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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Hur används och görs musik i förskolan? Ett musikdidaktiskt 

perspektiv på förskollärares praktik 

Title in English: The use of music in preschools – a music didactical 

perspective on preschool teachers practice  

Lena Ostendorf, masterprogram i musik, inriktning musikpedagogik. 

 

Denna studie undersöker musikaktiviteter i den kommunala förskolan ur ett didaktiskt 

perspektiv. Syftet med arbetet är att ta reda på hur och utifrån vilka didaktiska utgångspunkter 

pedagoger i den kommunala förskolan arbetar med musik. Forskningsmetoderna är delvis 

deltagande observationer och kvalitativa intervjuer med sammantaget 10 pedagoger på tre 

kommunala förskolor. Som analysredskap används didaktiska teorier kring ämnessynen på 

musik och olika möjliga utgångspunkter för didaktiskt tänkande. 

Resultaten visar att musik används på alla förskolor men att inte alla pedagoger arbetar aktivt 

med musik. Musikaktiviteter som finns representerade i studien är t.ex. sångsamling, måla till 

musik, dans och rörelse till musik och luciatåg/julsånger. Faktorer som verkar påverka mest 

vilken typ av aktivitet som främst genomförs är arbetet med specifika teman, barnens ålder och 

personalens intresse och upplevda kompetens. Didaktiska val baseras på de dominerande 

ämnessynerna på musik: musik som musiskt ämne, trivselämne och till viss del kunskaps-

/färdighetsämne. När det gäller möjliga didaktiska utgångspunkter för pedagogernas val av 

innehåll och aktiviteter visar sig det elevcentrerade perspektivet vara viktigt för pedagogernas 

syn på barnens musikskapande. Däremot påvisas ett mer bildningsteoretiskt och basämnes-

orienterat perspektiv när det gäller pedagogernas syn på den egna musikaliska kompetensen. 

Vidare anser sig många av pedagogerna vara omusikaliska och efterlyser fortbildningar för att 

öka sina kompetenser i musik. 
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INLEDNING 
 

Det här arbetet ska vara ett bidrag till den musikpedagogiska forskningen i förskolan. De yngsta 

barnens lärande och deras förhållande till musik är ett spännande område som jag har blivit mer 

och mer fascinerad av, inte minst på grund av att se mina egna små barns intresse för musik och 

hur de påverkas av den. Musik finns också överallt i samhället och barn kan antas ha haft 

kontakt med musik i stor utsträckning redan innan de ens har kommit i förskoleåldern. Eftersom 

många barn i Sverige idag går i förskolan, och därmed tillbringar en avsevärd tid där, kändes 

det angeläget att undersöka hur förskolpedagoger i det dagliga arbetet tar tillvara på musikens 

mångfacetterade uttrycksmöjligheter. Enligt mina egna erfarenheter och tidigare forskningens 

rön finns musik representerat på de flesta förskolor idag, oftast i form av sång och ramsor (t.ex. 

i sångsamlingar). Det kan även finnas inslag av att externa pedagoger kommer till förskolorna 

och musicerar med barnen enstaka gånger och det lyssnas på musik på de flesta av dem. Det 

finns också förskolor med specifik musikinriktning. Mitt intresse gäller däremot hur pedagoger 

i kommunala förskolor, som i majoritet troligen är utan specifik musikutbildning, utformar 

musikaktiviteter och på vilka didaktiska utgångspunkter dessa baserades.  
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BAKGRUND 
Detta första kapitel är en redovisning av relevant litteratur som tecknar bakgrunden till studien 

och som leder fram till studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Jag ska ge en 

överblick över vilken roll musik kan ha i förskolan, vilka musikdidaktiska perspektiv som kan 

vara väsentliga för att närma sig studiens syfte och en kort redogörelse för Reggio Emilia-

pedagogiken, som är den framträdande pedagogiska inriktningen på förskolorna i studien. 

Musik i förskolan 
I och med den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98, har förskolan fått ett nytt fokus på 

kunskap, dokumentation och pedagogisk utveckling. Ett viktigt område som berörs av det är 

musiken: 

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

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Lpfö 98, s.7). 

Musik och andra estetiska ämnen ingår idag inte som ett obligatoriskt inslag i 

förskollärarutbildningen. Det finns alltså en mängd nyexaminerade såväl som yrkesverksamma 

pedagoger som saknar formell utbildning i musik. Undersökningar visar att många förskollärare 

anser sig ha bristande kompetens i ämnet och känner sig osäkra i kontakt med musik (Ehrlin 

2012). För att möta förskollärares behov av fortbildning inom disciplinen har det tidigare gjorts 

satsningar av bl.a. rikskonserter för att höja kompetensen i musik för verksamma 

förskolpedagoger (Sundin 1995)1. Samtidigt som många lärare vittnar om känslan att deras 

kompetens i musik inte räcker till förekommer också den så kallade ”alla-kan-diskursen” 

(Lindgren & Ericsson 2012). Detta synsätt på att alla ”kan” musik har enligt Lindgren och 

Ericsson (2012) präglat musikutbildningen för förskolpedagoger sedan 1970-talet och 

därigenom medfört en relativisering av kvalitetsbegreppet inom musik. De anser att risken med 

denna typ av diskurs är ett nedvärderande av estetiska ämnen eftersom det anses oviktigt att 

vara duktig på musik. Istället prioriteras att känna glädje och att våga (Uddén 2004, McAllister 

& Södersten 2007). 

Traditionellt har musik och de estetiska ämnena varit viktiga inslag i förskolepedagogiken2. 

Skapande, sång och rörelse var viktiga element i reformpedagogernas syn på hur barn skulle 

fostras som hela människor och som återfinns bl.a. i barnomsorgens pionjär Fröbels tankar 

(Uddén 2004). Bland många aktuella argument för användandet av musik i förskolan kan 

musikens funktion för språkutveckling, social kompetens och hjärnans utveckling nämnas. 

Tidigare forskning som fokuserar på musik och språkutveckling framhäver dess positiva effekt 

för barn med olika modersmål, såsom Ehrlins (2012) avhandling. Denna etnografiska studie har 

som syfte ”att undersöka och belysa musikens funktion och plats i två musikförskolors 

pedagogiska verksamhet” (Ehrlin 2012, s.36) där forskaren, i likhet med föreliggande arbete, 

observerat förskolors musikstunder och intervjuat förskolans personal och rektorer. Empirin 

härstammar från två musikförskolor och en tredje, icke-musikförskola med Reggio Emilia- 

inriktning som ligger inom samma område, en multietnisk stadsdel i en större stad. Författaren 

hävdar att fortbildningar i ämnet och en förstående och drivande ledning är avgörande faktorer 

för arbetet med musik vid förskolorna. Jämförelsen med icke-musikförkolan visar att barnen 

sammanlagt får mer tid till aktiv språkutövning på musikförskolorna, att barnens 

språkutveckling är mycket positiv samt att det råder ett positivt socialt klimat på dessa 

förskolor. Dessutom utvecklas barnen även musikaliskt menar Ehrlin, detta är dock något som 

                                                 
1 Det finns även initiativ som t.ex. projektet ”rösträtt” där man bl.a. arbetat med fortbildningar och personalkörer 

för förskollärare. 
2 För en historisk översikt över musikanvändandet i förskolan se exv. Holmberg (2014), Uddén (2001). 
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inte framhålls av personalen. Fokus ligger för pedagogerna och rektorerna på musik som 

trivselskapare och musikens språkutvecklande effekt.  

Även om musiken har en god inverkan på olika skolämnen och områden, såsom språk (se ovan), 

finns det röster som vill framhäva musiken som konstform och att den som sådan har stor 

betydelse som bärare och förmedlare av existentiella upplevelser och känslor. Skolan, inte minst 

förskolan, har en viktig funktion i att erbjuda barn dessa upplevelser, någonting som enligt 

Varkøy (2014) idag inte sker i stor utsträckning. En annan typ av upplevelser är det fria 

musikskapandet som Aronsson (2013) undersöker i sin magisteruppsats. Forskaren introducerar 

en ”hemlig låda” med musikinstrument för förskolebarn att utforska och gör på det sättet 

iakttagelser av barnens fria musicerande och uttryck. Intressant för denna studie är att även 

pedagogernas reaktioner observerades. Aronssons resultat visar att deras didaktiska tankar 

främst handlar om ifall barnen ska släppas fria eller begränsas i utforskandet, inte vilka mål 

eller intentioner det fria skapandet skulle kunna ha.  

Musikdidaktiska perspektiv 
Holmberg (2014) följer i sin studie musikstunder på tre förskolor under en termin med syfte att 

beskriva och analysera musikaliska aktiviteter i förskolor ur ett didaktiskt perspektiv och att 

hitta alternativa koncept som kan beteckna och fånga musikstundens figuration. Viktiga 

begrepp som ligger till grund för resultatanalysen är olika lärandeperspektiv som benämns i, 

om, med och genom musik. Empiri och teori används i växelverkan och presenteras i tre 

huvudtrådar: Vad framstår som det centrerade innehållet i musikaktiviteterna? Hur iscensätts 

musikstunderna? Hur agerar barnen, lärarna och musiken som subjekt i musikaktiviteterna? 

Holmbergs resultat visar att lärandet i musik oftast sker i och med musik, inte lika ofta om eller 

genom. Som iscensättning är den sittande cirkeln och talade instruktioner dominerande. 

Spelarna, som Holmberg kallar dem, i musikaktiviteterna kan vara igångspelare, 

samspelare/medspelare eller motspelare och alla inblandade kan inneha respektive roll. 

Slutligen föreslår Holmberg begreppet ”musikskap” som en möjlig figuration för musikstunden 

som öppnar för att inkludera fler dimensioner av didaktiska ställningstaganden och kan vara en 

möjlighet att sätta ord på alla faktorer av det av Holmberg identifierade innehållet i 

musikstunder i förskolan.”Musikskap” är inte del av analysverktygen i denna studie eftersom 

jag anser att andra musikdidaktiska aspekter är mer användbara för studiens syfte.  

Musikvetenskap och förskola 
I antologin Musikvetenskap för förskolan samlas bidrag från en rad forskare inom 

musikpedagogik, pedagogik och musikvetenskap som kan ses i förhållande till den tilltagande 

akademiseringen av förskolan. Bokens utgivare skriver att boken ska bidra till en ”större 

medvetenhet om musikens betydelse för barns utveckling” (Riddersporre & Söderman 2012, s. 

14). Texterna i boken presenteras i tre delar med olika inriktningar: perspektiv på musik i 

förskolan, musikdidaktik i förskolan och musikaliska fältstudier i förskolan. Avsnittet som har 

störst relevans för min studie är kapitlet Musikdidaktik i förskolan där Ferm Thorgersen (2012) 

skriver om musikdidaktiskt arbete med förskolebarn på fenomenologisk grund och ger förslag 

på planering och genomförande av musikalisk verksamhet. Detta kapitel får nedan ett eget 

avsnitt under rubriken Musikdidaktik i förskolan.  

Estetisk verksamhet i förskolan 
Övriga uppsatser som behandlar musik eller estetisk verksamhet i förskolan är företrädesvis 

skrivna av förskole- och lärarstudenter utan ett specifikt musikvetenskapligt eller 

musikpedagogiskt perspektiv. Eliasson och Thelander (2013) intervjuar fyra förskollärare kring 

deras syn på musikens roll och funktion i förskolan. Deras resultat visar att enbart en av fyra 

framhäver musik som något viktigt att arbeta med i förskolan men att alla fyra arbetar med 
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musik, främst genom att sjunga med barnen, ibland ackompanjerat av gitarr. Viktiga aspekter 

och syften med musik som nämns av pedagogerna är att ”det är roligt”, språkutveckling, social 

kompetens och motorik. I sitt examensarbete utgår Bergqvist & Paul (2014) ifrån 

frågeställningen hur lärarna beskriver att de arbetar med estetiska lärprocesser. Författarna tar, 

i likhet med det föreliggande arbetet, utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och varför? 

Däremot är arbetet inte musikinriktat och innehåller inga observationer av verksamheten som 

skulle kunna ge ett helhetsperspektiv på fenomenet.  

Reggio Emilia-pedagogik 
 

”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen 

de tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och 

fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre, görs till varandras motsatser”  

(Loris Malaguzzi i: Gedin & Sjöblom, 1995, s.99). 

Loris Malaguzzi (1921-1994) var inspiratör och förgrundsfigur för Reggio Emilia-

pedagogiken. Hans ovanstående uttalande är ett flitigt använt citat som representerar 

pedagogikens barn-, människo- och lärandesyn. Vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ ska 

förenas genom en pedagogik som lägger fokus på barnets upptäckande, nyfikenhet och 

forskariver. Reggio Emilia är enligt Gedin och Sjöblom (1995) ingen pedagogisk metod eller 

ett program utan beskrivs som ett föränderligt förhållningssätt till barn som växande och 

forskande varelser. Inom Reggio-pedagogiken talas det om tre pedagoger: förskollärarna, 

barngruppen och miljön som ska bidra till glädje, väcka fantasin och stimulera nyfikenheten. 

Temaarbete och dokumentation är två viktiga pelare i Reggio där tanken är att teman, som väljs 

utifrån barnens intresse och nyfikenhet, ska skapa levande sammanhang som stimulerar till 

forskning och problemlösningar. Idag arbetar många kommunala förskolor i Sverige utifrån en 

Reggio Emilia-inspirerad pedagogik.  
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PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

De ovan beskrivna aspekterna av musik i lärandemiljöer, och delvis inom förskolan, har 

undersökts i forskningen utifrån olika perspektiv och tillvägagångssätt. Främst fokuseras på 

förskolor som har musikprofil3 i syfte att lyfta fram goda exempel. Forskningen om musik i 

förskolan är relativt ung och har hittills inte undersökt det praxisnära och de ”vanliga” 

pedagoger som barnen möter varje dag i stor utsträckning: ”vanliga” förskolor hamnar utanför 

forskarnas fokus. Undersökningar som syftar till att forska kring vanliga pedagogers syn, som 

t.ex. Eliassons och Thelanders (2013), är oftast allmänpedagogiska examensarbeten, innefattar 

inga observationer och har inget musikpedagogiskt förhållningssätt. Eftersom man vet så lite 

om hur den musikaliska verksamheten i förskolorna ser ut är det till exempel möjligt att 

pedagoger som upplever bristande kompetens i musik inte arbetar aktivt, eller enbart på en 

rudimentär nivå, med ämnet och därmed inte följer läroplanens riktlinjer. Många pedagoger 

som kommer till tals i olika studier framhåller musikens positiva effekter i arbetet med småbarn 

såsom trivsel, glädje, språkinlärning, social kompetens etc. (Angelo & Saether 2014). Det finns 

alltså fortfarande luckor i kunskapen om och på vilket sätt musik ingår i det dagliga arbetet på 

förskolor utan musikprofil och vad det arbetet baseras på när det gäller didaktiska perspektiv. 

Pedagogernas tankar och agerande i samband med musikaktiviteter som bottnar i didaktiska 

frågeställningar om vad?, varför? och hur? ska undersökas. Dessa tankar antas vara avgörande 

för hur praktiken utformas. 

 

Studiens syfte 
Syftet med studien är att ta reda på om, hur och utifrån vilka didaktiska utgångspunkter 

pedagoger i den kommunala förskolan arbetar med musik.  

Forskningsfrågor 
 Hur arbetar förskollärare på kommunala förskolor utan musikprofil med musik?  

 

 Styrs arbetet av medvetna didaktiska val och i så fall på vilket sätt?  

  

                                                 
3 Exv. Holmberg (2014), Ehrlin (2012), m.fl. 
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TEORETISKT RAMVERK OCH ANALYSREDSKAP 
Här ges en kort inblick i forskning kring allmändidaktik, ämnesdidaktik, förskolans didaktik 

och hur didaktiska frågor kan relateras allmänt till förskolpedagogers arbete. Studiens teoretiska 

utgångsläge finns bland didaktiska teorier och hur de kan relateras till verksamheten i musik på 

förskolan. Kapitlet är utformat som sådant att det börjar med det övergripande 

didaktikbegreppet och vilka utgångspunkter som kan ligga till grund för ett didaktiskt tänkande 

till didaktik som den används i förskolan. Därefter riktas fokus mot det ämnesspecifika, 

musikdidaktiken, där det först ges en inblick i vilka ämnessyner som kan styra musikdidaktiska 

ställningstaganden och sedan även hur musikdidaktik kan användas i förskolsammanhang. 

Inom didaktiken skiljs det mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik. För min studie är det 

relevant att titta på både allmändidaktiska teorier och didaktiken som rör arbetet i förskolan 

men det är främst musikdidaktiska teorier som används för att belysa arbetets syfte och frågor. 

Dessa teorier, som rör både utgångspunkterna för didaktiskt tänkande och ämnessynen på 

musik, är både teoretisk bakgrund för studien men blir även metodiska redskap. De redovisas 

här som ett ramverk som jag använder mig av för att generera verktyg för den senare analysen 

av det empiriska materialet.  

 

Didaktik  
I följande avsnitt ska klarläggas hur begreppet didaktik används och tolkas i detta arbete.  

