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Abstrakt 

Marina Katchinskaja: Musik som redskap i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd- En kvalitativ studie om förskolepersonalens musikarbete. Uppsats 15 hp 
inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikte-
rapi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 2013. 
 
Forskning visar att musik har betydelse för barns emotionella, kognitiva och fy-
siska utveckling, syftet med denna etnografiskt inspirerad studie är därför att be-
lysa förskolepersonals arbete med barn som har omfattande funktionsnedsättning-
ar. Uppsatsens frågeställningar är: I vilka sammanhang använder förskolepersonal 
musik som pedagogiskt redskap? Vilka musikaliska aktiviteter använder de sig 
av? Vad har förskolepersonal för tankar kring musikens roll för barn i behov av 
särskilt stöd? Studien är kvalitativ och bygger på observationer av fyra förskole-
verksamheter samt dialog–intervjuer med fyra pedagoger. Analysresultaten visar 
att musik används i pedagogiska, vårdande och kulturella sammanhang som inne-
håller varierande musikaliska aktiviteter. De intervjuade pedagogerna beskriver i 
sin tur musikens roll som lustfylld utvecklingsstimulans. Slutsatsen är att pedago-
gerna med musikterapeutisk kompetens arbetade med musik i större utsträckning 
och med fler olika infallsvinklar än förskollärarna.  
 
Nyckelord: musik, förskolepedagogik, musikterapi, barnsutveckling 

Abstract 

Marina Katchinskaja: How pre-school staff work with music services for children 
with major disabilities. Master Thesis 15 credits at the Royal Court Music in 
Stockholm, 2013. 
 
Research shows that music has significance for children's emotional, cognitive 
and physical development, therefore I, by this study, want to highlight the pre-
school staff work with children with severe functional impairments. The essays 
questions are: In what contexts does preschool staff use music as pedagogical 
tools? What musical activities do they use? What are the preschool staff’s person-
al thoughts on the role of music for children with special educational needs? The 
study is qualitative and based on observations of activities at four preschools and 
dialogue-interviews with four teachers. The analysis results show that the music is 
used in teaching, caring and cultural contexts that contain varying musical activi-
ties. Continually, the interviewed teachers describe the role of the musical activi-
ties as a pleasurable development stimulus. The conclusion is that teachers of mu-
sic therapeutic expertise were working with music to a greater extent and with 
more different angles than preschool teachers. 
 
Keywords: music, special education, music therapy, child development 
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Förord 

Ett stort Tack till min Lärare Ann-Sofie Paulander som handledde både min upp-
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Centrala begrepp 
Förskolans avdelning för barn i behov av särskilt stöd tar emot barn mellan ett 
och sex år med utvecklingsstörning i kombination med olika funktionsnedsätt-
ningar som till exempel rörelsehinder, autism, hörsel- och synnedsättning, epi-
lepsi, talförsening (www.skolverket.se).  
Förskollärare är en person med en lärarexamen med inriktning mot förskolan, en 
utbildning på minst 3,5 år. Förskollärare är anställda vid förskola, öppen förskola 
och i förskoleklass och arbetar med barns lärande och utveckling. Barnsförskole-
åldern är mellan ett år och upp till sju år. Förskolelärare kan även arbeta med in-
tegrerad verksamhet för barn upp till nio år. Förskolläraren har det pedagogiska 
ansvaret tillsammans med arbetslaget (barnskötare, fritidspedagog). Med läroplan 
för förskolan som grund gäller det att anpassa förskoleverksamheten till varje 
barns ålder, utvecklingsnivå och barns egna erfarenheter (www.skolverket.se).  
Pedagog med musikterapeutisk kompetens i uppsatsens kontext kallas den per-
son som har en utbildning med musikterapeutisk inriktning och dokumenterad 
erfarenhet av barn och som i sitt yrke använder sig av pedagogik och musik i syfte 
att underlätta och främja utvecklingen och inlärningen hos barn.  
Autism yttrar sig i att ett barn inte förmår utveckla normala mänskliga relationer 
(www.attention-riks.se). 
Aspergers syndrom är en specialform av autism som utmärks av att ett normal-
begåvat barn fixerar sig vid speciella intressen. Barnet går så upp i detta intresse 
att det inte alls bryr sig om verkligheten (www.attention-riks.se). 

Downs syndrom är en medfödd funktionsnedsättning som yttrar sig i olika ut-
vecklingsrubbningar och karakteristiska yttre symtom hos barnet (www.fub.se). 

CP - Cerebral pares yttrar sig i förlamningar i skelettmuskulaturen, främst i ar-
marna och benen och orsakas av medfödda eller förvärvade hjärnskador. Förlam-
ningen vid cerebral pares utmärks av att den är krampartad, spastisk. Sjuka barn 
brukar därför benämnas spastiker eller CP-skadade barn. CP-barn kan även lida 
av mentala handikapp av olika svårighetsgrad, men många är normalintellektuellt 
utvecklade (www.nhr.se). 

Musikaktiviteter innebär i denna uppsats planerade och spontana aktiviteter med 
musik som innefattar rörelse, rytm, sång och dans utifrån barnens intresse och 
önskemål.  
Musicerande handlar i denna studie om att sjunga, utforska musikinstrument, 
experimentera med ljud eller syssla med någon annan musikaktivitet ensam eller 
tillsammans med andra i en barngrupp. 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning 
Fredrik (fingerat namn) är tre år gammal, han sitter i mina knän och till-
sammans sjunger vi sången ”Huvud, axlar, knä och tå”. Fredrik pekar på 
sina ögon, öron och klappar på sina kinder som det står i sångtexten. Hela 
hans kropp följer sångens rytm, hans ögon lyser och Fredriks glädje genom-
syrar hela rummet. Jag börjar också skratta och vi har så roligt tillsammans! 
Tänk att ett så litet barn kan förmedla så mycket glädje och liv genom en 
enkel liten sång och några klappar! Det är svårt att tro att Fredrik har flera 
funktionsnedsättningar - svår grad av autism, obefintligt tal, inskränkt rö-
relse och koordinationsförmåga. Jag är fascinerad av musikens starka krafter 
och hur den tar sig över svårigheter.  

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, betonas att skapande 
och kommunikation med hjälp av sång, musik, rytmik, dans och rörelse ut-
gör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling 
och lärande. Innehållet i läroplanen ger dock utrymme för tolkning vilket 
troligtvis medför att olika tankar och handlingsmönster förekommer hos 
dem som arbetar där. En följd av detta är att det också antagligen förekom-
mer en variation ifråga om musikaktiviteter. I många förskolor är till exem-
pel morgonsamling med sång och musik ett återkommande inslag i verk-
samheten, där också vissa erbjuder instrumentspel, dans och rytmik, musik-
lyssning. Samtidigt finns det förskolor med väsentligt mycket mindre mu-
sikaktiviteter och endast ett fåtal med en anställd musikterapeut på avdel-
ning för barn med omfattande funktionsnedsättningar.  

För att få en bild av musik som pedagogiskt redskap för barn med omfat-
tande funktionsnedsättningar i förskolan, vill jag med denna uppsats belysa 
dessa verksamheter. I vilka sammanhang använder förskolepersonal musik 
som pedagogiskt redskap? Vilka musikaliska aktiviteter använder de sig av?  
Vad har förskolepersonal för tankar om musikens roll för barn med omfat-
tande funktionsnedsättningar?  

Med denna studie vill jag lyfta fram musikens betydelse för barns utveckl-
ing, min tanke och förhoppning är att uppsatsen ska ge en ökad medvetenhet 
om musik som pedagogiskt redskap i arbete med barn i behov av särskilt 
stöd.  

1.2. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel som visar studiens forsknings-
område samt relevant litteratur. Därefter följer studiens syfte och frågeställ-
ningar i kapitel två. Eftersom uppsatsen utgår från det sociokulturella per-
spektivet presenteras tankegångar från detta perspektiv i kapitel tre. Därefter 
följer ett metodkapitel där metodvalen motiveras varvid studiens tillväga-
gångssätt presenteras i kapitel fyra. I kapitel fem presenteras så studiens 
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resultatanalys, och slutligen följer diskussion i kapitel sex där analysresulta-
ten knyts an till teoretisk utgångspunkt och samhällsperspektiv.  

1.3. Musikverksamhet i förskolan 

1.3.1. Förskoleavdelningar för barn med omfattande funktionsned-
sättningar 

Alla barn skall ha tillgång till det offentliga skolväsendet, det är utgångs-
punkten i den svenska skollagen. Hänsyn skall tas till barn med behov av 
särskilt stöd . Barn som fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder ska erbjudas träning och specialförskola. Vid ordinarie för-
skolor finns oftast integrerade förskoleavdelningar för barn mellan 1-7 år 
med omfattande funktionsnedsättningar. Dessa avdelningar arbetar med 
anpassning för barnsutveckling och lärande (www.skolverket.se).  

Utvecklingen hos barn med omfattande funktionsnedsättningar följer inte 
alltid det vanliga mönstret, utan sker utifrån varje barns specifika förutsätt-
ningar ifråga om utvecklingsnivå, rörelseförmåga, kommunikationssätt, syn, 
hörsel och medicinska behov. På förskoleavdelningar för barn i behov av 
särskilt stöd ser därför barnens förmågor och resurser ganska olika ut. Här 
finns barn med utvecklingsstörning i kombination med olika funktionsned-
sättningar, till exempel autism, Aspergers syndrom, Downs syndrom, CP, 
rörelsehinder, talförsening, synskada och epilepsi (Sandberg 2009). 

I arbetet utgår förskolepersonalen från att alla barn har utvecklingsmöjlig-
heter och egna resurser. Arbetet sker på olika plan och utgår från det som är 
unikt för det enskilda barnet och de erfarenheter barnet får. På avdelningar-
na arbetar specialpedagoger, förskollärare, barnskötare, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter. Ofta medverkar pedagoger med annan kompetens, till ex-
empel, musikpedagoger, musikterapeuter, Waldorfpedagoger m.m. Avdel-
ningarna har även kontakt med logoped, kurator och psykolog. Utifrån 
denna samlade kompetens, erfarenhet och kunskap försöker förskolor arbeta 
med barnen ur ett helhetsperspektiv (Sandberg 2009). 
Förskolorna ska erbjuda en stimulerande inne- och utemiljö anpassad till 
barnens behov och de ska också sträva efter att ge varje barn en positiv upp-
levelse. För barn som har svårt att gå, stå, sitta eller har svårigheter med 
motorik erbjuds hjälpmedel som gåstol, ståskal, slinga och speciella gungor. 
I upplevelserum finns utrustning som kan stimulera olika sinnen: neonlek-
saker, ljus- och ljudmönster av olika slag, bollhav, balansbollar, taktila lek-
saker m.m. (Sandberg 2009). 

Det är inte olikheter utan likheter med barn i allmänhet som förskoleperso-
nal på avdelningar för barn i behov av särskilt stöd bygger sin pedagogik på. 
Barn med funktionsnedsättning genomgår en utveckling som på många om-
råden liknar andra barns utveckling, på några områden bromsas deras ut-
veckling dock upp eller sker i en långsammare takt. I det pedagogiska arbe-
tet ska förskolorna utgå från en helhetssyn på barnet när de utformar indivi-
duella mål (Sandberg 2009). 
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Precis som alla barn utvecklas barn med funktionsnedsättningar genom lek 
och musik:  

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) 

Lek och musik kan på tidig utvecklingsnivå bli ett medel för att börja sam-
spela med omgivningen. Eftersom lek och musik i sig är något lustfyllt kan 
det motivera barn till samspel. Samspel är också en förutsättning för kom-
munikation och kommunikation är i sin tur en förutsättning för utveckling.  

1.3.2. Musik i förskolan  

Musik i förskolan ses ofta som ett hjälpmedel för att utveckla barnens för-
mågor, resurser och andra egenskaper. Förskolans viktigaste uppgift besk-
rivs vara att erbjuda aktiviteter och utmaningar som hjälper barnen att ut-
vecklas (Lpfö 98).  

En mängd studier visar att musik i olika former är användbart i arbetet med 
yngre barn. Musikaktiviteter anses vara ett ypperligt hjälpmedel när man vill 
hjälpa barnen att utveckla motorik och rumsuppfattning (Zachopoulou 
Tsapakidou & Derri 2004), fonologisk medvetenhet och språk (Lee 2009; 
Salmon 2010) samt stärka och främja deras självförtroende på ett lustfyllt 
och naturligt sätt (Foran 2009; Hallam 2010).  

I Lpfö 98 står det bland annat att förskolan ska vara en levande social och 
kulturell miljö som utvecklar barns sociala och kommunikativa kompetens, 
och att skapande och kommunikation med hjälp av sång, musik, rytmik, 
dans och rörelse utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att 
främja barns utveckling och lärande:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin skapandeförmåga 
och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många ut-
trycksformer som sång och musik, dans och drama. 

(Lpfö 98) 

Enligt läroplanen utgör alltså musik ett naturligt inslag i förskolan. Där be-
skrivs dock inte några specifika arbetssätt varför musikens förutsättningar 
främst torde komma att grundas i pedagogernas intresse och kompetenser. 

1.3.3. Musikterapi i arbete med barn i behov av särskilt stöd 

Det är vanligt att musikterapi används med barn som har olika former av 
medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. I arbetet med dessa 
målgrupper ligger fokus vanligtvis på utveckling och inlärning under speci-
ella villkor. Ofta omnämns detta kunskapsområde även habilitering (Peters-
son 2010). 

Erfarenheter av musikterapeutiskt arbete med barn med funktionsnedsätt-
ning visar att musik kan stärka sensorisk och motorisk utveckling, språk- 
och kommunikationsfärdigheter, social grundkompetens, barnets psykiska 
utveckling och vitalitet. Positiva resultat av musikterapi finner vi i arbetet 
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med barn som har sådana diagnoser som cerebral pares, autism, Retts 
Syndrom, Downs syndrom, olika utvecklingsstörningar, förvärvad hjärn-
skada. Nedan presenteras några musikterapeutiska tillämpningar med rele-
vans för denna studie (Petersson 2010).   

Receptiv musikterapi  
Receptiv musikterapi innebär musiklyssnande i syfte att skapa upplevelser, 
väcka känslor, kroppsförnimmelser, minnen, associationer, m.m. Detta är 
mer djupgående musikupplevelser som berör individens livskvalitet och 
hälsa. Det är alltså musiklyssnande med möjliga personliga reaktioner och 
terapeutiska konsekvenser som avspänning, kroppsliga och känslomässiga 
urladdningar, stressreducering, välbefinnande, aktivering och beredskap att 
känna och agera (Grocke & Wigram 2007).  

Expressiv musikterapi 
I expressiv musikterapi används röst och musikinstrument för att uttrycka 
och gestalta medvetna och omedvetna känslor och föreställningar. Expressiv 
musikterapi är en aktiv terapiform som kan utföras på många olika sätt t ex. 
genom att sjunga eller spela på musikinstrument. Musicerandet kan ske på 
något bestämt sätt eller improviserat. Improviserat musicerande har fler va-
rianter där barnen kan spela/improvisera själva, i dialog med någon annan 
eller tillsammans i grupp. Musiken eller ljuduttrycken anses återspegla bar-
nens känslor, emotioner och belysa var barnet befinner sig i den aktuella 
stunden (Wigram 2004).    
Ett annat sätt att arbeta expressivt med musik är musikpsykodrama som ger 
möjligheter att spela upp olika roller, prova olika lösningar, arbeta med nå-
gon vardaglig situation och återuppleva viktiga händelser. Allt detta anse 
hjälpa barnets identifikation och inlärning (Wigram 2004).   

FMT - Funktionsinriktad Musikterapi 
FMT - metoden utvecklades av musikpedagog Lasse Hjelm (1934-2010) 
under hans femtonåriga engagemang på Folke Bernadottehemmet i Uppsala 
(1975-89). Funktionsinriktad musikterapi beskrivs som en neuromuskulär 
behandlingsmetod. Musik som används utgörs av ett 30-tal små, korta mu-
sikaliska fraser så kallade ”koder”. Varje kod kombinerar motoriska rörelser 
och kognitiv aktivitet på ett speciellt sätt. FMT är främst en icke-verbal me-
tod som bedrivs individuellt (Paulander 2011).  

FMT – metoden utgår från tanken att grunden för all personlig utveckling är 
människans medfödda förmåga till initiativ och egen aktivitet. FMT- meto-
den ger möjlighet till stimulans och utveckling genom aktivt musicerande. 
Musicerande ska vara lustfyllt och utan prestationskrav. Ett sådant musice-
rande kan mobilisera en klients inre kraft till utveckling av motorik och 
kognition steg för steg (Paulander 2011).  

Musiksamspel mellan terapeut och person skapar förutsättningar och lust för 
individen att utveckla perception, motorik och koordination genom de spe-
ciella musikaliska koderna som anpassas efter individens utvecklingsnivå. 
Terapeutens musikinstrument är huvudsakligen pianot med vilket hon/han 
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lockar eller motiverar individen till motorisk aktivitet - att spela på trummor 
och speciella blåsinstrument. Musikterapeut uppställer trummor i speciella 
kombinationer i syfte att påverka individens perception och motorik i en 
funktionsutvecklande process (www.fmt-metoden.se). 
Målet är att med de specialkomponerade musikkoderna skapa strukturella 
minnesspår i hjärnan och att därigenom åstadkomma reaktioner, omedvetna 
handlingar, som senare kan organiseras till förmån för individen. Enkelt 
uttryckt: Från kroppen till hjärnan – inte tvärtom! (www.fmt-metoden.se). 

1.4. Forskningsläge 
I detta avsnitt presenterar jag forskning och litteratur med relevans för studi-
ens område. Litteratur har sökts genom kontakt med mina lärare och fors-
kare inom pedagogiska och musikterapeutiska områden. Databassökningar 
har genomförts genom Google, DiVA, LIBRIS, 
www.onlinelibrary.wiley.com; forskningsdatabasen vid Stockholms univer-
sitet (Stockholm University Research Database), Uppsala universitet 
(www2.teknat.uu.se/forskning/uu), forskningsdatabasen vid Kungliga mu-
sikhögskolan (www.kmh.se/avhandlingar; www.uppsatser.se). Sökningsord 
var musik, musikverksamhet i förskola, musik med barn, musikterapi med 
barn i behov av särskilt stöd, speciell förskola, FMT i förskolan, samt olika 
kombinationer av dessa meningar. Utöver detta sökte jag även litteratur ge-
nom referenslistor till aktuella böcker och artiklar.  

1.4.1. Barns medfödda musikalitet 

Nutida forskning visar ett samband mellan musik och barns utveckling. 
Bjørkvold (2005) framhäver bl. a. att rytm, rörelse och ljud är de musiska 
grundelement som finns hos människan redan före födseln. Även Tre-
varthen (2010) anser att musikalitet är något grundläggande som startar re-
dan under samspelet mellan mor och det lilla barnet. När barnet jollrar, an-
vänder hon eller han sig av rytmiska rörelser och andra läten för att väcka 
föräldrars gensvar. Därmed uppstår en slags musik som kommunikation. 
Musikalitet handlar i detta fall om barns medfödda förmåga att göra ljud, 
röra sig, utföra rytmiska rörelser och att skapa toner (Jederlund 2002).  

Lee (2009) skriver i en studie att barns bankande eller ”ljudskapande”, med 
hjälp av föremål och sig själv, är en uppvisning av den inneboende musika-
liteten, ett slags musiskt skapande och experimenterande. Lee uppmanar 
barnpedagoger att ta vara på detta instinktiva beteende för att skapa något 
meningsfullt och utveckla barns intellekt. Whitcomb (2010) tar i sin studie 
bland annat upp det som hon kallar en ”steady beat”, stadig takt eller jämn 
puls. I sin forskning har hon uppmuntrat barn att improvisera slag på trum-
mor som visade hur olika mönster växer fram. Improvisationer inom givna 
riktlinjer främjar kreativitet och bevarar barnets medfödda rytmkänsla, 
framhåller Whitcomb (2010). 

Tack vare denna medfödda musikaliska förmåga är just musik så tacksamt 
att använda som motivation i lärandesituationer, menar Fagius (2007).  
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1.4.2. Musik och språkutveckling 

Redan hos spädbarn kan samband mellan talat språk och sång noteras enligt 
Sundin (2001), eftersom barnet lär sig höra skillnad på tal och sång/musik. 
Men eftersom barn till en början inte förstår meningsinnehåll i språk reage-
rar de först på variationer i tonhöjd, tonfall, rytm, klang, intensitet, intonat-
ion osv. Dessa musikaliska kvaliteter ingår i ett musikaliskt system som ger 
meningsbetydelse åt språket upp till förskoleåldern, och vidare under hela 
livet fast då inte på samma intensiva sätt. Sundin menar att detta är något 
som påverkar barnets socialisation (Sundin 2001). Ett samband i hjärnan 
mellan barns musikuppfattning och deras förmåga att uppfatta fonologiska 
aspekter i språk har också dokumenterats av Hallam (2010). Salmon (2010) 
framhåller i sin tur att musik kan betraktas som ett internationellt språk som 
alla förstår oavsett ålder eller utvecklingsnivå och som kan väcka känslor 
och minnen. 

