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Sammanfattning 
 

Musik är någonting som de allra flesta lyssnar till, utövar eller åtminstone har någon relation 

till.  Musik blir också en allt större del av barnens vardag då de matas med musik från många 

olika håll via media mm. Att musik är viktigt betonas i styrdokument från förskolan där det 

bl.a. står att förskolan skall sträva efter att barn utvecklar sin förmåga att använda sig av olika 

uttrycksmedel, bl.a. sång och musik. Då sång och musik i förskolan ger möjlighet att inrymma 

mycket mer än text och toner används begreppen musisk aktivitet samt musisk verksamhet 

och därmed ges en vidare betydelse på begreppen.  

 

Syftet med undersökningen har varit att försöka förstå och beskriva den musiska 

verksamheten på förskolan samt betydelsen av pedagogernas samspel med barnen under 

musiska aktiviteter. Genom deltagande observationer observerades två förskoleavdelningar 

under fem heldagar vardera. Det som observerades var hur användandet av musik såg ut, vid 

vilka tillfällen musik användes, hur samspelet såg ut mellan barn och pedagog samt barnens 

reaktioner under musikverksamhet.  

 

Resultatet av undersökningen visade att musisk verksamhet tillsammans med pedagogerna 

oftast skedde under, av pedagogerna, planerad verksamhet i form av samlingar. Barnen visade 

starkt intresse för musik och tog ofta initiativ till musisk verksamhet. Observationerna visade 

även att barnen ofta ville ha musisk aktivitet i samspel med andra och om detta inte skedde 

påbörjade barnen hellre någon annan aktivitet.  Pedagogerna i studien var inte ofta med på 

barnens spontana musiska verksamhet men däremot sjöng de ofta spontant tillsammans med 

barnen vid olika tillfällen. 

 

En viktig slutsats av undersökningen är att det finns många tillfällen under dagen i förskolan 

som pedagoger kan arbeta med musik utifrån barnens initiativ, men att många av dessa 

tillfällen missas på grund av att pedagogerna är alltför inriktade på sin egen planerade 

musiska verksamhet. Det har även visat sig vara viktigt med kvalitet i den musiska 

verksamheten för att barnen ska känna engagemang och mening med musiken. Denna 

undersökning kan, för pedagoger, synliggöra vikten av att ta tillvara barnens musikintresse 

och tillmötesgå deras initiativtagande när det gäller musisk verksamhet. 
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En pedagog har satt igång en cd-skiva med Astrid Lindgrenvisor. En del barn går runt i 

rummet och sjunger för sig själva och andra sitter vid ett bord och lägger pussel och ritar. En 

flicka dansar och dansar på samlingsmattan till musiken som spelas. Det kommer fler barn till 

mattan och dansar. Efter en stund är den första flickan återigen ensam på mattan. Hon ropar 

högt ”Den som dansar hela tiden får komma på mitt kalas!”  

 

Efter en stund kommer en manlig pedagog in i rummet för att prata med pedagogerna på 

avdelningen. Flickan som dansar säger ”Jag vill dansa med dig” varav han svarar ”Vill du 

dansa med mig”? Han tar hennes händer och dansar en stund till musiken och ser glad ut. 

Flickan skrattar och dansar. Han tar upp henne och dansar en stund med henne i famnen innan 

han släpper ner henne och fortsätter prata med de andra pedagogerna. Flickan ser fortfarande 

glad ut och fortsätter att dansa. 

 

               Utdrag ur observationer utförda under hösten 2009
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Inledning 
 

 

Alla har vi förmodligen sett barn, som trots att de ännu inte lärt sig gå, stå med någonting som 

stöd och dansa till musik som spelas eller sjungs. Vi kan se att barn har musiken i sig från 

början och att det är en glädjekälla för dem. Även lite äldre barn går ofta runt och nynnar, 

sjunger och dansar för sig själva. De skapar också egna melodier och sångtexter. Ofta minskar 

detta ju äldre barnen blir vilket kan bero på en osäkerhet i musikutövandet. De får en känsla 

av att de inte kan och känner sig hämmade i sitt musikutövande (Lilliestam, 2006). Detta kan 

tyckas märkligt då vi alla egentligen har detta i oss från födseln (Bjørkvold, 2005).  

