004. 
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tiden erövrat en frimodighet i arbetet som de beskriver i termer av gemen-
skap, öppenhet och glädje. Inställningen att var och en kan bidra har gjort 
dem oförskräckta och belåtna med sin insats. Denna frimodighet märks i 
musikaktiviteterna där all personal tar del, eller leder efter egen förmåga. 
Personalen litar till att de räcker till för att arbeta med musik som ett red-
skap för språkutveckling och har därigenom kunnat utveckla sin kompe-
tens att leda barn i sång och spel.  

Personalen på musikförskolorna har utvecklats inom den handlingsge-
menskap som förskolan utgör och medarbetare som befann sig i det perifi-
era upplever sig nu vara fullvärdiga deltagare i gemenskapen.348 Denna 
lärandeprocess är knuten till förskolorna som sociala praktiker där de som 
från början kände sig osäkra har tagit intryck av förskolechefen och kolle-
gor med större säkerhet och förändrat sin uppfattning om den egna möj-
ligheten att bidra i arbetet med musikaktiviteter. Personalens lärandepro-
cess kan liknas vid hur lärlingen lär av sin mästare.349 Personalen på musik-
förskolorna har nu tagit sig förbi tanken att musikundervisning endast kan 
bedrivas av speciellt utvalda. Några väljer ändå att se på sig själva som 
otillräckliga, men glada utövare av musik i förskolan trots att fortbildning 
och utövande av musik naturligtvis också har utvecklat deras egen kompe-
tens. Personalen på musikförskolorna undviker att säga att musikaktivite-
terna också utvecklar barnens musikalitet. Det är en utväg som gjort att de 
som känt sig osäkra också kan se sin insats som betydelsefull. Det persona-
len gör ska inte utveckla musikalitet utan stimulera barnens språkutveck-
ling och skapa glädje, och det kan alla ta del i. Fokus har flyttats bort från 
rätt eller fel, vackert eller inte i det musikaliska uttrycket. Denna utgångs-
punkt har lett till att arbetet är inriktat på att göra musikstunderna till ett 
gemensamt och lustfyllt uttryck med hjälp av ljud, rytm och rörelse, ett 
uttryck som all personal upplever att de kan ta del i.  

Sammanfattning 
Detta avsnitt har behandlat forskningsfrågan: 
  

• Hur förhåller personalen sig till musik i sin profession? 
 

Att det uttalade syftet med musikaktiviteterna på förskolorna inte är att 
utveckla barnens musikalitet står klart i personalens berättelser. Aktivite-
terna uppmärksammar emellertid barnen på olika uttryck i musiken, vilket 

                                                      
348 Lave och Wenger 1991. 
349 Jensen 2011. 
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faktiskt också tas upp som mål i verksamhetsplanerna. Personalen har 
dock blivit frimodig att tala om sin verksamhet genom att tala om musik 
som ett redskap för språkstimulans, för social träning eller något som 
främst har till uppgift att skapa gemenskap och glädje. Precis som Moa och 
Ann beskriver har de släppt tanken om att musik måste utövas på ett spe-
ciellt sätt. De menar att de tagit avstånd från att se på musik på det sättet, 
men hävdar på samma gång att de struntar i vad som är rätt eller fel. Ar-
gumentationen bygger på ett antagande att det finns ett mer korrekt sätt 
att bedriva musikundervisning på, ett sätt som bara är möjligt för den som 
är musikalisk eller ”duktig” på att sjunga eller spela. Framställningen ger 
uttryck för en föreställning om att det trots allt finns ett sätt att bedriva 
musikundervisning på som skulle kunna uppfattas som mer riktigt. Perso-
nalen utelämnar därför möjligheten att det de gör också kan leda till att 
barnen utvecklar sin musikalitet. Som en jämförelse så finns det ingen oro 
för att kritiseras för att bedriva språkstimulans eller social träning på ett 
mindre korrekt sätt. 

Ett första steg till att musikaktiviteterna fått utrymme i verksamheten 
har varit att all personal tagit till sig att intentionen med arbetet är att sti-
mulera barnens språkutveckling. Nästa steg har varit att de utvecklat tillit 
till den egna förmågan att bedriva denna undervisning. Utvecklingen av 
arbetssättet har emellertid också lett till att personalen känner att musik-
upplevelser bidar med något unikt som är betydelsefullt i sig. Upplevelser 
som skänker glädje och skapar gemenskap. 

Musik som redskap  
Förutom allt övrigt i förskolans verksamhet som skapar den språkliga och 
sociala gemenskapen, har musikförskolorna specifikt riktat in sig på att 
erbjuda dagliga musikaktiviteter som ett arbetssätt och ett redskap för att 
öka barnens språkliga och sociala delaktighet. De flesta barn förväntas ta 
del i sång och spel, och eftersom dessa aktiviteter har ett klart mål lägger 
personalen på båda musikförskolorna sig också vinn om att få med barnen. 
De planerade musikaktiviteterna är utformade så att det enskilda barnets 
insats blir en del av en helhet, där flera barn samtidigt är aktiva med röst, 
kroppsrörelser och lyssnande. I analysarbetet har Vygotskijs begrepp den 
nära utvecklingszonen350 använts. Begreppet brukas utifrån tolkningen att 
den enskilde kan finna stöd i samarbete med andra runt omkring under 
lärandeprocessen. Samspelet med andra barn och vuxna utgör ett stöd för 
deltagande. Musikaktiviteterna och det gemensamma uttrycket möjliggör 
för det enskilda barnet att kommunicera med ljud och rörelser också när 
                                                      
350 Vygotsky 1978 s.88; Vygotskij 1999 s.130. 
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den språkliga förmågan har brister. Gemensam sång ger också möjlighet 
för barnet att använda sig av mer avancerade ord och begrepp än det själv 
klarar av, vilket kan beskrivas som ett lärande inom den nära utvecklings-
zonen.  

Tyngdpunkten i detta analysavsnitt ligger på hur arbetssättet med musik 
kan vara en resurs för stimulans av det svenska språket men också för den 
sociala gemenskapen. Jag använder begreppet delaktighet; att vara delaktig 
i betydelsen att barnet kan tillägna sig nya erfarenheter och utvecklas indi-
viduellt genom att delta i gemenskapen och de aktiviteter som den aktuella 
praktiken erbjuder. Wenger351 som utarbetat teorin om lärande som delta-
gande i praktikgemenskaper menar, som tidigare beskrivits, att lärande blir 
synligt genom ett förändrat deltagande i olika sociala praktiker, och att 
grunden till lärandet ligger i samspelet mellan människorna i dessa gemen-
skaper. Ett lärande som finner stöd i en förebildande kultur.  

Musikaktiviteter som gemensamt uttryck 

Musikaktiviteterna framställs som redskap för att skapa gemenskap och 
för att stärka den enskilda individen i gruppen. Manuel lyfter fram att 
gemensam sång och spel gör att nya, avvaktande eller yngre barn på för-
skolan vågar ta del med stöd av de äldre barnen, något som med tiden 
leder till en stärkt självkänsla, som gör att också de avvaktande barnen 
vågar ta för sig i sången. Moa beskriver på samma sätt att personalen strä-
var efter att den enskilda individen ska finna stöd i gruppen i sin utveck-
ling, och säger: 

Vi har lyft dem så mycket en och en, liksom först gör vi allt tillsammans, 
och vi tränar och vi väcker, och bekräftar att du kan. ”Vad duktig du är, 
vad bra det låter, och fortsätt.” Och till slut så får man så bra självförtroen-
de så man vågar själv, tror jag. (Moa) 

Både Manuel och Moa menar att känslan av att kunna ta del i det gemen-
samma uttrycket stärker barnens självkänsla. En stärkt självkänsla visar sig 
i att barnen med tiden vågar spela eller sjunga också utan stöd av gruppen. 

I övningar med rytminstrument, eller när barnen härmar olika vokala 
ljud tränas uppmärksamhet och förmåga att lyssna in andra. I gruppaktivi-
teter med spel på rytminstrument tillåts barnen också att improvisera sitt 
spel. Detta spel fungerar då som ett ackompanjemang åt sång eller rörelse-
lek, och blir ett sätt att få barnen delaktiga i en gemensam aktivitet. Social 
samvaro behöver fungerande kommunikation, och eftersom musikaktivite-
terna upplevs skapa glädje och lust att delta, blir de redskap för kommuni-

                                                      
351 Wenger 1998 s.96. 
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kativ träning både i barnens spontana lek och i de planerade aktiviteterna 
med sång och spel. 

Det gemensamma uttrycket tvingas inte på barnen, men leds och upp-
muntras av personalen på ett sätt som tycks inspirera till delaktighet. Som 
Emilsson352 visat har pedagogers bemötande och förhållningssätt betydelse 
för om barnet kan medverka och bli delaktigt. Hennes forskning pekar på 
att stark styrning påverkade barnens delaktighet negativt och att svag styr-
ning ökade barnens möjlighet att delta på egna villkor. På musikförskolor-
na finns en stark styrning av verksamheten eftersom personalen har plane-
rat de gemensamma dagliga musikaktiviteterna som alla förväntas delta i, 
men inom dessa aktiviteter är styrningen mindre stark och det finns frihet 
att delta på egna villkor. Sång och spel i grupp, på det sätt som det utövas 
på dessa förskolor, upplevs uppmuntra och stärka det enskilda barnet att 
ta del med stöd av gruppen utan press på att behöva prestera av egen kraft, 
vilket ökar barnets möjlighet att delta. 