I den vedertagna breda definitionen är didaktiken ”undervisningens och inlärningens teori och 

praktik” (Jank & Meyer 1997) och kan därmed vara både en akademisk disciplin som genererar 

teoretiska påståenden om lärandeprocesser och en del av det praktiska handlandet i lärande- 

och undervisningssituationer. I den så kallade didaktiska triangeln (Uljens 1997, s.201) 

representeras triangelns tre hörn av läraren, eleven och innehållet och ska illustrera de olika 

processer och påverkan som styr undervisningen och lärandet. Framförallt i den tyska 

didaktiska traditionen som tidigare länge har varit dominerande ligger en stor tyngdpunkt på 

just innehållet och dess användbarhet för elevens bildning (Hopman 1997). Didaktik ska enligt 

Jank och Meyer (1997) beskriva undervisningsverkligheten som den är och ge förslag på hur 

den skulle kunna förbättras. Didaktiken har fyra dimensioner: På den första nivån, 

processnivån, finns de konkreta undervisningsprocesserna, praktiken. På den andra nivån, 

analys- och planeringsnivån, sker analys av undervisningsprocesserna och de ramfaktorer som 

påverkar dessa (deskription) och det är även på den här nivån som planeringen av 

undervisningsprocesser och ramfaktorer för den enskilde pedagogen sker (preskription). Den 

tredje nivån, som kallas för de grundläggande didaktiska strukturernas nivå, syftar till mer 

allmänna reflektioner kring analys och planering av undervisning där grundläggande 

strukturella aspekter klargörs. Dessutom ska den tredje nivån hjälpa till att belysa hur de första 

två nivåerna förhåller sig till varandra. Den fjärde nivån är en metanivå som intar en distanserad, 

abstraherande och överordnad position till de andra nivåerna och har funktionen att diskutera 

och reflektera didaktikens ontologiska och epistemologiska frågor (Jank & Meyer 1997). Denna 

studie kan placeras på den andra och tredje nivån. Jag analyserar det jag ser konkret 

(deskription) men tar det materialet längre och försöker dra mer allmänna slutsatser 

(grundläggande strukturmoment). Dessa tankar förklaras närmare i resultatpresentationen. 

Enligt didaktikern Marton (refererad i Still 2011, s.50) ska en lärare ha fyra kompetenser. Den 

förste är en allmän mänsklig kompetens, som att kunna kommunicera och att vara lyhörd och 

engagerad. Den andra är en allmän pedagogisk kompetens som handlar om att veta hur barn lär 

sig saker. Den tredje kompetensen är ämneskompetensen som representerar gedigen kunskap 
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om det innehåll barnen ska lära sig något om. Till sist nämner Marton den metodiska 

kompetensen som visar sig i ett intresse för hur barn resonerar om innehållet som ska behandlas.  

Utgångspunkter för didaktiskt tänkande 
De norska musikdidaktikerna Hanken och Johansen (2011) anser det nödvändigt att ha kunskap 

om de didaktiska huvudströmningarna för att kunna orientera sig bland de olika perspektiv och 

värderingar som ligger till grund för didaktiskt tänkande och för att kunna placera eventuella 

diskussionspunkter i ett historiskt sammanhang. I följande avsnitt ges därför ett kort överblick 

över de viktigaste riktningarna inom didaktiskt tänkande som i detta arbete är ett av 

analysverktygen för att undersöka didaktiska perspektiv i förskolans musikverksamheter. 

Eleven i centrum 

Den didaktiska riktningen som främst sätter eleven i centrum är reformpedagogiken, en 

pedagogisk rörelse som spreds i USA och Europa från början på 1900-talet och som fortfarande 

är en del av den aktuella pedagogiska verkligheten. Reformpedagogiken, som har olika 

riktningar, kännetecknas av ett antal gemensamma aspekter (Hanken & Johansen 2011). Så ska 

barns naturliga egenskaper utnyttjas och inte förtryckas och deras intresse, inte tvång, vara 

motor i lärandet. Barnets utveckling ska ske utifrån tankar om allsidighet istället för att 

fokuseras på det intellektuella och ska vara utgångspunkt för undervisningen där även 

individuella skillnader ska tillvaratas. Den ledande metodiska principen ska vara barnens 

aktivitet och denna princip ska resultera i ämnesövergripande undervisning och helhetssyn 

istället för bara i traditionella ämnen. Läraren ska enligt reformpedagogiken vara vägledare 

istället för kunskapsförmedlare och maktutövare och det läggs stor vikt vid lärandets sociala 

dimensioner som även visar sig att det eftersträvas en god kontakt mellan skola och närmiljö. 

Reformpedagogiken utformas på olika sätt. En riktning är den aktivitetscentrerade där det 

fokuseras på elevens egenaktivitet och en stimulerande lärandemiljö och som enligt Hanken 

och Johansen (2011) präglas av pedagogen John Deweys (1859-1952) idéer. Dewey myntade 

begreppet ”learning by doing” men menade också att det är viktigt för läroprocessen att barnen 

även reflekterar över relationen mellan görande och dess resultat. Musikdidaktiska 

konsekvenser av denna inriktning har inneburit att läroplanen för musik lägger stor vikt vid 

olika aktivitetsformer såsom sång, spel, dans, drama och att dessa aktiviteter ska ”upplevas” 

(Hanken & Johansen 2011, s.194). 

Bildningsteoretiskt perspektiv 

Att fördjupa sig i det bildningsteoretiska perspektivet och hur det påverkar musikdidaktiska 

frågeställningar skulle spränga ramarna för detta arbete och berörs bara mycket kortfattat här.  

Den bildningsteoretiska didaktiken uppstod i Tyskland i början av 1900-talet och ser det som 

sin främsta uppgift att undersöka hur människan kan bildas genom undervisning och 

uppfostring. Att bilda en människa innebär enligt bildningsteorin att inkludera individen i sitt 

kulturella sammanhang och lära den att förstå detta. Som en konsekvens av att ha fått insikt i 

den materiella och andliga verkligheten lär sig individen även att förstå sin egen tillvaro som 

en produkt av denna verklighet. För undervisningen betyder det en strävan efter att hitta det 

innehåll med störst bildningsvärde, som eleven möter och erfar sin bildning igenom. Innehållet 

får enligt Hanken och Johansen (2011) därigenom ett eget värde till skillnad från den 

reformpedagogiska synen där innehållet bara har ett värde i relation till elevens intresse och 

behov. 

Inom musiken har bildningsteori påverkan inom flera didaktiska tankeriktningar. Bland annat 

kan själva musiken i sig anses ha bildningsvärde som barnen ska få hjälp att ta till sig, både 

som en kulturbärare och som medel för en helhetlig bildning. Bildning kan även ske i 

aktiviteterna kopplade till lärande, till exempel i övningsprocessen som då anses vara 
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personlighetsutvecklande. I denna bildningssyn finns en kritik mot reformpedagogiken fokus 

på barns spontana skapande. Denna fokus kan leda till ”…at barnet før eller senare støter på 

en grense…Uttrykket forblir utformet og den begynnende barnlige produktivitet forflates til en 

udisiplinert dilletantisme” (Ruud 1983 citerad i  Hanken & Johansen 2011, s.204). Enligt Ruud 

kan en sådan ”dilettantism” resultera i en känsla av otillfredsställelse på grund av bristande 

kunnande hos barnen. Hanken och Johansen (2011) redogör även för Dales (1990) syn att 

barnens möjligheter till självuttryck inte är tillräckligt utan måste kompletteras med en estetisk 

bildning, kopplad till reflektion och övning. Till sist finns en syn som kallas av 

bildningsteoretikern Wolfgang Klafki (1959/1983 refererad i Hanken & Johansen 2011) för 

kategoriell bildning och som förespråkar ett växelspel mellan aktivitet och lärostoff i en 

hermeneutisk spiral, tankar som även tas upp av Nielsen (2002) som menar att mening i 

musiken skapas först i mötet med ett aktivt subjekt. Nielsen talar om musik som mångfacetterad 

och som inte enbart bestående av en yttre akustisk och strukturell sida utan även av djupare, 

underliggande meningar såsom kinetisk-motoriska skikt, spänningsskikt, emotionella skikt och 

existentiella skikt (Nielsen 2002, s.133)4. Enligt Nielsen behöver inte en musikcentrerad 

bildningssyn vara en motsättning till en elevcentrerad bildningssyn. Det är den aktiva 

människan som ger musiken som innehåll mening och det är då musik verkligen kan bidra till 

bildningen. 

Målen som utgångspunkt 

Mål-medel- modellen som lanserades av amerikanen Tyler (1949) ska ge möjlighet till effektiv 

och rationell planering, genomföring och utvärdering av pedagogisk verksamhet. Målen får en 

överordnad roll och delas ibland upp i delmål. Hur tydligt målen formuleras, i t.ex. läroplaner, 

kan variera och styr därmed pedagogernas möjligheter till egen utformning av undervisning.  

Basämnet som utgångspunkt 

När basämnet ska vara utgångspunkt för didaktiskt tänkande präglas didaktiken av en 

vetenskapscentrerad syn och kännetecknas av att det läggs vikt vid det fackliga innehållet och 

ett fokus på grundläggande begrepp, principer och fenomen i ämnet och hur dessa står i 

samband med varandra. Denna didaktiska inriktning har haft inflytande över 

läroplansutveckling där tankar kring barns lärande, som skulle likna forskarens 

tillvägagångssätt med upptänkande, intuitivt tänkande och spiralprogression (Hagans 

progressionsmodell från 1971, refererad i Hanken & Johansen 2011, s.218) som viktiga ledord, 

inkluderas. För musikens del innebär det att grunden för ämnet, basen, ligger i att musik kan 

betraktas både som en vetenskap och en konstart och att t.ex. innehållet i läroplaner utarbetas 

av experter inom dessa två områden. Företrädare för en vetenskaplig didaktiksyn ställer sig 

kritisk mot begrepp som lärande genom musik och menar att musikundervisning ska orientera 

sig mot konstnärliga innehåll och återuppta tankar om musikens egenvärde och kan därmed 

anses vara en motpol mot idén om musik som ett musiskt ämne. 

Kritisk didaktik 

Inom kritisk didaktik ska den pedagogiska verksamheten bidra till en samhällsförändring, i och 

med att människan ska frigöras från förtryck, både på ett samhälleligt och ett individuellt plan. 

Inspiration till kritisk didaktik finns inom det som kallas ”kritisk teori” med centrala namn som 

Adorno, Horkheimer eller Marcuse. Bourdieus tankar om kulturens betydelse för hur 

maktförhållanden upprätthålls (”kulturellt kapital”) har haft stort inflytande på pedagogiken och 

därmed den kritiska didaktiken. 

  

                                                 
4 Jmf. Ferm Thorgersen (2012) i avsnittet Musikdidaktik i förskolan 
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Didaktik i förskolan  
Pedagogikprofessor Ingrid Pramling Samuelsson har i ett flertal böcker skrivit om de yngsta 

barnens utveckling och lärande. I boken Att undervisa barn i förskolan hävdar Pramling 

Samuelsson m.fl. (2013) att det är barnet som ska växa och utveckla sitt meningsskapande som 

är i centrum för förskolans arbete. Därmed utgör förskolepedagogik och även de medföljande 

didaktiska ställningstaganden en helhetssyn på barn och deras utveckling där lek, omsorg och 

lärande ska integreras. ”Didaktiken föds i samspelet mellan barn, lärare och det innehåll man 

arbetar med”(Pramling Samuelsson & Tallberg Broman 2013, s.33). Lärarna skapar 

förutsättningar som barnen möter i en dialog där det presenterade innehållet måste vara 

intressant och meningsfullt för barnen. En premiss för den ovannämnda dialogen är att läraren 

lyssnar på och tolkar barns agerande, verbalt och genom handling. I Pramling Samuelssons 

m.fl. (2013) tolkning kan begreppet didaktik översättas med att ”peka ut något för 

någon”(Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013, s.7) dvs. lärarens uppgift blir att 

göra ett innehåll synbart och greppbart för barnen. Didaktiskt kunnande kräver att förskollärare 

vet vad det är för innehåll barn ska lära sig och att förskollärare kan tona in i en dialogisk 

interaktion med barnen. Det är avgörande hur läraren definierar innehåll som lärandeobjekt för 

att kunna använda sig av didaktik. Författarna skriver att det enligt rapport från 

skolinspektionen på många förskolor inte arbetas enligt läroplanens intentioner och att det kan 

tyda på bristande didaktiskt kunnande och medvetenhet (Pramling Samuelsson & Tallberg 

Broman 2013, s.34) som gör det angeläget att applicera ett didaktiskt perspektiv på arbetet i 

förskolan. 

I förordet till boken Didaktiska studier (Pramling Samuelsson & Pramling 2008) skriver 

didaktikern Marton följande:  

”Jämfört med lärarna i skolan, kan förskollärare i väsentligt mindre utsträckning planera sina 

pedagogiska insatser i förväg.[…] Förskollärarna måste själva välja såväl tillfälle som 

handlingsalternativ. Det är just därför som teori och erfarenhet är deras mest kraftfulla verktyg när 

det gäller att förstå hur världen ser ut för barnen och att hjälpa dem att begripa världen bättre.” 

(Marton 2008, s.6). 

 

Musikdidaktik 
Hanken och Johansen (2011) gör i boken Musikkundervisningens didaktikk ett försök till att 

visa ”det mangfold av innfallsvinkler og synspunkter som preger musikkdidaktikken” (ibd, 

s.11). Didaktik representerar enligt Hanken och Johansen ”én av flere viktige infallsvinkler till 

å förstå og lede pedagogiske prosesser”(ibd, s.19). Musikdidaktik är en ämnesdidaktik och för 

att inledningsvis klargöra vad som kan betraktas som ämne i ämnesdidaktiken gör Hanken och 

Johansen en indelning i undervisningsämne och basämne där undervisningsämne beskriver 

ämnet som det undervisas i skolan eller i andra läroformer. Undervisningsämnet bygger i sin 

tur på en kunskapsbas representerad av fackmän/-kvinnor och en fackmiljö, det så kallade 

basämnet som i musikens fall representeras består av en vetenskaplig (scientia) och en 

konstnärlig dimension (ars) och hantverk och vardagskulturen, som befinner sig i 

spänningsfältet mellan scientia- och ars-dimensionen. 
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Ämnessynen på musik 
Hanken och Johansen (2011) hävdar att pedagogens syn på vilken sorts ämne musikämnet är 

har stor betydelse för de didaktiska valen och ställningstaganden den enskilde pedagogen gör 

och hur den legitimerar musikämnet. För att pedagogen ska lära sig känna igen sin egen eller 

andras syn på musikämnet, som då är en viktig förutsättning och möjligt motiv för de möjliga 

didaktiska valen, kategoriseras musik i ett antal fack. Denna aspekt anser jag kunna hjälpa mig 

att få en djupare förståelse för mina informanters eventuella didaktiska val. Därför bygger den 

första delen i resultatanalysen på de olika kategorier som musikämnet kan representera och som 

redovisas för nedan. 

Den första kategorin är musik som ett estetiskt ämne, där begreppet estetik kan tolkas som 

”läran om den sköna konsten”. Enligt författarna är ett viktigt mål utifrån ett estetiskt perspektiv 

att fostra eleverna till att skilja mellan ”bra” och ”dålig” musik (Hanken & Johansen 2011). 

Utvidgas estetik-termen till att omfatta mer än enbart ”det vackra” så att det rymmer 

upplevelsen och erfarenheten av världen med hjälp av sinnena, har musik som estetiskt ämne 

en viktig funktion att erbjuda just den typen av sinnliga erfarenheter.5 

Musik kan också anses vara ett färdighetsämne där stor vikt läggs vid att utveckla färdigheter i 

exv. att spela instrument, sjunga eller lyssna. Hanken och Johansen (2011) hänvisar till 

Jörgensen (1982) som skriver att ett traditionellt mål med musikundervisning historiskt sätt har 

varit att lära barn att sjunga sånger rätt, rent och vackert. Att uppnå en viss färdighetsnivå i att 

spela eller sjunga kräver mycket övning och tid och det kan därför ifrågasättas om andra 

aspekter av musik hamnar i skymundan om det läggs stor fokus på musik som färdighetsämne.  

Betraktas musik som ett kunskapsämne läggs större vikt vid kunskap om musik, såsom 

notläsning, termer, musikhistoria etc. En sådan syn på musik som ämne kan både finnas inom 

specialiseringar liksom satslära, musikteori och i den allmänna musikundervisningen i t.ex. 

grundskolan, skriver Hanken och Johansen (2011). En anledning till det kan vara att 

betygsättning kräver en värdering som är lättare att genomföra när det handlar om mätbar 

kunskap. Men även i undervisning med fokus på utövande kan kunskapsorienteringen spela stor 

roll, t.ex. krav på notläsningsförmåga som förutsättning för instrumentalundervisning. 

Den enligt författarna mest representerade synen på musik i norskt sammanhang är musik som 

musiskt ämne. Denna syn är präglat av Jon-Roar Bjørkvolds bok Den musiska människan 

(1989) men går även tillbaka till två historiska perioder, antiken och tiden mellan första och 

andra världskriget, där musik ansågs vara en företeelse som inkluderade musik, dans, teater och 

gymnastik och hade, under antiken, både en formell, apollinisk aspekt och under 

mellankrigstiden en samhälls-gemenskaplig funktion. I dagens syn på musik som musiskt 

ämne, som i stora drag följer Bjørkvolds (1989) teorier, läggs stor vikt vid barnens egen kultur 

och dess uttrycksformer såsom t.ex. spontansång som kommunikationsmedel, och därmed vid 

barnens förmåga till improvisation och komposition. I Hanken och Johansens (2011) tolkning 

av Bjørkvolds tankar står barnet och dess uttrycksbehov i centrum, inte ämnet, kulturen eller 

samhället. Viktigaste målet med undervisning i musisk anda är således musikens betydelse för 

individens helhetliga personlighetsutveckling. Att erbjuda upplevelser och få fram uttryck är 

ytterligare viktiga mål med musik som musiskt ämne som då gärna kan kopplas till andra 

uttrycksformer och därmed bli ämnesövergripande. Vanliga arbetsformer är, på grund av att 

spontanitet och kreativitet anses vara essentiella, improvisation och komposition, gehörsspel 

och gehörstradering. Därmed blir musiken även traditionsbärare, hävdar Hanken och Johansen 

                                                 
5 Jmf också Nielsen (1994). 
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(2011), eftersom skapande traditionellt har varit ett viktigt inslag i musikundervisning sedan 

1960-talet och även traderingen av sånger efter gehör har skett från generation till generation. 

Att musik kan generera trivsel och samhörighetskänsla framhävs när musik betraktas som 

trivselämne skriver Hanken och Johansen (2011). Ett viktigt mål med musikundervisningen blir 

att skapa en bra social miljö där barn och vuxna trivs och får bättre motivation för lärandet. 