 

När vi gick tematiskt och estetiskt lärande med mycket inslag av musik på Högskolan i Gävle 

blev det tydligt för oss hur det är möjligt att arbeta med musik tillsammans med barn och 

genom detta ge dem en ökad trygghet och självkänsla i sitt eget musikutövande. Genom 

musiken kan barn ge uttryck för känslor som kan vara svåra att uttrycka i ord (Jederlund, 

2002). I Statens offentliga utredningar (SOU, 2006:45) går det att läsa att det finns mycket lite 

material om hur barn upplever den musikaliska och estetiska verksamhet som de är en del av. 

De studier som görs handlar mest om ungdomars upplevelser. Hur yngre barn upplever denna 

verksamhet finns det inte så mycket kunskap om. 

 

Vår erfarenhet är att musik, i någon form, används i stort sett dagligen i förskolor. Att musik 

är viktigt för barn betonas även i styrdokument för förskolan. I Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98) går det att läsa: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 

sång och musik, dans och drama (Lpfö 98, sid. 9).  

I citatet ovan betonas bland annat rörelse, sång, musik och dans. Men vad innebär egentligen 

musik i förskolans läroplan? Detta är en fråga som vi kommer att gå in mer på under rubriken 

”Teorier om barn och musik”. Enligt Fagius (2007) tillägnar sig barn kunskap och 

erfarenheter genom upplevelser med alla sinnen. Vidare menar Don Lind (2007) att musik 

och rörelse i samband med varandra är en viktig del i barnens utveckling. När musik och sång 

utövas med yngre barn bör det därför alltid göras med lek eller kroppsrörelse. Även Uddén 

(2004) belyser vikten av musisk aktivitet i tidig ålder. Hon menar att redan det nyfödda barnet 

kan använda sig av musisk lek som stimulans. Begreppen musisk aktivitet och musisk lek ger 

en vidare betydelse på begreppet musik då musik i detta examensarbete omfattar mer än 

enbart text och toner, se vidare under ”Teorier om barn och musik”. 

 

Med stöd av tidigare forskning, av bl.a. annat Uddén (2001), inom området anser vi det vara 

av vikt att barn i förskolan får utöva musik som producerande verksamhet och inte enbart som 

en reproduktion av redan färdigt material. Dessutom bör pedagoger vara lyhörda för barns 

önskemål i den verksamhet de planerar. Detta mynnar ut i studiens 

 syfte och frågeställningar: 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att studera den musiska verksamheten i förskolan. 

Uppmärksamheten riktas även mot betydelsen av pedagogernas samspel med barnen och 

barnens reaktioner i dessa samspel. 

Vi har utifrån syftet kommit fram till följande frågeställningar: 

 

– När förekommer musik i förskolan? 

– Hur används musiken av pedagogerna i förskolans verksamhet?  

– Hur reagerar barnen under planerad musisk aktivitet? 

– Hur är samspelet mellan pedagog och barn under musisk aktivitet?  

 

Disposition 
 

Efter att vi i inledningen presenterat bakgrunden till detta arbete och syftet med att göra denna 

undersökning inleder vi med en litteraturgenomgång som bygger på tidigare forskning, 

skolans styrdokument samt annan litteratur som behandlar barn och musik. 

Litteraturgenomgången inleds med en beskrivning av vår syn på lärande och kunskap utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv då det är ett perspektiv som präglar detta examensarbete. Vi 

följer upp med en beskrivning av begreppet musisk aktivitet för att sedan komma in på 

diskussioner runt barns perspektiv. Därefter kommer vi att belysa barns musikaliska 

utveckling, vad förskolans styrdokument belyser och följer upp med teorier om pedagogens 

roll.  Metoden redogörs i ett eget kapitel och sedan presenteras och analyseras resultatet. 