Stöd i musikaktivitetens struktur 

Att vara delaktig i gemensamma sånger, rytmövningar och danslekar är 
också en träning i att följa instruktioner, och att bli varse sin egen betydel-
se i en grupp. I det sammanhanget handlar deltagande om att klara av att 
hålla sig inom givna ramar. Musiklekar och sånger har en given struktur 
som reglerar vad som är möjligt, eller inte möjligt att göra. Planerade akti-
viteter som sång-, rytm- och danslekar kräver att barnet kan inordna sig i 
en given struktur. Där kan den enskilde få stöd av gruppen i att öva upp 
sin förmåga att anpassa sig och att koncentrera sig i ett socialt samman-
hang. Vid tillfällen när något barn avböjt att delta i musikaktiviteter, eller 
stört pågående sysselsättning, både på förskolorna och vid samlingar med 
musik- och språkpedagogen, markeras vikten av att den gemensamma 
övningen ska fortgå enligt det mönster som förebildas. Det sker genom att 
någon personal tar med det barn som stör till ett annat rum för att göra 
någon annan aktivitet. På det sättet betonas betydelsen av att följa reglerna 
för den pågående aktiviteten. Ingen tvingas att vara med, men målet är att 
alla ska kunna klara av att vara med i det som planerats. Det betyder inte 
att barnet måste sjunga eller spela på ett förutbestämt sätt, men att det 
följer med i det som förberetts. Denna styrning bestämmer vilken aktivitet 
barnet för tillfället bör ägna sig åt, men styr inte hur det bör uttrycka sig 
musikaliskt. Aktiviteterna begränsar barnets valmöjligheter, men lämnar 
trots detta utrymme för den enskilde att sjunga, spela eller röra på sig till 
musiken utan krav på någon speciell prestation. 
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Moa betonar vikten av att personalen låter barnen erövra musiken i sin 
egen takt, och hur det också gör att barnen är toleranta mot varandras 
olika uttryck i det gemensamma musicerandet. 

Våra barn är ju så vana att vi är en grupp och att vi är, även om vi är i en 
stor grupp eller en liten grupp så har vi den här gruppdynamiken och det är 
inte svårt att komma in i den. Det är aldrig så att de stöter ut någon. Utan i 
och med musiken så kommer man in så lätt och det är ingen som förväntar 
sig att du ska prestera något. Utan man kan bara sitta där och klappa om 
man vill i ett halvår, och bara klappa tills man kanske känner att man kan. 
Det är ingen som tycker att det är konstigt. Det finns aldrig något barn som 
säger till exempel, ”titta men hon klappar ju bara, varför sjunger inte hon?” 
Dom gör inte det, dom kommenterar inte varandra i musiken. Fantastiskt, 
men så är det. (Moa) 

Musikaktiviteterna kräver koncentration och uppmärksamhet, förmågor 
som därför har möjlighet att utvecklas i sång och spel tillsammans med 
andra. Deltagandet i musikaktiviteterna är förknippat med dessa situatio-
ner, men möjliggör för barnet att utveckla kompetenser som också är an-
vändbara i andra sammanhang, något som ur ett sociokulturellt perspektiv 
kan beskrivas som lärandets signum. 353 354 

Minna på Stjärnfallet beskriver hur hon upplever att musikaktiviteterna 
ger barnen mönster för hur de ska uppträda i olika sociala sammanhang 
där andra aktiviteter och människor runt omkring ställer krav på upp-
märksamhet och koncentration. Hon säger: 

Det är som med musiken, man börjar alltid samtidigt och man slutar samti-
digt. Det är liksom viktigt. Det är en puls en rytm som finns där, och då vet 
dom också att om jag säger stop så är det stop. Okej börja då och då håller 
dom igång. Och börjar någon föreställning eller någonting. Det börjar nu, 
nu är det tyst. Dom kopplar där också. Så våra barn är duktiga, dom klarar 
så himla mycket tycker jag. (Minna) 

Språkligt stöd i musikaktiviteten 

På alla tre förskolorna lägger man vikt vid barnens modersmålsutveckling 
och uppmuntrar barnens föräldrar att tala modersmålet med sitt barn. 
Långt ifrån alla barn har chans att få modersmålsstöd inom ramen för 
förskolornas verksamhet. Personalen på förskolorna månar emellertid om 
att barnen på olika sätt får möjlighet att utveckla sin identitet som fler-
språkiga.  

                                                      
353 Wenger 1998. 
354 Säljö 2000 s.152. 
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På musikförskolorna blir musik ett inslag som på ett självklart sätt får 
representera den mångfald som finns på dessa förskolor. Att ta del av och 
lyssna till musik från olika delar av världen hör till förskolornas egen kul-
tur. 

När det gäller barnens svenska språkutveckling beskriver verksamhets-
planerna på båda musikförskolorna att bild, drama, sagoberättande och 
den vardagliga dialogen ska stimulera barnens språk. I praktiken är perso-
nalens fokusering på barnens språk tydligt i de samtal som förs mellan 
barn och vuxna om det som sker i både lek och vardagliga sysslor som 
t.ex. vid måltider. De uppmuntrar barnen att berätta för varandra, och för 
personalen vad de gör och hur de upplever olika situationer, och när me-
ningsskiljaktigheter uppstår ger de vuxna språkliga exempel på hur pro-
blemet kan lösas. Denna typ av involvering i barnens kommunikation med 
omgivningen är möjlig eftersom personalen på musikförskolorna nästan 
uteslutande finns med i barnens lek. Det ger dem tid och möjlighet att fö-
rebilda i den språkliga gemenskapen.  

De vuxna får fler möjligheter att vara uppmärksamma på barnens språk 
när ett specifikt arbetssätt för språkstimulans har dagligt utrymme i verk-
samheten. Det enskilda barnets möjlighet att ingå i vardagliga dialoger i så 
stor utsträckning som möjligt är en av flera nycklar till den språkliga ge-
menskapen. Musikaktiviteter utgör ytterligare en möjlighet för barnen att 
bli delaktiga i denna gemenskap.  

Sångtexter används som redskap för att befästa ord och begrepp samt 
för att vidga ordförrådet. Texten i en sång blir en förebild av det talade 
språket. Ofta sjungs en sång fler gånger vid samma tillfälle, och återkom-
mer också vid senare tillfällen. På så sätt repeteras ord och meningar på ett 
naturligt sätt. Sångtexter illustreras också med bilder och rörelser som 
förklarar och ger en koppling till innehållet. Barn som lär sig ett andra-
språk är i behov av en kontextnära undervisning som ger exempel på 
kopplingar mellan innehåll och tidigare erfarenheter.355 Tidigare forskning 
har också visat att barn kan finna stöd för lärandet i gemensamma musik-
praktiker både av andra runt omkring, men också i det kulturella kapital 
som sånger, inspelningar och musiklekar utgör.356  

Minna på Stjärnfallet ger exempel på hur sång hjälper barnen att använ-
da språket och bli delaktiga i aktiviteten, att sjunga, redan innan de kan 
formulera ord i talat språk. 

                                                      
355 Sjöqvist 2005 s. 72. 
356 Barrett 2005. 
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Musiken gör att även om barnen inte kan prata så bra alltid, det svenska 
språket, som är ett andraspråk som de lär sig nästan bara här på förskolan. 
Så sjunger dom i alla fall, även om orden inte är exakt som det ska vara i 
sången, men dom sjunger och dom har melodin, och sakta, sakta så blir det 
rätt ord i rätt följd, och det ena ger det andra, och till slut så lär dom sig be-
greppen också. […] Sången och musiken leder också till det här riktiga, till 
det här med språket, hur vi pratar med varandra. (Minna)    

Ann från Sångfågeln exemplifierar med hur en sång och en sångtext ger 
stöd åt ett barn att uttala och använda det svenska språket också när det 
talade språket inte hunnit utvecklats så långt. 

Vi har en pojke som inte har något talspråk, men Pippi Långstrump kan han 
sitta och sjunga det mesta, det är otydligt, men där hör man att han härmar, 
alltså vissa ord. (Ann) 

Det kan jämföras med Pound och Harrison357 som lyfter fram att barn ofta 
kan sjunga mer komplicerade texter än de kan ge uttryck för i tal. Också 
Moa från Stjärnfallet berättar om hur barn genom sången kan uttala och 
använda ord som de inte använder sig av när de talar. 

Jag har ju barn som är väldigt, väldigt tysta, och försöker du föra en vanlig 
dialog eller ett kortare samtal så får du inga meningar till svar. Du får bara 
ord. Kanske ”ja”, ”nej”, ”vill”, ”vill inte”, men sedan när vi sjunger då kan 
de sjunga en hel sång. […] Så att det sitter ju där, men det kommer inte ut 
när man ska prata, besvara en fråga, eller berätta, men det kommer fram 
när det är det här roliga, när vi sjunger. (Moa) 

Att delta i sång gör det möjligt för barnen att uttala ord och upptäcka nya 
språkljud innan orden får sin mening och kan användas i det talade språ-
ket. Ord och uttal som har tillägnats genom sånger kan senare användas i 
eget formulerade meningar och utgör förebilder för det talade språket. Att 
sjunga blir ett sätt att utforska språket. 

Tillgången till rytminstrument i den fria leken framstår också som en 
resurs för kommunikativt utbyte. Det spontana spelet på instrumenten 
kräver inte, på samma sätt som många andra föremål och lekmaterial, att 
barnen kan verbalisera det de gör. Musikleken kan t.ex. gå ut på att härma 
varandras spel, eller att improvisera tillsammans, och kommunikationen 
mellan de som spelar kan vara ordlös. Vid dessa lekar övas därför inte ord 
och tal, men väl den kommunikativa förmågan som också är en del i ett 
språkligt utbyte. I musikleken kan det innebära att lyssna in den andre, 
härma eller att ge respons. Musikleken erbjuder på så sätt en möjlighet att 
skapa kommunikativ kontakt med andra. Moa beskriver hur hon upplevt 

                                                      
357 Pound och Harrison 2003 s.46, s.68.  
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att nya barn, eller barn som inte har ett så utvecklat språk kan ta del i den 
spontana musikleken, eller själva starta upp lekar genom att spela på in-
strumenten.  