Det centrala för barn är att förstå, och därför blir sång för små barn ett sätt 
att utveckla språket. Sång gör leken levande och gör att barnet lättare förstår 
språkets innebörd, menar Uddén (2001). Den svenska musikterapeuten Ulf 
Jederlund (2002) skriver i sin bok Musik och språk om hur kopplingen mel-
lan barns musik- och språkutveckling stödjer varandra. Språk anses vara 
som musik och genom musik frodas språk. Både språk och musik beskrivs 
ha rytm och melodi, och genom att utveckla dessa element får barnet stöd i 
sin språkliga/kommunikativa utveckling (Jederlund 2002).  

Det är därför viktigt att ”musikspråka” med barn i förskolan, anser Ve-
sterlund (Vesterlund 2007). Detta innebär att närma sig det talade språket 
med hjälp av musikaliska element och aktiviteter, t.ex. rytm, slagverk, sång, 
musiklekar etc. Denna ”musikspråkiga” process utvecklar inte bara språk 
och musikalitet utan även den sociala kompetensen samt stärker barns själv-
förtroende, menar Vesterlund.  

Att musik utvecklar barns språkförmåga, visar även Lee (2009). Lee fram-
häver den dynamiska relation som finns mellan musik och språk – som båda 
utvecklas genom lek med ljud. Genom att leka med ljud anses barnens 
språkutveckling påverkas positivt. Fördelen med musik är att den även gyn-
nar barnens motoriska utveckling genom exempelvis dans och andra rörelser 
(Lee 2009).  

Musik har under många år varit en stor och viktig del i små barns uppfostran 
i Storbritannien, något som Harris (2011) betonar. Hon har i en studie un-
dersökt om småbarnsföräldrar kan utveckla sina barns kommunikativa egen-
skaper med hjälp av musikinstrument i förskolemiljö. Föräldrarna i studien 
upplevde efteråt att barnens kommunikativa verbala och icke-verbala för-
mågor ökade tack vare musikaktiviteterna.  

Musik och känslor är starkt sammankopplade, barnet dras till olika sorters 
musik beroende på vilka känslor som väcks. Den känslomässiga utveckling-
en hos ett barn är enligt Sundin av vikt och kopplad till barnets fysiska och 
psykiska hälsa. Musik kan definieras som ett sätt att förmedla känslor, bud-
skap och kommunikation med varandra menar han (Sundin 2001).  
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Det finns även studier inom neurovetenskap som pekar på att musik utveck-
lar kopplingarna i den plastiska hjärnan på ett positivt sätt, och att speciellt 
minnet drar nytta av musikaktiviteter (Foran 2009). Musik, sång och rytm 
påverkar alltså minnet på ett sätt som gör att vi minns erfarenheter i kombi-
nation med musikupplevelser.  

1.4.3. Musikaktiviteter och barns sociala samspel 

Kommunikation handlar om att göra något tillsammans, och sång förenar 
(Hagtvet 2004; Uddén 2004). Vanligtvis visar barn en lust och vilja till både 
sång och musik under vilka de använder sig av sin kropp och sitt språk. 
Detta gör de för att de ska kunna få fram sitt budskap och kommunicera 
med sin omgivning (Fagius 2007). Vesterlund (2007) beskriver musikens 
inverkan på barn som mångfacetterad och menar att musikaktiviteter gynnar 
språkutveckling, rörelse- och koordinationsförmåga, stärker trygghets- och 
självkänsla samt självuppfattning. Detta i sin tur leder till ett starkare socialt 
samspel (Vesterlund 2007).  
Musik betraktas därför verka som social interaktion (Björkvold 2005; Ud-
dén 2004) genom att främja barnens sociala samverkan och påverkan på 
känslor av gemenskap:  

Med musikens hjälp kan alla barn känna sig delaktiga i det vi gör utan att an-
vända det talande språket. Känslan av att vara en i gruppen är viktig för barns 
självförtroende och i leken kan alla barn hitta vägen till språket, i detta fall 
med musik, rytmik och rörelse. 

(Vesterlund 2007; 30). 

Musik betraktas således som något kontaktskapande, att musik kan skapa 
trygghet mellan människor.  
 
Redan Fredrich Fröbel (1782-1852), en tysk pedagog som grundade den 
första kindergarten i Tyskland, ansåg att kreativa aktiviteter såsom sånger 
och ramsor spelade en central roll, inte bara för språkutveckling, utan även 
för det sociala samspelet (Uddén 2004). Sång och aktivt sjungande kan en-
ligt Wills (2011), också ändra barnets beteende samt förstärka barnets själv-
förtroende. Heimes (2009) har t ex. lagt märke till att pedagoger brukar 
stoppa barn som retas eller exkluderar varandra från exempelvis en lek, ge-
nom att engagera dem i olika musikaktiviteter.  
 
Parlakian (2010) anser att genom musik kan små barn lära känna sig själva 
och sina känslor, de kan lära sig se mönster, lösa problem och upptäcka 
världen. Det viktigaste för små barn är en delad musikupplevelse och en 
känsla av att vara bekräftad, viktig och älskad. Eftersom musik oftast utövas 
tillsammans med andra blir det till en naturligt social upplevelse. Barn kan 
därmed ges möjlighet att stärka sin självkänsla när de upptäcker att de klarar 
av t.ex. att spela på en trumma. Genom instrumentspel kan barn också lära 
sig att dela med sig och vänta på sin tur. Vidare menar författaren att musik-
aktiviteter kan utveckla flera områden samtidigt, t ex. känsloliv, socialt sam-
spel, kognitiva och språkliga förmågor, motorik. När man medvetet integre-
rar musik i de vanliga rutinerna kan man stödja barnen inom specifika ut-
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vecklingsområden (Parlakian, 2010). Lundberg & Ternhag (2002) för ett 
liknande resonemang och framhäver musikens nödvändiga och livsviktiga 
roll för barns känsloliv, samt möten och relationer till sina medmänniskor.  

1.4.4. Forskning om musikterapi i förskolemiljö 

Internationellt har Boso, Minazzi, Abbamonte & Politi (2007) utvecklat ett 
strukturerat musikterapeutiskt program med flera olika metoder bl. a. för 
barn med svår autism. Filosofin bakom denna programbaserade musikterapi 
är att musik ska ges individanpassat i syfte att stimulera icke musikalisk 
kunskap såsom språk- och kommunikation. Stor vikt läggs vid barnets indi-
viduella svårigheter och behov så som dessa inventerats vid barngruppsob-
servationer och under intervjuer med förskolelärare.  
Programmen designas individuellt för varje barn, inför varje nytt förskoleår, 
tillsammans med barnets förskolelärare. Musikterapin genomförs både indi-
viduellt och i små grupper varje vecka under cirka 30-45 minuter. Varje 
session bygger på ett urval av musikaliska aktiviteter som t.ex. sång, varie-
rande improvisationer, pianospel och trumspel. I programmen stimuleras 
musikaliska färdigheter, som att sjunga, spela en skala på piano, ta till 
sig/absorbera musik, och upprepa rytmiska mönster.  

Ovannämnd studie beskriver således en form av interaktiv musikterapi som 
innebär musikaliskt samspel mellan en musikterapeut och ett barn. Dess 
syfte var att undersöka om en interaktiv musikterapisession i veckan, under 
ett år, kunde förbättra autistiska barns beteendemönster från att vara nästan 
fullständigt frånvarande till att bli mer närvarande. Effekterna av musiktera-
pin bedömdes på en femgradig skala med olika närvarograder, och resultatet 
beskrevs som framgångsrikt. Enligt författarna ökade musik motivationen 
att öva färdigheter, kontrollera beteende och att tänja på sitt rörelsemönster, 
även när detta var svårt för barnet. Dessutom ökade barnens musikaliska 
kunskap. Slutsatsen är att aktiv strukturerad musikterapi kan vara till hjälp 
för barn med grav autism i inlärningssammanhang (Boso et al. 2007).  
Musikterapi anses särskilt lämpat för barn med svårigheter att uttrycka sig 
verbalt (Wigram & Gold 2006). Wigram och Gold har i en litteraturöversikt, 
studerat effekter av aktiv improviserad och receptiv musikterapi för barn 
med ASD (Autistic Spectrum Disorder). De identifierade såväl begräns-
ningar och svagheter som styrkor och möjligheter. De positiva effekterna av 
improviserad musikterapi visade sig handla om bättre kommunikationsbete-
ende, språkutveckling, emotionell respons, koncentration och beteendekon-
troll. Författarna rekommenderar improviserande former för att stimulera 
kommunikation och social interaktion, då det finns flera studier som visar 
att just improvisation stimulerar språkutveckling. De menar också att musik-
terapeutiska inslag underlättar bedömning av barnets funktionshinder och 
gör det lättare att få en bild av såväl begränsningar och svagheter som styr-
kor och potentialer. Författarna reserverar sig dock en aning eftersom samt-
liga empiriska studier bygger på små undersökningsgrupper. 
Geist, McCarty, Smith och Porter (2008) introducerar en musikterapimodell 
för att stimulera tal, språkinlärning och annan kommunikation hos barn som 
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inte kan tala. När modellen praktiseras kartlägger först terapeuter och för-
äldrar barnets behov. I modellen används ett specifikt arbetssätt som består 
av en välkomstsång, ett aktivt lyssnande på musikterapeuten som läser ur en 
bok med sångtexter, spelande på instrument och en avslutande sång. Musik-
terapeuten genomför sessionen med dessa fyra moment medan förskolelära-
ren och talpedagogen observerar. Tillsammans utvecklar de en lämplig tek-
nik som gör det möjligt att använda just detta barns röstuttryck under mu-
sikupplevelsen även när det gäller annan kommunikation. Själva sessionen 
bygger alltså på ett samarbete mellan förskolelärare, talpedagog och musik-
terapeut. Musikterapeuten använder musikaliska element som t.ex. tempo, 
rytm, melodi, harmoni och musikaliska kommunikationsmöjligheter (Geist 
et al. 2008). 
2008 publicerade Kim, Wigram och Gold en kontrollstudie om effekter av 
improviserad musikterapi på beteendemönster hos förskolebarn med autism. 
Studien har en komparativ aspekt, nämligen sessioner med improviserad 
musikterapi och barns fria lekar med leksaker och annan pedagogisk utrust-
ning för att göra analys av olika förhållningssätt och utvärdera beteendeför-
ändringar hos barn. De övergripande resultaten visar att beteendeförbätt-
ringar hos barn med autism är påtagliga och större efter musikterapi än efter 
lekstunder. Improviserad musikterapi är mer effektiv för att fånga barnets 
uppmärksamhet och utveckla icke verbala kommunikationsfärdigheter hos 
barn än vanliga fria eller pedagogiska lekar. Effekterna av improviserad 
musikterapi och förbättringar hos barn efter musikterapeutiska sessioner 
konstateras av föräldrar och förskolelärare. Det påvisas markanta förbätt-
ringar i barns gemensamma uppmärksamhet inklusive visuella uppmärk-
samhetsfärdigheter som spontan, omväxlande och bestående ögonkontakt 
och beteendemässiga förbättringar (Kim et al. 2008).  

2012 publicerades boken Working with Children of All Ages in Mainstream 
and Special Education (Tomlinson, Derrington & Oldfield 2012) där musik 
i förskolemiljö i Storbritannien beskrivs. Författarna betonar här att musik-
terapi i pedagogiska sammanhang ger fördelar för barn, pedagoger och för-
äldrar. De tar itu med frågor och problem som gäller förskolebarn med olika 
funktionshinder: emotionella, beteendemässiga problem, autistiska störning-
ar. Musikterapeutiskt arbete med barn med brett spektrum av autistiska stör-
ningar är kliniskt relevant då det ger möjligheter till stabilitet/förutsägbar 
struktur och flexibilitet/spontanitet, menar författarna. Musikterapeutiska 
interaktioner anses främja flexibilitet och kreativitet i en strukturerad ram 
för de som inte lätt kan anpassa sig till oförutsägbarheten i det vardagliga 
livet. Därför är musikterapi, i förhållande till barnets musikaliska och icke 
musikaliska uttryck, ett idealiskt sätt att arbeta på då fokus ligger på vad 
barnet kan göra i stället för hinder eller patologi. Musikterapi med sina vari-
erande tekniker, underlättar och samordnar processer som lyssnande, visu-
ella referenser, svar, motivation, initiativ och engagemang, menar de vidare. 
Alla dessa processer anses vara förutsättning för kommunikation, social 
motivation och inlärning, författarna belyser även det sociala engagemang 
som sker genom musikterapeutiska metoder.   
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Tal- och språksvårigheter är en av de mest utmanande egenskaperna hos 
barn med autismspektrumstörningar (ASD), barn med ASD är också kända 
för att vara särskilt mottagliga för musik, menar Hayoung (2012). Hayoung 
belyser sambandet mellan dessa och visar att musik är ett effektivt sätt att 
förbättra tal- och språkkunskaper hos barn med ASD. I boken Developmen-
tal Speech-Language Training through Music for Children with Autism 
Spectrum Disorders. Theory and Clinical Application (2012) beskriver 
Hayoung en strategi för att använda musik i tal- språkinlärning för barn med 
ASD. Boken ger enligt mig, en god teoretisk grund med analys av den kli-
niska betydelsen av tal- och språkutbildning genom musik. Det väsentliga i 
Hayoungs metod är gestaltad språkinlärning som bygger på uppfattning av 
mönster då barn med ASD verkar ha mönsterberoende perception. Deras 
produceringsförmåga tenderar också att följa gestaltad/mönster-stil.  Paral-
lellt kräver musikaliska beteenden också mönster perception och produkt-
ion. Härav ser man att mönster i musik – rytm, takt, musiklinje m.m. kan 
underlätta gestaltad språkinlärning och den påföljande tal- och språkutveckl-
ingen hos barn med ASD (Hayoung 2012). 

I Sverige har en Masteruppsats i specialpedagogik publicerats: Urskiljning 
och inkludering. Lyssningscentrerat musiklärande i förskolan (Lagerlöf 
2010) som syftar till att generera ny kunskap om förskolebarns musiklyss-
nande i ett lärandeperspektiv. Resultaten visar att inkluderande processer i 
barngrupper kan ske med hjälp av musiklyssning. Dessa processer kan 
också fungera som stöd för det enskilda barnets lärande, delaktighet och 
kommunikation.  
Examensarbetet FMT-metoden i särskolan av Edgren (2004) utgår från 
funktionsinriktad musikterapi (FMT). Han beskriver på vilket sätt FMT an-
vänds som metod i grundsärskolan. Edgren vill sprida kunskap om FMT-
metodens olika användningsområden samt metodens förmåga att bidra till 
barns fortsatta utveckling. Då FMT-musikterapi erbjuds barn i behov av 
särskilt stöd, oavsett om de tillhör grundsärskola eller förskola, kan det vara 
relevant att nämna denna uppsats. 

I uppsatsen Att mötas här och nu: Funktionsinriktad musikterapi för barn 
med autism (Kuzinaite 2010) analyseras på vilket sätt FMT kan stödja barn 
med autism i deras utveckling. Av fallbeskrivningarna framgår det att barn 
som fick FMT visade tecken på positiva förändringar inom samverkan, 
kommunikation, motivation, språkutveckling, perception och rörelsekoordi-
nation. Sensorisk integration ingick i alla dessa moment och har också för-
bättrats. 
Uppsatsen Hur Funktionsinriktad musikterapi kan vara ett medel för barn 
med autism (Uneback 2009) beskriver gradvis utveckling av förmågan till 
samverkan, initiativtagande och utförandet av en egen bestämd handling hos 
autistiska barn med hjälp av FMT- metoden.  
 

 



 11 

2. Syfte och frågeställningar 

Enligt forskning och pedagogisk litteratur framgår det att musik har bety-
delse för barns emotionella, kognitiva och fysiska utveckling. I pedagogiskt 
arbete anses också musik vara ett viktigt inslag som bidrar till ett lustfyllt 
lärande för barnen. Detta är aspekter som också lyfts fram i läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98).  
Men teori och praktiskt arbete går inte alltid samman, och min erfarenhet är 
att det finns skillnader i hur barn ges möjlighet att tillägna sig musik på 
olika förskolor. Genom denna studie vill jag därför belysa på vilka sätt mu-
sik används på förskolor med barn med omfattande funktionsnedsättningar. 
I studien utforskas följande tre frågeställningar: 

1. I vilka sammanhang använder förskolepersonal musik som 
pedagogiskt redskap?  

2. Vilka musikaliska aktiviteter använder de sig av?   
3. Vad har förskolepersonal för tankar om musikens roll för 

barn i behov av särskilt stöd? 

Syftet är att bidra till ökad förståelse för musik som pedagogiskt redskap i 
förskoleverksamhet riktad till barn med funktionsnedsättningar. Jag hoppas 
även att studien ska inspirera förskolelärare och pedagoger till att mer an-
vända sig av musik för att främja barns utveckling och inlärning. 
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3. Sociokulturellt perspektiv  

I detta avsnitt beskrivs uppsatsens vetenskapsteoretiska perspektiv; musik i 
förskolemiljö betraktat utifrån sociokulturellt perspektiv.  

3.1. Lärande genom samverkan med andra 
Från att förskolan tidigare vilat på utvecklingspsykologiska teorier, grundar 
sig nu förskolans Läroplan främst på ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 
2008). Det sociokulturella perspektivet finns närvarande i förskolans styr-
dokument - Läroplan för förskolan Lpfö 98, som betonar att barns lärande 
ska baseras på både barns och vuxnas samspel samt barns lärande i samspel 
med varandra.  

En viktig förgrundsgestalt inom det sociokulturella perspektivet är den ryske 
psykologen och pedagogen Lev Vygotskij (1898-1934). Vygotskij menar 
bland annat, att det inte går att skilja barns utveckling och lärande åt. Det 
kognitiva kan inte frigöras från sociala processer utan handlande, tänkande, 
talande och andra processer integreras med varandra och formar en helhet 
(Vygotskij 1999). 

Vygotskij talar om att aktiviteter som leder till lärande och utveckling alltid 
är sociala, eftersom vi samspelar med andra i former av interaktioner och då 
kommer i kontakt med ny vetskap. Enligt det sociokulturella perspektivet 
sker lärande överallt. När människor möts och deltar i olika aktiviteter och 
verksamheter sker inlärning. Människor kan inte undvika att lära, skriver 
också Säljö (2008). Kunskap och färdigheter, som t.ex. att spela musikin-
strument eller att bygga ett hus, betraktas inte som biologiska företeelser 
som kan mogna fram av sig självt, utan som sådant vi tillägnar oss kunskap 
och färdighet genom att interagera andra människor (Säljö 2008). 

3.2. Proximala utvecklingszonen 
Förändring och lärande hänger samman med varandra. Enligt Vygotskij 
förekommer det bästa lärandet när det sker strax över det man redan klarar, 
alltså i det han kallar för den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1999). 
Vygotskij menar att en vuxen eller en mer erfaren kamrat hjälper ett barn till 
att nå det som barnet tidigare själv inte klarat av på egen hand, alltså det 
som barnet kan göra idag med hjälp kommer barnet senare klara av att göra 
ensam. Det är en utmaning för vuxna och pedagoger att utnyttja denna zon 
för det är i denna som barn är mottagliga för hjälp, stöd och inlärning, me-
nar Vygotskij (1999). 