Arbetet avslutas med ett diskussionsavsnitt där vi även ger förslag på vidare forskning runt 

detta område.  
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Teorier om barn och musik 
 

 

I följande avsnitt följer en litteraturgenomgång av området och olika begrepp runt barn och 

musik som vi använt oss av i vårt arbete. Vi inleder med att beskriva ett sociokulturellt 

perspektiv. Därefter beskrivs musisk aktivitet följt av tankar runt barnets perspektiv. Vi 

behandlar även barns musikalitet, styrdokumenten och följer upp med diskurser rörande 

pedagogens roll i barns musikaliska utveckling. Sist följer en sammanfattning av avsnittet.  

 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

 

Då vi valt att främst undersöka samspelet mellan pedagog och barn i musiska aktiviteter 

menar vi att vårt arbete har ett sociokulturellt perspektiv som grund. Hur vi ser på det 

sociokulturella perspektivet menar vi får konsekvenser för hur vi formulerat arbetets 

frågeställningar samt vilken metod vi valt att använda. Dessutom påverkar det, enligt oss, 

vilken litteratur vi valt att använda i detta examensarbete.  

Musik handlar mycket om det sociala samspelet mellan människor (Lilliestam, 2006). Säljö 

(2005) beskriver lärande ur ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i samspel med 

andra. Det sociokulturella perspektivet tar avstamp i den ryske psykologen Vygotskys teorier 

om utveckling och lärande. Vygotskys idéer bygger (enligt Stensmo, 2007, s.164) på att 

människan lär och utvecklas i ett socialt samspel inom sin kultur. Han menar att barns 

mentala utveckling sker ständigt och erfarenheter och undervisning skapar tillfällen för 

inlärning som leder deras mentala utveckling framåt. För att barnen ska utvecklas mentalt 

menar Vygotsky att lärandet och erfarenheterna bör ske i det som han benämner den 

proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotsky börjar zonen med den verksamhet barnet redan 

behärskar och slutar i den verksamhet som barnet kan lära sig att behärska (Stensmo, 2007). 

En tolkning kring detta är att det som pedagog gäller att i samspel med barn försöka se 

individens proximala zon. Säljö är av den åsikten att lärande och utveckling sker i alla 

situationer där interaktion mellan människor sker. Vidare menar Säljö att människor utvecklas 

i samspel med andra människor och att människor redan från start gör sina erfarenheter 

tillsammans med andra. Centralt i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen som 

utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är enligt Säljö genom att kommunicera om 

vad som händer i lekar och i samspel med andra människor som barnet blir delaktigt i hur 

omgivningen uppfattar och förklarar företeelser. Hundeide (2006) förklarar det sociokulturella 

perspektivet med att människor föds in i ett kulturellt landskap där det finns flera vägar att 

välja för att komma framåt. Den sociala värld som landskapet ligger i och som barnet föds in i 

har funnits före barnets födelse och kommer även att finnas efter barnets död. Hundeide 

menar också att det är kulturella och historiska processer som har utformat den sociala 

världen och under resans gång kan barnet och barnets medvandrare byta riktning och komma 

in på nya vägar.  

Vygotsky menar (enligt Antal Lundström, 1996, s. 61) att vuxna har ett ansvar i, men även en 

möjlighet, att påverka barnens värderingar och att de ska vara uppmärksamma på hur barnen 

utvecklar sina kulturella behov. Vidare belyser Antal Lundström att Vygotsky är av den 

åsikten att en människas psykiska liv i alla former utvecklas i det sociala samspelet genom 

kulturella aktiviteter och till dem hör musikutövningen. Utifrån dessa teorier menar vi att ett 
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sociokulturellt perspektiv är av betydelse inom musiskt lärande då musik ofta sker i samspel 

med andra och pedagogernas roll blir därmed att hitta barnens möjligheter till utveckling och 

lärande i musik. 

 

Musisk aktivitet 
 

Det afrikanska språket swahili har ett vidare begrepp på musik där det heter ”ngoma” och 

betyder trumma, dans och fest och ligger alltså mycket närmare barnens syn på musik än de 

vuxnas (Bjørkvold, 2005). Även Uddén (2004) är av uppfattningen att musikbegreppet är 

missvisande att använda då man talar om musik med barn. Hon menar att musik ofta 

förknippas med färdiga musikstycken med instrumental musik av oss vuxna. Därför menar 

Uddén att begreppet musisk aktivitet och musisk lek är att föredra då man vill lägga ett 

barnperspektiv på det. Eftersom syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskolans 

musikverksamhet har vi valt att använda begreppet musisk aktivitet då vi menar att musik är 

så mycket mer än enbart toner.  