Musikämnet legitimeras då utifrån betydelsen den kan ha för individens anpassningsförmåga i 

sociala situationer och utveckling och utifrån ett förutsatt nyttovärde. Denna syn finns enligt 

författarna i såväl grundskolan som andra typer av musikpedagogisk verksamhet som t.ex. 

musikkårer eller körer. Sett från ett sådant perspektiv är högsta målet med musikundervisning 

att deltagarna i musikaktiviteterna trivs och att det skapas en trevlig miljö utan speciella krav 

på prestation eller kvalitet.  

Musik kan enligt Hanken och Johansen (2011) även anses vara ett kritiskt ämne med en 

samhällsförändrande funktion där till exempel kommersialism kan granskas kritiskt och 

kopplas bl.a. till aspekter som styr valet av repertoar. Att genom ett musikrelaterat fenomen via 

olika frågeställningar komma fram till en samhällskritisk debatt är ett tillvägagångssätt som är 

typiskt för den kritiska didaktiken, en specifik strömning inom didaktisk teori. Målet av 

undervisningen i musik som kritiskt ämne är att ge eleverna kritisk medvetenhet och 

handlingsredskap som gör det möjligt för de att frigöra sig från förtryckande mekanismer i 

samhället genom att t.ex. tydliggöra vilka hierarkier det finns bland olika musikkulturer och hur 

dessa kan påverka individens möjligheter till identitetsskapande.  

Den sista kategorin Hanken och Johansen (2011) nämner beskriver musik som medieämne. 

Målet med undervisning utifrån en sådan syn på musikämnet är att ge elever förutsättningar att 

bli aktiva deltagare i det musikaliska, massmediala samhället. Kontakt med och kommunikation 

via musik sker oftast genom medier och därför behövs det kompetens att förstå och tolka denna 

kommunikation för att kunna bli delaktig i det kulturella sammanhanget man befinner sig i. 

Musik bidrar i en tolkning som medieämne till barn och ungas socialiseringsprocess, så att de 

blir välfungerande medlemmar i samhället och ska hjälpa eleverna att utveckla en medveten 

kunskap kring musikaliska koder och estetiska uttryck i medier. Eleven som mottagare blir även 

en aktiv medskapare av informationen och använder medierna till att skapa sin identitet. Hanken 

och Johansen (2011) identifierar tre motiv för att tolka musik som ett medieämne: att låta 

eleverna utveckla ett motstånd mot massmedias inflytande och därmed bli samhällskritiska, att 

ge eleverna en förståelse för musik och media och deras relation och att vidareutveckla 

mediekulturen på ett skapande och konstruktivt sätt som då innebär en anpassning av eleven till 

den existerande samhällsordningen.  

Musikdidaktik i förskolan 
Ferm Thorgersen (2012) definierar musikdidaktik som de val en pedagog gör i relation till 

musikalisk verksamhet. Centrala frågor pedagogen måste ställa sig i det avseendet är vad?, 

hur?, varför?, när? och vem?. Förutsättningar för didaktiskt handlande i musik är enligt Ferm 

Thorgersen (2012): vilken syn på barn och deras handlingar och vilken syn på musik som 

innehåll, pedagoger har och vilka mål det finns för barnens musikaliska lärande. Till grund för 

den musikaliska verksamheten ligger, förutom synen på barn som ”levande, lekande och hela 

(kroppsliga) subjekt” (Ferm Thorgersen 2012, s.70), riktlinjer och mål som främjar musikaliska 

aktiviteter som framgår ur läroplanen. Dessa riktlinjer kan sammanfattas som musikaliskt 

lärande på demokratisk grund, inkluderande musikaliskt lärande, nyfiket musikaliskt lärande, 

musikaliskt lärande som identitetsformation (”jag-kan-musik”), musikaliskt lärande som 

kommunikation (uttryck, samspel, reflektion och samtal) och musikaliskt lärande som skapande 

(Ferm Thorgersen 2012, s.70). Vidare menar författaren att pedagogens didaktiska val kan 

grundas på fyra motiv: styrdokumenten, musikalisk kunskap som barn ska utveckla, typ av 
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musikalisk erfarenhet som ska erbjudas och vilka musikaliska roller barnen får testa och 

utveckla. Bland musikaliska kunskaper som resulterar ur musiken som fenomen nämns 

strukturella, akustiska, emotionella, existentiella, kroppsliga och spänningsmässiga 

dimensioner, begrepp som bl.a. myntades av den danske musikdidaktikern Frede V. Nielsen 

(1997). Dessa dimensioner kan fyllas med praktiskt innehåll och utgör då motiv för didaktiska 

val rörande musikaktiviteter.  En utgångspunkt är att barnet redan har musikaliska kunskaper 

innan det kommer till förskolan och att det är nyfiket på musik. Pedagogen i sin tur är 

intresserad av att ta reda på hur barn tänker om, förstår, handlar och kommunicerar i och genom 

musik (Ferm Thorgersen 2012). Som beskrivits ovan präglas pedagogens val av frågorna vad? 

och hur? men också av varför? och när? Traditionella motiv för användning av musik i 

förskolan är arbetet med teman (djur, vatten, väder, etc.), specifika aktiviteter (sångstund, 

sångkort) eller musik som träningsmetod för andra typer av kompetenser. Frågan när? belyser 

hur ofta och vid vilka tillfällen musikaktiviteter sker. De kan vara integrerade eller genomföras 

vid speciellt avsatta tider och definierar, även med hänsyn till vem som har möjlighet till att ta 

initiativ till musikalisk lärande, musikaktiviteternas tillgänglighet för barnen.  

METOD 

Kvalitativ forskning 
Min studie är av kvalitativ karaktär. Kvalitativ forskning kännetecknas av att forskaren söker 

efter den tolkningsbara meningen i människors handlingar som behandlas som del i en holistisk 

social process och kontext. En vanlig metod i kvalitativ forskning är därför att observera 

fenomen i ett ”naturligt” sammanhang och inte en laboratoriesituation. Empirin härstammar 

ofta, så också i denna studie, från ett litet, icke-representativt urval. Forskarens intresse ligger i 

att få en djupare förståelse för mänskligt beteende och hur det uttrycks av de individer som 

ingår i studien med förhoppningen att även kunna upptäcka större, generella mönster. I detta 

arbete användes, som ett försök till en viss triangulering, två vetenskapliga metoder: kvalitativa 

intervjuer och delvis deltagande observation. Intervjuerna utgör den största delen av det 

empiriska materialet som bearbetas i uppsatsen, observationerna bildar snarare en övergripande 

ram som gav viktig bakgrundsinformation och styrde intervjuernas riktning och innehåll.  

Kvalitativa forskningsintervjuer 
I en kvalitativ intervju använder man sig av ”det direkta mötet mellan forskare och 

intervjuperson och det unika samtal som uppstår i just denna kontext” (Widerberg 2002, s.16). 

Forskaren följer i processen upp de delarna i berättelsen som är viktiga för att få den önskade 

djupa förståelsen för temat av undersökningen. Intervjuer kan inneha olika grader av 

strukturering och standardisering, beroende på vilken typ av empiri man vill generera. I den här 

studien kännetecknas intervjuerna, som skedde på tu man hand, av att ha en låg grad av 

strukturering och standardisering eftersom jag ville ge deltagarna stora möjligheter att fritt 

resonera kring temat för att sedan göra en kvalitativ analys av empirin.   

Delvis deltagande observation 
Som delvis deltagande observatör är forskaren del av det sociala samspelet men inte i de 

miljöspecifika aktiviteterna, skriver Fangen (2005). I den här studien betyder det att jag var med 

i rummet där aktiviteterna, dvs. förskoleverksamheten, försiggick och pratade med deltagarna 

men jag var inte med och spelade eller sjöng. När barn närmade sig mig var jag inte avvisande 

men förhöll mig passivt. Min tanke med det var att barnen på det sättet skulle förlora intresset 

för min närvaro av sig själva så att den i förlängningen inte skulle störa eller vara obehaglig för 

deltagarna. Fangen (2005) menar att observationen vinner på att forskaren har en analytisk blick 

och är känslig för det som pågår på fältet som underlättas av att man intar en outsiderroll. 

Dessutom kan observationen göra det lättare att ställa bra frågor eftersom forskaren ”ser vad 
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som är relevant” och ”hör vad människor pratar om när de själva bestämmer villkoren för 

samtalet” (Fangen 2005, s.77). Det som observeras antecknas i fältanteckningar som kan vara 

början till analyser men utgör i den här studien enbart en liten del av det empiriska materialet.  

Studiens genomförande 

Urval 

Undersökningen genomfördes på tre olika kommunala förskolor utan musikprofil som ingår i 

två samarbetande rektorsområden i en medelstor stad i Mellansverige. Förskolorna valdes 

eftersom deras rektor tackade ja till min förfrågan att få genomföra studien där, efter att jag 

hade skickat samma förfrågan till ett antal kommunala förskolor. Jag fick då kontaktuppgifter 

till två ansvariga på var sin avdelning som jag först ringde upp för att informera om vad studien 

innebar. Sedan följde ett personligt möte där vi gemensamt bestämde ett möjligt upplägg för 

studien. Allt eftersom jag genomförde observationerna fick jag delvis gå ifrån det planerade 

upplägget eftersom det visade sig att musikaktiviteterna på den första utvalda förskolan främst 

genomfördes av pedagogerna i en kvalitetspool. Därför valde jag att både följa personalen i 

poolen till de olika förskolorna och där, på plats, fortsätta observera på olika avdelningar och 

även prata med den ordinarie personalen. På det sättet fick jag inblick i flera förskolors praktik.  

Tillvägagångssätt 

Totalt vistades jag på olika förskolor i sju dagar. Vissa dagar var jag enbart på en skola, ibland 

på flera skolor. När jag befann mig på plats var det som delvis deltagande observatör där jag, 

förutom att observera verksamheten, även förde löpande samtal med personalen när tillfälle 

gavs. Samtalen kretsade kring musikaktiviteterna som jag hade observerat eller som kom fram 

genom deltagarnas berättelser.  

Under observationen gjorde jag ostrukturerade fältanteckningar som främst återgav händelser 

och egna reflektioner kring stämning eller miljön. Samtalen med pedagogerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefonen och transkriberades sedan. Transkriptionen gjordes ordagrant och även 

uttryck som ”äh” och ”va” togs med, främst för att jag själv skulle komma ihåg samtalets 

karaktär i analysprocessen. Empirin som finns med i texten har redigerats och uttryck som ”äh”, 

som inte behövs för att förstå innehållet i det som sagts togs bort för att förbättra läsbarheten. 

Det utskrivna materialet ordnades i ett antal teman. Dessa teman framträdde efter upprepad 

läsning av det empiriska materialet där min förförståelse som pedagog och forskare påverkade 

valet av rubriker, som kan ses i relation till den tidigare forskning jag tagit del av och en allmän 

förståelse för ämnet. Efter denna första sammanfattande analys bearbetades dessa olika motiv i 

ett andra analyssteg utifrån de ovan beskrivna ämnessynerna på musik (musik som estetiskt 

ämne, musik som färdighetsämne, musik som kunskapsämne, musik som musiskt ämne, musik 

som trivselämne, musik som kritiskt ämne och musik som medieämne). I ett tredje analyssteg, 

som i det här arbetet benämns syntes eftersom de två analysredskapen sammanförs och smälter 

ihop, ställdes de framskrivna ämnessynerna i relation till de olika utgångspunkterna för 

didaktiskt tänkande (eleven i centrum, bildningsteoretiskt perspektiv, målen som utgångspunkt, 

basämnet som utgångspunkt, kritisk didaktik). 

Etiska ställningstaganden 

Deltagarna i studien är anonyma, förskolornas namn fingerade och orten där studien 

genomfördes är bara känd för mig. Alla uppgifter som erhållits av och om deltagarna är 

konfidentiella. Detta för att möjliggöra att informanterna kan känna sig trygga i att tala öppet 

kring sin verksamhet och dela med sig av eventuellt känsliga ämnen utan att vara oroliga för 

vilka följder deras medverkande skulle kunna ha.  
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Eftersom fokus i undersökningen ligger på pedagogerna och inte på barnen valde jag att inte 

hämta in föräldrarnas medgivande utan skickade istället ut ett informationsbrev där jag beskrev 

studiens syfte och tillvägagångssätt och som delades ut av varje respektive förskola till 

eventuellt berörda barns föräldrar. Personalen fick, i enlighet med vetenskapsrådets etikkrav, 

skriftlig och muntlig information där de informerades om undersökningens syfte, vad deras 

medverkan innebär, att det är frivilligt och anonymt att medverka och att de har möjlighet att 

avsäga sig att delta när som helst under studiens gång. Dessutom informerade jag om att det 

empiriska materialet inte skulle användas till något annat syfte än undersökningen och att de 

kommer att få ta del av resultaten. Deras medgivande bekräftades muntligen och skriftligen.  

Förförståelse 

I min tolkning av det empiriska materialet måste jag ta ställning till min förförståelse som 

forskare som präglas av min syn på ämnet. Denna förförståelse består delvis i min 

ämneskompetens som musikpedagog men även i min roll som förälder till förskolebarn som 

gör att ämnet, förutom det forskningsmässiga intresset, får en ren personlig relevans. Som 

musikpedagog har musik, och dess utformning i olika pedagogiska sammanhang en hög 

prioritet för mig som också genomsyrar min syn på att musiken bör ha en viktig roll i förskolan. 

Dessutom sympatiserade jag med pedagogerna på förskolorna när jag genom upprepade möten 

och personliga samtal fick en relativt nära kontakt med dem och en förståelse för det omfattande 

arbete det innebär att vara förskollärare. Denna sympati har gjort att jag har varit speciellt 

uppmärksam på att inta en ödmjuk hållning gentemot informanternas berättelser och att jag 

försöker belysa ämnet ur flera perspektiv. När det gäller den initiala kategoriseringen av det 

empiriska materialet (se nedan) präglas den också av min förförståelse i och med att jag 

kategoriserade pedagogernas uttalanden och handlingar i ett mönster som bygger på både 

pedagogiska och musikaliska ämneskunskaper. Min förkunskap kompletterades under studiens 

gång med relevant tidigare forskning i ämnet och den distans till fältet som jag intog i och med 

forskarrollen gjorde det möjligt att till viss del abstrahera och analysera.  
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RESULTATPRESENTATION OCH -ANALYS 
Här presenteras resultaten av observationerna och intervjuerna. Observationerna utgör en del 

av bakgrundsinformationen och styrde en del av samtalen men redovisas inte på något 

specifikt sätt. Resultaten presenteras i en tematisk ordning som grundar sig på en första basal 

analys av det empiriska materialet där jag har försökt att se mönster och kategorier i 

intervjupersonernas utsagor utifrån min förförståelse som musikpedagog och den tidigare 

forskning jag har tagit del av (se ovan). Efter den tematiska presentationen som innehåller 

rubrikerna musikaktiviteter, pedagogiska perspektiv och val, legitimering och argumentering 

för användningen av musik, pedagogernas musikaliska bakgrund och syn på musik och 

musikalitet och svårigheter och problem analyseras det empiriska materialet från intervjuerna 

avsnittsvis med de olika ämnessynen på musik (se avs. Ämnessynen på musik, s.14) som 

analysverktyg. Analysen avslutas i syntesen där ämnessynen kopplas till de olika didaktiska 

utgångspunkterna (se ovan). 

Genom att använda sig av kategorierna inom ämnessynen och de olika utgångspunkten för 

didaktiskt tänkande är förhoppningen att synliggöra informanternas didaktiska tankar och val 

och hur dessa kan antas påverka musikaktiviteternas utformning i förskolorna. Som skrivit 

ovan, i avsnittet didaktik (s.6), har didaktiken fyra dimensioner. Det som sker i verksamheten 

på den första dimensionen, processnivån, kan utvecklas genom att ta hjälp av de andra 

dimensionerna (analys- och planering, grundläggande didaktiska strukturer och metanivå) som 

kräver en distans till praktiken. Distansen uppnås i detta arbete genom en analys med hjälp av 

de ovannämnda verktygen som syftar till at reflektera kring grundläggande strukturella 

aspekter.  

Kapitlet börjar med en kort beskrivning av förskolorna och personalen som ingick i studien. 

Ingen av förskolorna har musikprofil men har som gemensam nämnare att de arbetar utifrån 

Reggio Emilia-pedagogiken. Alla namn som används i studien är fingerade. 

Studiens deltagare 

Solgårdens förskola 

Solgården tillhör ett rektorsområde med tre enheter. På Solgården är de fem avdelningarna 

uppdelade i årskullar och barnen byter avdelning varje år tillsammans med (delar av) 

personalen. Solgårdens förskola har en tradition av att ha ”storsamling” en gång per vecka som 

leds av pedagogerna i kvalitetspoolen (se nedan).  

Jag var främst på avdelningen ”Hoppetossan” där de äldsta barnen (5-6 år) går. Där fick jag 

möjlighet att observera och ha uppföljande samtal med följande pedagoger: 

Ulla, förskollärare. 

Yasmin, barnskötare.  

Margareta, förskollärare. 

Lönnens förskola 

Lönnens förskola ligger i en gammal sekelskiftesfastighet med många olika rum. Det finns fyra 

avdelningar, två för yngre barn (1-3 år) och två för äldre (3-6 år).  

Jag vistades både bland de äldre på avdelningen ”Sälen” tillsammans med poolen och på 

avdelningen ”Rockan” där ett musikprojekt höll på att avslutas under perioden för studiens 

genomförande. 

Personalen på Rockan: 
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Katharina, förskollärare. 

Karin, förskollärare. 

Åsa, förskollärare. 

Nasrin, barnskötare. 

Tulpanens förskola 

Tulpanen tillhör ett annat rektorsområde än Solgården men är också ansluten till 

kvalitetspoolen. Upptagningsområdet är till viss del multietnisk men de flesta barn är 

svensktalande.  