3.3. Språkets betydelse och socialisation 
Inom sociokulturellt perspektiv betraktas språk som ett av de viktigaste kul-
turella redskapen som människor använder för att beskriva, förklara, förstå 
och tänka kring omvärlden. Språk ses som betingat av historiska, kulturella, 
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kollektiva och individuell sammanhang i vilket det verkar. Språk anses er-
hålla mening genom kommunikation och interaktion med andra människor. 
Kommunikation och samspel kan således hjälpa barnet att iaktta och bear-
beta sin omvärld, där språk och kommunikation blir länken mellan barnet 
och dess omgivning. Om omgivningen ständigt kommunicerar anses förut-
sättning för lärande skapas (Säljö 2008). 
Liksom traditioner och normer, förs språk vidare till nästkommande gene-
ration. Detta benämns inom sociokulturellt perspektiv för socialisation, vil-
ket är det som främst sker inom en individs primärgrupp. Primär socialisat-
ion utgörs enligt Säljö (2008), av en mindre gemenskap, till exempel famil-
jen. Denna anses utgöra grundförutsättning för att ett barn ska tillägna sig 
kunskap och färdighet genom olika, eller ”flera” som Säljö uttrycker det, 
språk. Dessa behövs för att barnet ska kunna lära sig de mångsidiga spelreg-
ler för socialt samspel som gäller för att kunna vara en ”god” samhällsmed-
borgare. Barnet assimileras till sin omgivning, det vill säga registrerar den 
information som hon eller han möter och förvandlar den till sin egen. Inom 
den primära socialisationen känner omgivningen oftast till hela barnets 
historia. Därför kan primärgruppens kommunikation hjälpa barnet att koppla 
historiska företeelser till den kontext som barnet befinner sig i. På detta sätt 
kan barnet lära sig av sina tidigare erfarenheter och utveckla ett eget språk. 
Familjen intar därmed en nyckelroll i och med att den påverkar barnet upp-
fattningar och tolkningar av världen. 
En institution, till exempel förskolan, kallas för sekundär socialisation. I 
förskolan kan villkor för lärandet skiljas från barnets primärgrupp. En an-
ledning till att lärande där sker på annorlunda vis är att barnet inte har 
samma nära koppling till förskolan som till sin familj. Säljö (2008) menar 
att en pedagog inte har samma förutsättningar att tillgodose ett barns behov 
då man endast har den pedagogiska verksamheten som utgångspunkt. Mil-
jön skiljer sig även från hemmet då pedagogik är centralt i förskolan till 
skillnad från hemmet där lärandet är ”osynligt”. Säljö (2008) beskriver 
bland annat hur barnet tar till sig färdigheter via imitation och observation i 
förskolan och genom att delta i olika situationer som finns med på schemat. 
Detta gör även att barnet socialiseras in i mera komplexa kontexter. Barnet 
får ett bredare perspektiv och därmed ökade kunskaper tack vare mångfald från 
kamrater och vuxna.  
Genom samspel med kamrater och vuxna ges barnet grundläggande kun-
skaper, de lär sig sociala regler och tillägnar sig språk. Genom språket för-
medlas känslor och återberättas händelser. Vygotskij menar att barnets soci-
okulturella erfarenheter och upplevelser är väsentliga för barnets språkut-
veckling (Vygotskij 1999). Uddén (2004) tolkar Vygotskijs teorier om sam-
band mellan språk och tanke på följande vis: ” barn rytmiserar och tonsätter 
sina instabila tankar genom att använda småvisor och fingerlekar” (Udden 
2004; 49). När ett barn börjar utveckla ett språk imiterar de först bara ljud 
utan att förstå dem. Men allt eftersom barnet utvecklas börjar det mer och 
mer koppla ihop ord och begrepp med sina tankar och förstår vad orden be-
tyder. Genom att sjunga och göra rörelser som visar ordens betydelse kan 
man hjälpa barnet att få ytterligare förståelse för ordens betydelse. Då upp-
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kommer den utveckling Vygotskij skriver om: först imitation av ljud och 
rörelser och senare förståelse att koppla ihop ord och rörelse så orden får en 
betydelse (Vygotskij 1999). 

3.4. Artefakter 
Människan lever i en värld full av redskap, eller artefakter som de kallas 
inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2005). Med redskap menas här 
språkliga, intellektuella och fysiska resurser som vi har tillgång till och som 
vi använder oss av för att tolka, handla och förstå vår omvärld. Ett sådant 
redskap är t.ex. musik. I dagens värld finner vi också bland annat, radio, TV, 
datorer som mänskligt skapade artefakter. De gör det möjligt för oss att 
kommunicera, ta emot och sprida information m.m. Dessa med flera har 
förändrat människans referensramar och psykologiska föreställningsvärld 
dramatiskt. Med en sociokulturell utgångspunkt är frågan om hur vi lär, för-
knippat med hur vi skaffar oss de resurser vi behöver för att tänka och agera 
i vår kultur och miljö (Säljö 2005). 

3.5. Mediering 
Genom att barn är delaktiga i olika aktiviteter inom olika kontaktgrupper 
skapas mening. Dessa former av intersubjektiv mening avser mer än språk 
då de även innehåller praktiska aktiviteter, relationer till andra människor, 
natur och föremål. Intellektuella, språkliga och fysiska redskap kan sedan 
sägas förmedla, mediera, omvärlden för människor i dessa konkreta verk-
samheter. Ett exempel på ett medierande redskap är språk som genom ord 
hjälper oss att kommunicera och förstå varandra och vår omvärld. Säljö 
(2005) talar till exempel om betydelsen av olika inspirerande, kulturella 
medierande redskap. Med hjälp av dessa kan så kulturens olika delar befäs-
tas och användas av människan.  

Barn medierar omvärlden genom samspel med andra till exempel genom 
lek. Vygotskij beskriver att kreativa aktiviteter såsom lek, bild- och musikskap-
ande har en psykologisk uppgift att förena fantasi och verklighet (Vygotskij 
1995). Ett samband mellan fantasi och verklighet är en livsviktig funktion i 
människans beteende, menar Vygotskij. Denna kombination av verklighet 
och fantasi omarbetar människan sedan till exempel i drömmar eller i skap-
ande aktiviteter. För att utveckla vårt inre språk, tänkandet, använder vi oss 
av fantasi, vilken behövs för att kunna tolka våra erfarenheter och känslor 
och för att kunna skapa något nytt (Vygotskij 1995).  
Vygotskij betonar även att ju mer erfarenheter en människa har desto rikare 
blir fantasin. Han anser att barn med mindre livserfarenhet än vuxna har 
mindre erfarenheter att fantisera kring. Men barn tror på sina fantasier och 
de är friare i denna kreativa process. Därför är det nödvändigt att skapa de 
grundförutsättningar som berikar barnens erfarenheter för att stimulera och 
utveckla deras kreativitet och skapande. Ju fler verklighetsintryck barn fått 
tillägna sig, desto mer betydelsefull blir deras fantasi som stärker deras 
skaparlust. Vidare menar Vygotskij (1995) att dessa olika verklighetsintryck 
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framkallar känslor som barnet bl.a. kan uttrycka med sitt kroppsspråk samt 
tankar och fantasier. Känslorna avgör sedan vilken uttrycksform ett barn 
bestämmer sig för att uttrycka sig med.  

3.6. Musik utifrån sociokulturellt perspektiv 
Bjørkvold ansluter sig till Vygotskijs teorier och betonar musisk lekaktivitet. 
Han betraktar sång och musik som en lekfull universell och sociokulturell 
process som bör finnas bland barn. Vidare menar han att vi, vuxna, ska utgå 
från barnens upplevelser i utvecklings- och läroprocesser.  
Även Sæther och Angelo Aalberg poängterar att nyare forskning gällande 
barns lärande och utveckling, lägger stor vikt på barnets samspel med om-
givningen och den kontext det befinner sig i. Forskarna visar på att musika-
liska uttryck sker i kommunikation och socialt samspel mellan barn och 
mellan barn och vuxna (Sæther & Angelo Aalberg 2006).  

Barns utveckling har alltså ett nära samband med socialt samspel, kultur och 
traditioner. Vygotskij understryker att man först bör förmedla kunskaper till 
barn genom kulturella traditioner eftersom de utvecklar det gemensamma 
jaget före det individuella jaget (Vygotskij 1995). 

I denna studie har musik i förskolemiljö studerats utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Strandberg (2006) skriver om hur alla psykologiska processer 
har sin grund i yttre aktiviteter som är nödvändiga för utveckling då de är 
sociala, medierade, situerade och kreativa. På förskolor sker vanligtvis mu-
sikaktiviteterna i grupp, barn och förskolepersonal sjunger sånger, spelar 
musikinstrument. Musik som medierande redskap kan därmed betraktas som 
kommunikation bortom orden. Via musik kan barn samtala både med sin 
egen inre värld och med andra. Med hjälp av varierande, kreativa och roliga 
musikaktiviteter kan förskolepersonal skapa förutsättning för barn att ut-
veckla sensibilitet, kommunikation, social förmåga m.m. (Bjørkvold 2005). 
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4. Metod  

Detta kapitel inleds med en redogörelse av vald metod. Därefter presenteras 
studiens urvalsgrupp och tillvägagångssätt följt av frågor om tillförlitlighet 
och forskningsetik. 

4.1. Etnografisk ansats   
Denna uppsats är en kvalitativt inriktad fältstudie inspirerad av etnografi. 
Etnografi är i huvudsak kvalitativ forskning, där forskaren använder sig av 
observationer och formella/informella intervjuer för att studera en miljö med 
en grupp människor i samhället (Hartman 1998). Hartman betonar betydel-
sen av kulturen/miljön personerna befinner sig i och hur miljön kan påverka 
personerna och alla kommunikativa skeenden mellan dem. Utifrån det etno-
grafiska perspektivet är det viktigt att beskriva miljön/kulturen så verklig-
hetsanknutet som det går.  
En etnografisk studie kan bedrivas på makronivå – där samhällen och kul-
turer studeras, eller mikronivå – där mindre mer avgränsade situationer stu-
deras. Då datainsamlingen för denna studie endast pågick under ca tolv 
veckor, använder jag mig här av mikro-etnografisk metodologi (Kullberg 
2004). 
Kullberg använder sig av termen ”setting”, som betecknar situationer och 
sammanhang i den miljö som studeras. Termen inrymmer fysiska och psy-
kiska förhållanden, vad som existerar och vad som händer tillsammans i 
denna tillvaro. Kullberg menar att datainsamling bör göras grundligt och 
systematiskt, varför metoder som samtal, intervjuer, bandupptagningar, vi-
deofilmer, foton och datummärkta fältanteckningar relaterade till det som 
skall undersökas, kan användas. Empirin kan därefter fortlöpande analyseras 
och ställas mot teoretiska påståenden (Kullberg 2004).  
I den här studien använder jag mig just av metodtriangulering d.v.s. olika 
metodsätt i syfte att få fram en mer trovärdig bild. Metodtriangulering före-
kommer ofta i samband med etnografiska studier och förklaras av Stukát 
(2005) som ett sätt att beskriva hur forskningens olika angreppssätt stödjer 
och förhåller sig till varandra. Enligt Hartman finns också en åtskillnad mel-
lan att handla och en handling. Att handla innebär att personen i fråga re-
flekterar över sin medverkan i en viss händelse medan en handling utgörs av 
en erfarenhet som personen erhållit genom sitt deltagande (Hartman 1998).  
Enligt Denscombe (2009) är dock ingen empirisk metod vattentät, vilket är 
ytterligare en orsak till att välja olika metoder för att studieresultaten ska bli 
tillräckligt trovärdiga. Detta menar Denscombe (2009) är en bra strategi 
eftersom man då får en bredare inblick och kan jämföra de olika eller lika 
analysresultaten. 

Såväl observationer som dialogintervjuer har i denna studie fokus på delta-
garnas upplevelser, känslor, attityder, beteenden, åsikter m.m. Detta är 
också något som karakteriserar de kvalitativa studier där forskaren söker 
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erhålla en djupare förståelse av bakomliggande orsaker och mekanismer till 
det studerade fenomenet – i detta fall musik som pedagogisk redskap i spe-
cialpedagogik (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Enligt Hartman (1998) ska en forskare i sina analysresultat göra en me-
ningsfull sammanställning av empirin som visar på en helhet av den miljö 
som studeras, för att sedan erhålla analysresultat i form av en etnografisk 
rapport krävs att man tolkar informationen sociokulturellt. Det kulturella 
sammanhanget är alltså det som skiljer den här sortens studie från annan 
kvalitativ forskning (Hartman 1998).  

4.2. Genomförande  

4.2.1. Urval 

För att genomföra studien behövde jag tillträde till förskolor med personal 
med varierande kompetens i musik. Syftet med detta var att utforska försko-
lepersonalens förhållnings- och arbetssätt samt musiksyn, musikmetodik 
och val av musikaktiviteter utifrån flera synvinklar. Urvalet har således ba-
serats på ambitionen att få så varierad kunskap som möjligt. 
Antalet förskolor med en integrerad avdelning för barn med omfattande 
funktionsnedsättningar är inte så stort i jämförelse med antalet förskolor 
utan sådan avdelning. I regel finns bara en förskola med integrerad avdel-
ning för barn i behov av särskilt stöd i varje kommun, i stora städer som 
Stockholm, Göteborg, Malmö finns dock fler. Enligt Skolverkets statistik är 
antalet förskolor med integrerad avdelning för barn med omfattande funkt-
ionsnedsättningar ca 360 i hela Sverige (www.skolverket.se/statistik).  

Till att börja med besökte jag därför förskolors webbsidor i hela Sverige och 
sökte efter information gällande specialpedagogiska metoder, aktiviteter, 
förskolepersonalens kompetens m.m. Jag fann tre specialförskolor med en 
anställd musikterapeut samt 18 förskolor med integrerad avdelning för barn 
med funktionsnedsättningar med musikterapeut kontinuerligt medverkande. 
I regel synes personalsammansättningen på nästan alla integrerade förskole-
avdelningar för barn med omfattande funktionsnedsättningar bestå av en 
specialpedagog, en - två förskollärare, några barnskötare och personliga 
assistenter. 
Efter att ha tittat runt på olika förskolors hemsidor och läst om personalens 
kompetens valde jag att kontakta de förskolor som hade pedagoger med 
någon form av kompetens i musik. Fyra förskolor valdes ut som låg i olika 
städer i olika län i Mellansverige. Dessa hade en integrerad avdelning med 
plats för åtta barn i åldrarna 1 - 7 år med omfattande funktionsnedsättningar 
och varierat antal barn. På två av förskolorna förekom - förutom ordinarie 
förskolepersonal (förskollärare, specialpedagog, barnskötare, personliga 
assistenter) - vikarierande pedagoger med musikterapeutisk kompetens med 
ansvar för musiksamlingar och övriga musikaktiviteter. På de andra två stod 
förskollärarna för planeringen av musikverksamheterna. Mitt val av försko-
lor berodde således i stort på förskolepersonalens varierande kompetens i 
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musik samt på förskolornas samtycke och intresse att delta i mitt studiear-
bete.  
Nedan följer en kort presentation av de förskollärare och pedagoger som 
deltog i studiens observationer och dialog-intervjuer. I stället för att skriva 
fiktiva namn använder jag här mig av yrkesbenämningar samt 1 och 2 för att 
skilja dem åt.  
Förskollärare 1 är 49 år gammal och har arbetat på förskolan i 22 år, varav 
12 år på avdelningen för barn med omfattande funktionsnedsättningar. Un-
der sin förskollärarutbildning har hon fått allmänna kunskaper om musik, 
rörelse och drama. Hon har läst lärarlyftet 2005 som gett henne kompetens i 
symbolpedagogik genom vilken hon fått kunskap om olika kreativa arbets-
sätt med barn med särskilda behov. Denna förskolelärare är intresserad av 
musik och allt slags skapande. Hon har försökt lära sig spela gitarr och pi-
ano men det har visat sig vara för komplicerat för henne. Hon gillar att 
sjunga och lyssna på musik, helst folk- och popmusik.  

Förskollärare 2 är 37 år gammal. Hon blev klar med sin förskollärarutbild-
ning år 2004 och har arbetat med barn med särskilda behov i elva år, först 
som barnskötare och från 2004 som förskollärare. Under utbildningen fick 
hon en 20 hp kurs där hon fick kunskaper om musik, bild, idrott och drama. 
Hon tyckte dock att hon inte fick tillräckligt med kunskaper om estetiska 
uttrycksformer, men hon talade om att hon som student fritt kunde välja en 
fördjupningskurs i dessa ämnen vilket hon inte gjorde. Istället valde hon en 
kurs i specialpedagogik. Sedan hon var liten har hon varit intresserad av 
musik och dans och älskar därför att dansa och lyssna på modern musik. 
Hon kände inget behov att lära sig spela något musikinstrument. 

Pedagog med musikterapeutisk (MT) kompetens 1 är 52 år gammal och i 
grunden musiklärare samt förskolelärare i Waldorfpedagogik. Hon stude-
rade även 30 hp kurser i musikterapi vid Örebro universitet år 2005 och me-
nar att musik alltid funnits i hennes liv. Hon har piano som huvudinstrument 
men spelar också ackordeon, gitarr och trumset. Hon har en deltidsanställ-
ning som musiklärare på en sär-grundskola. Att arbeta med förskolebarn 
som har specialpedagogiska behov är dock det mest intressanta och läro-
rikaste anser hon. Därför brukar hon vikariera på förskolans avdelning och 
arbeta som kontaktperson för två sexåriga barn med Downs syndrom. 
Pedagog med musikterapeutisk (MT) kompetens 2 är 49 år gammal, ut-
bildad FMT – musikterapeut vid Ingesunds musikhögskola. Hon har inte 
någon fast anställning utan vikarierar på olika ställen, bland annat på försko-
leavdelningar för barn med särskilda behov. Att arbeta med just förskole-
barn är det mest intressant uppger hon, eftersom det finns många intressanta 
metoder och arbetssätt som man kan använda. Hon är övertygad om att det 
finns otaliga utvecklingsmöjligheter för denna målgrupp. Musik är hennes 
största intresse och är en del av hennes och familjens liv. Alla i hennes fa-
milj kan spela och sjunga - hennes föräldrar är folkmusiker, hennes två sö-
ner är rockmusiker, hennes mostrar medverkar i en kör. Hon själv är mest 
intresserad av att sjunga och spela gitarr och violin. Som FMT - musiktera-
peut spelar hon piano och trumset. 
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4.2.2. Observation 

Studiens tillvägagångssätt utgörs av observationer och dialogintervjuer. Ob-
servationer ger möjlighet att följa människors beteenden, samspel med 
andra och ger inblick i det som sker. Birgitta Kullberg, docent vid institut-
ionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, ser den etnogra-
fiska forskarens observation som ett försök att ”se bakom handlingar och det 
sagda och dessutom studera hur handlingar och det som sägs förändras över 
tid och från situation till situation” (Kullberg 2004;12). Patel & Davidsson 
(2003) hävdar att vid de tillfällen som rör beteenden och skeenden är obser-
vationer användbara - det kan vara intressant att studera hur människor beter 
sig i samma stund som situationen äger rum.  
Med hjälp av en diktafon för ljudinspelning och ett anteckningsblock för att 
skriva ner noteringar utförde jag tre observationstillfällen på fyra förskolor, 
sammanlagt tolv observationer. Jag befann mig alltså på varje förskola vid 
tre olika tillfällen. Hartman (1998) skriver att fler observationer stärker det 
induktiva argumentet, så därför valde jag att observera vid tre tillfällen på 
varje förskola. Björndal (2005) och Sparrman (2002) framhåller också ljud-
inspelning som ett undersökningsredskap eftersom material då kan sparas. 
Forskaren ges därmed möjlighet att lyssna till inspelningarna ett flertal 
gånger, vilket kan medföra djupare förståelse for materialet.  

Under observationstillfällena använde jag mig av fältanteckningar, med det 
menas att en forskare antecknar de aktuella händelser som iakttas. Kullberg 
(2004) menar att de data som samlas in vid observationer på förskolan kal-
las primärdata, eftersom forskaren själv samlar in data och kontrollerar det 
under tiden och efteråt. Genom att återkomma till anteckningarna under 
analysarbetet är det en bidragande hjälp med fältanteckningar vid forskning.  

Enligt Løkken & Søbstad (1995) kan observationer karakteriseras som 
strukturerade, formaliserade och osystematiska. Mina observationer var 
formaliserade vilket innebar att jag som observatör redan före observationen 
bestämde vilket fokus jag skulle ha (Løkken & Søbstad 1995). Vid de olika 
observationerna utgick jag sedan från undersökningsfrågorna ”vad?”, 
”hur?”, ”varför?” och ”i vilket sammanhang?”. När en observation utförs på 
detta sätt kan en forskare inte veta vilka intentioner förskolepersonal och 
barn har när de gör något (Säljö 2000). Jag hade därför i åtanke att förskole-
personalens och barnens handlande kunde betraktas som situerat och att de 
kanske inte alltid handlade på samma sätt i andra liknande situationer. 