Nej men jag ser bara över lag att man får kontakt med barnen genom musi-
ken. Visst kan du locka in dem i leken i dockvrån och så, men jag tror att de 
känner att det är så kravlöst med musiken. Det är ingen som ställer krav. 
”Kom, vill du sitta och spela, kom vill du prova?” Jag kräver inget, sitt bara 
här och banka lite. De är lättare att komma in i än att komma in i en lek i 
dockvrån till exempel, där alla som kan prata svenska leker mamma, pappa, 
barn, och hund och katt och så står man där och förstår ingenting, och vet 
inte vad man ska göra. Här sätt dig och spela, gör någonting. Då kanske de 
andra börjar titta på det barnet, och undrar vad gör hon nu? Och så kom-
mer de dit, och så får man ihop det mycket lättare. Det är ett bra sätt att få 
kontakt med barnen. (Moa) 

Personalen eftersträvar, som Moa beskriver, att göra barnen aktiva genom 
spontan sång, lek med rytm och rörelse. Språklig kompetens får här en 
vidare betydelse än att kunna föra en dialog med talat språk. Kommunika-
tion med ljud och rörelse blir uttryck som är möjliga att ta del i också när 
orden inte räcker till. Språk och musik kopplas på så sätt samman som 
olika uttryck för kommunikation.358 

Musikalisk utveckling 

Personalen på båda musikförskolorna uppger att de i överlämningssamtal 
med skolpersonal upplevt att dessa pedagoger beskriver barn som kommer 
från musikförskolan som öppna och framåt. Den typen av samtal brukar 
förmodligen fokusera på de positiva erfarenheterna mottagande pedagog 
har från möten med barn som tidigare gått på överlämnande förskolor, och 
är alltså berättelser som uppmuntrar förskolepersonalen i sitt arbete. Det 
stärker deras egna upplevelser av att arbetet med musik har betydelse både 
för det sociala klimatet, men också för barnens språkutveckling. Marta på 
Stjärnfallet säger: 

Jag vet att när dom lämnar vår förskola och börjar i skolan då är de mer 
öppna, de blir mer sociala, de blir mer glada av att sjunga och de blir har-
moniska. (Marta) 

Och Ann på Sångfågeln säger: 

Vad jag har hört att personal från skolan säger, är att våra barn pratar och 
har ett bra språk. De flesta barn som kommer i från oss, det är vad jag har 

                                                      
358 Bonde 2009 s.127-186. 
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hört tidigare genom Agneta och så där, när hon går på mötena [med skol-
personalen]. Det märks när de kommer härifrån, plus att barnen tycker att 
det är jättekul att sjunga och musikläraren säger att det märks vilka barn 
det är, de sjunger högst på musiken i skolan. (Ann) 

Ann nämner här också att musikläraren i skolan uppfattar barnens frimo-
dighet i sången. Det faktum att musikaktiviteterna på förskolan på det 
sättet faktiskt utvecklar barnens musikalitet eller förmåga att sjunga eller 
spela omnämns, som tidigare beskrivits, nästan aldrig av personalen. I 
övrigt är det Moa på förskolan Stjärnfallet som berättar hur föräldrar talat 
om att deras barn visat glädje och inspiration från sång och spel på försko-
lan, vilket lett till att de velat sjunga och spela också i hemmet när hon 
säger: 

Barnen är glada faktiskt, det säger föräldrarna också. Varje gång man har 
föräldrasamtal. – ”Å de sjunger så mycket hemma och de sjunger här och de 
tar kastruller och spelar med bestick”, och man ser hur mycket de får med 
sig hem alltså, hur mycket det ger dem ändå. (Moa)  

I dessa citat är det inte någon annan kompetens som lyfts fram. Istället 
visar de hur musikaliska erfarenheter från förskolan ger barnen inspiration 
till musiklek också i hemmet och att sång på förskolan utvecklar barnens 
förmåga att just sjunga.  

Musik, glädje och disciplin 
I informanternas berättelser från alla tre förskolorna finns en uttalad mål-
sättning att musikaktiviteterna i verksamheten ska höra samman med gläd-
je.359 360 De beskriver erfarenheten av glädje utifrån egna upplevelser, men 
också utifrån barnens reaktioner. Ann på Sångfågeln menar att musiken 
skapar något i atmosfären på förskolan och poängterar glädjen i musiken 
och säger: 

Glädje tror jag, för jag sitter ju ofta med ett leende i de här grupperna och 
tycker att det är jättekul när de andra har samling, för man ser barnen. Så 
glädje, ja men det är väl det, det är väl ändå det viktigaste. (Ann) 

Min tolkning av informanternas berättelser och mina egna observationer av 
verksamheterna är emellertid att det är en något förenklad bild att säga att 
musik alltid är förenat med glädje. På den Reggio Emilia-inspirerade för-
skolan Prästkragen har musikaktiviteter, som tidigare beskrivits, inte sam-
                                                      
359 Jmf. Lindgren (2006). Musik i grundskolan legitimeras bl.a. för att det skapar 
trivsel. 
360 Jmf. Georgii-Hemming (2005). Också musiklärare på gymnasienivå poängterar 
betydelsen av att uppleva glädje i musikämnet. 
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ma utrymme i verksamheten och förekommer inte som en daglig pedago-
gisk aktivitet med mål att utveckla musikalitet, språk eller någon annan 
förmåga. Uppfattningen av att musik sprider glädje i barngruppen delas 
emellertid också här av samtliga informanter. Även av Louise som uppger 
sig vara obekväm i att leda musikaktiviteter. För henne är upplevelsen av 
glädje i sång, dans och rörelse emellertid inte förenat med att själv utöva 
eller leda sådana aktiviteter. I det fallet förknippas sång och spel snarare 
med obehag än glädje. Erfarenheten av att musik skapar glädje och gemen-
skap grundar sig alltså i att hon tagit del när andra leder barngruppen i 
sång och spel. Att musik utifrån de premisserna upplevs lustfyllt är emeller-
tid inte en tillräcklig anledning till att själv leda musikaktiviteter. Ansvaret 
för månadens musiksamlingar på Prästkragen vilar på personal som vill 
leda sång- och rörelselekar, och sång och spel på avdelningen initieras ock-
så, i första hand, av dem i personalgruppen som själva känner sig trygga i 
att leda. Lite krasst uttryckt kan man säga att musikaktiviteter blir av om 
det finns någon på förskolan som finner glädje i musicerandet och känner 
sig kompetent att sjunga och spela med barnen.  

Som jag tidigare redogjort för fanns det personal också på musikförsko-
lorna som inledningsvis inte litade till sin förmåga att leda i sång och spel. 
Att dessa förskolor nu erbjuder musikaktiviteter i verksamheten oavsett 
vilken personal som finns på plats har krävt att samtliga medarbetare ac-
cepterat att alla har ansvar att leda musikaktiviteter med barnen. Utgångs-
punkten på musikförskolorna är att alla ska delta och vara engagerade. 
Det har blivit möjligt över tid och krävt att var och en börjat lita till sin 
musikaliska kompetens. En process som inte enbart kan tolkas som glädje-
fylld, men som lett fram till att personalen idag talar om sitt arbete i termer 
av det Csikszentmihalyi361 menar är förutsättningar för arbetsglädje och 
känslan av flow. Moa som till en början var osäker på sin förmåga att leda 
i sång och spel säger: 

Det kan jag säga att det har gett så mycket. Jag har ändå en resväg till job-
bet, jag har små barn, så jag vet inte om jag hade varit kvar om det inte 
hade varit så att det här är så himla wow! Det har blivit så roligt. (Moa) 

Minna som till en början inte heller litade på sin förmåga menar att hon nu 
känner sig delaktig i att förmedla glädje genom musik och säger: 

Vi har en bra förskola med mycket glädje och som sagt att man känner att 
man kan, att man duger för den man är och att alla blir sedda och har ro-
ligt. Det hjälper till i de här svåra stunderna, att klara av dem både som per-
sonal och för barnen. Att det finns glädje och det här skojet. (Minna) 

                                                      
361 Csikszentmihalyi 2004. 
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Dessa upplevelser blir också en bekräftelse på att arbetet har betydelse och 
Minna säger vidare: 

För jag ser ju vad jag får tillbaka. Jag ser glada barn, spontana barn som 
sjunger, som pratar, som vågar uttrycka sig med kroppen, man ser i mimik, 
allting är med, alla sinnen är med på något sätt. Jag vet att jag får utdelning. 
(Minna) 

Observationer av de planerade musikaktiviteterna styrker att de uppfattas 
roande för barnen, men även för personalen. Det är också uppenbart att 
barnen spontant sjunger och spelar i den fria leken och själva väljer att leka 
musiklekar som tidigare varit planerade aktiviteter. 

Glädjen som eftersträvas infinner sig dock inte per automatik. När bar-
nen deltar i musikaktiviteterna måste de vara koncentrerade. Barnen tving-
as inte att delta, men målet är att alla ska vara med och därför är persona-
len mån om att de deltar i sång och spel. Det är emellertid inte alltid roligt 
att försöka sjunga sånger när man inte kan sjunga med, och musiklekar 
blir inte roliga om man inte förstår vad leken går ut på. Processen att bli en 
fullvärdig deltagare i en musiklek eller en sång fordrar koncentration och 
bjuder därför också motstånd. Det är viktigt att alla är uppmärksamma, 
lyssnar eller börjar sjunga när en sång tas upp, följer med i de rörelser som 
hör till, spelar när man ska och slutar när en sång eller aktivitet är slut. 
Denna samstämmighet fordrar att alla tar del på det sätt som det är tänkt 
och det är inte säkert att processen som slutligen leder fram till att alla tar 
del upplevs särskilt lustfylld för alla de inblandade. Glädjen i musikleken 
försvinner när personalen måste gripa in med tillrättavisanden. Musikakti-
viteterna framstår då snarare som uttråkande än roliga. Att bli tillrättavi-
sad eller ytterst vara tvungen att lämna en musiklek p.g.a. att man stör 
framstår inte som särskilt lustfyllt. Musikaktiviteter blir då ett discipline-
rande redskap snarare än en glädjespridare i verksamheten. En funktion 
med musikaktiviteterna som framträder mer oavsiktligt.  

Målet är emellertid att musik ska förknippas med något positivt. Det är 
tydligt att personalen på musikförskolorna är inriktade på att barnen ska 
få angenäma upplevelser av musik. Mariam och Moa på Stjärnfallet talar 
om att musikaktiviteterna påverkar atmosfären på förskolan och menar att 
de genom att sjunga och spela, eller genom att lyssna till musik strävar 
efter att uppnå olika positiva stämningar. Moa säger: 

Musik väcker ju glädje, det är ju det med musik. Man blir ju glad av musik 
oftast. Man kan bli lugn av musik, det kan vara avslappningsmusik, det kan 
vara vad som helst, men på något sätt så får man ju alltid en varm känsla av 
musik tycker jag. (Moa)  
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Personalen på musikförskolorna framhåller på olika sätt betydelsen av att 
erbjuda aktiviteter som gör det möjligt att uppleva musik. Den musikaliska 
kompetensutvecklingen som samtliga personal på musikförskolorna delta-
git i har bidragit till att hela personalgruppen blivit mer uppmärksam på 
upplevelsen av musik som viktig i sig. Målsättningen att barnen ska upple-
va glädje i musiken har inte förändrats men den har fått en vidare inne-
börd. Det är inte bara glädjen i musiken som framhålls utan också andra 
känslor och stämningar. 