På en av Tulpanens tre avdelningar, ”Skalbaggen”(1-2 år), där jag vistades, finns ett ljudrum 

som skapades i samband med projektet ”sinnena”. Jag mötte främst en pedagog, Stina, som 

rutinerat visade mig runt och förklarade att det förekommer många studiebesök där på grund av 

den speciella utformningen av miljöerna, dvs. bland annat ljudrummet. 

Kvalitetspoolen 

Med kvalitetspool betecknas en enhet bestående av tre pedagoger som roterar på alla de fem 

olika förskolornas avdelningar för att avlösa den ordinarie personalen under deras planeringstid 

ca en gång i månaden. På det sättet vistas poolens medarbetare på varje förskola en dag i veckan 

men då på olika avdelningar varje vecka. Under den dagen håller ”poolarna”, som de kallar sig 

själva, i en stor samling med levande musik på gitarr och elbas som ackompanjemang till 

allsång som innehåller olika typer av sånger och rörelselekar. Denna storsamling är alltså ett 

veckovis återkommande musikinslag på alla förskolor som ingick i studien. Ett typiskt upplägg 

av storsamlingen består av att alla barn kommer till en samlingslokal med sina pedagoger och 

sätter sig i en ring på golvet. Det börjar med en av deltagarna välkänd välkomstsång, sedan 

följer olika sånger med varierande typer av rörelser och dramatiseringar för att avslutas efter ca 

40 minuter med ett uttåg till sång. Gerdas, Hasses och Erikas kommentarer refererar i det 

följande oftast till denna typ av musikaktivitet. 

Pedagogerna i poolen har tidigare arbetat tillsammans på Solgården i många år innan de började 

med sitt nya uppdrag i januari 2014 och består av: 

Gerda, barnskötare. 

Hasse, förskollärare. 

Erika, förskollärare.   

Alla tre är mycket positiva inställda till sitt nya uppdrag och upplever många fördelar jämfört 

med sitt tidigare arbete i barngrupper. Förutom dessa tre ovan nämnda förskolor ingår två 

mindre enheter till området som besöks av kvalitetspoolen. Av praktiska skäl uteslöts dessa ur 

studien men förekommer indirekt i en del av personalens berättelser. 

Musikaktiviteter  

Musik med de yngsta 

Den vanligaste formen av musik i förskolan som visade sig i mina observationer och i samtalen 

(förutom ovan beskrivna storsamlingen) är sångsamlingen. Den sker ofta i samband med 

fruktstunden på förmiddagen, där barnen sitter i ring tillsammans med personalen och där det 

sjungs, oftast välbekanta barnvisor. Ibland används rekvisita i form av ”sångpåsar” eller 

”sångkort” som barnen får välja bland. I vissa fall förekommer rytminstrument som delas ut. 

Denna form av samling är enligt vad jag kunde observera och enligt informanternas utsagor, 

vanligast i småbarnsavdelningarna bland 1-3 åringar. En övergripande observation när det 
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gäller sångsamlingen är att det främst är pedagogerna som sjunger, ofta i ett relativt lågt tonläge 

och inte alltid i en gemensam tonart. Barnen deltar för det mesta enbart genom rörelser. 

Katharina: Och vi har haft våra traditionella sångsamlingar på morgonen där vi har använt sångkort 

och sångpåsar för att få med delaktigheten; och lite magiskt att stoppa ner sin hand och känna ”vad 

är det som kommer upp?” och att vi kan sjunga om den. Vi har hållit oss till sånger som har varit 

bekanta från början men byggt vidare på olika sånger... 

Att musicera med yngre barn är enligt mina observationer och även enligt det som pedagogerna 

berättar starkt förknippat med levande musik och de vuxnas sång. När det däremot musiceras 

med de äldre barnen presenteras musiken i större utsträckning genom medier. Att improvisera 

sånger för och med barnen är ett exempel för en typ av aktivitet som främst kommer de yngre 

barnen tillgodo. 

Hasse: Går in där [i musikrummet] alltså, sjunger en låt, hittar på en liten sång, om namnen, om 

barnen som är där, sjunger: [sjunger] ikväll blir det köttbullar, lala.  

Ackompanjerande sång till andra aktiviteter förekommer också och omnämns främst av 

pedagoger som anger själva att de har ett musikintresse. 

Hasse: Sen kan man alltid sjunga i gungorna, när man gungar barn, sjung! Alldeles utmärkt tillfälle 

att sjunga. Närsomhelst. 

Denna typ av sång, den så kallade spontansången, säger sig en del av pedagogerna också kunna 

observera bland barnen och är något som även jag har kunnat se i mina observationer. Främst 

förekom den på avdelningen ”Rockan” på Lönnens förskola där det vid tidpunkten för studien 

pågick ett musikprojekt. Där sjöng även personalen mycket som ackompanjemang till olika 

aktiviteter. 

Åsa: …de går och nynnar och plockar och när de sitter och bygger då hör vi att de sjunger på det vi 

har sjungit på. 

Personalen uppfattar alltså att barnen tar efter de vuxeninitierade aktiviteterna i det spontana 

uttrycket. 

Analys 

Både den traditionella sångsamlingen före maten och initierandet och uppmuntrandet av 

spontansång och improviserad sång kan tolkas som uttryck för en syn på musik som musiskt 

ämne. I en sådan ämnessyn läggs stor vikt vid barnens egen kultur, som spontansången är ett 

utav många möjliga uttryck för (Hanken & Johansen 2011). Men även den traditionsbärande 

effekten som Hanken och Johansen (2011) ser i den muntliga traderingen av en så kallad 

sångskatt, kan inordnas i denna ämnessyn. Sångsamlingens samlande och gemenskapande 

karaktär gör den även till en representant av synen på musik som trivselämne. Att sitta i en ring, 

vänta på sin tur med att få dra ett kort och att lära sig respektera andras val av sång bidrar till 

att barnen anpassas i sociala situationer, egenskaper som i förlängningen kan antas bidra till en 

trivsam social miljö för barn och vuxna, som är, enligt Hanken och Johansen (2011) ännu en 

viktig aspekt av musik som trivselämne.  

Musik och andra estetiska uttrycksformer 

Att musik förekommer ofta som kopplad till andra sinnen och annan estetisk verksamhet är 

något jag har kunnat observera och som nämns av flera informanter, här till exempel drama och 

motorik. 

Katharina: Vi har jobbat med rörelse, motorik. Använt färdig cd-skiva där man sjunger fram och 

dramatiserar för att leka hund, leka stork osv. för att få in motoriken där man ändå har musiken på. 
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En annan aktivitet som var vanlig bland förskolorna i studien, främst bland pedagoger som 

anger själva att de jobbar med musik, är att måla till musik. I exemplen nämns oftast klassisk 

musik och även här görs kopplingen till en helhetlig sinnesupplevelse. 

Katharina: Vi har målat, och då har vi målat med musik på. Och spelat olika sorters musik. Det har 

varit lyssna på havet, kanske, som brusande vågor…vi har haft sånger som handlar om båtar som 

guppar på vattnet på olika sätt. Så att man förstärker sinnena…samtidigt som jag målar har vi tittat 

på bild så att jag har sett havet men också hört havet för att ge en konkret upplevelse. 

Reggio Emilia-pedagogiken nämns också som en faktor för inkluderandet av olika 

uttrycksformer i arbetet med musik. 

Åsa: Alltså vi jobbar ju enligt Reggio Emilia det där att det finns 100 språk och man kan lära sig av 

alla. Vi ville lyfta fram musiken tillsammans med skapandet som när vi har målat och vi har gjort 

ett litet drama med musik så att vi får in allting. 

Musik är alltså enligt informanten ett av de 100 språken som barn enligt Reggio Emilia-

pedagogiken har till sitt förfogande för att kunna uttrycka sig. 

Analys 

Kopplingen av musik till andra estetiska uttrycksformer och tankar kring stimuleringen av alla 

sinnen kan tydligt ses i samband med reformpedagogiska idéer, där även Reggio Emilia-

pedagogiken hör hemma. Musik betraktas i detta sammanhang som ett estetiskt ämne som 

Hanken och Johansen (2011) karakteriserar som en ämnessyn där erfarenheten av världen med 

hjälp av sinnena står i fokus. Men självskrivet kan denna form av musikaktiviteter även 

återfinnas i synen på musik som ett musiskt ämne och i dess historiska bakgrund i den antika 

traditionen där musik var tätt sammanlänkad med dans, teater och gymnastik (Hanken & 

Johansen 2011). Förutom det kan man även tolka t.ex. målningen till musik som ett sätt att få 

fram uttryck. Det, tillsammans med att det musiska anses med fördel vara en 

ämnesövergripande uttrycksform (Hanken & Johansen 2011) blir därmed ämnessynen på musik 

som musiskt ämne en tydlig inriktning för de observerade musikaktiviteter som är kopplade till 

andra estetiska uttrycksformer.  

Lek och dans 

Lekar som kan kopplas till musik och rörelse förekom vid ett antal tillfällen eller beskrivs av 

informanter. Exempel för det är ”dansstopp” och ”katt och råtta” som främst lektes med äldre 

barn. I nedanstående exempel framhävs att det är barnen som önskar den typen av aktiviteter 

för att de uppskattar det. 

Margareta: Ja, barnen vill ju dansa och spela. Och då är det ju populärmusik som vi har då. Vi har 

ju lite skivor med sådär gamla melodifestivalensånger och sånt och det älskar de ju så att de kan 

dansa till. Och sen så kan vi göra att de ska dansa och sen stoppa, såna där lekar, det tycker de ju är 

jättekul. 

Dans till inspelad musik och musikvideos nämns också som en aktivitet som barnen tar initiativ 

till. 

Ulla: Vi har ju några stycken som älskar musik och som tittar på musikvideos och dansar till […]då 

bläddrar barnen fram till det de gillar och dansar och grejar. 

Lena: Då initierar barnen själva? 

Ulla: Just den typen av aktivitet. 

”Ljudlek” är en aktivitet som ingick i erbjudandet ”musiklek” som poolen introducerade när de 

började med sitt nya uppdrag och skulle testa hur väl olika typer av aktiviteter togs emot. 

Förutom musiklek nämns mattelek, rörelselek och drama.  

Erika: […]…vi har haft ljudlek där de har fått blunda och känna igen ljud… 
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Lena: Olika instrument eller? 

Erika: Klippa i ett papper, alltså såna saker sen har vi gjort saker…en lek som Hasse gör. Harar, 

björnar, möss. Där han plingar på pianot i olika [tonhöjd] så är det olika som rör sig. 

Ämnet ”musiklek” består alltså främst av barnens aktiva lyssnande i lekfull form.  

Analys 

Leken och dansen kan på liknande sätt som ovannämnda kombination av estetiska 

uttrycksformer kopplas till musik som ett musiskt ämne. I de nämnda exemplen förekommer 

rörelse till musik, lekfull musiklyssning eller ljudrelaterade uppmärksamhetslekar. Att utveckla 

uppmärksamheten kring ljud och musik skulle även kunna relateras till en ämnessyn på musik 

som kunskapsämne, även om fokus inte ligger på konkret kunskap om musik i termer av 

notläsning eller satslära (se Hanken & Johansen 2011) kan man ändå betrakta färdigheter i att 

skilja mellan olika ljud och kunna kategorisera dessa, som kunskap om musik. Det som också 

kommer fram är denna typ av lek är vanligare bland äldre barn och att de gärna tar initiativ till 

aktiviteterna själva. 

Instrumentspel och mikrofonsång 

En aktivitet som jag inte har observerat utan bara fått ta del av genom informanternas berättelser 

är spel på trumset som leddes av en av poolens pedagoger, Hasse. Detta är inget han själv berör 

utan som nämndes av hans kollegors. 

Erika: […]Hasse brukar ju…nu har han inte sitt trumset här men han har ett trumset som brukar stå 

på scenen här annars och då vet jag att de har tränat mycket på att slå…en och båda på trummorna 

och så…det håller han ju på med mycket. 

Även mikrofonsång är del av musikaktiviteterna som poolen arbetar med. 

Erika: Sen har vi jobbar en hel del med mikrofonsång. Och det kommer ju in nu igen här fram på 

vårkanten här. Att det är på sångsamlingen några som vill sjunga en sång i mikrofonen. Sen brukar 

det landa i de här sommaravslutningarna. 

Att sjunga en sång i mikrofon under sångsamling och sommaravslutning blir alltså något som 

barnen får välja och som vissa gärna vill göra.  

Analys 

Att inkludera instrumentspel och mikrofonsång som musikaktiviteter kan ha en bakgrund i en 

syn på musik som färdighetsämne som har en lång tradition inom barnfostran (Hanken & 

Johansen 2011). Ser man musik som ett färdighetsämne läggs vikt vid att lära sig spela eller 

sjunga på en viss nivå och att öva sig i det anses vara viktigt. Vid närmare undersökning 

framträder dock även andra faktorer i samband med instrumentalspel och mikrofonsång som 

snarare berör barnens personlighetsutveckling och förberedelse för skola och livet efter 

förskoltiden (jämför exv. avsnittet kompetenta barn). Dessa aspekter kan då även tolkas som 

att de är grundade i en ämnessyn på musik som musisk ämne med dess fokus på barns 

uttrycksbehov (se Hanken och Johansen 2011) men även i hög grad på synen på musik som 

trivselämne, som har en tydlig inriktning på att förbereda individen på att passa in i sociala 

situationer.  

Syntes: Musikaktiviteter 
Här kopplas de i förra analyssteget framkomna ämnessynen på musik till möjliga 

utgångspunkter till didaktiskt tänkande som kan ligga till grund för dessa syn. Detta för att 

distansera analysen ännu ett steg från den praktiska verksamheten (processnivån, se avsnitt 

didaktik) till en abstraktare nivå där en didaktisk analys kan ske (de grundläggande didaktiska 

strukturernas nivå, ebd.). Ämnessynerna på musik som musiskt, respektive trivselämne, som 

visar sig mest i de ovan analyserade musikaktiviteterna, kan kopplas till en rad olika 
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utgångspunkter för didaktiskt tänkande. Till viss del skulle man kunna referera till ett didaktiskt 

tänkande med målen som utgångspunkt eftersom aspekter som social träning, turtagning, etc. 

finns representerade som mål i förskolans läroplan (Hanken & Johansen 2011). Även 

reformpedagogiska tankegångar som enligt Hanken och Johansen (2011) ställer eleven i 

centrum för didaktiskt tänkande återfinns i aktiviteter som sångsamlingar men kanske främst i 

animerandet och inspirerandet till barnens spontansång. Spontansången kan kategoriseras som 

en aktivitetsform utifrån barns egna intressen och naturliga egenskaper och bidrar genom 

”upplevelse” till den eftersträvade helhetliga utvecklingen som är viktiga aspekter i ett 

didaktiskt utgångsläge med eleven i centrum. Man skulle även kunna anlägga det som Hanken 

och Johansen (2011) kallar för bildningsteoretiskt perspektiv: Genom bildning ska individen 

erfara och förstå sin kulturella kontext där en gemensam sångskatt skulle kunna representera 

delar av barnens kultur. Att kunna sitta still i en ring och vänta på sin tur är dessutom en 

avgörande förutsättning för anpassningen av barnen till samhället idag och kan därför indirekt 

också kopplas till ett bildningsteoretiskt perspektiv. 

Att länka samman musik med andra former av (estetiska) aktiviteter finns rotad i det didaktiska 

tänkandet som har eleven i centrum. Allsidigheten i barnens utveckling genom 

ämnesövergripande arbete, där stor vikt läggs vid barnens egenaktivitet, är tankar som finns 

bland många reformpedagogiska inriktningar (Hanken & Johansen 2011). Konstnärlig 

verksamhet, som representeras av musik, bild eller dans, kan ses som en kontrast till det 

intellektuella som enligt den elevcentrerade synen på didaktik inte ska ta överhand i barnens 

fostran. 

Att barnets intresse ska styra undervisningens innehåll, något som kommer fram på flera ställen 

i resultatet, återfinns enligt Hanken och Johansen (2011) också i utgångspunkten för didaktiskt 

tänkande med eleven i centrum. Men även det bildningsteoretiska perspektivet kan tillämpas i 

detta sammanhang. Att lära sig mer om ett fenomen som musik kan anses ingå i en helhetlig 

bildning och även musikrelaterade aktiviteter som dans, anses inom bildningsteorin som 

personlighetsutvecklande (se Hanken & Johansen 2011). De av informanterna beskrivna 

aktiviteterna som finns representerade i denna kategori innehåller i mindre grad fritt skapande 

utan är kanske något målinriktade, även om det handlar om lekfulla processer. Därmed kan ett 

aktivt användande av musik som det beskrivs av intervjupersonerna anses närma sig en typ av 

kategoriell bildning enligt Klafki (Klafki 1959/1983 refererad i Hanken & Johansen 2011) som 

förespråkar ett växelspel mellan aktivitet och lärostoff. Fokus på aktiviteter, som t.ex. övning i 

instrumentspel, återfinns i didaktiska tankar grundade i ett bildningsteoretiskt perspektiv. Att ta 

till sig musiken i sig kan, enligt Hanken och Johansens (2011) tolkning av detta didaktiska 

utgångsläge, ha en bildande effekt på barnen.  

Pedagogiska perspektiv och val  

Miljö 

På två ställen har det skapats musikrum/musikhörn utifrån att musiken var del av ett 

projekt/tema. Utformningen av miljön verkar vara en stor del av förskolornas medvetna arbete. 

Stina: Ja, och miljöerna spelar ju en viktig roll som vi jobbar mycket med  

Vidare förklaras utifrån vilka tankar miljöerna skapas:  

Stina: Ja, vi jobbar ju utifrån projektet. Så här är det känsel och liksom de olika delarna. Sen finns 

det ju andra saker i miljöerna som inte riktigt finns i projektet som man vill ha med. Och sen ska det 

ju vara att barnen själva ska kunna utforska, undersöka, testa… 

På ett annat ställe framhävs att miljön har anpassats till att passa projektets tema: 
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Katharina: Vi har också skapat musikhörnan som vi har där med olika rytminstrument och som de 

hela tiden i den fria leken eller hur man ska kalla det under dagen kan plocka med sig bjällror och 

man kan slå med maracas, man kan använda trummorna självvalt. 