Patel och Davidsson (2003) skriver om deltagande och icke-deltagande ob-
servation. Deltagande observation innebär att en observatör deltar aktivt i 
den situation som studeras samtidigt som han eller hon observerar. Icke-
deltagande observation innebär att forskare observerar utan att delta i en 
kontext. Författarna talar även om känd eller okänd observatör som beror på 
observatörens närvaro. Ett exempel på en känd icke-deltagande observation 
är när en forskar berättar för berörda deltagare om observationen men inte 
deltar. Jag bestämde mig för att göra sådana observationer för att kunna inta 
ett lite mer objektivt förhållningssätt. För väl genomförda observationer är 
det dock viktigt att forskaren går in i rollen som fullständig observatör och 
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närvarar i de olika situationerna men ändå håller sig anonym, menar Peter 
Esaiasson (2007). 
Under de här planerade musikstunderna, som alla inföll under förmiddagar-
na, observerade jag det som hände under cirka 20-30 minuter - hur musik-
stunderna utformades, hur barnen deltog samt förskolepersonalens arbets- 
och förhållningssätt. Utifrån studiens syfte fokuserade jag på musikaktivite-
ter och förskolepersonalens arbets- och förhållningssätt i planerade musik-
aktiviteter. Jag uppmärksammade även barnens fria lek, där spontana ini-
tiativ till musik kan äga rum. Sammanlagt deltog 28 barn i åldrarna 1 -7 år 
samt två förskollärare och två pedagoger med musikterapeutisk kompetens. 
Väl medveten om att mitt val av forskningsmetod har sina begränsningar, 
inser jag att jag som observatör också är medskapare av mitt material. Det 
kan också ha hänt att jag missat händelser av betydelse (Sparrman 2002). 
Att observera och göra noteringar samtidigt är inte så lätt, man kan förbise 
eller inte lägga märke till detaljer eller nyanser som kan vara av betydelse 
för studien. 

4.2.3. Dialog–intervjuer  

Inom kvalitativ forskning förekommer även dialog-intervjuer som kan vara  
passande när forskare vill synliggöra hur fenomen gestaltar sig. Dialog-
intervjuer ger även möjlighet för samspel under insamlingsstadiet, vilket i 
sin tur kan leda till att en forskare kan registrera oväntade svar som kan föl-
jas upp (Denscombe 2009). Martyn Denscombe (2009) resonerar om skill-
naden mellan en intervju och en konversation och menar på att en intervju är 
mer komplicerad då den bygger på hypoteser och kunskaper om själva kon-
texten. En annan aspekt som skiljer en intervju från en konversation är att en 
informants yttranden blir dokumenterade samt att en intervjuare har möjlig-
het att styra samtalet i en viss riktning samt bestämma ordningen på agen-
dan (Denscombe 2009).   

I denna studie kompletterades observationerna med dialog – intervjuer i 
syfte att få mer trovärdiga analysresultat. Min upplevelse var också att dessa 
intervjuer gav mig djupare förståelse för pedagogernas ställningstagande. 
Denscombe menar att när en forskare behöver få empiri om människors 
uppfattningar, åsikter, erfarenheter, livssyn och dylikt, är intervju som me-
tod bäst (Denscombe 2009).  

Jag intervjuade alltså två förskollärare och två pedagoger med varierad mu-
sikterapeutisk kompetens i fyra olika förskolor. Alla deltagare fick informat-
ion om etiska aspekter samt vilka fördelar dialog-intervjuer hade för min 
studie, nämligen att få komplex information och därigenom uppnå en god 
kvalitet på studien.  
Dialog-intervjuerna ägde rum på förskolor där studiens deltagare arbetade. 
Med varje informant höll jag tre dialog-intervjuer strax efter varje observat-
ionstillfälle och varje intervju varade cirka 20 - 25 minuter. Intervjuerna 
dokumenterades med hjälp av en diktafon kompletterat med antecknings-
papper och penna för noteringar av svar. Anteckningarna under intervjuerna 
använde jag för att komplettera ljudupptagningar då diktafonen endast tar 
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upp ljud och inte visar på annan kommunikation som framkommer såsom 
mimik, gester, och kroppsspråk som kan betraktas som viktiga komplement 
till verbal information.   

Fördelarna med att spela in intervjuerna var att jag kunde gå tillbaka och 
lyssna på frågor och svar flera gånger (Trost 2010). Jag kunde även ta del av 
de intervjuades emotioner och känslor som återspeglades via rösterna. Som 
intervjuare lär man sig ju också en hel del av de misstag som man i efter-
hand lägger märke till, men man kan också höra sådant man lyckats bra 
med.  

En nackdel med inspelningar kan ibland vara att den intervjuade känner sig 
besvärad och spänd, vilket kan påverka den intervjuades svar. Enligt 
Denscombe (2009) är det vanligt att deltagare i första stund känner sig 
hämmade när man ber om ljudinspelningar, dock brukar de efter en stund 
kunna slappna av mer.  

Intervjufrågornas utformning 
I förväg hade jag tagit fram 28 intervjufrågor (se bil 1). De flesta var utfor-
made på så vis att de inte skulle vara alltför ledande. Kvale och Brinkman 
betonar just vikten av att frågorna är enkla och korta (Kvale & Brinkmann 
2009). De frågor som var lite mer ledande (frågor gällande eventuell kopp-
ling mellan barns motorik-, emotionell, social, språkutveckling och musik) 
lades medvetet in på slutet av för att få mer ostyrda svar på de föregående 
frågorna. Intervjufrågorna delgav jag informanterna före intervjutillfällena, 
på så vis kunde de få tid på sig att förbereda sig och reflektera över de olika 
frågorna. Under intervjuerna läste jag sedan upp frågorna tydligt medan de 
intervjuade tilläts prata utan avbrott, ordningsföljden varierade dock något 
beroende på informanternas svar.  
Jag ställde dels de planerade frågorna men även följdfrågor om jag önskade 
att få mer förståelse, förklaring eller utförligare svar. Den första frågan är 
viktig, menar Denscombe då den syftar till att öppna upp samtalet 
(Denscombe 2009). Vidare menar han att frågor gällande informanternas 
personliga tankar om ett ämne är ett bra tillvägagångssätt att använda sig av. 
Varje intervju med studiens deltagare inledde jag därför med mer personliga 
frågor om respondenternas aktuella sinnesstämning, tidigare bakgrund, ar-
bete m.m. i hopp om att skapa en god atmosfär.  
Intervjuformen kan benämnas halvstrukturerad då jag som intervjuare förbe-
rett frågor som jag ville ha svar på samtidigt som jag gav rum för spontana 
följdfrågor och vidareutvecklingar av svar. Den halvstrukturerade intervju-
formen kännetecknas av att den är personlig och sker i samspel mellan två 
deltagare, dvs. intervjuare och informant. Till skillnad från en strukturerad 
intervju där man begränsar informantens svar ger den halvstrukturerade 
formen ett mer flexibelt förhållningssätt för forskaren. Denna form öppnar 
upp för informanten att utveckla tankar och reflektioner om de samtalsäm-
nen som forskaren vill framlägga (Kvale & Brinkmann 2009).  

Ett problem med att genomföra en halvstrukturerad dialog-intervju kan vara 
att man som forskare får ett brett och kanske spretande material om de spon-



 22 

tana frågorna blir för många och varierade (Kvale & Brinkmann 2009). Men 
då studiens syfte riktar uppmärksamheten mot förskolepersonalens person-
liga tankar och erfarenheter om musik passade det ändå bäst att ge rum 
också åt mer öppna frågor. De flesta kännetecknades av att vara i deskriptiv 
form där ”vad” och ”hur” frågor varit mest centrala (Denscombe 2009).  

4.3. Studiens tillförlitlighet 
Patel & Davidsson (2003) talar om värdet av tillförlitlighet. Författarna an-
ser att en god reliabilitet skapas då forskning genomförs på trovärdigt sätt. I 
mitt fall har jag, genom observationer och dialog - intervjuer sett och samta-
lat om musikanvändning med barn som har omfattande funktionsnedsätt-
ningar. Genom mitt ljudinspelade och antecknade material har jag kunnat 
studera svar och situationer om och om igen. Patel och Davidsson anser att 
då verkligheten lagras, stärks reliabiliteten. Det ger möjlighet att läsa och 
lyssna på det antecknade och inspelade materialet flera gånger vilket kan 
leda till ny förståelse och kunskap.  

Något som kan vara problematiskt gällande studiens tillförlitlighet är forska-
rens grad av oberoende, menar Patel & Davidsson (2003). Forskaren kan 
aldrig vara helt oberoende på grund av sina förkunskaper och förståelse för 
ämnet. I min studie har jag strävat efter en så hög grad av oberoende som 
möjligt. Detta gjorde jag genom att inte skapa några djupare relationer med 
vare sig berörd personal eller barn, jag valde även förskolor som jag inte 
hade någon tidigare koppling till. Därefter försökte jag så långt det var möj-
ligt, att ”glömma bort” mina egna kunskaper och metoder gällande ämnet. 
Jag tror att det hjälpte mig i min strävan mot ett så objektivt förhållningssätt 
som möjligt.  

Patel och Davidson talar även om vikten av god validitet. Validiteten, giltig-
heten innebär att en forskare verkligen studerar det som är tänkt. För att för-
söka erhålla god validitet, försökte jag i största möjliga mån, hålla fokus på 
studiens ämne. I en studie av kvalitativ karaktär som denna, kan validiteten 
ändå ifrågasättas. Det finns inte någon garanti för sanningsenlighet i inter-
vjuer, det kan hända att de intervjuades svar kanske inte riktigt stämmer 
överens med deras egentliga mening (Denscombe 2009). Å andra sidan för-
klarar Denscombe, att vissa kontroller kan göras genom att till exempel 
stämma av den egna empirin i relation till andra informationskällor vilket 
alltså är det jag gjorde med hjälp av observationer.  

Esaiasson (2007) förklarar att det är först när en forskare samlat in det aktu-
ella materialet som det går att se studiens tillförlitlighet och om denna är 
tillräcklig. Min åsikt är att den här studien har tillräcklig god tillförlitlighet 
eftersom observationer och dialog-intervjuer utformats med syfte och fråge-
ställningar som utgångspunkt. De 12 observationstillfällena och medföl-
jande intervjuer torde vara tillräckligt material i en studie som denna. Ge-
nom att urvalsgruppen består av förskolepersonal från flera olika förskolor 
och från fyra kommuner blir studien mer representativ.  
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4.4. Etiska överväganden 
Det är viktigt att ta hänsyn till människors integritet och värdighet när man 
bedriver forskning (Vetenskapsrådet 2004). Vetenskapsrådet har upprättat 
flera forskningsetiska regler som är av stor vikt vid forskning, de fyra hu-
vudreglerna som gäller är: 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet  

Informationskravet har följts då jag informerat alla deltagare: förskoleper-
sonal, föräldrar/vårdnadshavare, barn. Samtliga fick ta del av vad jag skulle 
göra och varför, samt veta att deltagandet var frivilligt och att det insamlade 
materialet endast skulle användas för studiens syfte. Denna information 
gavs till studiens deltagare både skriftligt och muntligt i samband med för-
klaring av studiens syfte (se bil. 2, 3 o 4).  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren skall erhålla samtycke från delta-
garna där det framkommer tydligt att all medverkan är frivillig, samtyck-
eskravet innebär också att forskaren skall få tillstånd att offentliggöra det 
insamlade materialet. Information gavs i detta fall både skriftligt och munt-
ligt varvid alla tillfrågade gav sitt skriftliga samtycke. Information gavs 
även till de deltagande barnen där jag berättade att jag gör ett arbete där jag 
tittar på hur barn och vuxna sjunger och spelar tillsammans. För att komma 
ihåg allt som hände på musiksamlingarna behövde jag en diktafon, ett an-
teckningsblock och en penna för att spela in och skriva ner alla händelser. 
Barnen visade ingen oro, utan några av dem ville hålla diktafonen i sina 
händer.  
 
Konfidentialitetskravet innebär tystnadsplikt och sekretess. Då observat-
ioner och dialog-intervjuer kan vara av känslig karaktär är det av stor bety-
delse att hänsyn tas till detta. Alla uppgifter som samlas in kring personer, 
ljudinspelningar och anteckningar ska hållas konfidentiellt. Alla namn på 
såväl förskolor som deltagare och barn är i denna uppsats avidentifierade. 
Jag har även varit noga med att inte beskriva några utmärkande faktorer 
eller rutiner som skulle kunna kopplas till de olika förskolorna. Denna in-
formation framgick även tydligt i det skriftliga informationsbrevet och de 
samtal som förts med alla inblandade.  
 
Nyttjandekravet handlar om att allt insamlat material endast får användas 
till min studie.  



 24 

5. Analysresultat 

I detta kapitel presenteras studiens analysresultat. Dessa är indelade i olika 
temata; Musik i pedagogiska, vårdande och kulturella sammanhang, Varie-
rande musikaliska aktiviteter och Musik som lustfylld utvecklingsstimulans. 
I texten förekommer citat från intervjuerna som till viss del redigerats i syfte 
att underlätta för läsarens förståelse. Citat av förskollärare benämns ”Förs-
kollärare 1” och ”Förskollärare 2” och pedagoger med musikterapeutisk 
kompetens ”Pedagog 1” respektive ”Pedagog 2”.  

5. 1. Musik i pedagogiska, vårdande och kulturella 
sammanhang 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv är det av vikt att en utvecklings- och 
lärandemiljö utformas på så sätt att barn ges möjlighet att bli delaktiga i den 
pedagogiska verksamheten. Olika miljöer kan då ge barn varierade erfaren-
heter och kunskaper om sig själva och sin omgivning. I de här studerade 
verksamheterna fanns det enligt mig, stimulerande inne- och utemiljö i form 
av inredning, hjälpmedel, pedagogiska leksaker och utrustning anpassat till 
barns behov såsom olika rytminstrument, musikböcker, pedagogiska leksa-
ker, sång påsar- och bilder, TV-apparater, datorer, bandspelare och CD-
skivor med barnsånger och musik. Allt detta, enligt det sociokulturella per-
spektivet, utgör således artefakter som medierar - förmedlar upplevelse, 
kunskap och omvärlden för barn. Med hjälp av dessa föremål, artefakter, 
kunde förskolepersonalen erbjuda en rad varierade musikaktiviteter. Min 
uppfattning är därför att de här studerade verksamheterna erbjöd barnen 
stimulans för alla sinnen som i sin tur kunde ge dem nya erfarenheter, kun-
skap, handlingar och färdigheter. 

På de här studerade avdelningarna för barn med funktionsnedsättningar an-
vänds musik varje dag då personalen strävar efter att väva in musik i den 
vardagliga verksamheten. Musik utövas dock i olika utsträckning beroende 
på förskolepersonalens inställning till musik, deras kompetens samt vilka 
resurser som finns att tillgå i verksamheten. Alla studiedeltagare är dock 
överens om, trots skilda utgångslägen, att musik är en rolig och nödvändig 
aktivitet i den pedagogiska verksamheten.  

5.1.1. Morgonsamling med musik – en viktig stund på dagen  

Varje morgon har förskolepersonalen en stunds samling med barn ca 20-35 
minuter. Även föräldrar är välkomna att närvara i vissa fall, till exempel om 
något barn känner oro. De fyra studiedeltagarna var överens om att morgon-
samlingen skall vara rolig och lärorik. Med en glad stämning på morgon blir 
det lättare för barnen och personalen att delta eller utföra dagens rutiner, 
omvårdnad och övriga pedagogiska aktiviteter. Syften med morgonsamling-
en är: 
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1. Att skapa och förstärka gruppgemenskap och trygghet. På samlingen 
sätts varje barn i centrum för en stund då det blir uppmärksammat av 
alla. Även de som inte är närvarande uppmärksammas genom att 
personalen nämner deras namn och berättar varför barnet är frånva-
rande. 

2. Social träning både genom samspel barn sinsemellan och mellan 
barn och vuxna på varierande musikaliska sätt.   

3. Att förmedla kunskap, t.ex. att personalen tar upp veckodagar, väder, 
årstidernas växlingar eller ett speciellt tema.    

4. Att skapa förutsägbarhet dels genom upprepningsmoment och dels 
genom att berätta vad som ska hända. Förutsägbarhet anses vara av 
vikt för att barnen ska känna trygghet och förstå vad som kommer att 
hända under dagen.	  	  

Utformningen på samlingarna varierar beroende på vem som håller i dem. 
En här representativ morgonsamling består i huvudsak av fyra delar och ser 
ut på följande vis:  

1. En välkommande del börjar med hälsningar till alla, frågor som uppmärk-
sammar var och en och, aktuell information. Barnen och förskolepersonalen 
(barnskötare, assistenter) sätter sig i en ring eller halvcirkel på golvet eller i 
rullstolar. Förskoleläraren/pedagogen som håller i samlingen välkomnar 
alla. Alla säger eller sjunger ”Hej!” till varandra och får uppmärksamhet 
genom frågor som: ”Hur mår du?”, ”Hur har du det?”, ”Är allt bra?” eller 
andra frågor som är aktuella för dagen. Sedan berättar förskolelära-
ren/pedagogen för barnen om vad de ska göra och hur det ska gå till. Kanske 
räknar de in hur många barn och vuxna de är, kanske sjunger de om vecko-
dagar, månader eller årstider.   

2. Barnsånger och rörelselekar som följer efter varandra. För det mesta be-
står musiksamlingarna av kända barnsånger som barnen deltar i efter egen 
förmåga och intresse. Förskolepersonalen hjälper barn med nedsatta verbala 
eller fysiska förmågor. 

3. Tema eller ämnesområden i inlärningssyfte av nytt material som till ex-
empel årstider, natur, siffror, kropp, färg m.m.  

4. En avslutande del utgörs av en sång. Sedan återgår förskolepersonalen 
och barnen till övriga aktiviteter.  

Enligt studiedeltagare finns ett färdigt upplägg på musiksamlingarna som 
ger utrymme för barnens egna förslag eller spontana inslag. Även om mu-
siksamlingarna är noga genomtänkta måste det finnas utrymme för spontana 
idéer och infall, menade studiedeltagarna. Musikstunden, som bjuder på allt 
från fartfylld lek till mer rogivande moment, ger barn och vuxna möjligheter 
att mötas på olika sätt. 
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Samtliga fyra studiedeltagare kopplar ihop musik med glädje. Att dela en 
rolig och lustfylld stund tillsammans skapar en god gemenskap i barngrup-
pen och förskolepersonalen känner att de får en god relation med barnen.  

På avdelningarna för barn med omfattande funktionsnedsättningar finns 
olika specifika pedagogiska redskap som används på fantasifulla och inspi-
rerande sätt för att fånga barnens uppmärksamhet och intresse samt för att 
nå fram. Det är handdockor, bilder, sångkort, sångpåsar, konkreta figurer, 
cd-skivor, sångböcker, taktilbollar- och leksaker, färgglada sjalar, natur-
material. 

På samtliga avdelningar finns även ett utbud av varierade färgglada musik-
instrument: trummor, tamburin, xylofoner, blåsinstrument, maracas, tri-
angel, bjällror och spelpinnar. Dessa förvaras i lådor och plockas fram och 
är tillgängliga för barnen beroende på vem som ansvarar för musikaktivite-
terna. 
Även bilder är vanligt förekommande under samlingarna:  

För barn med funktionsnedsättningar är det mycket viktigt att åskåd-
liggöra sånger eller övriga moment i samlingen eller i vardagen gene-
rellt. Barnen förstår då bättre vad saken gäller. Därför arbetar alla här 
på avdelningen med symboler och bilder för att skapa eller påminna 
om, för barnen, kända situationer och rutiner, till exempel att en sked 
betyder att det är dags för måltid, en boll betyder tid för träning och 
gymnastik, en bild på en nalle som sover innebär vila, när avdelnings-
personal spelar maracas så är det dags för någon speciell aktivitet. 
Därför blir det mer begripligt för barn när jag visar någon bild eller fi-
gur i samband med sången. Dessutom väcker bilder barnens intresse. 
(Förskollärare 1)  

Bilder är viktiga inslag i barns förskolevardag då de hjälper barnen att möta 
en rad budskap och bättre förstå sin omvärld, menar studiedeltagare.  

5.1.2. Vårdande stunder 

De fyra studiedeltagarna berättar att de använder sig av musik även vid 
andra situationer än morgonsamlingarna, och då i form av inspelade skivor 
med olika kulturella musikstycken av varierande genrer: klassiska favoriter, 
folkmusik, dans- och popmusik, panflöjtsmusik m.m. Musik under sjuk-
gymnastik används också i syfte att stimulera och göra träningen roligare 
eller aktivera inaktiva barn; under massage i avslappnande och stressreduce-
rande syfte; vid skapande aktiviteter som bakgrundsmusik och inspiration då 
barnen målar och pysslar till musik, under vilostunder för att skapa lugn och 
ro. Ibland använder förskolepersonalen inspelad musik av lugnande karaktär 
även vid matsituationer då vissa barn endast kan äta när musik är på. På 
eftermiddagarna, några dagar i veckan, erbjuds också barnen musik att bara 
lyssna och dansa till. Pedagoger som kan spela musikinstrument spelar 
också under dessa tillfällen.  