 

Musisk aktivitet främjar hjärnans utveckling (Uddén, 2004) och för att kunna förstå vikten av 

det är det bra att veta hur de två hjärnhalvorna interagerar med varandra (Pound & Harrison, 

2003). Den högra hjärnhalvan sammankopplas till toner medan den vänstra hjärnhalvan 

sammankopplas med logiskt tänkande, talet och därmed även till orden i sånger. De delar av 

hjärnan som stimuleras av musisk aktivitet är fullt utvecklade hos ett nyfött barn (Uddén, 

2004). Inlärning och tänkande ökar när båda hjärnhalvorna blir stimulerade och där spelar 

musiken en viktig roll menar Pound och Harrison och belyser att musiken har mycket 

gemensamt med språket och många gånger beskrivs också musik som det universella språket 

eller världsspråket. 
 

Sundin (2001) framhåller att för barn är rytm och rörelse en enhet och menar att när barn hör 

musik sätts rörelser i gång hos dem och de kan börja springa, hoppa, vagga med mera. Men 

musik sätts också igång av rörelser och t.ex. då barn gungar och leker kan man ofta höra dem 

börja sjunga. Lilliestam (2006) beskriver musicerande som någonting som kan inrymma 

mycket. Han menar att såväl nynnande i duschen, som att spela i orkester som yrke eller att ha 

rytmiska lekar med kompisar handlar om att utöva musik. Men vad är det som gör att i princip 

alla människor utövar musik i någon form? Lilliestam framhåller att det är roligt att musicera 

och att skapa musik i följande citat: 

Musik förhöjer livskänslan, musik ökar välbefinnandet. Det är en stark sinnlig upplevelse att 

skapa ljud man gillar både för sig själv och tillsammans med andra. Genom att spela musik 

kan man bli sedd och uppmärksammad (Lilliestam, 2006, s. 77). 

Vår tolkning är att Lilliestam med detta citat framhåller att musicerande kan ge en människa 

identitet och självförtroende. Men Lilliestam menar även att det motsatta kan gälla. Att 

människor blir nedbrutna av prestationskrav i sitt musikutövande eller att andra människor 

hånar en annan person då han eller hon utövar musik. Detta tolkar vi kan vara en anledning 

till att människor blir hämmade i sitt musikutövande när de blir äldre. Om någon exempelvis 

hånas när denne utövar musik kan denne uppleva sig själv som omusikalisk och att det inte är 

någon idé att försöka lära sig mer om musiken. Welch (2006) är av samma åsikt och menar att 

barn som tidigt får höra att deras spontana sång inte duger kan få ett livslång dåligt 

självförtroende när det gäller musik.  
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Lilliestam belyser även vad som döljer sig bakom uttrycket ”att lyssna på musik” och menar 

att bakom uttrycket döljer sig en mängd olika aktiviteter. I enighet med Lilliestam menar 

Sundin (2001) att barn kan omvandla musik till något levande. De kan t.ex. använda enkla 

saker för att skapa kreativa äventyr. Ett hopprep kan bli en mikrofon och några enkla kläder 

räcker för att de ska kunna likna sina popidoler. En slutsats som kan dras är att värdet i musik 

inte bara beror på musiken i sig utan hur den tas emot och används. Sundin menar också att 

musik sällan är något i sig själv utan får mening först genom samspel mellan människor och 

det sammanhang som musiken förekommer i.  