Inredningen och utformningen av miljöer sker i vissa fall tillsammans med barnen.  

Stina: Vi tittade mycket på nätet, olika bloggar. Sen gör vi ju allting när barnen är med. Det är inte 

så att ”oj, nu har det kommit något nytt” utan de är med liksom. Barnen utvärderar ju direkt vad som 

är bra, vad som funkar och vad vi bygger vidare på…  

Inspirationen kom bl.a. genom att läsa olika bloggar. 

Analys 

På de två avdelningar som hade en speciellt utformad miljö som var anpassad till 

musikaktiviteter framhävdes miljöns betydelse för hur barnen kunde agera. Intressant var att 

det i båda fallen handlade om småbarnsavdelningar. Som det framgår i introduktionen om 

Reggio Emilia-pedagogiken (se s.8) så har miljön rollen som den ”tredje pedagogen” och 

eftersom förskolorna arbetar utifrån Reggio-tankarna är det en viktig del i förklaringen, varför 

det läggs stor fokus på utformandet av miljöerna. Möjligheterna till barnens utforskande och 

undersökande på eget initiativ som musikmiljöerna ger enligt pedagogerna kan återigen tolkas 

utifrån synen på musik som musisk ämne där spontaneitet och kreativitet är två av nyckelorden 

som nämns av Hanken och Johansen (2011). Genom att självvald musicera kan barnen 

kommunicera med hjälp av sina egna kulturella uttryck. Att barnen är med och utformar 

miljöerna och ”utvärderar direkt”, som informanten Stina säger, ingår i den barnsyn som finns 

representerad i Reggio Emilia-pedagogiken som representerar i stora delar en musisk ämnessyn 

på musik (se ovan). 

Initiativ 

Det som visade sig på de förskolor som bedrev ett mer uttalat arbete med musik var att dessa 

hade ”projekt” som på olika sätt innehöll musik. På det ena stället var projektet helt enkelt 

”musik” och på det andra ”sinnena”. Därför hade det bl.a. skapats ett ljudrum (se ovan) för att 

återkoppla till hörseln. 

Så beskriver en informant hur ett projekt kan initieras: 

Katharina: …när barnen har kommit in i gruppen så har vi försökt att lära känna barnen och tittat på 

vad de var intresserade och nyfikna av. Och nu i höstas när vi skolat in barnen så märkte vi att när 

de var ledsna och tyckte det var jobbigt att bli lämnade så hjälpte det när vi sjöng. Det var så det 

började. Det var vi som gick och sjöng och gnolade på sånger och melodier och då fick man leenden 

och man fick reaktioner på att de blev trygga och de tystnade och man märkte liksom att musik 

kanske är ett gemensamt projektämne att anamma. 

I ett projekt är målet att projektets tema ska genomsyra hela verksamheten.  

Katharina: Det är där vi ska jobba för, att vårt projekt ska leva hela dagen och inte bara i aktiviteterna. 

Men det vi har gjort i aktiviteterna ser vi ju kommer igen under dagen så på olika sätt. Just nu har vi 

vanliga ballonger då får du ju in färglära och formlära och olika material som kommer in på olika 

sätt. 

En term som används ofta i beskrivningen av den projektbaserade pedagogiska verksamheten, 

men även i andra sammanhang, är att ”utforska”. Pedagogerna beskriver att de sällan har en 

färdig målbild eller ett specifikt innehåll som barnen ska lära sig utan att de istället låter barnen 

styra vad som händer.  

Stina: Vi är ju här mycket [i ljudrummet] och kanske introducerar nytt material ibland så får de 

utforska. Vi har ju ingen färdig bild av vad som ska hända utan vi presenterar material och så får 

man se vad barnen gör med materialet då […]ingen färdig bild liksom ”det här ska vi lära ut” så 

jobbar vi inte, utan tillsammans med barnen. Det kan hända att vi stöter på saker som inte vi heller 

vet utan då får vi tillsammans med barnen forska och ta reda på saker och ting…de yngre får man 
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ju ta mycket på kroppsspråk och man får presentera och se vart intresse finns. Med de äldre är det 

ju mer deras frågor som gör… 

Analys 

Att arbeta i projektform kan också återfinnas som en del av Reggio Emilia-pedagogiken med 

målet att skapa levande sammanhang i vilka barnen inbjuds till att utforska och lösa problem. 

Även här kan man observera ett ämnesövergripande tankesätt, som det förespråkas inom synen 

på musik som musisk ämne, i och med att projektets tema ska genomsyra hela verksamheten 

med alla dess olika aktiviteter. Det är barnens intresse och nyfikenhet och pedagogernas 

lyhördhet inför barnens initiativ som styr val av tema.  

Kultur och tradition 

Jul- och Luciatraditionen är starkt förknippade med musikaktiviteter. 

Margareta: Sen kan man ju sjunga till jul, då blir det ju mera. De här traditionella julvisorna för vi 

har ju oftast ett traditionellt luciatåg, då blir det ju mer att man övar in lite sånger. Sen är det ju alltid 

roligt när det kommer in nåt nytt. 

Katharina: Vi har dansat kring julgranen och haft musik på, så att man har fått in musik på olika sätt. 

Vi hade julmusik på när vi bakade pepparkakor, [de] traditionella julsångerna. 

Att lyssna på och röra sig till musik från andra kulturer, till exempel traditionell arabisk musik 

eller populärmusik på arabiska, är en annan aspekt av att förhålla sig till olika kulturer och 

traditioner. 

Katharina: [vi har] tagit in arabisk musik för att dansa till den för att vi har fyra/fem barn med 

arabiskt talande bakgrund så att man möter lite annan [musik]. Dels för att stärka deras identitet men 

också för att vi andra ska få anamma arabisk musik. Vi har X [praktikant] just nu som har romani 

som modersmål, så vi sa att vi skulle få in den musiken lite så att man får möta lite olika kulturer. 

Att vi få in det ifrån läroplan också, att vi anammar kultur… 

På en av avdelningarna med 5/6-åringar berättar arabiskt talande Yasmin om hur barnen med 

olika språklig bakgrund gemensamt upptäcker det som hon kallar ”annan” musik, nämligen 

arabisk musik. 

Yasmin: Vi sjunger, vi lyssnar på musik. De tycker om att lyssna på musik. Det finns barn som vill 

lyssna på annan musik, annan tradition. Det finns några som pratar arabiska, som är mitt språk, och 

ibland hör vi på arabisk musik. Och de andra, de vill! Det är ny musik.  

Lena: Vad händer då när ni lyssnar på t.ex. arabisk musik? Rör barnen sig till musiken? 

Yasmin: Ja visst. Mycket. De dansar.  

Lena: Och de arabisk talande barn, sjunger de med? 

Yasmin: Ja visst, ja. Och de kan dansa arabisk dans till. Och de andra barnen lär sig och tittar: ”Oh 

vad fint, jag vill dansa!” 

Enligt henne är alla barn, oavsett modersmål, positivt inställd till den arabiska musiken hon 

tagit med till förskolan. 

Analys 

Att sjunga julsånger och genomföra ett traditionellt luciatåg är musikaktiviteter som starkast 

kan förknippas med en ämnessyn på musik som trivselämne. Genom att ha en gemensam 

kulturell grund skapas en känsla av samhörighet och det förmedlas kulturella koder som behövs 

för individens anpassning till sociala situationer (Hanken & Johansen 2011). Trivseln kan 

dessutom sägas sprida sig till närmiljön eftersom exempelvis luciatågen ofta innebär att barnens 

nära och kära blir inbjudna till förskolan och då tar del av den sociala trivselsituationen. 

Samtidigt finns synen på musik som musisk ämne representerad i det gemensamma sjungandet 

av jul- och luciasånger i och med att ett traditionellt kulturarv traderas, oftast på ett 

gehörsbaserat sätt. Enligt Hanken och Johansen (2011) är den traditionsbärande aspekt en del 
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av ämnessynen på musik som musiskt ämne. Förutom jul och luciafirandet finns lyssnandet och 

dansandet till musik från olika kulturer med under denna rubrik och kan även den förstås som 

en del av synen på musik som trivselämne i och med att en möjlig effekt av kontakten med 

musik från olika kulturer kan vara en större öppenhet och tolerans mot olikheter som har 

positiva effekter för det sociala klimatet, en viktig egenskap av musik som trivselämne enligt 

Hanken och Johansen (2011). 

Syntes: pedagogiska perspektiv och val 
Eftersom miljön som den ”tredje pedagogen” är en viktig faktor i Reggio Emilia-pedagogiken 

(se avsnitt Reggio Emilia-pedagogiken), som även är representant för en reformpedagogisk 

barnsyn, kan informanternas resonemang kring miljöernas utformning kopplas till ett didaktiskt 

tänkande som sätter eleven i centrum (Hanken och Johansen 2011). Barnets intresse som motor 

speglas även i uttalanden som att ”…barnen utvärderar ju direkt, vad som är bra, vad som 

funkar och vad vi bygger vidare på…”(s.24), m.a.o. om inte barn tar till sig miljön så ändras 

den i en gemensam process utifrån barnens önskemål. Där framhävs också att musik sätts in i 

ett sammanhang och integreras i lärandeprocesser som innehåller helt andra aspekter, t.ex. 

form- och färglära (s.25), som då också pekar på en musisk syn på musikämnet, och därmed ett 

elevcentrerat didaktiskt perspektiv. Miljöerna ska inbjuda till att utforska och upptäcka. Dessa 

tankar kan även kopplas till didaktiskt tänkande med basämnet som utgångspunkt där enligt 

Hanken och Johansen (2011) barns lärande liknas till forskarens tillvägagångssätt som 

inkluderar upptäckandet och intuitivt tänkande, som en stimulerande miljö möjligen ger upphov 

till. Detta blir tydligt i avsnittet initiativ (se ovan) där bland annat barnens intresse och 

nyfikenhet lyfts fram, något som också kan kopplas till allmändidaktiska tankar i förskolan 

(Pramling Samuelsson m.fl. 2013). På många sätt framstår dock det vetenskapliga synsättet som 

präglar basämnet som didaktiskt utgångsläge enligt Hanken och Johansen (2011), som en 

motsats till musik som musisk ämne och därmed med ett elevcentrerat didaktiskt perspektiv, 

eftersom det ställer sig kritiskt till att kunna lära annat genom musik och förespråkar en 

orientering mot uttalade konstnärliga innehåll. Inom den musiska ämnessynen med sitt 

elevcentrerade perspektiv läggs däremot inget större vikt vid musiken i sig utan musik är främst 

ett medel till uttryck bland många andra. Att arbeta mot att erbjuda mångfaldiga 

kulturupplevelser, som sker delvis genom att lyssna på musik på olika språk och från olika 

kulturområden, är även del av läroplanen och kan på det sättet förstås som en didaktisk syn med 

målen som utgångspunkt (Hanken & Johansen 2011). Det skulle även kunna tolkas som att den 

kritiska didaktiken är utgångsläge för didaktiskt tänkande (Hanken & Johansen 2011) när det 

kommer till mångkulturen om man väljer att betrakta möjliga positiva effekter som större 

tolerans och öppenhet gentemot nya influenser, som den typen av musikaktiviteter skulle kunna 

medföra, som ett sätt att förändra samhället till det bättre och för att frigöra individen.  

Legitimering och argumentering för användningen av musik 

Glädje och gemenskap 

Glädje och gemenskap är två av de vanligaste aspekterna som tillskrivs musikaktiviteterna och 

som framhävs av nästan alla pedagoger jag har pratat med. 

Margareta: Ja, de får ju glädje, de får höra musik, de får göra något tillsammans. Så visst får de ut 

nånting av det också. 

Erika: Alltså det är ju glädje, känner jag. Det är väl den stora upplevelsen. Det är glädje och det är 

för alla. Det passar alla. 

Musik nämns också som en aktivitet som kan hjälpa till att integrera barn med särskilda 

behov i gruppen. 

Ulla: Vi har ju barn som vi har särskilt stöd för och då sitter vi ganska mycket vid datorn. Då finns 

det ett program som heter ”busigt lärande” och då finns det lite animerade sånger som imse vimse, 
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huvud axlar osv. Och när det barnet tittar och sjunger till det så är det många andra som kommer till, 

står på mattan bredvid så blir det lite gemenskap då. Alltså om man tänker musik som nån annan 

spelar. 

Musikaktiviteter har för många av pedagogerna inget specifikt mål.  

Karin: Det är inte nåt mål utan det är processen i sig som är intressant att se. Och så tror vi ju att det 

är bra för barnen med mycket musik. Jag tror att det blir en positiv inverkan, de är glada och 

harmoniska, man mår bra av musik. Det är min uppfattning. Det tillför mycket. 

Istället anses musiken ingå i en process som anses vara positiv för både barnen och den 

pedagogiska verksamheten. 

Analys 

Att musikaktiviteter sprider glädje och bidrar till en gemenskap är tankar som återfinns tydligt 

i synen på musik som trivselämne och är med råge den vanligaste motivationen för arbetet med 

musik som nämns av informanterna och som även tidigare forskning visar (Ehrlin 2012). Anser 

man musik vara ett trivselämne är främsta målet med gemensam sång eller annan 

musikverksamhet att skapa en bra social miljö (Hanken & Johansen 2011) och musik får 

därmed ett nyttovärde som social katalysator. Musiken kan även ha betydelse för den enskildes 

psyko-sociala välbefinnande, eftersom barnen blir ”harmoniska” och ”mår bra” av musik. Detta 

kan utöver trivselaspekten även vara uttryck för en syn på musik som musiskt ämne som enligt 

Hanken och Johansen (2011) har individens helhetliga personlighetsutveckling i fokus. En 

uttalad syn på musik som trivselämne har som möjlig konsekvens en frånvaro av krav på 

prestation eller kvalitet, något som belyses i diskussionen. 

Kompetenta barn 

En aspekt av att ha arbetat mer uttalat med musik som uppmärksammas av personalen är 

utvecklingen i hanterandet av instrumenten. 

Stina: De har ju fått mer finess. Inte det där att det ska låta så mycket som möjligt utan de är mer 

försiktiga med instrumenten. Och man börjar uppmärksamma sånger… 

Musiken kan enligt vissa pedagoger även vara positiva för individens personliga utveckling och 

ge godare förutsättningar för hela livet. 

Hasse: När man har ett trumset att ta upp barn på så kan det tysta barnet som sällan säger nånting ha 

en förmåga att explodera bakom trummorna ibland. Och det utåtagerande barnet, som har mycket 

att göra så att säga, de kan många gånger försöka att få kontroll på trummorna istället och vara 

försiktig på nåt sätt. 

Också förebildsfunktionen är något som en del pedagoger reflekterar kring. De upplever att 

musiken kan ha positiva effekter för barn som kan ha svårt för att bli delaktiga i andra 

sammanhang och menar att detta kan ha betydelse för barnens liv även utanför förskolan. 

Hasse: Jag tror att det är jätteviktigt att de får se att man kan spela…det var en kille igår som satt 

med en pappkartongsgitarr. […] han hade en pappkartong med ritade strängar, då hade han fått hjälp, 

då satt han mellan Gerda och mig. Den killen har inte jättelätt att koncentrera sig, han sticker åt 

höger när en ska till vänster. Men han sitter och hans händer går [härmar gitarrspel] och hans huvud 

går [nickar i takt] och foten går och han spelar verkligen. Och det håller på 25-30 minuter, klockrent, 

så tar han sin gitarr, så går han. Det är ju underbart alltså. Och då leker jag på nåt sätt med tanken 

att ”ja, kanske han vill fortsätta att spela. Och ha roligt med det” 

Barns olika förutsättningar när det gäller musikaktiviteter och musikens sociala aspekt kommer 

fram i följande reflektion: 

Ulla: Sen tycker ju inte alla om att synas och höras av barnen. Vissa lekar behöver man träna sig 

mer i, ja, vill man inte så kan man i alla fall stå upp om det är en grej man ska stå upp och inte sitta 

ner respektlöst. För att det smittar så. Men man kanske inte kan kräva att de ska delta med liv och 
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lust om man inte har velat det sen man var liten när det är lite jobbigt. Men man kanske ändå får en 

upplevelse att sitta och lyssna, att det är lite mysigt och så, jag vet inte.  

Erika berättar med stort engagemang om en enskild händelse som har gjort intryck på både 

pedagogerna i poolen och den ordinarie personalen. Därför återges ett längre stycke som 

uttrycker många tankar kring musikens potential.  

Erika: Alltså, man vill ju lyfta alla styrkor hos barn, man vill ju få den här naturliga…att vilja stå 

lite centrum…att våga sjunga. För barn är det ju så naturligt men nånstans på vägen försvinner ju 

det där. De ska liksom fortsätta med det och tycka att det är roligt. Och sen att man kan stå inför sin 

klass och prata. Mycket av det handlar om att man ska bygga för hela livet liksom. […]Vi har väldigt 

många barn som har lite svårigheter i grupper. Som tar jättefin plats just på sångsamlingar på ett 

väldigt positivt sätt. Vi har barn på vissa förskolor som bara far runt och som inte kan hitta en 

sysselsättning nån längre tid eller som alltid måste försöka störa men som kan sitta under en 

sångsamling bredvid Hasse med en pappgitarr i 30 minuter och stampa takten. Och de ordinarie 

personalen får tårar i ögonen ”vi måste filma, vi måste visa föräldrarna, det här är fantastiskt”. Så 

många passar det här. De barnen blir också väldigt starka av att sjunga i den här mikrofonen, för de 

gör ofta det. Det finns en sån känsla för musik och rytmik hos många barn. […] Det stärker, vi 

upplever att musik stärker många…får ett barn en positiv uppmärksamhet från andra barn och vuxna, 

då sprids ju den också. Man får en lite högre status bland sina kamrater att man klarar av vissa andra 

bitar 

Här finns bland annat en förklaring till varför poolen jobbar med mikrofonsång, som nämndes 

ovan (jmf. Musikaktiviteter). Det framhävs att barn med svårigheter att passa in i andra sociala 

sammanhang kan få positiv respons och högre social status genom att prestera bra i samband 

med musikaktiviteter och detta anses bidra till att ”stärka” barnen. 