Vid några tillfällen kunde jag observera lugnande stunder för hyperaktiva 
eller rastlösa barn. På avdelningar för barn med omfattande funktionsned-
sättningar finns ett rum med en eller flera sängar beroende på barnens behov 
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där barnet/barnen kan vila eller få någon behandling, t.ex. medicin, taktil 
beröring eller sondmatning. Under dessa behandlingar eller vilostunder kan 
barnet/barnen lyssna på musik av lugnande karaktär: 

Klassisk musik är oslagbart. Vi har några skivor med klassiska lug-
nande favoriter men även lugna, sköna låtar med Ingrid Michaelson, 
David Gray, Damien Rice. Ofta spelar vi ”Enya” när det är dags för 
vilan, många bra och lugna låtar som verkar avslappnande för barnen. 
På vår avdelning har vi en pojke som gillar att lyssna på sången ”Du 
är så söt min lilla ponny” med Gullan Bornemark, varje dag på repat, 
om och om igen! Det verkar sövande för honom. (Förskollärare 1) 

Musiklyssning förekommer ständigt på de i studien ingående förskolorna i 
syfte att skapa lugn och trevlig atmosfär. Musiklyssning anses underlätta i 
situationer som sondmatning, hygienvård m.m. Förskolepersonalen priorite-
rar då barnens favoritmusik som de gillar att lyssna på om och om igen. 

5.1.3. Kulturella stunder 

Det tycks vara en allmän uppfattning bland studiedeltagarna att förskolor i 
Sverige av gammal tradition sjunger och musicerar i samband med firande 
av olika högtider. Vid födelsedagar, familjeträffar och vid högtider som 
exempelvis Lucia, julgransplundring, påsk och midsommar sjungs det ofta 
tillsammans med föräldrar. Att uppträda med sång inför föräldrarna samt att 
sjunga tillsammans är något mycket uppskattat bland både barnen och för-
skolepersonalen. Dessa tillfällen är viktiga och skapar en känsla av samhö-
righet vilket är mycket betydelsefullt, menar studiedeltagarna.  

En förskola erbjuder även storsångsamlingar för alla förskoleavdelningar 
några gånger per år. Oftast då inför storhelger och ibland i någon form av 
teater eller saga som samlingen bygger på:  

Till sommaren erbjuder vår förskola en Storsångsamling till föräldrar, 
syskon och släktningar. På Storsångsamlingen medverkar alla försko-
lans avdelningar. Vår avdelning bjuder på en dramainspirerad tolkning 
av sånger. Avdelningens alla barn är delaktiga i den förberedande pro-
cessen utifrån sina möjligheter och förmågor. De hjälper också till att 
tillverka rekvisita. Vi, personalen, hjälper och stödjer barnen att utföra 
rörelser, delta i ringdans och övriga aktiviteter. Våra barn tycker 
mycket om musik, sång, drama och att uppträda i en grupp. Alla barn 
blir utklädda. De får mycket beundran och föräldrar blir mycket glada 
och rörda över att se sina barns positiva utveckling! Barnen blir inte 
bara sedda, de kan prova olika roller och ta del av olika traditioner i 
vår kultur. De lär sig även demokratiska värden och normer genom att 
delta i kreativa och meningsfulla sammanhang, vilket också hör till 
vår kultur. (Förskollärare 2)  

5.2. Varierande musikaliska aktiviteter    
I studien framkom det att det främst är pedagogerna med musikterapeutisk 
kompetens som använder sig av olika musikaliska aktiviteter såsom att 
sjunga, spela och leka med musik i pedagogiskt syfte.  
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5.2.1. Kulturbärande sånger 

En av förskolornas musikaliska aktiviteter är traditionella barnvisor och 
rörelselekar som exempelvis Imse vimse spindeln, Björnen sover, Bä, bä, 
vita lamm, Lilla snigel, Lille katt, Lunka på, Ekorren satt i granen, årstids-
sånger, otaliga rim och ramsor samt högtidernas visor som advent och Luci-
asånger. Dessa sånger har fått kulturellt fotfäste och anses vara av värde för 
kommande generationer. Enligt studiedeltagarna fungerar dessa barnvisor 
lika bra nu som för tjugo eller trettio år sedan, visorna kan också föräldrarna 
utantill och de sjunger gärna med. 
Traditionella barnvisor får det största utrymmet under morgonsamlingarna, 
de är begripliga och lätta att sjunga, dramatisera och leka. Oftast sjunger 
barnen sånger de redan kan och tycker om. Sångerna ses främst som ett ro-
ligt inslag som ska få barnen att trivas och känna att de har roligt tillsam-
mans. De traditionella barnvisorna anses även passa till olika syften, till 
exempel språkutveckling, minnesträning, tids- och rumsuppfattning, olika 
pedagogiska sammanhang, inlärning av ett nytt material eller tematisk inlär-
ning.  
För barn med omfattande funktionsnedsättningar är det mycket viktigt att 
sånger upprepas vid många tillfällen menar studiedeltagarna. Förskollärare 1 
förklarar till exempel att de ofta sjunger samma sånger för att repetera. Detta 
stämmer överens med förskollärare 2:s inställning: ”Man måste repetera för 
att lära sig begrepp och träna minne.”  

Förskollärarna presenterar en ny sång efter en viss tid för att struktur, fasta 
ramar, återkommande och kända för barnen moment är viktigt för barn med 
funktionsnedsättningar. När barnen är trygga och känner sig redo kan nytt 
material tas in och det är då viktigt att det introduceras tydligt.  

5.2.2. Tematiska sånger och musiklek 

Barn med omfattande funktionsnedsättningar anses behöva hjälp att ta in 
ord och meningar. De behöver också få upprepat för sig, kanske flera gånger 
eller med tydliga ledtrådar och strategier för att förstå och minnas. Att 
sjunga, spela eller gestalta ord och meningar med hjälp av musikaliska ut-
tryck skapar upplevelse och gör det lättare att ta in kunskap och åstadkom-
mer en lustfylld minnesträning, menar studiedeltagarna:   

Sånger och musik passar otroligt bra för inlärningen av ett nytt 
material. Musiken hjälper att uppleva och minnas situationer som te-
mat handlar om. Jag brukar varva instrumentspel, sånger, musiklekar, 
frågor och föremål som bilder, figurer och leksaker anpassande till 
temats innehåll. Allt detta tillsammans bildar en helhet som blir så 
tydlig för barnens förståelse. Men jag börjar och slutar temaarbete all-
tid med musik för att förstärka kunskapen och minnet. (Pedagog 1)  

Enligt studiedeltagarna väljs ofta sångerna beroende på vad pedagogerna 
ska ha för typ av samling. Ofta har de temasamlingar då ett visst tema be-
handlas. Exempel på sådana teman kan vara djur, mat, trafik, yrken, familj, 
jul, påsk m.m. Det finns mängder av roliga och enkla, såväl traditionella 
som moderna, sånger som passar till de flesta teman. 
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5.2.3. Pedagogiska sånger 

Förskolepersonal med musikterapeutisk kompetens använder oftast pedago-
giska sånger. Det är enkla sånger med en pedagogisk funktion eller ett pe-
dagogiskt budskap. Till exempel har den återkommande hälsningssången en 
pedagogisk funktion på morgonsamlingens tydliga start. Båda pedagogerna 
inleder morgonsamlingen med en återkommande hälsningssång som innebär 
en tydlig start och en signal för musiksamlingen. ”Välkommen alla” är en 
sång som pedagog 1 själv skrivit. Denna sång har, från dag till dag, varie-
rande musikaliskt förspel: 

Jag brukar improvisera förspelet. Improvisationer beror på vad det är 
för dag, väder, stämning i gruppen, mitt egna humör. Förspelet ut-
trycker alltid någonting speciellt, något budskap som passar just denna 
dag och inbjuder till kontakt. Men själva sången är alltid detsamma. 
(Pedagog1).  

När barnen hör ackordeon innebär detta att det är dags för morgon-
samlingen med musik. Oftast spelar jag ackordeon. Den är min tredje 
hand! (Pedagog 1)  

Pedagog 2 inleder sina musiksamlingar med en rytmisk sång ”Hej allihopa!” 
som hon spelar på en trumma. ”Jag märker att trumspelet piggar upp barnen 
och förmedlar känslan av energi, beredskap att påbörja dagens aktiviteter.”, 
säger hon.   

Båda pedagogerna med musikterapeutisk kompetens anser att en hälsnings-
sång är mycket viktig i början av samlingen. För att skapa ett möte behövs 
uppmärksamhet. Levande musik med plötsliga klanger eller melodier, 
tempoförändringar och rytmspel fångar barnens uppmärksamhet. En häls-
ningssång kan locka till svar och deltagande eller någon form av reaktion 
från barnen som är det första steget till ett samspel. Dessutom blir häls-
ningssången en signal för en känd situation - morgonsamlingen med musik, 
det blir en orientering för barnen åt tid, rum och situation. Detta i sin tur ger 
en känsla av trygghet vilket är mycket viktigt i arbetet med barn som har 
omfattande funktionsnedsättningar. 

Den pedagogiska funktionen av återkommande namnsånger anses viktig för 
identitetsutvecklingen. Den namnsång som kommer strax efter hälsnings-
sången anses också utgöra ett viktigt moment i musiksamlingen. I namn-
sången riktar pedagogerna sig till vart och ett av barnen, de sjunger barnens 
namn, tar dem i hand, klappar dem på huvudet, ställer frågor, erbjuder mu-
sikinstrument att spela på, uppmuntrar dem att spela sina namn på till exem-
pel en trumma, en klangplatta eller en barnxylofon. På så sätt blir alla barn 
sedda.  

Namnsången får även barnen att titta på varandra och öva kamraternas 
namn. Detta är särskilt viktigt för de barn som är slutna i sig själva och inte 
riktigt medvetna om de människor som omger dem. Namnsången bekräftar 
att var och en finns till, att man bryr sig om en samt skapar en varm atmo-
sfär. Pedagogerna får alltid ett svar eller en reaktion från barnen. Om det 
finns någon reaktion, så finns det ett jag med en vilja. Det är just jag-
känslan, barnets identitet, som båda pedagogerna stärker. 
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Den pedagogiska avslutningssången signalerar ett tydligt slut på morgon-
samlingen: 

Jag brukar avsluta mina musiksamlingar med sången ”Ha en bra dag 
idag!” som jag själv skrivit. På så sätt vet barnen att det är slut på mu-
sikstunden och att det är dags för dagens andra aktiviteter. (Pedagog 
1) 

Båda pedagogerna anser att ett tydligt slut är viktigt, en avslutningssång blir 
därmed en signalfunktion för en känd situation för barnen – att samlingen är 
slut. 

De flesta sångerna i pedagogiska sammanhang skrivs och komponeras av 
pedagogerna själva, t.ex. ”Nu ska vi klä på oss”, ”Jag äter med en sked”, 
”Matningssången”, ”Tvätta, tvätta lilla handen”, ”Vilosången” m.m. Ibland 
skriver de sånger tillsammans med barnen och övrig personal som till ex-
empel ”Jag är snäll”, ”Vi lyssnar på varandra”, ”Du är min kompis”, 
”Kramsången” m.m. vilket utgör en meningsfull aktivitet. 

5.2.4.  Sånger och instrumentspel för stimulans av tids- och rums-
uppfattning 

Enligt pedagogerna med musikterapeutisk kompetens finns det en stor 
mängd sånger och musiklekar som kan träna barns tids- och rumsuppfatt-
ning, t.ex. ”Veckodagar”, ”Månader”, ”Årstider”, ”Var är jag”, ”Var är du”, 
”Vad är det som ligger på golvet”, ”Vi sitter här och sjunger”, ”Snabb 
sång”, ”Långsam sång”, ”Upp och ner”, m.m. Barnen sjunger också dessa 
sånger varje dag. Tillsammans illustrerar pedagogerna sångerna med hjälp 
av olika musikinstrumentala klanger, musiktempon, dynamik, rytmmönster, 
spelsätt m.m. för att åskådliggöra begrepp som snabbt – långsamt, långt 
borta – nära, över – under, upp – ner, lång – kort m.m. Att lära sig dessa är 
av vikt för att barnen ska kunna orientera sig i rummet och i avdelningens 
lokal, anser pedagogerna.  

Barn på vår avdelning tycker mycket om kontrastlekar som t.ex. lång-
samt – snabbt; lång – kort.  Vi leker ofta och sjunger sången ”Imse 
vimse spindel” på ett sådant sätt där t.ex den första delen av ramsan, 
”Imse vimse spindel”, sjunger vi mycket långsamt medan den andra 
delen ”klättrar upp för trån” sjunger vi mycket fort och samtidigt illu-
strerar vi detta med rörelser. Barn kan leka och sjunga denna sång hur 
många gånger som helst! De blir aldrig trötta på kontrastlekar! (Peda-
gog 1) 

Vi leker ofta en lek som kallas Dirigenten. Med denna lek tränar vi 
begreppen upp och ner; hög och låg samt stark och svag. När dirigen-
ten lyfter händer upp då betyder detta att de andra ska spela musikin-
strument mycket högt. När dirigenten sänker sina händer ner betyder 
detta att man ska spela tyst. Med musik blir begrepp mer begripliga. 
(Pedagog 2)  

Musik anses kunna utveckla och förstärka tids- och rumsuppfattning och 
den därmed utgör ett komplement i barns läroprocess. 
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5.2.5. Rörelsesånger och musiklek för fysisk utveckling 
Alla barn älskar att röra sig till musik. De skiljer inte mellan musik 
och rörelse och de blir bättre på att behärska sina rörelser till musiken. 
Barn som inte har något rörelsehinder har ofta svårt att sitta stilla. Det 
går inte att vara utan motoriska aktiviteter på musiksamlingarna! (För-
skollärare 2)  

Musik, rytm och rörelse hänger ihop, betonar samtliga intervjuade. Rytm-
känslan visar sig bland annat när barnen går eller hoppar. Rytm kan liknas 
vid en upprepande rörelse som skiftar mellan musklernas spänning och av-
spänning. Upprepningar av rytmiska rörelser hjälper barnen att utveckla sina 
förmågor att styra sina muskler. Detta leder till att barnen får lättare att ut-
veckla sina motoriska färdigheter. Studiedeltagare är också överens om att 
med musik tar barnen även egna initiativ till rörelser.  
Det är viktigt med rörelser, både för att träna motorik men också för att det 
är roligt, är studiedeltagarna övertygade om. Det är inte så roligt att bara 
sitta och sjunga, barnen ska använda sig av kroppen så att sången blir mer 
levande. Varierande rörelsesånger, klapp- och lekvisor och rytmlekar hjäl-
per barnen att upptäcka sina kroppar - händer och fötter: 

Rörelser förenklar inlärningen av begrepp. När barnen kan använda 
hela kroppen blir de mer fokuserade på vad vi gör. (Förskollärare 2)  

”Klappa händerna”, ”Min hatt den har tre kanter”, ”Jag hamrar och spikar”, 
”Gubben i lådan” - är barnvisor som barnen älskar, berättar förskolepersona-
len. Dessa sånger är lätta att känna igen, lära sig och gestalta med rörelser:  

För det mesta väljer vi sånger med tecken. Vi övar mycket på tecken-
sång. Jag tycker att teckensånger och rörelsesånger är identiska: de är 
enkla, roliga och där barnen får röra på sig och sjunga samtidigt vilket 
stimulerar språkutveckling och inlärning. (Förskollärare 1)  

De barn som har rörelsehinder och inte kan utföra rörelser brukar få hjälp av 
avdelningens personal. Samtliga tillämpar också kropps- eller massage-
sagor. Alla dessa samlingsmoment bidrar till den motoriska träning som 
anses utgöra en viktig aspekt på avdelningarna.  
Förskolepersonalen har ett nära samarbete med sjukgymnaster och arbetste-
rapeuter. Samarbetet med sjukgymnaster är nödvändigt för att kunna an-
passa musikaktiviteter, musikinstrument och hjälpmedel efter barnens moto-
riska förmågor och behov, anser pedagog 2 med musikterapeutisk kompe-
tens. Alla studiedeltagare är överens om att musik kan engagera barnen och 
fylla gymnastikprogram med glädje och lust.  
Den motoriska träning som utförs på avdelningar för barn med olika funkt-
ionsnedsättningar kallas för profylaxträning och går ut på att mjuka upp 
leder och stärka muskler samt förbättra balans och rörelsernas koordination. 
Det stimuleras även hjärnaktiviteter bland annat minnesfunktioner när bar-
nen rör på kroppen. Med rörelsesånger som ”Huvud, axlar, knä och tå”; 
”Sträck din hand”; ”Klappa händerna”; ”Vinka med tårna”; ”Tio små sprat-
telgubbar”; ”Vackert väder, inget lejon”; ”Fem små apor”; ”Fem små kyck-
lingar” blir rörelserna livade och inlevelsefulla. Dessa sånger tränar inte 
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bara grov- och finmotorik utan förmedlar även känslor så att barnet blir 
medvetet om att han/hon har händer, fötter, huvud; och upplever och känner 
igen rörelsesånger, menar förskolepersonalen. Tack vare rörelser blir sång-
erna mer levande vilket även ger stöd till språkinlärning. Rörelsesånger sti-
mulerar barnens rytmkänsla, motorik och språk, menar pedagoger med mu-
sikterapeutisk kompetens.  
Vid sidan av rörelsesånger och rytmlekar använder pedagogerna med mu-
sikterapeutisk kompetens även andra metoder för motorisk träning: 

På vår avdelning har vi två CP-barn. CP karakteriseras bland annat av 
stora muskelspänningar. Med dessa barn arbetar jag på ett sätt som 
liknar lite metoden rhythmic motor manoeuvers som avser att mot-
verka just muskelspänningar hos barnet. Barnet tränas att krypa, 
vagga, studsa boll och rulla boll beroende på barnets fysiska förutsätt-
ningar. Min strävan är att utveckla både grovmotoriska och finmoto-
riska rörelser som till exempel rulla boll med händerna och fötterna. 
Jag brukar sjunga barnens älsklingslåtar eller improviserar musik som 
påminner om, för barnen, kända melodier. Barnen kan tillsammans 
med sina assistenter rullar bollar i takt med musiken. Musiken är till 
för att stimulera och inspirera barnen till att utföra rörelser i samspel 
med musik och rytm. Ibland hittar jag på texten som ska ange vilka rö-
relser barnen skall utföra. Det viktigaste är att erbjuda lugnande musik 
som kan verka avslappnande eller spänningsupplösande för CP-
barnen. Några muskler måste vila medan andra arbetar. Musiken bi-
drar till denna nödvändiga avspänning och barnet blir i stånd att pröva 
nya rörelser. (Pedagog 2)  

Pedagogerna med musikterapeutisk kompetens kan fler metoder som tränar 
motorik och koordination av rörelser. Även hjärnaktivitet stimuleras vid 
sådana träningar, poängterar pedagogerna. Med musik och lek blir dessutom 
träningen roligare och lättare och barnen kan orka lite längre. 
 