Sammanfattning 
Detta avsnitt har behandlat forskningsfrågorna: 

 
• På vilket sätt framstår sång och spel kunna stimulera flerspråkiga 

barns språkliga och sociala delaktighet? 
 
• Vad är det personalen framhåller som betydelsefullt i musikaktivi-

teterna? 
 
Personalen på musikförskolorna betonar att upplevelsen av glädje är det 
mest betydelsefulla i arbetet med musik och de erfar att denna känsla upp-
står i gemensamt musicerande. Att barnen finner utbyte i musikaktiviteter-
na märks genom att de spontant sjunger sånger och leker lekar som intro-
ducerats på förskolan. I musikleken kan barnen uppleva något som gör 
dem intresserade av att delta. Det är uppenbart att barngrupperna är roade 
av aktiviteterna, men också att personalen arbetar för att musikaktiviteter-
na ska förknippas med glädje och gemenskap. En glädje och en gemenskap 
som emellertid kräver att alla deltar som det är tänkt. Musikaktiviteter 
som de utförs på musikförskolorna fordrar att barnen klarar av att lyssna 
in och anpassa sig efter andra och den pågående aktiviteten. Förmågor som 
kan vara användbara också i andra sammanhang. Musikaktiviteter blir på 
så sätt också en disciplinerande och förebildande aktivitet för hur barnen 
förväntas uppträda även i andra situationer. Att personalen emellertid 
fullföljer introducerandet av sånger eller lekar, som inte alltid uppfattas 
som roliga har sin grund i ett didaktiskt ställningstagande att musikaktivi-
teterna förväntas ha betydelse för barnens sociala och språkliga delaktig-
het. Det finns också en tydlig målsättning att barnen ska få göra lustfyllda 
musikaliska upplevelser.   

Musikaktiviteter har en given plats i musikförskolornas verksamhet ut-
ifrån ett pedagogiskt syfte att förmedla glädje och gemenskap, att stimulera 
barnens språk och att utveckla deras sociala kompetens. Analysen av de 
strukturerade observationerna som redovisats i resultatkapitlet visar att 
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musikförskolorna ger barnen mindre utrymme att föra dialog med personal 
och övriga barn i gruppen under gemensamma samlingar. Fokus ligger 
istället på gemensamma aktiviteter där hela barngruppen kan vara språk-
ligt aktiv i ett gemensamt uttryck.  

Musikaktiviteterna såsom de utövas på musikförskolorna är praktiker 
där barnen kan lära av och med varandra. Dessa praktiker är i ganska hög 
grad styrda av personalen, vilket i viss mån begränsar barnens fria hand-
lingsutrymme. Aktiviteterna tycks dock inspirera barnen när de har ut-
rymme för fri lek och ger dem uppslag i den spontana leken. Analysen visar 
att musikaktiviteter kan göra barnen delaktiga i förskolans praktik och 
detta lärande blir synligt genom: 

 
• att barnen tar mer och mer del i aktiviteterna  
• att barnen blir en del i en gemenskap  
• att barnen tillägnar sig erfarenheter som de kan utnyttja i andra 

sammanhang 
• barnets individuella utveckling, där det förändras från att vara 

tyst, eller att ha svårt att uttrycka sig med ord, till att våga sjunga 
med och ta för sig i det gemensamma uttrycket  
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Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel diskuterar jag resultaten av studien och resonerar 
kring konsekvenser av dessa. Syftet är att undersöka och belysa musikens 
funktion och plats i två musikförskolors pedagogiska verksamhet. Det kan 
tyckas självklart att musiken har en viktig funktion på förskolor med speci-
fik musikprofil, men min forskning bidrar, som tidigare nämnts, till att 
problematisera hur förskolepersonalen talar om denna funktion. En sådan 
problematisering visar på både begränsningar och möjligheter.  

En förebildande kultur – begränsning eller möjlighet? 
Resultatet av min studie visar att de tre förskolorna på ett påtagligt sätt 
styrs mot ett val av innehåll och metoder som förskolechefer och speciellt 
drivande medarbetare finner intressanta och därmed uppmuntrar att ut-
veckla på respektive förskola. Det möjliggör att enskilda individers förmå-
gor och intressen får stor inverkan på de didaktiska val som görs i verk-
samheten, vilket begränsar men också skapar möjligheter.  

När det gäller musikaktiviteter i förskolan generellt så har dessa aktivite-
ter framförallt haft berättigande för att skapa gemenskap i barngruppen, 
för att öva motoriska färdigheter eller för att stimulera språket.362 Att mu-
sikaktiviteter har betydelse för barns sociala utveckling, motoriska utveck-
ling och språkutveckling kan därför sägas höra till antaganden som tagits 
för självklara inom förskolans kultur. Trots detta är det alltså många som 
arbetar inom förskolan som avstår från att leda barn i sång och spel på 
grund av att de inte litar till sin musikalitet.363 På musikförskolorna i min 
studie får personalgrupperna stöd av respektive förskolechef och speciellt 
drivande personal som förebildar i ord och handling och uppmuntrar till 
att använda musikaktiviteter som kommunikativt redskap i verksamheten. 
Cheferna har till att börja med fokuserat på att få samtlig personal att 
känna tillit till sin musikaliska kompetens. De har förmedlat att det inte 
krävs någon speciell kunskap i musik för att medverka i utvecklingen av en 
musikprofil men samtidigt erbjudit personalen kompetensutveckling som 
de också själva deltagit i. Den förebildande kulturen har på detta sätt gjort 
det möjligt för var och en att utveckla ett musikaliskt självförtroende och 
en musikalisk pedagogisk kompetens som rustat dem till att nu leda barn i 
sång och spel i verksamheten. Personalens musikaliska utveckling kan tyd-

                                                      
362 Reich-Rubinstein 1996 s.17-18; Tallberg-Broman, Ingegerd. (1995). Perspektiv 
på förskolans historia. Lund: Studentlitteratur. (s.104-108). 
363 Garvis och Pendergast 2011; Kim och Kemple 2011. 
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ligt ses som en integrerad del av förskolorna som sociala praktiker. Den 
förebildande kulturen har gjort det möjligt för enskilda individer att få 
erfarenheter som påverkat både deras egen utveckling, men också utveck-
lingen av hela förskolan som handlingsgemenskap. Varje enskild individ 
har tillägnat sig kunskaper inom handlingsgemenskapen som lett till en 
ökad kompetens att bidra i den aktuella praktiken.364 Att cheferna på olika 
sätt skapat förutsättningar för personalen att utveckla sin musikaliskt pe-
dagogiska kompetens har haft stor betydelse för att musiken nu har ut-
rymme i förskolornas verksamheter. 

Förskolecheferna på musikförskolorna har också skapat utrymme för 
samtal i arbetslagen om musikens plats i verksamheten. Utgångspunkten 
har varit att se på musik som ett kontaktskapande redskap365 mellan barn 
och barn samt mellan barn och vuxen i förskolan. Övrig personal har så 
med stöd av chefen och varandra kunnat ta över ett övertygande tal om 
värdet av musik som redskap. Det har lett till att personalen utvecklat den-
na tanke i den aktuella handlingsgemenskapen. Den förebildande kulturen 
har på så sätt skapat möjlighet att utveckla ett arbetssätt med musik, men 
har också verkat begränsande eftersom den så tydligt påverkat vad som ska 
vara utgångspunkten för arbetssättet och vad som bör utvecklas inom detta 
område. 

Tiden för reflektion över arbetet som tilldelats arbetslagen har inte varit 
ämnad till att ifrågasätta utgångspunkten av musik som ett redskap, utan 
snarare till att få personalen övertygad om att se på musik som ett redskap. 
Denna tolkning grundar sig i den förenklade bild som informanterna ger av 
sång och spel. Alla kan på sitt sätt, det finns inga uttalade principer för vad 
eller hur personalen bör sjunga eller spela. Jag menar att detta förenklade 
resonemang har sin grund i ett förgivet tagande tal om att musik är ett 
användbart redskap bara det används. 

Samtidigt som informanterna ger en förenklad bild av själva musiceran-
det ger de mycket medvetna beskrivningar av musikaktiviteternas betydelse 
för språkstimulansen. Musikaktiviteterna genomförs inte heller på ett 
slentrianmässigt sätt utan ingår i en didaktisk planering. Vid en jämförelse 
med vad det är i det talade språket som informanterna framhåller ha bety-
delse för språkutveckling blir detta förenklade tal om just musik än mer 
tydligt. Språket förväntas inte falla på plats bara av att personalen i största 
allmänhet talar med barnen. Informanterna framhåller istället vikten av att 
medvetet benämna föremål, att samtala med barnen i alla vardagliga akti-
viteter, att illustrera sagor och berättelser med bilder eller rekvisita, att 
                                                      
364 Wenger 1998; Rogoff 2003.  
365 Malloch och Trevarthen (ed.) 2009. 
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anstränga sig att ha ett tydligt och klart uttal samt att all personal i möjli-
gaste mån bör formulera sig språkligt korrekt i samtal med barnen.  

Jag menar att de för givet tagna och förenklade beskrivningarna av själ-
va musicerandet verkar begränsande för förskolepersonalens uppfattning 
om vad de håller på med. De har lett till att de framförallt talar om musi-
ken som ett redskap för språkstimulans eller social delaktighet trots att 
musikaktiviteterna faktiskt har en mer omfattande funktion. Den förebil-
dande kulturen har skapat ett sätt att tala om verksamheten som döljer 
andra funktioner av musiken. 

Musikens funktion i verksamheten 
Att sång och spel har ett instrumentellt värde i musikförskolornas verk-
samhet är alltså tydligt i informanternas beskrivningar. Musik beskrivs 
som ett redskap för att skapa språklig och social delaktighet och fyller på 
så sätt en viktig funktion i det pedagogiska arbetet. Det är emellertid 
främst upplevelserna i musikutövandet som motiverar dem i arbetet. Det är 
dessa som gör att musikaktiviteterna får en mening och blir betydelsefulla i 
sig själva. Musiken har därför också ett estetiskt värde på dessa förskolor, 
något jag återkommer till nedan.  