Analys 

Under den här rubriken finns ett antal olika argumentationer för arbetet av musik som berör 

olika ämnessyn. Exempel på synen på musik som färdighetsämne kan ses i uttalandet om att 

barn utvecklar mer ”finess” i hanteringen av instrument, de utvecklar färdigheter i vilka olika 

sorts ljud som är möjliga att producera och de har fått genom att ”öva” sig redskap att välja, 

vilken typ av ljud de vill frambringa, något som ingår i färdighetsämne efter Hanken och 

Johansen (2011). Det ska i det sammanhangen tas i beaktning att en viktig faktor i att barnen 

inte bara vill ” låta så mycket som möjligt” (s.28) är att de kan ha lärt sig, exempelvis genom 

pedagogernas positiva förstärkning av önskat beteende, vilka ljud som är socialt accepterade. 

Detta skulle kunna leda tankarna på en syn på musik som trivselämne med sitt fokus på en 

trivsam miljö och social anpassning (Hanken & Johansen 2011) snarare än att utvecklandet av 

färdigheter är i fokus. Musik, som när barnen lär sig trumspel, kan också vara uttrycksmedel 

för känslor och motsvarar då en syn på musik som musisk ämne där barns egna 

uttrycksmöjligheter är centrala. Att agera förebild, på så vis eventuellt inspirera barn till att 

själva börja spela instrument och då berika deras liv, har kopplingar till en syn på musik som 

estetiskt ämne där musikupplevelsen enligt Hanken och Johansen (2011) ska bidra till att erfara 

världen med hjälp av sinnena, men även här kan man se aspekter från musik som musisk ämne 

med sitt fokus på att erbjuda upplevelser och få fram utryck. 

Läroplanen 

Att ”få in” aspekter ur läroplanen är ett vanligt förekommande uttryck.   

Katharina: Det finns ju ett lotusschema. Där skriver man ett område man har i mitten, i en cirkel. 

Och där skriver man musik. O sen så kan man liksom se till så att hela läroplanen kommer in. Och 

då kan man titta aha, men de här områden de har vi inte fått in riktigt. Och hur ska vi få med de från 

läroplanen också i vårt musikprojekt? För att få in då matematik och teknik men också musik så öste 

och hällde och mätte och tog såna områden vi såg att barnen var intresserade av. 

Delaktighet är en annan viktig aspekt av musikaktiviteter som framhävs, även i relation till 

läroplanen. 
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Erika: Vi har pratat om det här ganska mycket om det här, varför gör vi och för vem gör vi…att bli 

underhållen och få glädje av musik i form av en konsertupplevelse, det är också en upplevelse som 

är bra att ha. Men om man tittar på läroplan, där handlar det om barns delaktighet och att de ska 

uppleva med alla sina sinnen. Och då känns det viktigt att det här är nåt de kan delta i och inte bara 

vila sig till ro i utan att de ska vara delaktiga. 

Här skiljs det mellan upplevelsen av en konsert och att delta aktiv i musiken med t.ex. sång. 

Analys 

Det råder en stor medvetenhet kring läroplanens innehåll bland många av pedagogerna i studien 

och det strävas efter att inkludera alla aspekter i samtliga aktiviteter, ibland med hjälp av det så 

kallade ”lotusschemat” (se ovan).  När det kommer till musik kan ämnessynen variera utifrån 

vad som krävs av den i stunden för att uppfylla läroplanens krav och musik framstår främst som 

ett medel till att lära sig annat. Därmed anser jag det svårt att applicera en specifik ämnessyn 

på läroplanstänkandet.  

Ett universellt språk 

Musik kan även ha en funktion som övervinnare av språkbarriärer. 

Gerda: Sen är det ju olika för olika barn men en stor del är ju att musiken är internationell. Alltså 

alla förstår, även om man har ett väldigt dåligt svenskt språk eller har kommit till Sverige alldeles 

nyligen, musiken kan man liksom mötas i alla på ungefär samma villkor. Även om man inte kan 

orden så kan man tillgodogöra sig och man kan delta med rörelser. Och det är väldigt viktigt känner 

jag […]vi har ju förmånen att se olika förskolor och väldigt olika grupper. Och där kan man väldigt 

klart se hur…alltså barngrupper som är ganska svåra att få kontakt med och engagera annars, kanske 

på grund av att de har ett för dåligt språk och är för många som har de svårigheter, så är det stor 

skillnad på hur de sångsamlingarna blir och hur det är med barn som kanske har alla förutsättningar 

att förstå allt man säger och höra. Man får alltid ett väldigt gensvar där det är bara sången som 

förenar kanske. 

Att musik är en enkel väg för att skapa en gemensam grund och för att jämna ut språkskillnader 

och som är ett sätt att ”fånga” barnen är ett argument som nämns av flera pedagoger. 

Åsa: Men att när man får in det [musik] i verksamheten rent överlag såhär hela tiden så ger det så 

mycket. Rent socialt och språkligt och allt det är tack vare musiken. Och det är en så enkel grej. 

Även om vi har fastnat kanske med projektet med att gå vidare så är musiken och sången så himla 

lätta att fånga barnen med, det är ju det. 

Hasse: Det är nåt med musik som skapar en gemenskap och delaktighet som är väldigt enkel, en 

genväg. Jag är lat, jag tror jag gillar det alltså. Det är jobbigare att nå ut till många barn med färg 

och samlas kring nånting,…det här är enkelt. 

Analys 

Musikens funktion som språkutvecklande och framförallt som en minsta gemensamma 

nämnare att mötas kring oberoende av modersmålet, framhävs av många informanter. Mötet 

genom musicerandet, oavsett bakgrund, kan relateras till musik som trivselämne där det sociala 

och gemenskapande framhävs (Hanken & Johansen 2011). Musikens språkfrämjande effekt kan 

eventuellt placeras i kontext där musik betraktas som ett färdighetsämne, även om inte den 

musikaliska färdigheten i att spela t.ex. ett instrument står i fokus. Trots det handlar det, i det 

som informanterna framställer, om att utveckla en musikrelaterad färdighet, nämligen att lära 

sig ett språk, genom att öva in t.ex. sånger som utvecklar ordförståelse och ordförråd. Den 

kommunikativa effekten av musik är också något som framhävs i musik som musiskt ämne 

(Hanken & Johansen 2011) och att utveckla ett språk kan anses ingå i det man kan kalla 

helhetlig personlighetsutveckling, som är i fokus för denna ämnessyn. Kopplingen mellan 

musik och språk är dessutom av ämnesövergripande karaktär, ännu en viktig aspekt när musik 

betraktas som ett musiskt ämne enligt Hanken och Johansens (2011) tolkning. 
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Syntes: Legitimering av musik 
De tre mest framträdande ämnessyner i legitimeringen av musikaktiviteter är musik som 

trivselämne, musisk ämne och till viss del färdighetsämne. Även läroplanens mål nämns som 

ett argument för musikens funktion och roll i verksamheten. Därmed omfattas ett flertal 

utgångspunkter för didaktiskt tänkande i detta avsnitt. Som redan tidigare nämnts är musik som 

musiskt ämne starkt förknippat med en elevcentrerad, reformpedagogisk utgångspunkt för det 

didaktiska tänkandet. Den i denna inriktning eftersträvade goda kontakten mellan skola och 

närmiljö, fokus på lärandets sociala dimensioner och vikten av en stimulerande (och därmed 

trivsam) lärandemiljö (Hanken & Johansen 2011) kan relateras till en syn på musik som 

trivselämne samtidigt som många aspekter av den elevcentrerade utgångspunkten även speglas 

i musik som musiskt ämne. Exempelvis det aktiva utforskandet av instrument och 

ämnesövergripande undervisning (exv. inkluderandet av olika läroplansaspekter, 

språkinlärning) med sin helhetssyn på lärande är typiska för ett elevcentrerad didaktiskt 

perspektiv. Musik som färdighetsämne faller snarare under ett bildningsteoretiskt didaktiskt 

perspektiv eftersom bildning, enligt Hanken och Johansens mening, kan ske i aktiviteterna 

kopplade till lärande, till exempel i det övningsinriktade utförandet av musikaktiviteter. Till sist 

kan orienteringen mot läroplanen tyda på ett didaktiskt tänkande med målen som utgångspunkt 

som baserar på mål-medel- modellen som lanserades av amerikanen Tyler (1949 refererad i 

Hanken & Johansen 2011). Ett målinriktat perspektiv ska ge lärarna medel till att kunna 

genomföra effektiv och rationell planering, genomföring och utvärdering av den pedagogiska 

verksamheten, något som kan ske t.ex. genom användandet av ”lotusschemat”. 

Pedagogernas musikaliska bakgrund och syn på musik och musikalitet 
Nästan alla personer jag har pratat med anger att de fick välja mellan att spela gitarr eller piano 

under utbildningen, de flesta utbildades under 80-/90-talet. Trots det påstår mer eller mindre 

alla att de inte har en musikbakgrund eller direkta musikkunskaper även om flera berättar att de 

har spelat instrument (främst piano) eller sjungit i kör. Genom informanternas kroppsspråk och 

uttryck blev det tydligt att de ville förminska sina kunskaper (viftar bokstavligen bort att de 

kan). Två säger rakt ut att de är omusikaliska. De pedagoger som ändå anger att de spelar, t.ex. 

gitarr, förminskar sina kunskaper genom bl.a. ordval som ”klinka”: 

Katharina: Både Åsa och jag klinkar lite gitarr så det kan man ta fram i situationer också… 

Resonemang kan även rent allmänt kretsa kring vad som är bra eller rätt när det gäller musik. 

Ulla: Och jag kan inte sjunga bra eller rätt men det kan bli kul.  

Lena: Och vad är bra och rätt egentligen? 

Ulla: Ja, det är väl att ha kul, då. Att tycka om denna gemenskap. 

Gerda, en av poolens medarbetare beskriver sin musikaliska bakgrund, tidigare erfarenheter av 

musik och sin relation till basspelet som hon gör i sångsamlingarna. Hennes berättelse verkar 

vara en typisk väg in i musik, via blockflöjtundervisningen i skolan. Det framtår som att hon, 

trots sitt dagliga arbete med musik, inte har speciellt stor tilltro i sina färdigheter. 

Gerda: Nej, det [elbasspel] har jag spelat i kanske 10 år och är ytterst begränsad, självlärd. Det är ju 

egentligen Hasse som har lärt upp mig för att han ville ha bas i sångsamlingar. Så jag har spelat 

piano i kommunala musikskolan när jag var barn men inte mer än så. […] alla spelade blockflöjt i 

årskurs 2 […] det ingick i undervisningen. Och sen kunde man välja om man ville fortsätta[…]vi 

hade inget piano hemma för det fick jag av min farmor då, så det var nog bara en sån där idé som 

jag väl har ångrat resten av mitt liv…jag borde ju ha börjat spela gitarr eller nånting sånt som man 

kan ha nytta av på jobbet 

Lena: Men du har spelat piano så du har ju i alla fall en musikgrund. 
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Gerda: Ja, i det lilla, för jag är verkligen inte duktig på det, det har jag aldrig varit. Men jag har spelat 

i 8 år i alla fall och jag kan ju läsa noter och jag förstår lite hur man lägger upp en skala och 

ändrar…men inte mycket. […] Jag tycker om att sjunga. Jag har väl alltid tyckt om att sjunga och 

har man haft skapligt betyg i musik, alltså inte jättebra men inte dåligt heller, så törs man, för det 

handlar väl mer om egentligen att tordas visa upp sin röst än om man är bra eller dålig. Men jag törs, 

jag tycker om att sjunga alltså. 

Erika ur poolen beskriver sin roll i sångsamlingarna och samtalet går över i ett resonemang 

kring musikalitet. 

Erika: Hasse och Gerda, de står för den musikaliska biten. Och så kan jag hjälpligt hålla ton när de 

sjunger [skrattar]. Jag står för arrangemanget runt omkring och rörelsebiten, ja, försöker fånga 

barnen […]Alltså, jag har ingen erfarenhet av musik, jag har aldrig spelat nåt instrument, visst, man 

spelade ju blockflöjt i 3:an[…] jag är nog ganska omusikalisk skulle man kunna sammanfatta det. 

Lena: Men vad menar du? Hur skulle du säga att man är när man är musikalisk? 

Erika: Just det här att man kan hitta rätt ton. Ibland, om jag ska sjunga en sång själv… det är inte 

säkert att det blir rätt melodi. Så jag behöver ett bakgrundsstöd. Och då sjunger jag ju ganska mycket 

och ganska högt för det blir ju lite det här ”hellre än bra”[…] Men nån som är musikalisk då tänker 

jag att de kan höra hur det blir rätt[…]sen har jag fått träna mig väldigt mycket och som sagt, allt 

kan man ju träna upp. Vågar man ta i mer så blir det ju oftast rätt. Annars är det ju lätt att man vill 

smyga sig ur… 

Att känna sig bekväm i att sjunga och tycka om det beskrivs som viktigt för att kunna arbeta 

med musik med barnen. 

Karin: Det [att tycka om att sjunga] är nåt som vi har gemensamt och det är nog en bra förutsättning 

för att ha ett sådant projekt […]det var ju vi som spontant brast ut i sång sådär när barnen var ledsna 

och då blev ju barnen glada och klappade med. 

Vad musik kan vara för den enskilde varierar bland pedagogerna men utmärker sig oftast genom 

att vara ett brett begrepp. 

”Allt” kan vara musik. 

Åsa: Åh, allt är nog musik för mig, det är det som är så häftigt tycker jag. Varje liten, bara när man 

sitter såhär [slår med pennan på bordet]…man kan sitta och sjunga med de när de slår på nånting 

och att vi inte stoppar de….”nej, de vill banka lite” 

Ett annat brett perspektiv på musik beskrivs nedan. 

Karin: Nu ska vi ju gå ut och ta med musikprojektet utomhus och kanske dra med en pinne på 

staketet, vad är det? Är det nån takt, nån musik? En fågel som kvittrar. Det är mycket som kan vara 

musik.  

Musik kan alltså ha många uttryck.  

Analys 

Beskrivningen av den egna musikbakgrunden och de egna kunskaperna i musik handlar i stor 

utsträckning om hur informanterna bedömer sina egna färdigheter inom instrumentspel och 

sång. Pedagogerna verkar ha höga krav på sig själva när det gäller färdigheter och kunskaper i 

musik som manifesteras i att de flesta påstår att inte ha en musikalisk bakgrund eller ”kunna” 

musik. De som ändå medger att de spelar instrument menar att de ”klinkar”, andra säger att de 

i alla fall tycker om att sjunga och att det viktigaste är att man ”törs”. På det sättet verkar de 

flesta inta en utpräglad syn på musik som färdighets- och kunskapsämne (Hanken & Johansen 

2011) när det gäller de själva. Samtidigt som den egna musikaliteten främst betraktas genom 

ett snävt filter av kunskap och färdighet framställer många informanter musikalitetsbegreppet 

när det gäller barnen och verksamheten som mycket brett, där musik innefattar ”allt”. Den breda 

tolkningen av vad musik är representeras för mig främst av en syn på musik som musiskt ämne 

med dess fokus på ett brett uttrycksspektrum (Hanken & Johansen 2011). Denna paradox 
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mellan synen på den egna och barnens musikalitet kommer att tas upp senare i diskussionen 

och är något som även speglas i avsnittet Svårigheter och problem där det resoneras kring 

kompetens och kunnande och prestation som problematiska områden i arbetet med musik. 

Syntes: musikbakgrund och musikalitet 
Synen på det egna musicerandet och den egna musikaliteten utifrån ett kunskaps- och 

färdighetsperspektiv motsvarar ett bildningsteoretiskt perspektiv som utgångspunkt för 

didaktiskt tänkande där bildning kopplas till aktiviteter som t.ex. övning och där ett spontant 

uttryck utan reflektion och övning anses vara otillräckligt och leda till ”dilettantism” (Hanken 

& Johansen 2011). Som Ruud (1983) (refererad i Hanken & Johansen 2011) beskriver, kan 

bristande kunnande resultera i en känsla av otillfredsställelse, något som skulle kunna vara en 

del i förklaringen för den något negativa självbilden när det kommer till musik som många av 

pedagogerna visar. Men man kan även applicera basämnet som utgångspunkt för det didaktiska 

tänkandet när det gäller den egna musikaliteten. I denna syn läggs stor vikt vid det fackliga 

innehållet (d.v.s. teoretiska och praktiska kunskaper i musik, se Hanken & Johansen 2011) och 

vänder sig bort från en bild av lärande genom musik, som den återfinns i en ämnessyn på musik 

som musisk ämne, till förmån av musikens egenvärde och konstnärliga innehåll. 

Svårigheter och problem 

Kompetens 

Det upplevda behovet av fortbildning och stöd framkommer i flera sammanhang under studiens 

gång. Det gäller både hantverksmässiga, innehållsliga som pedagogiskt-didaktiska aspekter i 

musik. Fortbildningar nämns som en viktig inspirationskälla. Exempelvis nämns en kurs med 

Farbror Fläskkorv6 som det avgörande ögonblicket för de tre pool-pedagogerna som deltagit i 

kursen att ägna sig helhjärtat åt musiken i arbetet. 

Gerda berättar: 

Gerda: Vi var ju på en kurs, det var ju lite så det här upplägget började, med Farbror Fläskkorv från 

Stockholm för många år sen. Det var uppdelat i två delar så först fick personalen gå en 

kvällsföreläsning med mycket musik också då, och sen fick vi gå dit förmiddagen efter med vår 

barngrupp och så gjorde de alltihopa en gång till[…]Och det är många av de låtarna som vi 

fortfarande använder och det är ju mer än 10 år sen men vi fick verkligen en kick av det där så. 