5.2.6. Rytmiskt instrumentspel som motorisk stimulans 

Att spela på olika rytminstrument är en stor fördel för den motoriska trä-
ningen anser pedagogerna med musikterapeutisk kompetens: 

Rytm är nära förbundet med kroppens motorik. För att göra gymnastik 
eller dansa krävs ett väl utvecklat rytmsinne och koordinationen mel-
lan kroppens olika delar. God kroppslig koordination kräver rytmisk 
och motorisk samordning mellan kroppens högra och vänstra sidor el-
ler en god samordning mellan hjärnans högra och vänstra halvor. (Pe-
dagog 2) 

Enligt pedagog 2 skapar instrumentspel otaliga övningar och möjligheter för 
motorisk utveckling. Varierande rytmmönster, kontrastspel som innebär 
snabbt/långsamt eller starkt/svagt spel, spel med båda händer eller en hand i 
taget, rytmiska speldialoger, musiklekar som till exempel att slå takten med 
ena eller bägge fötter, klangen från olika musikinstrument - allt detta tränar 
både grov och finmotorik samt stimulerar barnens nervbanor. 
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Båda pedagogerna med musikterapeutisk kompetens betonar att med hjälp 
av musikinstrumentspel bildas en fungerande helhet av intryck från flera 
sinnen, av nervförbindelser och av nödvändigt muskelarbete: 

För ett enkelt instrumentspel krävs det att barnet är mentalt och fysiskt 
närvarande. Barnet måste kunna höra musiken, se, känna och hålla i 
musikinstrument. Barnet måste minnas att upprepa t.ex. rytmmönster 
just två gånger och inte en eller fem. Sedan måste barnet kunna koor-
dinera ögats, fingrarnas, handens och armarnas rörelser samt motoriskt 
styra t.ex. trumpinnen till att utföra rätt rytmfigur. Ett enkelt rytmslag 
på en trumma innebär verkligen någonting stort! Flera av kroppens sy-
stem sätts igång. På så sätt tränas perception, koordination och moto-
riken.  (Pedagog 2)  

På varje morgonsamling ger pedagogerna med musikterapeutisk kompetens 
barnen möjlighet att spela olika rytminstrument, så kallade skrammel-
instrument. På avdelningarna där pedagogerna arbetar har barnen ständigt 
tillgång till mindre rytminstrument även i den fria leken när lusten faller på. 
Små trummor, maracas, tamburiner, blockflöjter, xylofoner, handbjällror, 
tonboxar är en naturlig del i barnens lek. På pedagogernas förslag hade även 
förskolorna inköpt klang- och effektinstrument som ”Ocean Drum” och 
regnrör som återger ljud av hav och regn samt ”Boom – Whacker” - färg-
glada plasttuber som barnen kan spela på med nästan vad som helst och få 
olika toner. 
Båda pedagogerna anser att det är viktigt för barnen att utforska musikin-
strumentens möjligheter, även om det sker på ett annat sätt än vad vi vuxna 
förväntar oss. Barnen brukar prova musikinstrument med munnen eller ge-
nom att bulta på dem, berättar pedagogerna, de klarar av att spela på enkla 
rytminstrument bara de får instruktioner från början. Det behövs dock en 
vuxen med en positiv inställning till instrument som visar barnen hur de kan 
spela, då blir det till en rolig aktivitet. Att kunna spela ett enkelt rytmmöns-
ter eller ackompanjera med rytminstrument kan ge en känsla av att ”Jag 
kan! Jag gör rätt! Jag klarar det!”. Att lyckas och få bekräftelse är det vik-
tigaste för barnens självförtroende, poängterar pedagogerna.  

Skrammelmusik kan liknas vid ett förfärligt oljud. Men detta oljud – 
skramlet kan befria barnen från emotionella eller fysiska låsningar och 
spänningar och verka tillfredsställande för barnen. (Pedagog 1) 

Enligt pedagogerna illustrerar instrumentspel barnens emotionella tillstånd 
för stunden och ger dem möjlighet att vara sig själva. Att spela musikin-
strument betyder att uttrycka sig personligt, berätta om sig själva med hjälp 
av musikaliska toner istället för ord. Därför kan instrumentspel vara ett ef-
fektivt kommunikationssätt, där till och med barnens svagaste uttryck kan 
förstärkas genom instrumentspel.  

Genom att kommunicera kring vad som händer när barnen leker, samspelar 
och interagerar kan de bli delaktiga i hur andra människor i dess omgivning 
uppfattar och förklarar händelser och företeelser. Inom det sociokulturella 
perspektivet betonas att det är just genom kommunikation som sociokultu-
rella resurser skapas och förs vidare. Musik kan därför här förstås som ett 
kommunikationssätt för barn som saknar verbal förmåga.  För barn som har 
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svårt att uttrycka sig kan musik till och med bli ett huvudsakligt kommuni-
kationssätt:  

Tänk att även en kort musikton kan fånga barnets uppmärksamhet. Att 
musicera tillsammans innebär väntan på sin tur och imitation av musi-
kaliska ljud. Allt detta: delad uppmärksamhet, turtagning och imitat-
ion är grundläggande förutsättningar för en fungerande kommunikat-
ion. Det sägs ju att musik är ett språk som alla förstår oavsett ålder el-
ler utvecklingsnivå. (Pedagog 1) 

Vidare talar pedagogerna om barnens spontanspel som också kallas för im-
provisation, skapande musik i ögonblicket. När barn leker med ljud, toner, 
rytmer skapar de egen musik med säregna ljud, melodier, form, dynamik, 
osv. Pedagogerna uppmuntrar barn att spela/improvisera ensamma, tillsam-
mans eller i dialog med ett annat barn eller en vuxen samt i en grupp. Im-
provisation är en viktig metod för de flesta musikterapeuter, betonar peda-
gog 2. Det finns många improvisationsvarianter som riktar sig mot barnens 
olika psykosociala svårigheter: 

I min barngrupp finns barn som kan sitta och spela själva länge. Att 
tala med musikterapeutiskt språk spelar de långa monologimprovisat-
ioner. Jag försöker att arbeta med flera olika improvisationsformer 
under musiksamlingen som på olika tillvägagångssätt ger barnen möj-
ligheter att uttrycka sig och kanske finna sin egen musikalitet. Dessu-
tom med hjälp av improvisationer kan jag fånga upp och utveckla bar-
nets initiativ som är en viktig förmåga. (Pedagog 2) 

Enligt pedagogerna hjälper improvisationerna barnen att ta fram sina egna 
resurser till interaktion och samspel. Pedagogerna märker att improvisation-
erna liksom för barnen närmare varandra. Ibland skapas intensiva situationer 
och stark kontakt mellan barnen under deras improvisationsspel. Att följa 
varandras spel och rytm, imitera musikaliska ljud, svara med andra klanger 
och toner eller ändra rytmen kan likna en relation med andra.  
Pedagogerna nämner också att musik kan väcka känslor. Man bör vara för-
siktig och vaksam i sitt arbete om det finns barn i gruppen som blir rädda, 
oroliga eller ängsliga av sig. Musikverksamhet för barn med specialpedago-
giska behov kräver kunskap om musikens egenskaper, verkningar och psy-
kologi, anser pedagogerna med musikterapeutisk kompetens.  

5.3. Musik som lustfylld utvecklingsstimulans  
Under intervjuerna presenterade studiedeltagarna sina tankar om musikens 
roll för barns utveckling. De betonade att musik är en grundläggande 
mänsklig förmåga som är viktig att ta tillvara på. Många barns resurser kan 
främjas med hjälp av ett målmedvetet pedagogiskt arbete med utgångsläge i 
musik. 

5.3.1. Musik för samspel och socialisering  

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att alla människor lär sig i 
varierade sociala sammanhang. På de i studien ingående förskolorna sker i 
detta lärande också genom musikaktiviteter i grupp. De intervjuade nämner 
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att sjunga och spela musik tillsammans alltid varit ett socialt beteende som 
skapar en känsla av glädje och välbefinnande. Denna känsla möjliggör soci-
al kontakt, stimulerar barnens sociala kompetens och stärker gemenskapen i 
barngrupper:   

Hos barn med funktionsnedsättningar kan samspel och kommunikat-
ionssätt uttryckas på olika vis: genom alla sinnen, kroppen, mimik och 
rösten. Denna socialisationsprocess fortsätter livet ut. Det är viktigt att 
aktivt och kontinuerligt stimulera alla sinnen hos barnen. Musik som 
är ett av våra uttrycksmedel, ett kommunikationssätt, social fostran, en 
pedagogisk resurs har fundamentalt värde för barnens socialträning. 
Att sjunga och spela tillsammans innebär naturligtvis att barn samti-
digt deltar i en social gemenskap och förstärker sin sociala kompetens. 
Den känsla av samhörighet som uppstår i barngruppen under musik-
stunder skapar trygghet och glädje för barnen. (Pedagog 1).  

Pedagogen menar att socialisering är en kontinuerlig process. Musik med 
otaliga uttrycksmedel som kan stimulera alla sinnen anses kunna påverka 
denna process positivt.  

Förskollärare 1 nämner också att musik ger upplevelser då barnet upptäcker 
att hans/hennes upplevelser kan delas med andra. Med hjälp av sånger och 
ramsor, musiklekar och instrumentspel kan barn träna upp sina sociala fär-
digheter och handlingskompetenser som att uppmärksamma, lyssna, ta hän-
syn och bry sig om varandra, vänta, kompromissa, komma överens och ta 
initiativ:  

De flesta barnsångerna handlar om sociala normer och regler som rå-
der i vår kultur och samhället samt etiska värderingar. Genom att dra-
matisera sångerna kan man åskådliggöra allt detta för barnen. På så 
sätt kan inlärningen av sociala normer och regler bli mycket effektiv. 
(Förskollärare 1) . 

Förskolläraren menar här att barn med omfattande funktionsnedsättningar lär 
sig sociala normer och regler samt begrepp som kan uppfattas med sinnena 
med hjälp av hand- och teaterdockor eller dramaspel. Det blir då lättare för 
barn att förstå vilka handlingar som är passande och vilka som är opassande. 

Pedagog 2 anser att social kompetens är ett villkor för att musicera tillsam-
mans. Hon menar att sjunga och spela tillsammans är utvecklande på två 
plan då det både stärker gruppkänslan och det egna jaget. Barnets själv-
känsla och självförtroende stärks och barnet vågar då agera tillsammans 
med andra eller ensamt. Musik kan ge barnet möjlighet att ”spela” eller 
”leka” sig igenom en situation eller en upplevelse så att rädslan inför den 
minskar och de får modet att testa på nya saker. Studiedeltagarna är överens 
om att sånger och musikaktiviteter frigör, inspirerar, lockar till gemenskap 
och gör att barnen känner gruppsamhörighet. 

5.3.2. Musik skapar trygghet 

Förskollärarna anser att musik kan stimulera barnens orientering i tid och 
rum och att den blir även kan utgöra en signal till en känd situation. Klock-
spel kan till exempel betyda början på morgonsamling eller gymnastik me-
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dan sången ”Blommig falukorv” betyder tid för lunch. Detta ger i sin tur en 
känsla av trygghet som är av vikt för barn med specialpedagogiska behov. 
Pedagogerna med musikterapeutisk kompetens talar också om en annan 
slags trygghet. Precis som lek anses musik kunna skapa en trygg ram runt 
det som sker. Innanför denna ram råder kravlösa lekar, känslor, upplevelser, 
alla slags uttryck som ger möjlighet för barnets inlevelse och utlevelse. 
Denna ram blir som ”en bro” mellan fantasi och realitet. Det är lätt att gå in 
i musikramen och ur den. När barnet är inne i musiken så är det musikens 
verklighet och regler som gäller, innanför har barnet möjlighet att pröva och 
öva olika förhållningssätt utan att det blir några farliga konsekvenser. När 
musik väcker känslor av rädsla, kaos, ledsnad är det lätt att gå ur den musi-
kaliska ramen och komma tillbaka till omgivningens trygga verklighet. 

5.3.3. Musik för inlärning av etiska normer och värderingar 

De fyra studiedeltagarna berättar att de ofta sjunger och dramatiserar tradit-
ionella välkända visor och danslekar som sträcker sig tillbaka till över mer 
än hundra år. Det är barnvisornas klassiker som Alice Tegners, Lennart 
Hellsings, Astrid Lindgrens sånger som ges den största platsen på musik-
samlingarna.  

De anser vidare att traditionella sånger är en av de viktigaste resurserna som 
finns för barns utveckling och inlärning av grunder i etik, traditioner, kultur 
och regler som råder i samhället, ett önskvärt förhållningssätt, ett sätt att 
leva. Med hjälp av dessa sånger kan barnen lära sig hur världen känns och 
fungerar. Barnsångerna uppfostrar och vägleder barnen till den medborgare 
som behövs i samhället, anser de intervjuade. Dessutom anses de gamla 
barnvisorna hålla en mycket hög musikaliskt kvalitet:   

Våra traditionella barnvisor lär barnen, på det enklaste sättet, så-
dana begrepp som vad ondska eller vad godhet är, att man ska 
vara varlig; att efter regn kommer solen igen; man får någonting 
gott om man är snäll men ”är du stygger, så får du gå!”; att man 
inte ska luras; att man inte behöver vara rädd men man ska 
springa bort om det är någon fara; att vara tillsammans är varmt 
och skönt och ingen alls är rädd; att livet är så härligt att man 
vara vill ropa. Hurra! (Förskollärare 2)  

Musik anses alltså reflektera samhället med dess lagar, levnadsförhållanden, 
arbetsfördelningen och dominerande normer. Musik återspeglar helt enkelt 
den rådande ideologin, menar förskollärare 2. 

Alla studiedeltagarna anser att traditionella barnsånger utgör en kulturskatt 
som vi ska vara rädda om för kommande generationer. Det är viktigt att 
hålla liv i de traditionella barnsångerna som återspeglar samhällets psykolo-
giska, sociala och estetiska värderingar. Studiedeltagarna framhåller också 
att dessa sånger hör till förskolans värld där barn förenas med varandra och 
vuxna med barn, där generationer möts sjungandes på samma traditionella 
sånger och igenkännandets glädje upplevs om och om igen. Att sjunga trad-
itionella visor innebär att hålla kulturarvet levande. 
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5.3.4. Musik som redskap för språklig utveckling 

För att utvecklas använder sig människor av kulturella redskap (artefakter), 
ett av dessa redskap utgörs av musik och ett annat av språk. På de här stude-
rade avdelningarna har några barn relativt stora språkliga och verbala svå-
righeter. Därför anser pedagogerna med musikterapeutisk kompetens att det 
är viktigt att utveckla deras känsla för språk. Inom det sociokulturella per-
spektivet betraktas också språk som ett av de viktigaste kulturella redskapen 
vi har för vår förståelse, förklaring och tänkande kring omvärlden. Sånger, 
rim och ramsor anses därför också stimulera barns språkutveckling. Barn 
som kan finna rytm och puls i sång och musik kan ta ett stort steg i sin tal-
språksutveckling, anser de.  
Det är traditionella barnvisor som sjungs på morgonsamlingar. Även förs-
kollärarna anser att traditionella barnvisor är begripliga, lärorika och lätta att 
sjunga, dramatisera och leka med. Pedagogerna med musikterapeutisk kom-
petens använder sig även av moderna och pedagogiska barnsånger som till 
exempel ”Veckodagarna”, ”Månaderna”, ”Klädessången”, ”Färgerna”, 
”Kontrastsången”, ”Jag går på promenad”, ”Trafiksången”, ”Vad kan jag 
göra?”, ”Vi är bra kompisar”, ”Vad är under hatten?”  Förskolepersonalen 
arbetar på följande sätt:  

1. Tillsammans med barnen illustrerar de sånger genom ljudhärm-
ning och imitation. 
2. De gör rörelser eller klapplekar till sångerna. 
3. De dramatiserar sångerna, gör en lek.  

Pedagogerna med musikterapeutisk kompetens spelar i sin tur på rytm-
instrument till sångerna. 
Studiedeltagare är överens om att sådana sångbearbetningar hjälper barnen 
att uppleva ord. Detta i sin tur hjälper barnen att förstå ordens innebörd, 
utvidga deras vokabulär och tillägna sig språket.  

Min arbetserfarenhet har visat att barnen har lättare att uppfatta det 
sjungna ordet än det talade ordet. Sånger och musik vidgar barnens 
begreppsvärld. Att sjunga i alla vardagliga situationer kan vara ett av 
de enklaste sätten att utveckla språket hos barnen. (Pedagog 1)  

För de flesta barnen på de studerade avdelningarna är verklighetsuppfatt-
ningen konkret. De förstår inte vad som sägs, språket är ju en abstraktion. 
Men barnen reagerar på och känner igen olika ljudkombinationer – signaler 
som studiens deltagare använder tillräckligt ofta och i kombination med 
annan sinnesstimulering som att bli smekt, klappar eller stampningar. 
Roliga rim och ramsor är också en stor tillgång för språkutvecklingen, anser 
de intervjuade. Det behöver dock inte vara riktiga ord utan det kan vara 
nonsensord som inte betyder någonting, barnen får ändå träning i att hantera 
språket genom att få en uppfattning och förståelse för ett ljud. Att kunna 
skapa och härma ljud som barnet hör är väsentligt för språkutvecklingen, 
poängteras. Barnen roas av att leka med imitationsljud, ord- och rytmkom-
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binationer samtidigt som de tränar sin verbala förmåga och artikulation. Så 
småningom kan de förstå ordens betydelse, hantera och klara längre yttran-
den. Informanterna nämner även att olika typer av ljud- och härmlekar trä-
nar och förstärker munmotorik på ett enkelt och lekfullt vis. Olika ljud och 
ljudhärmningar hjälper också barnen att utveckla sitt eget språk eller kom-
munikationssätt:  

Barnen på vår avdelning uppmärksammar alla ljud som sker runtom-
kring dem. De försöker att förstå budskapet genom att lyssna på ton-
fall och känslouttryck i rösten. Musik, sånger och ramsor erbjuder va-
rierande intonationer, klanger och språkrytm som är till stor hjälp för 
förståelse av ordets innebörd och kommunikationsstrategier. Tack 
vore intonationen och tonhöjden i rösten kan barnen till exempel sär-
skilja sådana språkliga formuleringar som ett påstående eller en fråga. 
Oftast utnyttjar vi tonstyrka i sånger och talspråket för att betona or-
dens betydelse. Vi uppmärksammar även paus/pauser både i sångerna 
och i talspråket.  Paus hjälper barnet att forma ljud till enheter och sär-
skilja ord och yttranden. Barnet behöver få höra tonfall och språkets 
rytm av andra för att lära sig att kommunicera. Därför har sånger, rim 
och ramsor en stor betydelse i vårt arbete med språkutveckling. (Förs-
kollärare 1) 

Kopplingar mellan musik, sång och språkutveckling är betydelsefulla, anser 
förskollärare 1. Ljudet är en självklar komponent både i talat språk och i 
musik. Att producera och särskilja ljud är något som barn utvecklar tidigt 
och denna förmåga är av avgörande betydelse för deras språkutveckling. 
Sådana musikaliska språkdrag som intonation, accent/betoning, tonhöjd och 
tonstyrka, tempo, paus och rytm kan barnen förstå och hantera på rätt sätt 
tidigt. Denna musik i språket, det vill säga den prosodiska utvecklingen, är 
mycket avgörande för barnets framtida produktion och förståelse av talade 
ord och kommunikation, menar förskollärare 1. Även Pedagog 2 talar om 
förhållandet mellan rytm och språk: 

Rytmkänsla är värdefullt för språkinlärning. Rytmisk förmåga är ju 
kopplad till vår kontroll över kroppsmotorik och även till vår förstå-
else av språkrytm, pauser, yttrandelängder m.m. Jag använder oftast 
rörelsesånger som riktar sig till kroppsspråk – balans, koordination 
och rytm. Med hjälp av sin kropp får barn uppleva språkets rytm och 
melodi och få på ett tydligt sätt förståelse för ord och begrepp.  (Peda-
gog 2) 

Under mina observationer kunde jag iaktta hur förskolepersonalen arbetade 
med tema under morgonsamlingarna. Enligt förskollärarna är temaarbete ett 
viktigt pedagogiskt redskap som ger barnen möjlighet att under en längre tid 
sätta sig i nära relation till fenomen eller begrepp. Därför arbetar de också 
oftast med sådana ämnesområden som årstider, natur, djur, sagor, kropp, 
trafik, samhälle m.m. De sjunger för ämnesområde passande barnsånger och 
samtalar kring olika teman. Om en samling ska ha till exempel tema bond-
gården, så finns det många roliga sånger om djur och andra läromedel som 
de kan använda.  

Alla studiedeltagare uppgav att de använder sig av sångpåsar med sångkort, 
dvs. kort med bilder på. Bakom varje bild finns en sång som barnen kan och 
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som handlar om motivet på bilden. Barnen får välja var sitt kort och så 
sjunger de sångerna. Barnsånger i kombination med konkreta bilder och 
figurer anses hjälpa vid begreppsförståelse och språk, dessutom förmedlar 
sångerna glädje, gemenskap och kunskap. Förskolelärarna säger att de oftast 
introducerar en ny sång eller annat pedagogiskt material i samband med ett 
temaarbete. Det blir lättare för barnen att relatera det nya materialet till det 
redan bekanta, förklarar de. Alla studiedeltagare nämnde följande aspekter 
som ingår i ett tematiskt arbete: språk- och begreppsinlärning, minnesträ-
ning och tids- och rumsuppfattning. ”Det viktigaste med musik är att den 
skapar lustfyllt lärande”, poängterar förskollärare 2. ”Det råder ingen tvekan 
om att lustfyllda och lekfulla musikaktiviteter förbättrar mottagligheten hos 
barnen för inlärning.” säger i sin tur förskollärare 1. Hon menar att barns 
känslo- och kunskapsutveckling bör ske sida vid sida. Med hjälp av musik 
som kan väcka positiva känslor och ge upplevelse blir det lättare för barnen 
att tillägna sig kunskap.  
Det sociokulturella perspektivet betonar att kommunikation inte bara sker 
med hjälp av ett språk, musik är också ett kommunikationssätt. För barn 
som saknar verbal förmåga kan musik därför bli ett betydande kommunikat-
ionsform. Både det talade språket och musik kan ju också betraktas som 
kollektiva fenomen. Genom språk och musikaliska aktiviteter kan barn lära 
sig att erfara och uppleva världen, anser studiedeltagare. 