En språklig funktion 
Barnen på musikförskolorna får dagligen del av en återkommande reperto-
ar av sånger där de möter ord och begrepp som inte ingår i deras aktiva 
ordförråd. I musikaktiviteterna får de erfarenhet av språkliga mönster som 
meningsbyggnad, språkljud och språkrytm. Ord och meningar i sånger 
illustreras ofta med rörelser eller bilder vilket placerar in begreppen i en 
kontext som ger stöd åt begreppsförståelsen. När sånger används som red-
skap för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling blir uppmärk-
samheten på texten i sångerna påtaglig. Ord och begrepp måste illustreras 
och förklaras för att de ska få en mening. Det talade språket stimuleras på 
så sätt genom sångtexter och samtal om vad de handlar om. Ord som till 
en början endast nyttjas aktivt när barnen deltar i sångerna återfinns med 
tiden även i deras tal. Här visar resultatet på en samstämmighet med tidi-
gare forskning366 som visat att uttryck som förekommer i förskolans ge-
mensamma dagliga aktiviteter och rutiner ofta dyker upp i barns tal i 
andra samspelssituationer.  

Med hjälp av språktest SIT hade jag hoppats att få ytterligare ett per-
spektiv att utgå ifrån i en diskussion av musikens funktion i arbetet med 
barnens språkutveckling, men som jag tidigare har redovisat (s.130-132) 
                                                      
366 Kultti 2009; Björk-Willén 2006. 
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blev underlaget för språktestet för litet och därför avstår jag från att disku-
tera utfallet närmare.  

En social funktion 
Musik har framställts som ett ämne som i sin utformning kan erbjuda barn 
möjlighet att erfara gemenskap.367 Antal-Lundström368 menar t.ex. att 
gemensam sång har den effekten eftersom sång i grupp kräver att var och 
en är uppmärksam på övriga som deltar. Med utgångspunkt i att betrakta 
musikaktiviteter som kommunikation är musikförskolorna måna om att 
skapa möjlighet för barn att ta del i ett gemensamt uttryck av sång, ljud 
och rörelse där de har stöd av varandra och aktivitetens struktur. Det är 
just som gemensam aktivitet musikleken fått en viktig kommunikativ och 
social funktion i musikförskolornas verksamhet. Genom att sjunga, rimma, 
klappa, dansa och röra sig till musik får barnen tillfälle att ta del i en social 
gemenskap både verbalt och kroppsligt. De strukturella observationerna 
visar på en tydlig skillnad mellan musikförskolorna och jämförelseförsko-
lan vad det gäller möjligheten att delta i gemensamma aktiviteter under 
planerade samlingar. Under strukturerade observationer visade det sig att 
barnen på musikförskolorna deltog i en gemensam aktivitet under mer tid 
än barnen på jämförelseförskolan. Jämförelsen visar också att de var 
språkligt aktiva under längre tid. Musikförskolorna erbjuder på ett tydligt 
sätt möjlighet att ta del i ett gemensamt uttryck. 

Det är emellertid viktigt att klara av att delta i musikaktiviteterna för att 
dessa ska erbjuda social gemenskap med andra. När ett barn av någon 
anledning inte klarar av att ta del i musikaktiviteterna som planerats ex-
kluderas de ur den gemenskapen. Musikaktiviteter kan på så sätt vara både 
inkluderande och exkluderande i den sociala gemenskapen.  

En gränsöverskridande funktion  
Det är ett faktum att förskolorna i föreliggande studie ligger i ett område 
där i stort sett alla familjer har sitt ursprung i någon annan del av världen. 
Flera i personalgrupperna på förskolorna är inte heller de födda i Sverige. 
Syftet med studien är emellertid inte att studera förskolorna med utgångs-
punkt i hur de arbetar med det mångkulturella utan är istället inriktad på 
musikens funktion och plats i dessa förskolors verksamhet.  

Resultatet visar att sång och musik från olika delar av världen har en gi-
ven plats i verksamheten. Precis som barn kan tillåtas att ta med någon 
leksak från hemmet för att visa på förskolan eller att någon förälder kom-

                                                      
367 Sandberg och Heiling 2005 s.204. 
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mer och berättar om sitt yrke får musiken en gränsöverskridande funktion 
mellan förskolemiljön och barnens hemmiljö. På samma gång som musik-
förskolorna erbjuder barnen en aktiv repertoar av sånger och musiklekar 
som kan kopplas till den svenska musikförskolekulturen får barnen också 
möta sånger, lekar och musikstilar som ligger bortom denna kultur. Dessa 
musikinslag uppmärksammas emellertid inte i jämförelse med det typiskt 
svenska. Att repertoaren vidgas har att göra med att barn, föräldrar och 
personal har möjlighet att bidra med sånger, danser och musiklekar från 
andra delar av världen. I det här avseendet skiljer sig resultatet av min 
studie sig från resultatet av Lunneblads369 studie. Resultatet av den studien 
visar att pedagoger i förskolan undviker att tala om olikheter vilket medför 
att mångfalden osynliggörs i deras sätt att hantera en barngrupp. När det 
annorlunda väl lyfts fram blir det i form av musikinslag eller maträtter från 
andra delar av världen. Lunneblad menar att dessa inslag betraktas som 
något exotiskt som förstärker en uppdelning mellan vi och dem.  

På musikförskolorna i min studie betraktas inte musikaliska influenser 
från andra delar av världen som något exotiskt. Att ta del av musik som 
traditionellt inte ingår i den svenska förskolans musikskatt är helt enkelt 
inte särskilt ovanligt. Mångfalden i musiken hör till dessa förskolors egen 
kultur och betraktas som självklart. Olikheten blir inte osynliggjord utan 
fungerar som en resurs för att vidga barnens musikaliska preferenser.  

En upplevelsefunktion 
Resultatet visar alltså att informanterna i första hand väljer att beskriva 
musikaktiviteter som ett redskap för något annat och bortser från att också 
lyfta fram att dessa aktiviteter är viktiga för sin egen skull. Detta resultat 
kan jämföras med Lindgrens370 diskursanalytiska studie som visar att este-
tiska ämnen i grundskolans praktik främst legitimeras som redskap för att 
nå utveckling på andra områden. Med en etnografisk forskningsansats har 
jag också kunnat observera förskolornas praktiker. I min analys av dessa 
praktiker har jag kunnat ställa det som sägs i intervjuer och informella 
samtal i relation till det som sker. Under denna tolkningsprocess blir det 
tydligt att musiken faktiskt också har en viktig funktion för sin egen skull. 
Musikförskolornas arbete är mycket tydligt inriktad på att erbjuda barn 
upplevelser i musicerandet. Barnen uppmärksammas därtill på strukturella 
och akustiska likheter och olikheter i musiken. Möjligheten att göra musi-
kaliska upplevelser av olika slag fyller därmed en viktig funktion i arbetet. 
I verksamhetsplanerna och i informanternas didaktiska planering av verk-
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samheten finns denna funktion av musiken med, men den framträder inte 
på samma sätt när de talar om det de gör. De använder helt enkelt andra 
ord för att didaktiskt beskriva musikverksamheten, och betydelsen av mu-
sikens funktion i sig blir inte tydlig i talet om undervisningen. I stället 
framträder den språkliga och sociala funktionen av musik i det didaktiska 
resonemanget. Anledningen till att informanterna inte använder en musik-
didaktisk terminologi beror naturligtvis på att de inte är insatta i den. De 
har inte heller, enligt min tolkning, på djupet tagit till sig att den undervis-
ning de genomför faktiskt har med musikaliskt lärande att göra. Utvägen 
blir då att tala om musik som ett redskap för språkstimulans och social 
delaktighet och upplevelsen av musiken i sig blir mer outtalad.  

Konsten att ge barn erfarenhet av estetiska upplevelser i lärprocessen 
Som vi sett i stycket ovan har musiken också en upplevelsefunktion i mu-
sikförskolornas verksamhet. Att göra upplevelser i musik är en dimension 
av ett estetiskt lärande.371 Andra dimensioner av det estetiska kan ha med 
det intellektuella, det praktiska eller det existentiella att göra.372 Jag menar 
att dessa olika dimensioner är viktiga att uppmärksamma när vi talar om 
det estetiska i undervisningssammanhang.373 Fokus kan t.ex. ligga på att 
undervisa om det estetiska objektet i sig eller på själva praktiserandet av ett 
estetiskt uttryck. Att utvecklas som människa genom att lära om och ge-
nom estetik kan också vara det yttersta målet med en estetisk verksam-
het.374   

Pramling-Samuelsson375 med flera har uppmärksammat att pedagoger i 
både förskolan och skolans tidiga år ofta fokuserar på själva utförandet i 
undervisningen när det gäller estetiska uttryck som t.ex. musik, dans och 
poesi. Dessa forskare vill emellertid uppmuntra pedagoger att lägga mer 
fokus på det estetiska objektet i sig under en pågående aktivitet och fram-
håller värdet av att verbalisera det estetiska på ett mer medvetet sätt.376 
När det gäller musik kan detta göras genom att uppmärksamma barn på 
olika akustiska fenomen i musiken, genom att ställa frågor och genom att 
föra metasamtal om den musik som tas upp i undervisningen. Det är det 
som är själva ”konsten med att lära barn estetik.” Denna forskning bidrar 

                                                      
371 Vist 2011. 
372 Georgii-Hemming 2005 s.46-47. 
373 Nielsen 1998 s.110. 
374 Antal-Lundström 1996 s.72. 
375 Pramling-Samuelsson, mfl. 2008 s. 27. 
376 Pramling-Samuelsson, mfl. 2008 s. 23. 
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på så sätt till att öka medvetenheten om undervisningen om och genom 
estetiska uttryck i förskolan och skolan, vilket är angeläget. Jag menar 
emellertid att viktiga sidor av det estetiska försvinner när man så tydligt 
lyfter fram betydelsen av att fokusera på intellektuella dimensioner i det 
estetiska uttrycket. Musicerandet riskerar att bli en rent kognitiv akt där 
det emotionella tappas bort. Metasamtal eller s.k. utmanande frågor leder 
inte per automatik till ett estetiskt lärande. Denna typ av samtal kan lika 
väl få till följd att pedagoger försöker att lägga rätt svar i barnens mun. 
Utgångspunkten för undervisningen i musik förutsätter då att man först 
måste förstå vad som är en hög eller låg ton innan man kan göra en full-
värdig estetisk upplevelse av musik. 