Att fastna i vissa tankesätt och förlora sin identitet och det man tror på beskrivs som ett problem 

som man kan behöva hjälp med att ta sig ur, detta gäller inte uteslutande musik utan den 

allmänna verksamheten. 

Gerda: Jag tror vi behöver hjälp. Jag tror att det kommer ju mer och mer såna här 

entusiasmeringspedagoger…inom Reggio Emilia heter de pedagogistor..att man anställer en 

förskollärare som brinner för att utveckla […]Alltså förskoletraditionen är på ett visst sätt. Vi 

fokuserar på det som vi förstår att lösa och då kan vi göra det in absurdum och tror att det blir bra. 

Och det blir det kanske inte alltid. Vi har så mycket annat. Det behövs kanske lite mer utifrån… 

Lena: Reflektion? 

Gerda: Ja, fast ihop med någon som vet vad reflektion är. För det är inte säkert att man är så bra på. 

Eller i grupp…det behövs nån som har ett större intresse, som är duktig på att entusiasmera och leda 

lite vidare och sådär. Man har också lätt för att känna att man kör fast och att man inte riktigt ser vad 

saker och ting nyttjar till alla gånger[…] 

Även en upplevd diskontinuitet i den pedagogiska riktningen och fokus på redskap och metoder 

inom förskolan framställs som ett kompetensproblem som även påverkar musikens ställning i 

verksamheten. 

                                                 
6 Krister Broberg, driver en musikverkstad för barn i Stockholm, anm. 
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Gerda: Men det kommer ju ofta det…vad vi ska satsa mycket på…det har ju varit olika genom åren. 

Musik ingår ju inte som nåt eget ämne nånsin, det har det ju aldrig gjort, det ingår i så fall mer under 

språk […]det kanske är där man skulle förändra[…]Ja, vi skaffar oss liksom livsstilar så väldigt fort 

i den här världen som vi sen jobbar efter.[…]vi har så svårt att komma vidare. Förhållningssättet 

eller arbetssättet eller tankesättet det är det som är grejen, inte själva görandet…men därför tror jag 

vi har fastnat i skapandet, i mycket färger och material och vatten, alltså man kan skapa inne, man 

kan skapa ute i lera, det har varit jättestort. Lera, så där…Ljusbord…det har precis fastnat i grejerna. 

Det gör det hela tiden.  

Flera personer uttrycker att de inte jobbar mycket med musik. Anledningen är delvis, som i det 

här fallet, en upplevd inkompetens och ointresse. 

Margareta: För tre år sen, i den gruppen jag jobbar i då, var det mycket mer rytmik. Hasse, han var 

med här, och vi hade handtrummor och bongotrummor. Då har vi gjort mer sånt. Men nu gör vi inte 

så mycket så och det beror väl på att inte intresse finns. Eller vi tycker inte att vi klarar av det. Tyvärr 

så är det väl så. Men nu får ju barnen i alla fall sångsamling en gång i veckan, minst, plus några 

gånger att det blir två gånger per vecka. 

Hasse, som numera arbetar i poolen, framstår som den avgörande faktorn, som ”eldsjälen”. 

Sedan han lämnade den ordinarie verksamheten har arbetet med musik avstannat.  

Analys 

När det gäller synen på den egna kompetensen när det gäller musik kan det dras liknande 

slutsatser som i avsnittet Musikalisk bakgrund och musikalitet, nämligen att synen på att vara 

kompetent i musik är relaterad till en syn som musik som kunskaps- och färdighetsämne. Den 

dimensionen som tillkommer i berättelserna när det gäller kompetensutvecklingen är av allmänt 

pedagogiska slag och berör frågor kring förhållningssätt, kontinuitet och inspiration som är 

svåra att koppla till en specifik ämnessyn på musik. Dessa upplevda problem kan kopplas till i 

stort sett alla ämnessyn på musik och kommer att tas upp i syntesen och slutdiskussionen. 

Intresse 

Det personliga intresset av de individuella pedagogerna beskrivs av många som den avgörande 

faktorn för att musikaktiviteter bedrivs. Gerda funderar kring musikens särställning bland 

estetiska ämnen som kan vara avgörande för vilken plats musik får i verksamheten. Även brister 

i förskollärarutbildningen nämns som en faktor. 

Gerda: Ja, det är lättare med bild, du behöver inte utsätta dig själv för lika mycket exponering 

egentligen. För kan man inte rita själv så finns det så mycket annat som är okej. Många stora 

konstnärer kladdar faktiskt [skrattar]. Så det blir på ett annat sätt, musik förknippas väldigt mycket 

med att du ska sjunga eller spela och tycker du inte att du själv är ett bra redskap då blir det ju 

svårare.[…] För då måste man ha ett intresse och förstå…, alltså det är ju inte mycket musik som 

man lär sig så här när man utbildar sig idag så att man måste ju nånstans förstå själv för att ta sig 

vidare, eller åtminstone ha ett stort intresse för det, för att ta sig vidare med barn i såna frågor. 

Framförallt i avdelningar med äldre barn och där inte musiken har fått en tydlig plats i 

verksamheten så upplevs det inte som att barnen musicerar förutom i samband med 

sångsamlingen, där dessutom många barn upplevs inte att vara intresserade av att delta aktivt.  

Margareta: Det är nåt av barnen som går på suzukifiol och spelar lite, annars är det ju inte så många 

andra som spelar. X spelar hemma säger hon. Men gemene man av barnen gör det ju inte. Många 

sitter ju helt tysta när man sjunger.  

De vuxnas ansvar för vilka aktiviteter barnen blir intresserade av beskrivs i följande avsnitt av 

en person som i allmänhet anser att hennes avdelning inte arbetar med musik.  

Ulla: Jag tror ju att det är man som pedagog som inspirerar till vad det är som är intressant. Det man 

presenterar är det som blir roligt och det är det som de leker och gör vidare på. Så det är ju vårt 

ansvar att se till att man sjunger sånger, att man leker klappramsor, att man har gymnastik, att man 

gör det här rörelse och drama…det är ingenting som bara ploppar upp automatiskt. Man måste 
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omges av det och sen kan man göra det själv. Så det är ju vårt vuxenansvar, alla saker, vad det än är 

att intressera de för. Och jag kan inte sjunga bra eller rätt men det kan bli kul. 

Pedagogernas bristande engagemang i musikaktiviteter framstår här som en del av förklaringen 

varför musik i vissa verksamheter får en mindre viktig roll. 

Analys 

Vissa av pedagogerna anger att de inte är intresserade nog att arbeta med musik. Även 

pedagoger som själva är engagerade i musikaktiviteter nämner sina kollegors ointresse och 

bristande engagemang som en begränsande faktor för arbetet med musik i förskolan. Att välja 

bort ett ämne, vars användning som både innehåll och metod finns nedskrivet i styrdokumenten, 

på grund av att man inte är intresserad kan bero på en syn på att musik inte är viktig. Musik 

behövs enligt en sådan hållning inte för att arbeta mot läroplanens mål. Dessutom anses arbetet 

med musik kräva ett personligt intresse. Det framkommer också att vissa pedagoger upplever 

att många barn inte visar intresse för musik, men detta ointresse bemöts till synes inte av 

pedagogerna. När det gäller pedagogernas brist på intresse kan deras hållning knytas till en 

ämnessyn på musik som trivselämne där det främsta målet med musikverksamheten är att man 

trivs i lärandemiljön (Hanken & Johansen 2011). Är man ointresserad av vissa innehåll, som 

musik, kan en konsekvens vara att man trivs mindre i arbetet med dessa och därför har mandat 

att välja bort dessa. Dessutom kan en trivselfunktion även uppfyllas av andra ämnen eller 

företeelser och gör arbetet med just musik än mindre angeläget. När det gäller barnens upplevda 

oengagemang och ointresse kan det, förutom trivselaspekten, tolkas utifrån en syn på musik 

som musisk ämne som ska, enligt vad Hanken och Johansen skriver, styras utifrån barnets 

behov och initiativ och som alltså prioriteras bort om inte ett tydligt intresse finns. 

Prestation 

Att vara utsatt som den som musicerar och att den positionen kan vara skrämmande anges av 

flera pedagoger.  

Gerda: I början så var det ju ganska stort och otäckt att göra det här på andra förskolor…man är ju 

van vid ett självklart mottagande, det är inte alltid det behöver bli så för att alla behöver ju tränas i 

den här formen av samvaro också. Det är inte nåt som är självskrivet, det märkte man. Det var bökigt, 

det gick åt mycket tid till ”hjälp, det här fungerar inte, hur ska vi lägga upp det nästa vecka, ska vi 

strunta i att ha sångsamlingar [skrattar]. 

Personalens olika förutsättningar för att kunna genomföra exempelvis sångsamlingar 

reflekteras över även i följande berättelse där det framhävs att det kan vara obehagligt att behöva 

inta en ledande roll i musiksammanhang. 

Erika: Förut ansvarade en avdelning i taget för sångsamlingen och inom avdelningen turades man 

också om. Så rätt vad det var så kom det nån som knappt hade sovit för man tyckte det var så himla 

jobbigt. För det passar inte alls mig att sitta härute och ha en stor samling. Och när vi hade gjort det 

då passade det bra. Då hade vi som förslag att det kanske är så att ”vi kör det här.” Och är det nån 

annan som vill göra nåt nån gång säger man till och så gör man det. Och under alla de här åren så 

var det aldrig nån som sa till…[skrattar] Så det ju också det att man kan göra det man tycker är roligt 

och få nån styrka i. För det är ju oftast bättre för alla. Än att det ska vara den här rättvisan att alla 

ska göra allt och alla ska göra likadant. Och så passar det inte alla då blir det ju inte så bra.  

Synen på kollegors och den egna kompetensen och förhållningssättet mot musik och 

musicerande beskrivs som inte helt oproblematiska. Musik upplevs, framförallt av pedagogerna 

i poolen som har insyn på verksamheten på flera enheter, inte som något som är prioriterad 

bland kollegorna.  

Hasse: Jag har en känsla av att musik är eftersatt på de ställen vi är runt på. Alltså man kanske 

sjunger en liten matsång. Men det prioriterade är alltså verkstäder, skapande…men när det kommer 

till musik så tar det stopp. Man räknar in [räknar snabbt] 1,2,3, [sjunger sen långsamt] ”du ska inte 

tro…” Jag som har spelat mycket, då lägger de nästan undan gitarren för att jag spelar, det spelar 
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ingen roll hur mycket jag uppmuntrar: ”Vad snyggt du spelar. Snyggt. Du spelar jättebra, ta i!” 

Alltså, det kan ju vara ett problem om nån spelar mycket gärna och låter så. […] Och är det ingen 

som kan riktigt och känner sig säker, om man har sångsamling då, vem ska ta ton? De räknar in, 123 

och hoppas att nån börjar sjunga.[…]Är det nån som bara håller på med musik så törs ingen annan 

ibland. 

Här problematiseras vissa pedagogers okunskap i att exv. kunna räkna in en sång i rätt tempo 

men även att det finns en osäkerhet i att musicera inför andra med högre musikalisk kompetens 

som ”låter gärna”.  

Analys 

Den upplevda prestationsångesten av att synas och höras i musiksammanhang kan också 

kopplas till att betrakta musik som ett färdighetsämne där det läggs stor vikt vid att man ska ha 

uppnått en viss nivå i sång eller spel och att det ska låta vackert (Hanken & Johansen 2011). 

Att inte ha övat tillräckligt är något som flera informanter anger som skäl till att de inte känner 

sig duktiga i musik, även om de kanske har spelat instrument under många år och som kan 

tolkas som ett sätt att gardera sig mot eventuell kritik vad gäller brister i deras spel.  

Praktiska problem 

Hasse resonerar kring problematiken att hitta rätt läge för sången och efterlyser även verktyg 

för legitimeringen av musikaktiviteter. 

Hasse: Problemet är tonarten, för mig, jag får sjunga lite för högt. Men om jag lägger det bekvämt 

så där i A som jag gör ibland då blir det lite för lågt [för barnen] det är svårt med kollegor att ta i, 

som inte sjunger annars…[…] Sen är det klart, vi skulle behöva fortbilda oss. Hur ska jag få mina 

kollegor att sjunga ljusare så jag kan sjunga lite lägre. Vi har frågat någon på nån föreläsning. Men 

det går ju inte bara att säga en tonart, det beror ju på hur den ligger, det är svårt. Och man kan vara 

mer genomtänkt ”Det här tränar det här …” 

Att hitta åldersanpassat innehåll i musikaktiviteter upplevs av flera pedagoger som en stor 

utmaning. 

Åsa: Det är så stor åldersskillnad på de yngsta och våra äldsta. Det är svårt att fånga de med samma 

grej. 

Katharina: Vi började med att skapa maracas också men kände att det blev lite svårt bland de yngre 

barnen…vi tog pappersrullar och fyllde med kastanjer och fyllde med makaroner och satte ihop men 

de höll inte så lång tid, det var lite svårt. 

S. resonerar kring svårigheter som kan påverka val av innehåll.  

Karin: […] det är ju lättare för barnen när det är mera enkla, konkreta saker. Det är sånger och det 

är rörelser och då får du ju alla med mer. Det här mera experimenterandet kan vara svårare att få 

med dem. 

Även användandet av instrument, framförallt med yngre barn, kan framstå som inte helt enkelt 

ur praktiskt synpunkt. 

Karin: Ofta vill man förtydliga sångerna med rörelser så att det var svårt att ha gitarren då i samlingar 

med barnen. De vred på de där plupparna [imiterar stämskruvarna] och liksom…det var bättre att 

lägga ifrån mig den och ta ett barn i knät och göra rörelser istället. Så jag har inte spelat på många 

år. 

I förskolans praktik framstår instrumentanvändningen som opraktisk och svår att genomföra. 

Analys 

Ett av problemen som beskrivs och som är av praktisk karaktär är att hitta rätt sångläge i 

sångaktiviteter som involverar både barn och vuxna. Enligt informanten är det viktigt att 

personalen bekvämt kan sjunga med i allsången för att barnen också ska bli inspirerade till att 

sjunga. Men då ligger sångerna oftast lågt med tanke på barnröstens omfång. Tankar kring 
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problem som detta kan både kategoriseras utifrån en syn på musik som kunskaps- och som 

färdighetsämne enligt Hanken och Johansen (2011). Det krävs kunskaper i musikteori för att 

hitta en passande tonart, beroende på melodins startton och det krävs kunskap om vilket läge 

som passar barnröster respektive vuxenröster. Samtidigt är det nödvändigt med praktiska 

färdigheter i sång och spel för att kunna anpassa sig till tonarten som har identifierats som den 

optimala utifrån den teoretiska kunskapen. Åldersanpassning, och därmed även val av innehåll 

i musikaktiviteter, är en annan aspekt som kan betraktas som ett praktiskt problem där 

begränsande ramfaktorer som till exempel personalstyrka, antal lokaler och/eller instrument 

styr hur musikaktiviteter kan genomföras ur ett åldersperspektiv. Att ha en grupp med varierade 

åldrar kräver pedagogiska ställningstaganden som dessutom kan antas bygga på 

ämnesrelaterade kunskaper och färdigheter. Pedagogen måste ha kunskap om vilka musikaliska 

innehåll och metoder som kan passa specifika åldrar och själv ha färdigheter att genomföra den 

planerade aktiviteten. 

Syntes svårigheter och problem 
Inom det som i detta arbete har fått rubriken ”svårigheter och problem” dominerar en ämnessyn 

på musik som färdighets- och kunskapsämne när det gäller pedagogernas självbild som 

musikaktörer. Man skulle kunna hitta en grund till denna ämnessyn i det bildningsteoretiska 

perspektivet på didaktik där fria möjligheter till självuttryck kompletteras med reflektion och 

övning (Hanken & Johansen 2011). Men även basämnet, såsom Hanken och Johansen (2011) 

presenterar det, kan stå som utgångspunkt för ett didaktiskt tänkande. Musiken framstår då som 

färdighets- och kunskapsämne eftersom man anser att stor vikt bör läggas vid det fackliga 

innehållet, i musikens fall både musikteoretiska kunskaper och konstnärliga färdigheter. När 

det gäller svårigheter som rör barnen och deras relation till musik anläggs ett annat perspektiv 

där musik betraktas främst som trivselämne och därmed återigen anknyter till ett elevcentrerat 

utgångsläge i det didaktiska tänkandet.  

Sammanfattande analys 
Resultaten visar att mängden och utformningen av musikaktiviteter varierar stort bland 

förskolorna i studien men att någon form av musikaktivitet finns representerad på alla skolor 

och avdelningar, även om dessa inte genomförs av alla pedagoger. Faktorer som verkar påverka 

mest vilken typ av aktivitet som främst genomförs är arbetet med specifika teman, barnens ålder 

och personalens intresse och upplevda kompetens. Didaktiska val baseras på de dominerande 

ämnessynerna på musik: musik som musiskt ämne, trivselämne och till viss del kunskaps-

/färdighetsämne. När det gäller möjliga didaktiska utgångspunkter för pedagogernas val av 

innehåll och aktiviteter visar sig det elevcentrerade perspektivet vara viktigt för pedagogernas 

syn på barnens musikskapande. Däremot påvisas ett mer bildningsteoretiskt och basämnes-

orienterat perspektiv när det gäller pedagogernas syn på den egna musikaliska kompetensen. 

Personalen på Lönnens förskola upplevde en frustration i att ha ”fastnat” i arbetet med 

musikprojektet (s.30). En möjlig förklaring för denna frustration kan vara i linje med Ruuds 

(1983) uttalande om att ett för stort fokus på spontant skapande leder till att barnen stöter på en 

gräns i uttrycket så att deras produktivitet förflackas och leder till odisciplinerad dilettantism 

som i sin tur resulterar i en känsla av otillfredställelse (se s.11). Ruud talar här om barnens 

erfarenheter men jag anser att detta även kan gälla engagerade pedagoger som upplever att de 

kommer till en gräns i den pedagogiska processen. Även det kan anses vara en följd av en för 

grund kunskap i musikens olika dimensioner och möjligheter. Eftersom musikaktiviteterna, 

förutom uppmuntrandet till spontansång (Avd. Rockan, se s.21) eller utforskandet av ljud i 

musikrum/musikhörna (Avd. Skalbaggen och Rockan) för det mesta går ut på barnens 

reproducerande av sånger är exempelvis barnens eget, fria eller planerade, skapande i musik 

underrepresenterad. Skapande, som framhävs av vissa informanter som en viktig del i 
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förskolepedagogiken verkar förknippas i mycket högre grad med lera och färg än med musik. 