5.3.5. Musik som känslouttryck  

Enligt pedagoger med musikterapeutisk kompetens är deras uppgift att 
stödja barn att urskilja och uttrycka känslor. Barn med vissa funktionsned-
sättningar kan ha svårt att förstå sina känslor, då känslolivet kan vara 
svåråtkomligt. Musik kan då öppna upp deras inre liv, menar pedagogerna 
med musikterapeutisk kompetens, eftersom den kan försätta oss i olika 
stämningar, allt ifrån att bli glada och vilja röra på oss till att bli ledsna och 
djupt introverta. Den kan vidga barnens fantasi och öka förmågan till in- och 
utlevelse, menar pedagog 1.  
Barn med funktionsnedsättningar har inte alltid förmåga att fullt ut berätta 
för vuxna vad de känner och tänker. De visar sina känslor istället genom 
skrik, rop, gråt, stampande med mera, berättar pedagogerna, och ibland blir 
det svårt att veta vad utbrottet gäller. Ofta har barnen skiftande, blandade 
och nyanserade känslor som inte alltid uttrycks tydligt. Det händer att vuxna 
tolkar barnens känsloyttringar felaktigt, uppger pedagogerna med musiktera-
peutisk kompetens. Många gånger finns det inte något utrymme för barnen att 
känna färdigt, barnen behöver tid att uppleva och hantera känslor med allt vad 
det innebär: 

Ofta sjunger vi ”känslosånger” som till exempel Kännarblues, kon-
trastsånger som handlar om olika känslor som till exempel att vara 
ledsen - glad, trött - pigg, snäll - arg och så vidare. Dessa sånger låter 
barnen att uttrycka en viss känsla, gestalta den med hjälp av rösten, 
mimik, kroppen och rörelser. På så sätt lär sig barnen om känslornas 
innebörd och yttringar. Det är viktigt att kunna visa hur man känner 
om man inte kan uttrycka sig verbalt. ( Pedagog 1)  
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Musik, sång och instrumentalspel ger alltså möjligheter för barnen att ut-
trycka sig, leva ut sina känslor och bearbeta sin verklighet.  
Pedagogerna noterade att det är vanligt förekommande att vuxna distraherar 
barnen från starka känsloyttringar som glädje, ilska eller sorg. Barnen får 
tidigt lära sig att försöka döva vissa känslor. Barnen får ofta höra att ”det var 
väl inte så farligt”, ”nu är det bra”, ”sluta tjura” eller något liknande. Känner 
barnen missnöje eller dylikt så får de också höra att man skall vara tyst och 
inte störa. Barnen kan bli missförstådda av vuxna och avbrutna i sin känslo-
process, anser de. Pedagogerna med musikterapeutisk kompetens betonar att 
det kan leda till hälsoproblem om man undviker att känna något. Sång och 
instrumentspel ger därför möjlighet att uppleva känslor, få fram det som är 
gömt i vårt inre, ge utlopp för starka känslor på ett konstruktivt sätt och 
samtidigt ge feedback till barnet. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras val av metod samt studiens analysresultat i relation 
till sociokulturellt perspektiv, förskolans styrdokument, forskning gällande 
musik och barns utveckling samt musik och specialpedagogik. Avslutnings-
vis ges förslag till framtida forskning.  

6.1. Val av metod 
I denna studie utforskas i vilka sammanhang förskolepersonal använder mu-
sik som pedagogiskt redskap, vilka musikaliska aktiviteter de använder sig 
av samt vad förskolepersonal har för tankar om musikens roll för barn med 
specialpedagogiska behov. 
Mitt val av metod i form av observationer och dialog-intervjuer bör anses 
passande och relevant när det gäller studiens syfte och frågeställningar. Va-
let att observera och intervjua bygger på Denscombes teori om att enbart en 
empirisk källa ej är trovärdigt (Densombe 2009). Tack vare att det insam-
lade materialet blev inspelat och skriftligt noterat, kunde jag också lyssna på 
det och läsa det om och om igen. Om jag inte hade använt mig av dessa till-
vägagångssätt hade förmodligen många iakttagelser gått förlorade.  
Innan uppsatsarbetet tog fart trodde jag att barnen på de besökta förskolorna 
skulle vara mer nyfikna än vanligt och kanske förändra sitt beteende när de 
såg en ny person, d.v.s. mig, i sin grupp. Men det verkade som om de vande 
sig. Enligt förskolepersonalen förde inte min närvaro med sig några nämn-
värda beteendereaktioner hos barnen. Det som enligt Sparrman (2002) kan 
ha påverkat mina analysresultat är vad jag valt att observera och fokusera 
på. Författaren menar att det är forskaren som bestämmer vad som ska ob-
serveras varför denne då också blir delaktig i skapandet av det insamlade 
materialet.  

Enligt Esaiasson (2007) säger en observation ingenting om vad en person 
har för intention med det han eller hon gör. Det blir därför otillräckligt att 
bara använda sig av observationer som metod eftersom det aldrig riktigt går 
att få veta vad som ligger bakom en handling. I den här studien ingår därför 
också frågan om vad förskolepersonalen har för tankar, intentioner och syfte 
med musik för barn med specialpedagogiska behov. Detta var orsaken till 
att jag kompletterade mina observationer med dialog-intervjuer.  
Genom observationer och dialog-intervjuer fick jag svar på de forsknings-
frågor som studien baseras på. Med hjälp av dialog-intervjuerna kunde jag 
se om mina observationer stämde överens med studiedeltagarnas svar. Del-
tagarna berättade också om sina förhållningssätt, metoder, musiksyn med 
mera. Kvale (2009) menar att man vid intervjuer får svar på vad informan-
terna anser är aktuellt just för tillfället. Därför fick studiedeltagarna en lista 
med frågor innan intervjutillfället. Jag anser att jag fick utförliga svar på de 
frågor jag ställde.  
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Det kan dock finnas vissa brister med mitt val av metod. Tyvärr fick jag inte 
använda mig av videoobservationer. De flesta forskare belyser fördelar med 
videoinspelning och framhäver betydelsen av att ha både auditivt och visu-
ellt inspelat material. På så sätt sparas och ”konserveras” allt insamlat 
material och forskaren kan titta på videoinspelningarna igen vilket kan med-
föra djupare förståelse för materialet. Att jag inte kunde använda mig av 
videoinspelning kan ha inneburit att vissa observationsmoment, detaljer och 
iakttagelser förmodligen gick förlorade. Jag tycker även att det var lite svårt 
att hinna med att anteckna under observationerna vilket gjorde att jag fick 
anteckna mycket efteråt med ljudinspelningar som minne och de observat-
ionsbeskrivningar som gjordes.  

Enligt Denscombe(2009) finns det också forskning om ändrat beteende, 
både medvetet och omedvetet, när man blir observerad. Han menar att det 
kan uppstå en haloeffekt, varvid det blir lätt att aktörerna skärper sig när de 
vet att de är observerade. Detta får man som forskare i så fall betrakta som 
felkälla. När forskare utför observationer får man vara beredd på att männi-
skor och grupper som observeras kan känna av ens närhet och en viss obe-
kväm känsla kan uppstå, menar både Denscombe (2009) och Fangen (2005). 
Detta var jag medveten om. Därför besökte och observerade jag förskolorna 
vid flera tillfällen, nämligen vid tre observationstillfällen på varje förskola. 
Jag besökte även förskolorna innan studiens start och presenterade mig för 
förskolepersonalen och barnen. Jag erfor att det uppstod ett förtroendeband 
mellan mig som observatör och deltagarna i detta arbete. Fangen (2005) 
betonar just vikten av att skapa ett bra förtroende för deltagarna, annars kan 
det lätt bli en ”ytlig” observation.  

För det tredje har jag ensam genomfört observationerna och dialog-
intervjuerna och sedan analyserat materialet efter min förförståelse och ut-
gångspunkt (Alvesson 2011). Detta innebär att det är min beskrivning av 
observationer och tolkning av intervjumaterial som presenteras. Är man två 
eller flera som genomför en liknande studie finns möjligheten att diskutera 
materialet tillsammans och ge varandra nya infallsvinklar. 

6.2. Sociokulturell studie 
Studien grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv och arbetet utgår från 
observationer och analyser av barngrupper, barns samspel med förskoleper-
sonal, barn sinsemellan i musicerande och musikaliskt samspel. Enligt den 
sociokulturella teorin är det i samspel med andra som utveckling och lä-
rande sker bäst. Att samspela och kunna kommunicera med andra männi-
skor är en viktig förutsättning för förmågan att växa (Säljö 2008).  
Jag anser att den musikverksamhet som sker i förskolor generellt och i stu-
derade förskolor i synnerhet utgår från sociokulturellt perspektiv då musik-
verksamhet torde kunna betraktas som något socialt betingat. På de studerade 
förskolorna sker i stort sett alla musikaktiviteter i grupp. Att musicera till-
sammans innebär att samspela med varandra och att barn och vuxna är med-
lemmar i en social gemenskap. Att sjunga och musicera tillsammans skapar 
samhörighet och gemenskap i barngruppen och mellan barn och vuxna. 
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Detta samspel uppmuntrar och stimulerar barns sociala kompetens, lärande 
genom upplevelse, ger möjlighet att testa kunskaper och våga prova på nya 
saker, anser studiens deltagare. Genom musikaktiviteter kan barn agera på ett 
annorlunda sätt, då de går in i en annan roll och får modet att testa på nya saker. 
Angelo Aaberg kallar det för suspension av verkligheten (Angelo Aalberg 
2006). Vid ett flertal gånger under mina observationer lade jag märke till hur 
barn, som vid andra situationer verkar vara tillbakadragna, helt plötsligt utstrå-
lar glädje av att delta i musikaktiviteter.  

Jag observerade även hur barn sökte kontakt med andra barn genom uttryck 
som liknar musiska ljud, hur ett nytt ”språk” växte fram och hur barn inspire-
rade varandra. De flesta jag mötte hade nedsatt verbalförmåga och artikulation, 
men med hjälp av musiska läten verkade de etablera kommunikation. Jag kunde 
erfara hur det vid denna kommunikation uppstod en slags gemenskap. 
Det sociokulturella perspektivet bygger på att våra erfarenheter och kun-
skaper erhålls i samspel med andra. Hur och vad vi lär oss hänger på vilken 
miljö vi vistas i, vilka sociala redskap som står till vårt förfogande och hur 
vi utnyttjar och hanterar dessa (Säljö 2008). Musik kan också betraktas som 
ett viktigt kulturellt redskap (artefakt) som kan hjälpa oss att förstå och 
agera i omvärlden. Ibland kan musik bli ett enda sätt att kommunicera, t.ex. 
med barn som har grav utvecklingsstörning. Dessa barn har oftast ingen 
verbal kommunikation, utan visar sin vilja och känslor med röst, kropp och 
ansiktsuttryck. De är också ”öppna” inför musik. Jag iakttog flera gånger 
hur barnen ”samtalade” i dialog med en vuxen eller med ett annat barn med 
hjälp av enkla bjällror fästa på sina handleder.  

Denna studie visar att musik med dess otaliga former och metoder används 
som pedagogiskt redskap i de studerade verksamheterna. Alla studiedelta-
gare använder musik för att stimulera barns språkliga, kognitiva, emotion-
ella, kreativa, sociala, motoriska och fysiska förmågor samt självkänsla. 
Studiedeltagarna betonade särskilt den känsla av trygghet och glädje som 
musik skapar vilket är av vikt för utveckling och inlärning. 

6.3. Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att utforska hur pedagoger arbetar med musik som pedago-
giskt redskap. Vad är det som styr pedagogernas musikarbete: deras musik-
kunskap, förhållningssätt till musik eller avsaknaden av eget musikintresse 
och engagemang? 

Studien har till viss del även en skiljande aspekt då det på två av de stude-
rade förskolorna arbetade pedagoger med musikterapeutisk kompetensen 
medan det på de andra två arbetade förskollärare utan speciell musiktera-
peutisk kompetens. Finns det några likheter och skillnader i deras syn och 
arbets- och förhållningssätt? Vilka är då dessa? Hur medvetet samt i vilket 
syfte utövar förskollärare respektive pedagoger med musikterapeutisk kom-
petens musikaktiviteter? Har musikalisk kompetens någon betydelse i det 
specialpedagogiska arbetet med barn som har omfattande funktionsnedsätt-
ningar?  
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6.3.1. Musik som pedagogiskt redskap  

Studiens analysresultat visar att på avdelningar för barn med funktionsned-
sättningar utövas musik/musikaktiviteter oftast i samband med en morgon-
samling och i större sammanhang som högtider. Det bekräftades av delta-
garna att de planerar och har ett syfte med de flesta musikaktiviteterna. Det 
framkom även att musik finns med under andra former som under skapande 
stunder, gymnastik, massage, vila, sondmatning och omvårdnad i form av 
inspelade skivor med musik av varierande genrer: klassisk, pantflöjtsmusik, 
pop och musik för barn. Även spontan sång och musik förekom under da-
gen. Det är vuxna som har det största inflytandet i valet av musik, sånger 
och musikaktiviteter. Till och med vid valet av önskesånger är det vuxna 
som styr då barnen får välja utifrån det material som finns att tillgå. Jag upp-
levde att barnen tyckte det var roligt att delta i musikstunderna och att få 
välja mellan sånger och musikaktiviteter som de vuxna presenterade.  

Alla studiedeltagarna talade om att de med hjälp av musik kan uppnå ett 
flertal pedagogiska mål; socialisering, språkutveckling och kommunikation, 
emotionell samt fysisk och motorisk utveckling. Musik anses vara en viktig 
pedagogiska resurs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, ansåg peda-
gogerna med musikterapeutisk kompetens. Jag lade också märke till att 
många barn på avdelningarna var ganska svåra att få kontakt med, och där 
fanns även barn som enligt förskolepersonalen, behövde ständig stimulans. 
Ofta var det också bara musikaktiviteterna som nådde dessa inåtvända barn, 
menade deltagarna. Musik med sina klanger, rytmer, uttrycksformer och 
melodier passar utmärkt som motivation till att engagera barn, menar peda-
gogerna med musikterapeutisk kompetens.    
Musik är inte bara något socialt betingat som kan lära barn samspel och ge 
social kompetens. Musikens viktiga funktion är även att föra kulturella tradit-
ioner vidare, ansåg deltagarna. Traditionella barnvisor förmedlar inte bara 
en hög musikalisk kvalitet utan även livskunskap om hur världen fungerar. 
Det är viktigt att först förmedla kunskaper till barn genom kulturella tradit-
ioner, ansåg de. Barnsånger återspeglar samhällets psykologiska, sociala och 
estetiska värderingar. De traditionella barnvisorna är något som barn och 
vuxna har gemensamt, sångerna förenar barn med varandra och vuxna med 
barn och skapar en ny generationsgemenskap. På så vis förmedlas livskun-
skap vidare och kulturarvet hålls levande, framhåller studiedeltagarna. 

De betonade att musik kan främja barns språkutveckling. Med hjälp av mu-
sik kan förskolepersonalen skapa tillfällen till samspel och interaktion som i 
sin tur främjar språk och kommunikation. Genom att härma ljud, sjunga, 
klappa en rytm och göra rörelser kan ordets betydelse förstärkas och därmed 
hjälpa barnet att förstå ordens betydelse. Dessutom kan olika typer av ljud, 
ord, rytmkombinationer och melodier träna barnens verbala förmågor och 
artikulation samt hjälpa barnen att utveckla sitt eget språk eller kommuni-
kationssätt, menar studiedeltagarna. 

Emotionell utveckling utgör också en viktig del i pedagogiskt arbete, me-
nade studiedeltagarna. Barns kunskapsutveckling bör ske vid sida av upple-
velser och känslor, betonade pedagoger med musikterapeutisk kompetens. 



 45 

Barn med vissa funktionsnedsättningar till exempel autism, eller Asperger 
syndrom har svårt att förstå sina känslor, det är också svårt för förskoleper-
sonal att nå fram till dessa barn. Samtidigt är barnen öppna för musik, beto-
nar deltagarna. Alla ansåg att musik har förmåga att väcka känslor och på-
verka emotionella stämningar. Med hjälp av musik blir det lättare för barnen 
att hitta bland alla sina känslor, uttrycka dem och kommunicera med om-
givningen och bearbeta sin verklighet. Musikaktiviteter ökar barnens för-
måga till in- och utlevelse och genom upplevelse och känslor förbättras bar-
nens mottaglighet för utveckling och inlärning. Alla studiedeltagare är över-
ens om att stödja barnens känsloutveckling är av stor betydelse i deras pe-
dagogiska arbete.  

Musikaktiviteter spelar en stor roll för att barn naturligt ska utveckla moto-
rik. Ett av förskolepersonalens syfte med musikverksamhet är att genom 
rörelsesånger och musiklekar stimulera utveckling av motorik, koordination 
och balans. Ett annat syfte med rörelsesånger och lekar är kognitiv stimuli, 
betonar pedagoger med musikterapeutisk kompetens. Barn uppfattar och 
minns bättre kunskap eller budskap som de upplever genom rytmik och mu-
sik i kombination med handlingar vilket stämmer överens med forskning 
(Uddén 2004). En annan viktig musikfunktion är att den kan aktivera ett 
inaktivt barn eller lugna hyperaktiva barn vilket är en stor tillgång för peda-
gogiskt arbete generellt, menar deltagarna.   

Denna studie har visat att förskolepersonalen såg musik som pedagogiskt 
redskap i förskoleverksamheterna på flera plan - socialt, kognitivt, emotion-
ellt och fysiskt som tillsammans bildar en helhet. Social samvaro uppmunt-
rar och utvecklar kommunikation, kognition, emotionell och fysisk aktivitet 
som i sin tur påverkar social samvaro, ansåg deltagarna. Ändå har det i den 
här studien framkommit ett flertal tydliga skillnader i arbetssätt och musik-
praxis med barn i behov av särskilt stöd.  

6.3.2. Musikverksamhet med förskollärare 

Båda förskollärarna betonade att musikverksamhet med barn som har funkt-
ionsnedsättningar handlar om att barnen skall få uppmuntran och möjlighet 
att uttrycka sig musikaliskt. Detta går i linje med förskolans läroplan. Att 
väcka lust hos barnen och skapa roliga och lärorika musiksamlingar är en 
viktig uppgift, betonade de. 

Men mina observationer visade att musiksamlingar med förskollärarna 
handlade mest om sångsamlingar med samma återkommande repertoar – 
traditionella barnsånger och rörelselekar. Förskollärarna talade under dia-
log-intervjuerna att det ofta kändes som att sångsamlingarna fortgår som en 
tradition, någonting man alltid haft. Ibland tappade de lusten att sjunga 
samma sånger och hålla på med samma aktiviteter, de ansåg att deras mu-
sikverksamhet egentligen skulle kunna vara bredare och mer meningsfull.  
Båda förskollärarna nämner att med instrumentspel eller t.ex. med gitarr 
eller keyboard-ackompanjemang kan musiksamlingarna bli roligare. ”Live-
musik” lyfter upp sånger, utstrålar mer stämningar och skapar en glad atmo-
sfär. Samlingen kan bli mer ”levande”.  Med hjälp av musikackompanje-
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mang skulle barnen kunna göra fler aktiviteter samtidigt: de hör musik och 
så kan de röra sig, klappa, stampa – träna hörsel och motoriken samtidig, 
resonerar förskollärarna. Kanske skulle det finnas fler möjligheter att bruka 
musikinstrument på samlingarna, men förskolelärarna visste dock inte så 
mycket om detta. Det vore ju fantastiskt om man kunde spela något musik-
instrument själv, ansåg förskollärarna.  
På avdelningar där förskollärarna arbetade såg jag många färgglada lek-
saksmusikinstrument som xylofoner, maracas, små trummor, tamburiner, 
blåsinstrument, bjällror. Båda förskolelärarna berättade att de använde mu-
sikinstrumenten bara då och då. Barnen får istället leka och spela dessa lek-
saksinstrument i fri lek. Vid några tillfällen spelade förskollärare tillsam-
mans med barnen, men det blev bara buller och bång som förstörde sången. 
De barn som blir lätt upphetsade av en hög ljudnivå började skrika. Det tog 
tid att lugna ner barnen, berättade förskollärare 1.  
Det kom under intervjuerna med förskollärarna fram att musikkunskap är av 
vikt för förskolans musikverksamhet, om man saknar sådan kunskap blir det 
svårare att till exempel använda musikinstrument. Det är inte svårt att spela 
trummor eller rytminstrument, men att spela något mer avancerat rytm-
mönster eller använda instrumenten i något musikaliskt eller pedagogiskt 
sammanhang, verkar komplicerat. Man vet ju inte var någonstans olika 
skrammelljud passar, eller hur man kan leka med toner. Man måste också 
kunna stödja barnen att spela enkla musikinstrument, annars får man bara en 
stor ”huvudvärk av musik”, menar förskollärare 2. 