Resultatet av min studie visar på en undervisning som ur ett estetiskt 
perspektiv fokuserar på barnens upplevelser i musicerandet. Med denna 
mer pragmatiska utgångspunkt kan man säga att målet med musikaktivite-
terna är att ge barnen erfarenheter av estetiska upplevelser i lärproces-
sen.377 Musiken antas omfatta mer än vad vi kan uttrycka i ord. En fokus 
på musik som lärandeobjekt behöver alltså inte nödvändigtvis lyfta fram 
olika strukturer i musiken för att kunna beskrivas som lärande om musik. 
Undervisningen kan också ha emotionella upplevelser i centrum.378 Att 
göra upplevelser i musik är en dimension av musikalisk kunskap som även 
den utvecklar vårt musikaliska kunnande. Precis som Hultin379 uppmärk-
sammar är det tydligt att lärares syn på estetisk erfarenhet får betydelse för 
undervisningens upplägg. Är utgångspunkten att det finns en ”rätt kun-
skap” att förmedla, en kunskap som leder till att eleverna kan förstå kons-
tens rätta natur, är det läraren som sitter inne med svaren och elevers este-
tiska erfarenheter får då mindre betydelse. 

Min forskning visar emellertid att musikens olika funktioner inte fram-
träder särskilt tydligt i personalens beskrivningar av musikförskolornas 
verksamheter. Det skulle kunna förändras om de också började tala om att 
de musikaktiviteter som erbjuds även har betydelse för barnens musikalis-
ka utveckling. Poängen med en sådan förändrad beskrivning skulle utåt 
sett stärka musikens plats i verksamheten och tydligare visa på måluppfyl-
lelsen i det som görs. När talet om musik främst beskriver musik som ett 
redskap visar det på hur verksamheten möjliggör lärande genom musik. 
Läroplanens mål att lära om musik hamnar då i bakgrunden. En beskriv-
ning av verksamheten som även lyfter fram den estetiska dimensionen i 

                                                      
377 Med Deweys pragmatiska utgångspunkt kan alla erfarenheter ha estetiska kvali-
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379 Hultin 2005. 



164  ANNA EHRLIN  Att lära av och med varandra 
 

arbetet, visar på ett tydligare sätt hur läroplanens mål att lära genom och 
om har realiserats. En sådan förändrad beskrivning kan säkert också ut-
veckla undervisningen och öka den didaktiska medvetenheten om varför 
den är betydelsefull.  

Slutdiskussion 
Med dessa avslutande rader vill jag, med avstamp i avhandlingens resultat, 
blicka framåt och peka på vad som framstår som betydelsefullt för att mu-
siken ska kunna inta en tydlig plats i förskolans verksamhet. Vikten av att 
förskolepersonal både har och litar till sin kompetens att bedriva musikun-
dervisning har visat sig ha stor betydelse för att musikaktiviteter ska få 
utrymme i det dagliga arbetet. 

Förskolan har ett utbildningsansvar som staten reglerar genom att sätta 
upp mål att sträva emot och Lpfö-98 betonar tydligt att varierade arbets-
sätt ska främja barns utveckling och lärande på olika områden.380 Den 
förebildande kulturen inom förskolan kan både begränsa och öppna möj-
ligheter för utveckling inom dessa olika områden. När personal inom en 
specifik förskola uppmuntras att gå kompetensutvecklingskurser företrä-
delsevis inom ett område, blir möjligheten att utvecklas inom andra områ-
den mer begränsad. Deltagande i kurser inom ”mindre intressanta” eller 
”upplevt svåra” områden riskerar att inte följas upp i verksamheten och 
utveckling av förskolans arbete inom dessa verksamhetsgrenar uteblir. 
Finns det t.ex. inte någon på förskolan som har intresse, eller upplever sig 
ha tillräcklig kompetens för att arbeta med matematik, kan matematiken få 
ett ringa och oreflekterat utrymme i det dagliga arbetet. På samma sätt kan 
vilket område som helst få plats utan att det ligger reflekterade didaktiska 
ställningstaganden bakom. Tidigare forskning381 samt också min egen stu-
die visar att musik är ett sådant kunskapsområde som personal inom för-
skolan allt för ofta väljer bort att ta ansvar för. Musikaktiviteter riskerar 
därför att få en oreflekterad plats i det dagliga arbetet på en förskola trots 
att läroplanen sätter upp mål att sträva emot inom området musik. 

Det är tydligt att förskolechefernas påverkan på valet av inriktning väger 
tungt, men inriktningen måste också ha stöd i en personalgrupp som kän-
ner tilltro till sin förmåga att utföra arbetet för att det ska vidmakthållas 
och utvecklas. Grunden till denna utveckling ligger i samspelet mellan 
människorna inom varje förskola som handlingsgemenskap. 
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Talet om musik som redskap 
I förskolans läroplan framhålls, som vi sett, att lärande om något såväl 
som lärandet genom något ska främja barns utveckling och lärande. Det 
kräver både kunskaper som rör det aktuella området och didaktisk med-
vetenhet om hur och varför ett visst innehåll ska ha utrymme i verksamhe-
ten. Både teoretisk kunskap och praktisk handlingskunskap har på så sätt 
betydelse för pedagogers förmåga att beskriva, utvärdera och argumentera 
för en verksamhet. Kompetens att undervisa i kombination med kunskap 
att tala om den har självklart också betydelse för själva undervisningen. Att 
söka svar på frågor om vad innehållet ska vara, vad målet är, hur kun-
skapsförmedlingen ska gå till och vem den riktar sig mot är grunden för en 
reflekterad undervisning, där medvetna val har gjorts. Resultatet av min 
studie visar att den förebildande kulturen påverkar hur förskolepersonal 
beskriver det de gör. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv kan 
vi också anta att talet om undervisningen inte bara påverkas av styrdoku-
ment, ledarskap, arbetskamrater, tänkt innehåll, metoder eller uppsatta 
mål, utan också av de erfarenheter de inblandade bär med sig från tidigare 
situationer.382 Det kan vara kulturella mönster som är förknippade med en 
aktivitet eller upplevelser som är förbundna med ett specifikt innehåll. Min 
tolkning är att informanternas föreställning om att man ’’egentligen’’ skulle 
kunna bedriva musikundervisning på ett bättre sätt bottnar i en väster-
ländsk kulturell föreställning om en absolut musikalitet som är förunnad 
en elit.383 Trots att de anser att de lämnat denna föreställning har den fort-
farande inverkan på hur undervisningen beskrivs ur ett didaktiskt perspek-
tiv.  

Det är uppenbart att trots att generationer av förskollärare sedan 1970–
talet har mött en musikundervisning i sin utbildning som försökt övertyga 
att ”alla kan”384 så är det allt för många förskollärare som inte låtit sig 
övertygas. De avstår helt enkel från att musicera med barnen i förskolan. 
Flera av dem som faktiskt upplever att de kan, väljer trots allt att tala om 
det de gör på ett förenklat sätt som inte visar på innehållet i det de gör. I 
andra fall kan talet om att ”alla kan” naturligtvis också mynna ut i en 
kvalitativt sämre verksamhet. Jag menar emellertid att forskning385 som är 
kritisk till musikpedagogisk verksamhet som lyfter fram musik som red-
skap för något annat eller främst framhåller musikens emotionella värde 
begränsar synen på musik. Sådan forskning bidrar till att pedagogiska 
                                                      
382Jmf. Stålhammar 1995 s.253-254.  
383 Brändström 1997. 
384 Lindgren och Ericsson 2012. 
385 Lindström 2002; Lindgren 2006; Lindgren och Ericsson 2011. 
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verksamheter där musiken har ett instrumentellt värde eller emotionellt 
värde framstår som musikaliskt anspråkslösa. Min studie visar att musiken 
kan beskrivas som ett redskap men ändå vara viktig för sin egen skull och 
att en sådan beskrivning kan rymma en undervisning som på intet sätt är 
musikaliskt anspråkslös. 

Förskolan har i uppdrag att erbjuda en verksamhet som möjliggör ut-
veckling och lärande på det musikaliska området och då måste naturligtvis 
de pedagoger som arbetar där klara av att genomföra uppdraget. För att 
musikaktiviteter på allvar ska få utrymme i förskolors dagliga arbete krävs 
en utbildning i musik under studietiden som rustar för uppdraget. En sådan 
utbildning kan inte vara inriktad på att få studenterna att tro att deras 
musikaliska kompetens räcker till för att sjunga och spela i förskolan, utan 
istället på att faktiskt utveckla deras musikaliska kompetens. Att utveckla 
kompetens och säkerhet inom ett område tar tid och kräver kontinuitet och 
därför behöver undervisning i musik finnas med kontinuerligt under hela 
studietiden. De är också viktigt att studenter ges möjlighet att reflektera 
över relationen mellan undervisning om och genom musik för att de ska få 
en större didaktisk medvetenhet. Utifrån en sådan ökad medvetenhet kan 
de sedan göra mer genomtänkta didaktiska val.  

De kunskaper och kompetenser som blivande förskollärare bär med sig 
in i sitt yrkesliv måste sedan tas till vara. För att musikaktiviteter ska få ett 
betydande utrymme i förskolors verksamhet behöver de som arbetar i för-
skolan kontinuerligt fortbildas i sång och spel. En verksamhet kan lätt 
stagnera utan inspiration. När det gäller musik behöver troligen många 
förskolor söka den inspirationen utanför sina egna väggar. 

Resultatet av studien har visat att förskolechefer behöver uppmärksam-
mas på sin roll som förebildare. Dessa chefer har det yttersta ansvaret för 
att förskolan lever upp till läroplanens mål. Det kan innebära att se över 
inom vilka områden personalen behöver stärka sin kompetens oavsett om 
dessa områden framstår som intressanta eller lätta att ta sig an. Det kan 
kanske tyckas vara en självklarhet men det är inte alltid som självklarheter 
har genomslag i praktiken.  

Reflektioner över denna studie och framtida forskning 
Jag valde en etnografisk ansats för min studie. Studiens design gav ett em-
piriskt underlag av intervjutexter, fältanteckningar, testresultat och obser-
vationsprotokoll. Jag kunde följa tre pedagogiska verksamheter på plats 
och fick ett inifrån perspektiv.  

Att tillämpa triangulering har varit ett sätt att stärka att resultatet verk-
ligen är en bild av den verklighet som studerats. Denna strategi är en av 
flera som kan brukas för att stärka denna inre eller interna validitet i en 
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etnografisk studie.386 Den inre validiteten styrks när tolkningen visar på 
samstämmighet i de olika källorna.387 De olika källorna till förståelse har 
bidragit till att de studerade miljöerna har kunnat belysas från olika per-
spektiv. Analysen av empirin ger kunskap utifrån olika infallsvinklar på 
förskolorna som lärandemiljöer. 