Bland de fyra motiven som enligt Ferm Thorgersen (2012) kan ligga till grund för didaktiska 

val (styrdokumenten, musikalisk kunskap som barn ska utveckla, typ av musikalisk erfarenhet 

som ska erbjudas och vilka musikaliska roller barnen får testa och utveckla) tyder intervjuerna 

på att styrdokumentens innehåll och i viss mån typer av musikaliska erfarenheter som barnen 

får möjlighet att göra är de enda motiven som framgår av studiens empiri. Det finns inga 

resonemang kring vilka typer av musikalisk kunskap eller vilka roller barn ska kunna erbjudas 

såvitt jag tolkar mitt empiriska material.  
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DISKUSSION 
I detta avsnitt ska studiens resultat diskuteras och ställas i relation till syftet, det teoretiska 

ramverket och den tidigare forskningen. Det ska resoneras kring resultatens eventuella 

konsekvenser, den valda metoden och ges förslag för fortsatt forskning.  

Syftet med studien är att ta reda på hur och utifrån vilka didaktiska utgångspunkter pedagoger 

i den kommunala förskolan arbetar med musik. Undersökningen utgick ifrån tre 

forskningsfrågor: Hur arbetar förskolelärare på kommunala förskolor utan musikprofil med 

musik? Vilka typer av musikaktiviteter förekommer? Styrs arbetet av medvetna didaktiska val 

och i så fall på vilket sätt?  

Innan studiens början var det tänkt att empirin skulle bygga på hur pedagogerna resonerar kring 

sina didaktiska val när det gäller de observerade musikaktiviteterna. Snabbt stod det dock klart 

för mig att detta skulle bli en utmaning. Det visade sig att musikaktiviteter utgjorde en väldigt 

liten del av verksamheten på de avdelningar där jag tänkte genomföra studien så att jag blev 

tvungen att ändra upplägget allt eftersom för att ta del av så många musikaktiviteter som 

möjligt. Dessutom visade sig att verksamheten i förskolan, och inte minst musikverksamheten, 

inte verkar betraktas som regelrätt undervisning av pedagogerna. Den didaktiska litteraturen, 

som utgör mitt teoretiska ramverk, utgår däremot, om än i olika grad, ifrån en 

undervisningssituation med tydliga mål och ett tydligt innehåll. Men många av informanterna 

framhävde just frånvaron av uttalade mål (jmf exv. s.25). Denna hållning gentemot 

verksamheten skulle kunna vara en förklaring för att uttalade resonemang kring medvetna 

didaktiska val saknades. Trots det har pedagogerna naturligtvis tankar kring det de gör och 

verksamheten är förankrad i läroplanen, men enligt min uppfattning kretsar dessa tankar i 

allmänhet inte kring medvetna didaktiska ställningstaganden utan baseras på praktiska 

förhållanden, att man ”alltid har gjort så” eller känslan av att exv.”musik är bra för språket”.  

Ett av mina grundantaganden inför studien var att pedagogernas didaktiska förförståelse inom 

förskolepedagogiken skulle vara vägledande även för musikaktiviteterna, oavsett 

ämneskompetensen i musik. Jag tycker att det till stor del också visade sig stämma i och med 

att det elevcentrerade perspektivet och styrning av aktiviteter utifrån barnens intresse är något 

som stämmer överens med aktuella teorier kring förskolans didaktik (jmf  Pramling Samuelsson 

m.fl. 2013 i avsnittet Didaktik i förskolan). Vidare utgick jag ifrån att ett meningsfullt 

musikdidaktiskt arbete med barn i förskolan kräver ett syfte och en intention (Ferm Thorgersen 

2012). Detta, trodde jag, skulle förutsätta ställningstaganden och kompetens från personalen 

men inte nödvändigtvis ett stort hantverksmässigt kunnande. Den didaktiska litteraturen jag har 

tagit del av står till viss del i motsats till detta antagande. Marton (1980 refererad i Still 2011, 

s.50) menar exempelvis att ämneskompetensen, dvs. gedigen kunskap om innehållet som barn 

ska lära sig något om, är en av fyra kompetenser en lärare ska ha. I den didaktiska triangeln 

utgör innehållet en av tre grundpelare och representerar ofta toppen av triangeln och får därmed 

en överordnad betydelse. Hur ska man då tolka studiens resultat i detta ljus?  

Enligt vad som kommit fram i studien ser de planerade musikaktiviteternas utformning i stora 

drag likadan ut på de olika förskolorna. Det rör sig i första hand om sångstunder, oftast kopplade 

till rörelser, om dans/rörelse till inspelad musik eller om andra estetiska aktiviteter som 

ackompanjeras av inspelad musik. Resultaten visar att det finns ett antal olika ämnessyner på 

musik som kan härledas till skilda didaktiska utgångslägen representerade i empirin och att 

vissa ansatser, som finns med i det teoretiska ramverket, inte förekommer i mina analyser. Så 

har det efter mina tolkningar inte kommit fram en ämnessyn på musik som medieämne och bara 

en referens till en möjlig utgångspunkt i kritisk didaktik (se s.27). När det gäller 

utgångspunkterna för didaktiskt tänkande efter Hanken och Johansen (2011) så är även den det 

bildningsteoretiska perspektivet inte starkt representerad utan den vanligaste utgångspunkten 
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har eleven i centrum. Musik framhålls i allmänhet också främst som trivselämne och musisk 

ämne där speciella krav på kunskap i eller om musik eller tankar kring barns musikaliska 

utveckling inte spelar en större roll till förmån av att få fram uttryck (jmf Hanken & Johansen 

2011). Detta stämmer också överens med vad tidigare forskning har kommit fram till (Ehrlin 

2014). Ett flertal alternativa synsätt återfinns bland poolens pedagoger vars uttalanden visar på 

en större variation när det gäller ämnessyner och didaktiska utgångpunkter. 

Även vilka av musikens olika dimensioner som enligt Ferm Thorgersen (2012) kan vara motiv 

för didaktiska val när det gäller musikaktiviteter kan vara en antydan på sammanhanget mellan 

musikaktiviteternas utformning och ämnessynen på musik/didaktiska utgångspunkter. Ferm 

Thorgersen (2012) nämner musikens strukturella, akustiska, emotionella, existentiella, 

kroppsliga och spänningsmässiga dimensioner som kan ligga till grund för pedagogers 

didaktiska val. Frågan är om inte dessa dimensioner återspeglar mångfalden av olika syn på 

musikämnet och didaktiska utgångspunkter. Om arbetet med musik inkluderar alla dessa 

aspekter skulle det innebära ett helhetligt och fullständigt grepp om musikundervisningen. Så 

som jag tolkar det empiriska materialet resonerar pedagogerna inte kring dessa dimensioner i 

planeringen av musikaktiviteter i hög utsträckning. Istället förs resonemangen snarare på en 

känslobaserad, kanske något slentrianmässig nivå. Resultaten blir det som sedan kan tolkas som 

synen på musik som trivselämne och musiskt ämne och vad det som sådan kan tillföra 

verksamheten. Detta kan även kopplas till det beskrivna ointresset, den upplevda 

inkompetensen och bristande utbildning som visar sig i det empiriska materialet. Såsom 

musikundervisningen under förskollärarutbildningen beskrivs av informanterna ingår ett 

reflekterat didaktiskt tankesätt kring musik inte i utbildningen. Sammanfaller då denna brist på 

kunskap med ett påstått ointresse är det inte svårt att förstå att musikämnet får en svag position 

i verksamheten. Samtidigt är det svårt att föreställa sig en pedagog som påstår sig inte arbeta 

med barns språkutveckling för att den inte är ”intresserad” av det utan här har musik, och 

troligen även andra estetiska ämnen, en särställning som underprioriterat ämne. 

Ett intressant resultat av analysen av det empiriska materialet var paradoxen som visade sig i 

pedagogernas syn på musikämnet när det gällde deras egen musikalitet gentemot förväntningar 

och krav på barnens musikaliska kunskaper. Denna paradox yttrar sig i att pedagogerna i 

allmänhet ställer höga krav på sig själva när det kommer till kunskap i och om musik men har 

så gott som inga krav på barnen vad gäller dessa aspekter. Tidigare forskning har framhävt att 

många pedagoger känner sig osäkra i arbetet med musik och upplever en brist på kompetens 

(Ehrlin 2014). Och många av pedagogerna i studien beskriver sig själva som inte speciellt 

musikaliska, eller omusikaliska men använder ändå musik i sitt arbete. I andra fall avstår 

pedagogerna i arbetslaget från arbetet med musik på grund av bristande intresse, trots att de 

enligt styrdokumenten har ansvar för att skapa förutsättningar för musikalisk utveckling. 

Uppenbarligen finns det här ett spänningsfält mellan en viss hämmande effekt av att man har 

för stor respekt för musikaliskt hantverk, som kan resultera i att man helst inte jobbar med 

musik, och ett urholkande av kvalitetstänkande och kompetenskrav som kan i förlängningen 

medföra negativa konsekvenser för exempelvis barnens sångröst (Uddén 2004, Lindgren & 

Ericsson 2012). En annan intressant aspekt som framträder i resultaten och som kan relateras 

till den upplevda osäkerheten kring det egna musicerandet är att det verkar vara mindre 

”naturligt” att sjunga eller musicera med äldre barn. En möjlig förklaring skulle kunna ligga i 

att pedagogerna upplever ett ännu större krav på sin egen prestation inför de äldre barnen och 

att fokus skiftar från den rena trivselaspekten som musiken oftast förknippas med till en mer 

kunskapsorienterad syn. Dessutom framstår det som att de äldre barnen ska ”lära sig” saker på 

ett annat sätt än de yngre, dvs. matematiska och språkliga innehåll dominerar framför de 

estetiska innehållen. Det skulle kunna vara så att verksamheten övergår med barnens stigande 
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ålder från ett lek- och omsorgsperspektiv till ett kunskapsperspektiv där det estetiska har ett 

mindre självklart värde och en mindre uttalad plats.  

När det kommer till ett övergripande pedagogiskt tänkande som hör ihop med förskolans 

didaktik framträder olika intressanta aspekter som påverkar musikaktiviteternas utformning. En 

viktig del i detta är arbetet i projektform som är förankrat i ett reformpedagogiskt arbetssätt och 

som finns som en av Reggio Emilia-pedagogikens arbetsformer. Tanken med ett 

ämnesövergripande arbete som är baserat på barnens intresse och som möjliggör ett 

konkretiserande av olika företeelser i lärandeprocessen anser jag vara en bra och lämplig metod 

för arbetet med barn. Det som framstår som riskabelt med att betrakta musik som ett projekt 

eller del av ett projekt är att det kan bli ett kortvarigt arbete utan kontinuitet och utan långsiktig 

musikalisk kunskapstanke utöver den personliga utvecklingen som musiken, även under en 

kortare period, kan antas medföra. Även om barnen ”får ut” mycket av den musikaliska 

verksamheten i stunden, såsom pedagogerna skildrar det i sina berättelser, finns en risk att det 

man har jobbat fram tappas i ett senare skede. En av informanterna upplevde att det inom 

förskolan finns en tendens att följa olika pedagogiska koncept blint och att man lätt tappar 

tilltron till den egna pedagogiska kompetensen. Som Pramling Samuelsson och Tallberg 

Broman (2013) skriver så arbetas det enligt en rapport från skolinspektionen på många förskolor 

inte efter läroplanens intentioner som förutsätter ett didaktiskt kunnande bland personalen. När 

det gäller musiken så pekar studiens resultat på att medvetenheten kring didaktiska frågor är 

liten. 

Något som jag inte har tagit upp i resultat och analys är genusperspektivet. Musik, framförallt 

som massmedialt fenomen, har en stor effekt på hur genus framställs och förstärks (Borgström 

Källén 2014). Att ta hänsyn till dessa frågor är enligt min åsikt del av ett helhetligt didaktiskt 

tänkande. När det gäller studien har frågor om genus bara berörts perifert av studiens deltagare 

och det har därför inte lagts fokus på det i uppsatsen.  

Metoddiskussion 
Kombinationen av en delvis deltagande observation och upprepade kvalitativa intervjuer har 

fungerat bra som metod för att uppfylla studiens syfte, nämligen att ta reda på hur personer utan 

specifik utbildning i musik arbetar med musik i kommunala förskolan. Jag fick genom 

tolkningen av samtalen och observationerna en djupare förståelse för vilka didaktiska val som 

ligger till grund för pedagogernas handlingar och vad som karakteriserar deras förhållningssätt 

mot musik som metod och innehåll. 

Genom att återvända till samma ställe flera gånger fick både jag och deltagarna möjlighet att 

återuppta ett tema och komplettera det som tidigare sagts. På det sättet fick också både jag själv 

och de inblandade pedagogerna möjlighet till reflektion emellan tillfällena som jag anser bidrog 

till en fördjupad och större bild av verksamheten än om jag bara hade träffat personerna en 

gång. Det, tillsammans med trianguleringen av metoder, bidrog till att kunna ”ställa de rätta 

frågorna” (Fangen 2005) och bidrog därmed till studiens validitet och reliabilitet. Som beskrivit 

i metoddelen är detta en kvalitativ studie som ska bidra till en djupare förståelse av enskilda 

individers handlingar och tankar. Ändå kan antas att studier med samma upplägg skulle kunna 

få liknande resultat på många andra kommunala förskolor i Sverige och därmed ger 

undersökningen ett perspektiv på fenomenet ”musik i förskolan” även på ett mer övergripande 

plan. 

Förslag på fortsatt forskning 
Att fördjupa sig i ovannämnda genusaspekten vad gäller musik i förskolan är ett av många 

sidospår som skulle vara intressanta att fördjupa sig i genom fortsatt forskning. 

Genusperspektivet skulle kunna anläggas som ett komplement för att även undersöka varför 
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den didaktiska utgångspunkten i den kritiska didaktiken verkar vara eftersatt. Det skulle i en 

fortsatt studie kunna belysas hur pedagoger i förskolan ska hantera det viktiga uppdraget att 

erbjuda alternativa sätt att göra kön på. Genom att problematisera den mediala bilden av musik 

och arbeta med friare och öppnare musikskapande ges barnen möjlighet till utforskandet av 

roller bortom dominerande normer, något som aktuell forskning undersöker (Borgström Källén 

2014).  

Det upplevda behovet av fortbildning och inspiration som nämns av många deltagare i studien 

skulle kunna vara ett annat. Det vore intressant att genomföra en studie med 

aktionsforskningsinriktning där forskaren skulle kunna utveckla verksamheten tillsammans 

med pedagogerna på fältet.  

Vidare skulle det vara relevant att titta närmare på varför barnens ålder verkar påverka synen 

på hur mycket musik barnen behöver och får i så hög grad. 

Slutligen skulle forskning kring vilka konsekvenser det möjligen kan medföra att arbetet med 

musik i förskolan baserar i så stor utsträckning på en syn på musik som trivselämne och musiskt 

ämne, kännas angeläget. 
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mitt namn är Lena Ostendorf och jag är student i musikpedagogik vid Musikhögskolan i 

Örebro. Jag ska nu skriva min avslutande masteruppsats. Eftersom jag är intresserad av de 

yngsta barnen och deras lärande har jag valt att göra en studie i förskolan. Det som är i fokus 

för min studie är lärarnas arbete. 

För att dokumentera det jag ser under min observation skriver jag anteckningar och gör 

eventuellt ljudupptagningar. Det kommer inte filmas eller fotas under studiens gång och inga 

namn kommer att användas eller utlämnas på något sätt. 

Materialet kommer att ingå i en masteruppsats vid Örebro universitet. 
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Hej, 

Mitt namn är Lena Ostendorf och jag är student i musikpedagogik vid musikhögskolan i 

Örebro. Jag är nyfiken på hur man arbetar med musik i en kommunal förskola utan specifik 

musikprofil och har därför bett om att få komma till er förskola under en kortare period för att 

se på det dagliga arbetet och hur musiken används i det. Jag är intresserad av på vilket sätt 

förskollärare arbetar med att integrera musik i pedagogiken ur ett didaktiskt perspektiv och 

hur lärarna själva upplever detta arbete. Det är alltså ni pedagoger som är studiens 

huvudsakliga fokus. 

I början av studien skulle jag vilja genomföra intervjuer med alla deltagande pedagoger där 

jag vill ta reda på era tidigare erfarenheter och utbildningar etc. Vidare är det tänkt att jag 

finns på plats i det dagliga arbetet och observerar under ca. 1 vecka. Mitt huvudintresse gäller 

situationer där musik i olika former förekommer. Jag kommer att föra anteckningar och 

eventuellt göra ljudinspelningar som minnesstöd. Förutom att titta på verksamheten vill jag 

gärna ha möjlighet att ställa uppföljande frågor i samband med speciellt intressanta situationer 

genom att göra löpande ”mini-intervjuer” med respektive lärare. 

Deltagandet i studien är frivillig och kan avbrytas av deltagarna när som helst. Allt material 

kommer bara användas av mig och inte lämnas ut till en tredje part. Alla namn kommer att 

vara fingerade så att man som deltagare är anonym. Även förskolans och avdelningens namn 

kommer att vara fingerade så att det inte kommer att vara möjligt att utläsa vilken arbetsplats 

det handlar om.  

Studiens resultat kommer att redovisas i en masteruppsats vid Örebro universitet och är en 

offentlig handling. 

 

Jag hoppas du kan tänka dig att medverkar i min studie! 

 

Tack på förhand, 

Mvh Lena Ostendorf 
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