Båda förskollärarna var överens om att de behöver en viss grad av musika-
lisk kompetens när det gäller att stödja barnen musikaliskt. Men musikalisk 
kompetens beror också på kontext, det behövs ingen kompetens eller mu-
sikutbildning för att ta upp barnet i knäet och börja sjunga för att trösta eller 
lugna honom/henne. Men om man ska hålla i musiksamlingen, som ska vara 
genomtänkt och ha ett mål, till exempel träna barnens motorik eller förändra 
något beteendemönster, då behövs kunskap och en musikalisk kompetens 
inom detta område. Ofta känner förskolelärarna att de behöver praktiska 
kunskaper för att uppnå vissa mål genom musiksamlingar, till exempel att 
träna motoriken hos barn med rörelsehinder.  

Under mina observationer noterade jag att förskollärarna ibland inte verkade 
känna sig så hemma på musikområdet. I flera musiksituationer visste de inte 
vad och hur de skulle kunna göra. Till exempel med barnets spontana spel 
eller musiklek, vilken rörelseträning som är mest passande m.m. För mig 
kändes det som att musiksamlingarna liknade varandra och att de saknade 
större variation av musikaktiviteter och utmaningar för barnen. Variation är 
viktig menar jag, då den öppnar upp för möjligheter för alla barn att delta. 
Tyvärr, såg jag flera barn som inte deltog i musikaktiviteter när förskollä-
rarna ledde verksamheten. De närvarade men agerade inte fast det fanns 
möjlighet att involvera dem. Förskollärarna påpekade att det är svårt att pla-
nera musiksamlingar där alla barn kan delta. Anledningen är att barngrup-
pen består av barn i olika åldrar med olika behov, de känner att de behöver 
musikhandledning som kan öppna upp för möjligheter att involvera alla.  
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Att leda en musiksamling kan vara både glädjefyllt samtidigt som det kan 
kännas som en utmaning, menade förskollärarna. De uppgav att det inte 
alltid är lätt att få alla barn att delta med tanke på att barnen har olika åldrar, 
diagnoser och behov. En sådan sammansättning i barngruppen utgör svårig-
heter då exempelvis en sjuåring behöver annan stimulans än en ettåring oav-
sett liknande funktionsnedsättningar. Vilken typ av musikverksamhet kan 
vara passande för ett eller annat problemområde inom specialpedagogik? 
Detta var en fråga av stor betydelse för förskollärarna. 
Båda förskollärarna betonade eget ansvar i musikverksamheternas utform-
ning. De ansåg att denna verksamhet bör vara mer variationsrik för att enga-
gera alla barn, och för att ta vara på deras olika möjligheter och resurser. 
Förskollärarnas resonemang visar att musik inte alltid används som pedago-
giskt redskap trots att förskollärarna tar hänsyn till olika musikaliska och 
specialpedagogiska faktorer när de planerar musikverksamheterna.  
Det framkom tydligt i förskollärarnas svar att musik betraktades som ett 
viktigt pedagogiskt redskap i arbete med barn i behov av särskilt stöd. Men 
de önskade fler musikaliska redskap och mer kunskap i musikmetodik. Mu-
sikalisk kompetens kan alltså ha en stor betydelse för hur utvecklande och 
målinriktad musikverksamheten är för barnen. Att samarbeta med någon 
med kunskap i musik och i specialpedagogik ansågs nödvändigt och önskat.  

6.3.3. Musikterapeutisk kompetens som förutsättning för målinriktad 
musikanvändning 

Under mina observationer såg jag hur pedagoger med musikterapeutisk 
kompetens använde musik i syfte att uppnå de mål som står i varje barns 
individuella utvecklingsplan. Dessa mål var av specialpedagogisk och medi-
cinsk art som att till exempel träna grovmotorik, tal och artikulation, hörsel, 
social kompetens, kognitiva funktioner. I och genom deras arbetssätt blev 
musik ett redskap och moment för att träna och utveckla mentala och fy-
siska funktioner. Enligt pedagogerna med musikterapeutisk kompetens för-
sökte de också planera och organisera musikverksamheterna på så sätt att de 
skulle vara roliga, lärorika och främja barnens resurser för utveckling och 
inlärning. Det är alltså barnens förmågor och resurser som båda pedagoger-
na utgår ifrån när de utformar musikstunderna samt realistiska förväntning-
ar. Att finna den metod som bäst passar för barnet och som kan ge det möj-
lighet till utveckling och positiv förändring ansågs vara deras huvuduppgift.  
Båda pedagogerna ansåg att instrumentalspel ger större chans till reaktion 
från barn och därigenom till samspel. Musikinstrument ger inte bara ett stöd 
för sång utan även möjlighet att uppleva andra dimensioner i musik, menar 
pedagog 1. Dessutom påverkar levande musik barnens sätt att delta i musik-
aktiviteter, uppgav pedagogerna. Båda kunde spela flera musikinstrument 
men föredrog att spela på sina ”favoriter”; ackordeon för pedagog 1 och 
gitarr för pedagog 2. 

Båda pedagogerna är också överens om att det är nödvändigt att tänka ige-
nom planeringen av morgon- och musiksamlingar om man vill skapa me-
ningsfulla, utvecklande och roliga musikstunder för barnen. Därför bör man 
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i planeringen av musikaktiviteter sträva efter att växla mellan sång, rörelse, 
instrumentspel, eget musikskapande och lyssnande. De både pedagogerna 
med musikterapeutisk kompetens hade också tydliga mål med musikaktivi-
teterna: 

• Skapa social kontakt och kommunikation med och mellan 
barn 

• Lära ut sociala -normer och regler 
• Stärka barnens självkänsla  
• Utveckla barnens initiativförmåga 
• Ge möjligheter för känslouttryck och affektutlopp 
• Träna verbala förmågor som artikulation och uttal samt språk 
• Träna minne, tids- och rumsuppfattning 
• Medverka i sjukgymnastik och träna motorik, rörelsekoordi-

nation och balans 
• Aktivera inaktiva barn och lugna hyperaktiva 
• Ge sinnlig upplevelse och öka lusten till aktivitet 

Till vart och ett av dessa mål tillämpades passande metoder och moment 
som ramsånger med hälsning, namn och avslutningssånger, instrumentspel 
efter givna rytmmönster och improvisationer, rytmik, pedagogiska eller in-
lärningssånger som ”Jag knyter mina skor”, ”Mina kläder”, ”Jag äter”, ”Jag 
tvättar mina händer”, ”Färger”, ”Min kropp” m.m., rörelsesånger och lekar, 
dans och rullstolsdans, musikdrama, musiklyssning. Pedagog med utbild-
ning i FMT använde även denna metod samt eget arbetssätt för att stimulera 
barns fysiska funktioner. Under en av mina observationer såg jag detta ar-
betssätt och barnets positiva reaktioner på denna motoriska träning som 
mest liknade lek.  
Jag märkte att pedagogerna lad ner mycket tid och energi på planering. På 
de musiksamlingar som jag var med under observationstillfällen, såg jag 
varje gång nytt läromaterial: bilder, någon leksak eller ett nytt rytminstru-
ment. Musikaktiviteterna varierade också: lekar med nya inslag och regler, 
sånger med olika sätt att sjunga och dramatisera, olika typer av instrument-
spel (improvisationer), musikalisk berättelse/saga m.m.  På pedagogernas 
förslag köpte också förskolorna in fler musikinstrument, musik CD, sång-
böcker, handdockor.   
Flera gånger upplevde jag barnens musikaliska uttryck under fri lek. Det 
kändes att de var vana att leka med de musikinstrument och scenkläder som 
fanns tillgängliga. Jag upplevde också att pedagogernas strävan att musik 
skulle genomsyra hela verksamheten och inte bara vara skrivna ord i verk-
samhetens lokala arbetsplan var förverkligad.  

En stor mängd forskning pekar, som tidigare nämnts, på att musikaktiviteter 
har positiva effekter på barns utveckling och inlärning inom specialpedago-
gik. Musikens betydelse tycks således inte ifrågasättas. Men det är inte vil-
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ken förskollärare som helst som kan lyckas fånga barnens intresse, det 
måste nog vara en förskollärare som inte bara har kunskaper inom special-
pedagogik, utan även vågar vara öppen för lekfullhet och spontan kreativi-
tet. Det är samma tankar som Bjørkvold (2005) har om en levande pedagog; 
kreativ, rolig, se till och utgå från barnens intressen och förmågor.  

Jag kan bara se fördelar med att lägga stor vikt på musikterapeutisk kompe-
tens i förskolan generellt och i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i 
synnerhet. Pedagogerna med musikterapeutisk kompetens nämnde en rad 
metodböcker som visar hur musik kan stärka sensorisk och motorisk ut-
veckling, språkförmåga, kommunikationsfärdigheter och social grundkom-
petens.  

Visst att själva musiken i sig är ett viktigt redskap för barnens utveckling 
och inlärning. Men jag tror bestämt och denna studie bekräftar min tro, att 
barnens framsteg i utvecklingen och inlärningen till större delen beror på det 
professionella tillvägagångssätt och inte bara på musikens egen inverkan. 
Alla barn är unika i sitt slag med sin specifika funktionsproblematik och det 
krävs en speciell musikalisk kompetens för att tillgodose barnens olika be-
hov. Därför finns också en musikterapeutisk utbildning med mångfacetterad 
kunskap inom flera ämnen. 

Att satsa på en förskoleverksamhet med musikterapi för barn med omfat-
tande funktionsnedsättningar kan kanske spara stora ekonomiska resurser i 
framtiden när barnen blir vuxna med förlorade utvecklingsmöjligheter som 
är mest gynnsamma när man är liten, under barnens tidiga år. Jag tror att 
musikterapeutiska insatser kan bli till stor hjälp för utveckling, mobilisering 
och återerövring av barnens funktioner och resurser.  

6.4. Förslag till framtida forskning 
Under arbetets gång har några förslag till fortsatta studier vuxit fram. För att 
få ett bredare underlag för fortsatta studier skulle flera förskolor med inte-
grerad avdelning för barn med i behov av särskilt stöd, kunna utforskas. Det 
skulle även vara intressant med en analys av ett flertal förskolor där en mu-
sikterapeut/pedagog med musikterapeutisk kompetens medverkar. Djupin-
tervjuer varvade med videoobservationer skulle kunna ge en klarare bild av 
verksamheterna. Ytterligare en infallsvinkel är att studera barns förändringar 
och framsteg under deras utveckling under en viss tid beroende på om den 
verksamhet barnen gått i har en musikterapeut/pedagog med musikterapeu-
tisk kompetens eller inte. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Berätta kort om dig själv som yrkesperson: 

 Hur	  gammal	  är	  du?	  
 Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  När	  blev	  du	  färdig	  med	  din	  utbildning?	  
 Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  med	  barn	  som	  har	  omfattande	  funktionsned-‐

sättningar?	  
 Vad	  är	  musik	  för	  dig?	  Älskar	  du	  musik?	  Minns	  du	  någon/några	  musikupp-‐

levelser	  som	  påverkat	  dig	  på	  något	  sätt?	  Ser	  du	  dig	  själv	  som	  musikalisk?	  
Sjunger	  du	  eller	  spelar	  något	  musikinstrument?	  	  Har	  du	  några	  musikteore-‐
tiska	  kunskaper?	  
	  

1. Hur	  reflekterar	  du	  kring	  vad	  läroplanen	  formulerat	  om	  musik?	  
2. I	  vilka	  sammanhang	  använder	  ni	  musik	  på	  avdelningen?	  
3. Använder	  du	  musik	  som	  ett	  pedagogiskt	  redskap	  i	  verksamheten?	  Om	  ja,	  

på	  vilket	  sätt?	  
4. Hur	  mycket	  av	  musikaktiviteter	  med	  barn	  sker	  planerat	  respektive	  spon-‐

tant?	  
5. Har	  du	  några	  mål/syfte	  med	  planerade	  musikaktiviteter?	  I	  så	  fall	  vad?	  	  
6. Var	  kommer	  din	  musiska	  inspiration	  ifrån?	  Väljer	  du	  själv	  vilket	  material	  

du	  vill	  använda	  eller	  finns	  det	  färdigt	  material	  som	  ni	  brukar	  använda	  i	  
verksamheten?	  

7. Använder	  du	  några	  metoder	  eller	  har	  du	  något	  arbetssätt?	  	  I	  så	  fall	  vad?	  
8. Berätta	  om	  något/några	  sätt	  att	  arbeta	  som	  du	  har	  särskilt	  bra	  erfaren-‐

heter	  av.	  	  
9. Hur	  avgör	  du	  vilken	  metod/arbetssätt	  som	  ska	  användas?	  
10. Tar	  du	  tillvara	  på	  barnens	  behov,	  resurser,	  önskemål	  vid	  musikplanering	  

och	  aktiviteter?	  	  
11. Vad	  tror	  du	  barnen	  får	  ut	  av	  er	  musikverksamhet?	  
12. Hur	  ställer	  du	  dig	  personligen	  till	  att	  arbeta	  med	  musik	  tillsammans	  med	  

förskolebarnen	  som	  har	  omfattande	  funktionsnedsättningar?	  Förde-‐
lar/nackdelar?	  

13. Vad	  anser	  du	  att	  du	  som	  pedagog	  kan	  tillföra	  i	  musikverksamhet	  med	  
barn?	  

14. Försöker	  du	  att	  uppmuntra	  barnens	  egna	  initiativ	  till	  musikaktivitet,	  och	  i	  
så	  fall	  hur?	  

15. Använder	  ni	  någonsin	  musikinstrument	  i	  aktiviteter	  med	  barn?	  Får	  barnen	  
använda	  musikinstrument?	  

16. Använder	  du	  musik	  i	  andra	  inlärnings	  situationer	  eller	  övriga	  samman-‐
hang?	  I	  så	  fal	  vilka?	  På	  vilket	  sätt?	  

17. Hur	  upplever	  du	  att	  barn	  reagerar	  på	  musik?	  
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18. Upplever	  du	  att	  barn	  ger	  uttryck	  för	  musik	  i	  den	  fria	  leken?	  Om	  ja,	  kan	  du	  
ge	  exempel?	  

19. Vilka	  fördelar	  respektive	  nackdelar	  ser	  du	  med	  att	  använda	  musik	  med	  
barn	  som	  har	  omfattande	  funktionsnedsättningar?	  

20. Hur	  reflekterar	  du	  kring	  barns	  motoriska	  utveckling	  och	  musik?	  
21. Hur	  reflekterar	  du	  kring	  barns	  emotionella	  utveckling	  och	  musik?	  	  
22. Hur	  reflekterar	  du	  kring	  barns	  språkliga	  utveckling	  och	  musik?	  
23. Hur	  reflekterar	  du	  kring	  barns	  sociala	  kompetens	  och	  musik?	  
24. Hur	  ser	  du	  på	  den	  musikkultur	  som	  existerar	  i	  förskolans	  värld,	  till	  exem-‐

pel	  med	  traditionella	  barnvisor?	  
25. Skulle	  du	  vilja	  ha	  mer	  musikaktiviteter	  i	  er	  verksamhet?	  I	  så	  fall	  vad?	  Om	  

ja,	  upplever	  du	  att	  det	  finns	  något/några	  hinder	  för	  att	  arbeta	  med	  musik	  i	  
den	  utsträckning	  som	  du	  skulle	  vilja?	  

26. Har	  du	  någon	  handledning	  gällande	  musikverksamhet?	  
27. Finns	  det	  några	  möjligheter	  inom	  er	  förskola	  till	  att	  höja	  sin	  musikkompe-‐

tens	  eller	  delta	  i	  utbildningskurser,	  föreläsningar?	  
28. Följer	  du	  forskning	  om	  musik	  och	  specialpedagogik?	  	  

Avslutning:  
Har du några frågor eller något att tillägga? 
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Bilaga 2 Brev till förskolor 

Till alla förskollärare/pedagoger på (avdelningens namn), (förskolans namn) 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Marina Katchinskaja, jag är 44 år och utbildar mig till musik-
terapeut vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Jag läser nu min sista 
termin vilken avslutas med filosofie magisterexamen. Min studie handlar 
om musik som pedagogisk redskap i specialpedagogik.  
 
Jag skulle tycka det vore roligt om ni ville hjälpa mig med min studie.  
Studie kommer främst att handla om förskolepersonalens förhållnings- och 
arbetssätt med musikaktiviteter i samband med inomhusaktiviteter som ex-
empelvis samling eller fri lek. Jag kommer att göra observationer med hjälp 
av en diktafon och anteckningar samt intervjua beröriga förskollä-
rare/pedagoger. Samtliga barn och vuxna som kommer delta i studien kom-
mer självklart att vara helt anonyma i uppsatsen och det kommer inte att 
kunna kopplas till vare sig er, förskolan eller barnen. Ingen utomstående får 
tillgång till studiematerial. Materialet kommer heller inte att användas till 
annat än min uppsats.  
 
Jag är absolut inte ute efter att hitta några ”rätt” eller ”fel” utan är snarare 
nyfiken på avdelningens musikaktiviteter: vad ni gör, på vilket sätt, finns det 
några mål eller strävan med musik/musikaktiviteter samt hur barnen förhål-
ler sig till musikverksamhet.  
 
Studiearbete bygger självklart på samtycke och frivillighet och jag vore oer-
hört glad om ni kan tänka er att ställa upp och hjälpa mig!  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Marina Katchinskaja 
 
Telefon:  
 
E-post:  
 
Har Ni frågor, vänd er gärna till mig.  
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Bilaga 3 Brev till förskollärare/pedagoger 

Till förskollärare/pedagoger som visat intresse att delta i studiearbete.  
 
Ett stort TACK för att du valt att medverka i mitt studiearbete!  
 
Min studie är filosofie magisterexamen i musikpedagogik med inriktning 
musikterapi vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Det har en stor be-
tydelse för studiens resultat att jag får ta del av dina erfarenheter och upp-
fattningar.  

I studien utforskar jag användningen av musik som pedagogisk redskap med 
förskolebarn i behov av särskilt stöd. Syftet med studien är att ta reda på hur 
förskolepersonal arbetar med musik, vad förskolepersonal har för tankar 
kring musikverksamhet med barn som har omfattande funktionsnedsättning-
ar. 
 
Din medverkan är sekretessbeskyddad, det vill säga varken ditt eller försko-
lans namn tas med i texten. Ingen utomstående får tillträde till studiemateri-
alet som kommer att förvaras av mig under två år efter studiens avslut på 
grund av juridiska skäl och därefter förstöras. 
 
Du kan när som helst avbryta din medverkan om du så önskar utan några 
som helst följder. 
 
Tveka inte att höra av dig vid eventuella frågor! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marina Katchinskaja 
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Bilaga 4 Brev till föräldrar/vårdnadshavare 

Till alla föräldrar på (avdelningens namn), (förskolans namn). 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Marina Katchinskaja, läser till musikterapeut vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. 
 
Under våren 2012 skriver jag en magisteruppsats som avslutning på min 
utbildning. Uppsatsarbetet kommer att handla om musikverksamhet med 
barn i behov av särskilt stöd om hur förskolepersonal använder sig av musik 
tillsammans med barn.  
 
För att få ett bra underlag till min studie behöver jag gärna samla in material 
genom att observera både barn och förskolepersonal i den dagliga verksam-
heten under 3 tillfälle – en gång per vecka. Vid observationer kommer jag 
att använda en diktafon och anteckningar. 
 
Studiematerialet kommer enbart att användas till mitt uppsatsarbete och de 
berörda (förskolan, förskollärare/pedagoger och barn) kommer att avidenti-
fieras och förbli anonyma.  
 
Förskolan har gett sitt samtycke till min närvaro och delaktighet i verksam-
heten, men jag behöver också höra med er, som föräldrar/vårdnadshavare, 
om det är okej att ert/era barn får ingå i min studie.  
 
Jag skulle uppskatta om ni ville lämna in denna papper till förskolan, med 
en signatur, senast___ den _ /  _ 2012.  
 
Ja!       Jag/vi tillåter att mitt barn, _________________ blir delaktigt i ett 
examensarbete.  
 
 Nej!    Jag/vi tillåter inte att mitt barn, _________________ blir delaktigt i 
ett examensarbete.       
 
Förälders underskrift: __________________________  
 
Namnförtydligande:_____________________________  
 
Har ni frågor, vänd er gärna till mig:  
 
Marina Katchinskaja 
 
Telefon:  
 
Mail:  
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