Som etnografisk forskare har det varit en självklarhet att återge de in-
blandades beskrivningar och upplevelser men också att utmana dessa ge-
nom kritisk tolkning. Dessa båda dimensioner har betydelse för förståelsen 
och Merriam388 menar att: 

De flesta håller med om att då man betraktar verkligheten på detta sätt blir 
den interna validiteten en definitiv styrka när det gäller kvalitativ forskning. 
I denna typ av forskning är det viktigt att förstå vilket perspektiv och vilka 
synsätt de människor har som är inblandade i den företeelse man intresserar 
sig för, att visa på komplexiteten i mänskligt beteende i en kontextuell refe-
rensram och att presentera en holistisk tolkning av vad som händer och 
sker.  

I en etnografiskt hermeneutiskt tolkad studie hänger måttet av validitet 
eller trovärdighet också samman med hur väl forskaren redovisar tolk-
ningsprocessen på ett tydligt sätt. Det innebär att mottagaren ska ha in-
blick i den förförståelse varur tolkningarna är gjorda samt ha möjlighet att 
kontrollera tolkningar och slutsatser.389 Jag menar i likhet med Hammers-
ley och Atkinson390 att det finns svårigheter att nå denna trovärdighet ef-
tersom vi faktiskt är hänvisade till vår egen förståelse av det vi möter och 
till vår förmåga att ge språkligt uttryck för den. Bjurström391 beskriver 
denna problematik på följande sätt: 

Med sina beskrivningar kan etnografen sägas verbalisera och textualisera 
sina observationer av den verklighet som studeras. Språket förmedlar dock 
inte enbart etnografens observationer, utan ligger också till stor del till 
grund för vad han eller hon ser och hur det ses. Den förförståelse och de 
perspektiv som ligger i själva språket genom att dess begrepp framhäver vis-
sa aspekter hos verkligheten och döljer andra genomsyrar också alltid etno-
grafens observationer. Någon allseende position finns inte: allt seende be-
gränsas av tid och rum, liksom av språket och den meningshorisont som tas 

                                                      
386 Merriam 1994 s.179. 
387 Cohen; Manion; Lawrence och Morrison 2000 s.112-113. 
388 Merriam 1994 s.178. 
389 Ödman 2007 s.123-129. 
390 Hammersley och Atkinson 1995 s.255. 
391 Bjurström 2004 s.79-80. 
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för given och härigenom bidrar till att dölja att vi alltid ser något som nå-
got, det vill säga ur ett specifikt perspektiv.  

För mig innebär därmed ett hermeneutiskt tolkningsförfarande en accep-
tans av att det inte finns en total överensstämmelse mellan språk och värld. 
Det innebär istället att lita till att den tolkning som gjorts beskriver verk-
ligheten som den framträtt i mötet med de inblandade.  

Begreppet reliabilitet står för i vilken utsträckning resultatet av en studie 
kan upprepas.392 Med en hermeneutisk syn på kunskap kan ett sådant krav 
framstå som omöjligt att leva upp till. Den existentiella hermeneutiken har 
sin grund i ett ontologiskt ställningstagande att vi är en del av den värld 
som vi samtidigt försöker förstå.393 Vi förändras hela tiden och påverkas av 
allt som vi är med om i vår tillvaro och det leder till att också våra tankar 
och föreställningar förändras. Det går därför aldrig att säga att vi alltid 
framställer våra uppfattningar av den verklighet som vi är en del av på 
samma sätt.394 Jag kan av den anledningen inte säkerställa att varken jag 
själv eller någon annan i alla delar skulle nå samma resultat om studien 
genomfördes ännu en gång. Jag menar emellertid att det faktum att jag 
deltagit i fler än en förskolas arbete i samma område med liknande ut-
gångspunkt för verksamheten stärker reliabiliteten. Designen av studien 
har gjort det möjligt att studera flera miljöer under samma tid med samma 
forskningsverktyg. När samstämmighet går att finna i resultatet finns det 
anledning att tro att andra förskolemiljöer kan känna igen sig, vilket tyder 
på att åtminstone delar av resultatet skulle vara liknande om studien 
genomfördes igen. 

I efterhand ser jag att videoinspelningar av musikförskolornas musikak-
tiviteter hade kunnat öppna för ännu mer ingående analyser av just dessa 
aktiviteter. Om intentionen är att fånga vad som kan verka stimulerande 
för språket i olika musikaktiviteter, menar jag att videoupptagningar kan 
vara användbara. Detta i kombination med ett mer omfattande språk-
testunderlag skulle på ett tydligare sätt kunna lyfta fram vad det är i musi-
ken som utgör själva språkstimulansen. Jag ser också att det finns behov av 
att studera i vilken omfattning musikundervisning faktiskt kommer försko-
lebarn till del. Detta har att göra med förskolepersonalens syn på sin kom-
petens. Vidare finns behov av att undersöka vilka möjligheter att utvecklas 
musikaliskt som väntar i förskoleklass och de tidiga åren av grundskolan. 

                                                      
392 Cohen; Manion; Lawrence och Morrison 2000 s.117. 
393 Kristensson-Uggla 2004. 
394 Merriam 1994 s.180. 
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Harmonierar den musikundervisning som väntar 6- och 7-åringar med 
läroplanens mål?  

Att medvetet föra in musikaktiviteter i det dagliga arbetet kan på ett 
mycket påtagligt sätt stärka musikens plats i en verksamhet. Det är ound-
vikligt att en miljö fylld av musik inte påverkas och utvecklas musikaliskt. 
För att musik ska få en betydande plats måste emellertid alla inblandade få 
klart för sig att det hör till uppdraget att ta ansvar för musicerandet, vare 
sig det framstår som enkelt eller inte. Det kräver ett processinriktat arbete 
som är präglat av beslutsamhet, kompetensutvecklingsinsatser och konti-
nuitet, något som både ledning och övrig personal måste vara delaktiga i. 
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Epilog 
 

– Där ser man vad som kan åstadkommas om man anstränger sig en smula, sa I-or. 

Förstår du det, Puh? Förstår du det Nasse? Först Eftertanke och sen Hårt arbete. Titta 

nu på det! Så går det till att bygga ett hus, sa I-or stolt. (Milne, 1933, 2008) 

 
Försommarens intensivt gröna nyanser har mattats av och fått mer dämpa-
de toner, gräset i väggrenen har börjat gulna och vittnar om att hösten 
kommer att bjuda på andra färger. Naturen har gett sitt yttersta i växtkraft 
och tänker avsluta för den här gången.  

Mitt skrivande ska också avslutas. Det är dags att lämna ifrån sig en text 
som växt fram under flera år av eftertanke och hårt arbete. Jag ser verkli-
gen tillbaka på den här tiden med glädje trots att den också varit krävande. 
Det är som att växlingen mellan dagar när jag känt mig stolt och glad och 
dagar när det tagit emot har fört arbetet framåt. Jag har tagit texten hit, nu 
ska den tolkas av andra. 

 Det är fortfarande varmt och sommar i luften men årstidsväxlingen lig-
ger på lur. När hösten kommer väntar något nytt att lära.  
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Summary 
 
Introduction  

This thesis concerns three preschools situated in a multi-ethnic area in 
Sweden in which almost all the preschool children are multilingual. Two of 
these preschools use music as a tool for stimulating language and social 
development, while the third preschool has no particular focus on music 
and serves as a comparison. The preschool teachers at the two music-
preschools emphasize that musical activities enable the children to partici-
pate at times when their spoken language is not sufficient. However, before 
the music preschools adopted teaching based on music some of the pre-
school teachers had felt a lack of self-confidence and competence in using 
music as an activity in the preschool setting. The thesis therefore also ad-
dresses questions of self-confidence and competence in teaching music and 
how preschool leadership has had an impact on the didactic choices made. 

 
Aim  

The purpose of the study is to examine music’s place and function in the 
pedagogical activities at two music preschools.  

 
The research questions are: 

 
• Which factors have influenced the development of a music profile 

at these preschools? 
• How do preschool teachers relate to music in their profession? 
• What is thought important in the preschools’ musical activities? 
• How do singing and other musical activities stimulate multilingual 

children’s language and social participation?  
 

Background  

Chapter 2 considers the purpose of the preschools’ steering documents and 
of Swedish preschools as a whole. Attention is drawn to didactic issues and 
questions of musicality. The chapter also highlights research concerning the 
connection between music, language development, and preschool teachers’ 
views on their competence in teaching music. Finally, the chapter deals 
with previous research on music and young children in Scandinavia. 
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Theoretical perspectives and method  

In Chapter 3, the theoretical perspectives and the method are presented. 
The thesis rests on three theoretical frameworks that contribute different 
dimensions to the research, and in this study also serve as the method: 
hermeneutics, ethnography, and socio-cultural theory. The hermeneutical 
perspective used here holds that the search for knowledge, our interpreta-
tion and understanding of what we encounter, is central in the world in 
which we live.The ethnographic research approach is based on a search for 
knowledge within a given context, and emphasizes that interpretation plays 
a significant roll in our understanding of what we are facing (Agar, 1996; 
Bjurström, 2004; Hammersley & Atkinson, 1995; and Wolcott, 2008). 
From a socio-cultural perspective, learning and development are considered 
to be an ongoing process that takes place through people’s participation in 
different social and cultural activities (Vygotsky, 1978, 1999; Lave & 
Wenger, 1991; Wenger, 1998; Säljö, 2000; Rogoff, 2003). Lave and 
Wenger (1991) emphasize that learning is a process of increased participa-
tion in different communities of practice, referring to the concept of legiti-
mate peripheral participation, which takes in account the fact that partici-
pation is first legitimately peripheral but increases gradually in complexity. 
In this process of learning and development, the person changes on an 
individual level, as does the community of practice in which the person is 
involved. In this view, learning is connected to who a person is, and who 
they become in a process of participation in different communities of prac-
tice (Lave & Wenger, 1991, p. 95; Lave, 2000, p. 60). Wenger (1998) 
states that the foundation of learning must be found in the communities of 
practice where people are involved, and that learning is central in every 
social practice and always changes our ability to take part. Learning is 
therefore not only linked to pedagogical situations. Everything that hap-
pens in a community of practice is relevant for learning, and can be seen as 
a resource. The concept of the zone of proximal development, or ZPD 
(Vygotsky, 1978, pp. 84-91) is also used in the analysis. The zone of 
proximal development is interpreted as the distance between what a person 
can manage by herself and what the same person can do under guidance or 
in collaboration with more capable peers (Vygotsky 1978, p. 88). Data was 
gathered in a two-part data collection process, which entailed interviews 
and observations of preschool children and teachers in action. Eleven pre-
school teachers, three principals, and a language teacher were interviewed, 
and observations were carried out during twelve consecutive days at each 
preschool over the course of a period of two years. The focus in the inter-
views was on the preschool teachers’ thoughts, actions, and narratives, 
while the observations of the daily work at the preschools gave meaning to 
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the narrative from another perspective. The preschool children also par-
ticipated in a language test, linguistically impressive test for children (SIT), 
in 2008 and 2010. The number of participants who took the test on both 
occasions was unfortunately too small for the result to be significant, how-
ever, and for that reason it is not discussed here at any length. 

 
Results  

Chapter 4 is a presentation of the three preschools, including the experi-
ences and thoughts that preschool teachers and principals shared in inter-
views and in observations. Some of the preschool teachers felt a lack of 
self-confidence and competence in teaching music before the music pre-
schools started to use music in the daily work. The ability to attend various 
courses in music has been crucial for the development of these music pre-
schools. The musical activities at the two music preschools are well organ-
ized with a focus on the social aspects of music as a tool for stimulating 
language and social participation. The atmosphere allows the children and 
preschool teachers to spontaneously express them selves in music. Yet the 
aim of the preschools’ musical activities is not to develop musicality as 
such. The comparison with the comparison group confirms that the music 
preschools spend more ‘circle time’ in joint musical activities. These activi-
ties enable the children to communicate with the support of the chosen 
musical activity and also with the support of the group. The comparison 
also shows that musical activities at morning assembly therefore limit the 
spontaneous choice of communication. However, within the musical activi-
ties the children are free to express themselves: no one is forced to partici-
pate, and the children are not expected to sing or play in any specific way. 
The expressions of other children and the teachers are seen as a support for 
those who might find it difficult to join in. Thus at the music preschools 
music is generally considered to function as a way of creating enjoyment 
and safety in the midst of the preschool groups. Linguistic competence has 
a wider meaning than just communicating with spoken language: commu-
nication with sounds and motions are expressions that all can take part in, 
and all can use at times when spoken language is not sufficient. There is a 
firm belief among the preschool teachers that it is important for children to 
participate in language-developing activities and that various musical ac-
tivities boost the children’s aspirations and confidence about participating. 
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Analysis  

In Chapter 5 the results are analysed, showing that the inspiration the pre-
school leadership brings to each institution is of crucial importance for the 
didactic choices. The principals often attend the same courses as the other 
staff, and at staff meetings they sometimes come up with new ideas con-
cerning musical activities. The fact that they choose to participate in differ-
ent musical activities like this has been an important element in convincing 
all the preschool teachers to take part in the musical activities. Their lead-
ership shows the importance of the work, not only in a convincing speech 
but also, more importantly, in action. Teachers who felt a lack of self-
confidence and competence in teaching music used to be on the periphery, 
but are now competent actors in the heart of the community. This learning 
process is linked to the preschools in question being communities of prac-
tice (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). The teachers’ narratives show 
that they formerly thought music to be an activity reserved for people with 
a special gift or a talent. Now they see that they are competent enough to 
use music in their daily work as a tool for language development, social 
training, and, above all, to bring joy to the preschool. However, the pre-
school teachers avoid saying that the musical activities also have an impact 
on the ability to develop musical skills. The analysis shows that children 
who find it difficult to communicate with spoken language can, with a 
support of musical activities, use words and sentences from the language in 
question. These musical activities are often group exercises, and the chil-
dren can therefore also find support in collaboration in a zone of proximal 
development (Vygotsky, 1978). For example, when singing a song, the 
children are able to sing words that are considerably more difficult than 
they can say on their own. In this way, musical activities can give the par-
ticipants an experience of the language in another way than by speech. The 
analysis confirms that younger children are supported by the older children 
in the course of becoming full members of the community, and that a mu-
sical activity such as a song can function as a support for learning. This 
shows when children are able to sing songs and pronounce words and sen-
tences that are considerably more difficult than they can produce verbally 
by their own: at first, the children participate by humming and imitating; 
later, by using the words. Singing the words and sentences is a step before 
words gain meaning. To sing a song becomes a way to experience the lan-
guage. The children are also allowed to use, say, percussion instruments 
spontaneously in their free play—and it seems easier for a child who has 
difficulties with the spoken language to participate in non-verbal play such 
as playing an instrument. The musical activities also give the children ex-
amples how to act in various situations. For example, when a song begins, 
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everyone is expected to join in, and when the song ends, everyone is ex-
pected to be silent and listen to what comes next. This dialogical pattern of 
acting and listening provides an example that can be transferred into other 
types of situation, be it listening to a story, going to see a play at a theatre, 
or just listening to an instruction. In this way, musical activities serve as 
examples and support by dint of their structure. These activities therefore 
also have a role as tools for inculcating discipline. Musical activities, in the 
way that they are employed in these contexts, support participation. Col-
laboration in such exercises enables children to learn together—from one 
another and from the structure of the exercise—and can therefore bring 
each child in a zone of proximal development. Learning becomes visible in: 

 
• the individual development of a child, going from being a silent 

participant to someone who takes part in the shared expressions of 
the group. 

• the child’s development from new-comer to full participant in the 
community of practice. 

• the experiences that the child acquires from musical activities 
transfer to other situations. 

 
The conclusion is that music can generally be considered to function as a 
way of enabling children to participate in a communicative way. Various 
musical activities are recourses that increase children’s aspirations and self-
confidence about participating, which in turn can also support their lan-
guage development.  

 
Discussion 

In Chapter 6, the results of the study are discussed in greater detail. The 
principals have a great influence on the didactic choices at these pre-
schools. The leadership for that reason can be both restrictive and 
supportive. Competence in one subject can exclude competence in another. 
If no one at a preschool has an interest in a specific subject, that subject 
can be relegated to an insignificant place in the preschool agenda. That 
said, the preschool leadership also opens up opportunities. The leaders 
have offered courses in music to all teachers at the music preschools— 
crucial for the development of these preschools. The music learning process 
is clearly connected to the preschool as a social practice. Music functions 
as a tool to stimulate Swedish language development. The music preschools 
set aside time for joint musical activities. In these activities, the children 
can take part with support of the group. Music serves to create a sense of 
community, but also has a disciplinary function. The musical activities 
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transcend boundaries as well: preschool teachers, children, and their 
parents can bring music from all over the world to the preschool. Listening 
to different types of music is therefore a part of these preschools’ own 
culture. The various musical experiences become a resource for the 
community. Music also has an aesthetic function that is obvious in the 
preschools’ musical activities. The preschool teachers consider it important 
that children can have musical experiences. Didactic objectives in which 
content, methods, and goals are debated are vital for the legitimization of 
all pedagogical intentions and pursuits. The discourse that says that music 
has positive impact on, for example, language development and the social 
climate is obvious at these preschools. Next step is to grasp—and ex-
press—that music-making is also important for musical development. Such 
argumentation would more strongly stake out the place of music in the 
preschool curriculum. It takes time to become competent and comfortable 
in teaching music. And since the preschools’ steering documents state that 
music should be a part of the preschool agenda the preschool student 
teachers must receive a qualitative education in music. Consequently, it is 
important that music becomes a standard subject in the preschool teacher 
education programme. 
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Hej ! 

Mitt namn är Anna Ehrlin och jag är sedan hösten 2007 doktorand på Musikhögskolan i 
Örebro. Jag är grundskolelärare och har tidigare arbetat 20 år inom grundskolan, framförallt 
som klasslärare för år 1-6. Jag har från Er stadsdel blivit uppmärksammad på förskolornas 
arbete med språkutveckling och musik. Detta intresserar mig mycket och jag frågar mig vad 
musiken har för plats i det dagliga arbetet på Ert barns förskola. 

För att få svar på mina frågor planerar jag att: 

1. Intervjua personalen på ert barns avdelning (våren 2008) 
2. Under några veckor observera det dagliga arbetet på Ert barns förskola (hösten 2008) 
3. Observera några av de musikstunder musik och språkpedagogen i stadsdelen har med 

förskolegruppen (hösten 2008) 
4. Observera en musikstund som leds av en för barnen obekant musikpedagog. 
5. Genomföra ett individuellt test med de barn som fyller 4 år 2008, vad det gäller språklig 

medvetenhet. Testet kommer att följas upp hösten 2010 när barnen går i förskoleklass. 

Jag hoppas att Ni vill delta i studien och att vi kan få ett gott samarbete. 
Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2007) Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att Ert barns medverkan är frivilligt 
och att man när som helst kan välja att avstå från att delta i studien, samt att allt insamlat 
material kommer att behandlas konfidentiellt. Inga uppgifter kommer att lämnas ut till 
obehöriga och det kommer inte att vara möjligt att identifiera en enskild individ när resultatet 
presenteras. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i min doktorsavhandling 
som efter det att den godkänts kommer att finnas tillgänglig på Örebro universitet. 

Om Ni samtycker i att Ert barn kan ingå i studien ber jag Er att fylla i nedanstående talong. 
Talongen lämnas till personalen på Ert barns avdelning, som lämnar den vidare till mig. 
Om Ni har några frågor om undersökningen är Ni välkommen att ta kontakt med mig via e-
post. 

Anna Ehrlin 
Doktorand i Musikvetenskap 
Örebro Universitet    
e-post: anna.ehrlin@musik.oru.se

Vårt barn får ingå i studien, d.v.s. observeras under det dagliga arbetet och under 
musikstunder samt delta i ett individuellt språkutvecklingstest hösten 2008 och 2010. 

Barnets namn:_________________________________________________________ 

Målsmans underskrift:___________________________________________________ 





 
 

 
 
 
 
 
Vi godkänner att vårt barn finns med på foton som kan komma att visas i samband med 
redovisningar av forskningen vid vårt barns förskola. Det innebär att foton kan komma att 
visas vid presentationer av forskningen på forskningskonferenser eller finnas med i 
avhandlingen. Tillståndet gäller endast för den forskning som bedrivs vid Musikhögskolan i 
Örebro som startade 2007.  
 
 
Barnets namn: ____________________________________________________________ 
 
 
Målsmans underskrift: ______________________________________________________ 
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