 

Att barn lär genom lek är något som idag är etablerad kunskap (Uddén, 2004) men att sång 

och rytmisk lek är grundläggande funktioner i leken tas sällan upp. Uddén menar vidare att 

barn tycker det är roligt att göra sådant som främjar hjärnans utveckling och mognad. ”Musisk 

lek är rolig för hjärnan” (sid. 91). Det är även enligt Young (2004) relativt vanligt att 

förskolebarn aktivt skapar musik bl. a. när de leker. I en undersökning gjord av Lamont 

(2008) visade det sig att musiken på förskolan oftast var vald av personalen och anpassad för 

förskolans dagliga rutiner. Musiken i förskolan var också vald för att t.ex. lära barnen nummer 

eller få dem att slappna av. Lamont påpekar också att musiken som barnen fick på förskolan 

ofta återgavs av barnen hemma. 

 

 

Barns musikaliska utveckling 
 

För att förstå på vilket sätt barn tar till sig musisk verksamhet bör vi fördjupa oss i hur deras 

musikaliska utveckling och musikalitet ser ut. Då Uddén (2004) m.fl. menar att barns 

musikaliska utveckling börjar redan inne i moderns mage kommer vi i följande avsnitt 

beskriva barnens musikaliska utveckling därifrån och fram till sex års ålder. 

 

Enligt Uddén (2004) samt Pound och Harrison (2003) kan barnen redan då de är några dagar 

gamla visa intresse för en sång som spelats ofta då de låg inne i moderns mage. Det är oftast 

sånger med enkel musik och en fast puls och barnen visar gensvar genom att ändra 

ansiktsuttryck eller titta åt det håll just den musiken kommer ifrån. Hammershøj (1997) 

belyser att spädbarn kan kommunicera med gråt eller joller från födseln.  

 

När barnen blir lite äldre kan de associera ljud med de föremål ljudet uppstått ifrån (Pound & 

Harrison, 2003). De kan visa gensvar genom rörelser och gester och, lite äldre barn som lärt 

sig att stå, även med enkla danser. De kan nu även spontant ljuda på en egen enkel sång och 

även använda ord i sånger som de inte använder då de talar. När de hör musik vill de gärna 

röra på sig t.ex. genom att hoppa, dansa, klappa händerna, gunga och svänga på armarna 

(Pound & Harrison, 2003). Barnen klarar nu också oftast av att röra sig rytmiskt till musiken. 

När barn i den här åldern får tag på ett föremål vill de gärna försöka åstadkomma ett ljud med 

föremålet. De provar föremål av olika material och lyssnar hur de låter (Uddén, 2004). När de 

sedan blivit två till tre år gamla och hör musik klappar de gärna händerna som ett uttryck för 

rytm (Hammershøj, 1997). De klarar även av att sjunga längre fraser och då gärna om något 

de själva är sysselsatta med. När någon annan sjunger en sång de känner igen sjunger de gärna 

med och de kan även hitta på en egen text till en melodi de känner igen sedan tidigare.  

 

I en ålder av tre till fyra år kan barnen nu sjunga och samtidigt spela själva på föremål i deras 

omgivning (Pound & Harrison, 2003). De kan känna igen sånger som spelas instrumentalt och 

sätta text till dem. När de sjunger kan de också samtidigt röra sig rytmiskt till det de sjunger 
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(Uddén, 2004). Uddén påpekar vidare att när barn är ca fyra år gamla är dess ord- och 

begreppsförråd så stort att de kan leka med orden i sånger och sjunga egna texter till en färdig 

melodi.  

 

När barnen är fyra till fem år kan de, enligt Pound & Harrison (2003), klappa händerna 

rytmiskt till en sång och även svara på en rytm som klappas av någon annan. De klarar av att 

dansa med svårare och svårare rörelser och även när de sjunger klarar de av svårare rytmiska 

fraser. Barnen börjar nu också att uppskatta att lyssna till inspelad musik. Vidare menar 

författarna att de nu lätt lär sig att känna igen ljud från ett instrument och namnet på det 

instrumentet samt börjar kunna känna igen och svara på om en ton är låg eller hög, kort eller 

lång, långsam eller snabb. Som med allt annat som barnen lär sig så spelar naturligtvis vilken 

respons de får från vuxna in då de kommit så här långt i sitt musiska liv. Om ingen vuxen talat 

om toner som t.ex. långa eller korta så är det heller inte vanligt att barnet benämner dem så. 

Barn i den här åldern tycker också ofta om att sjunga i grupp, men även enskilt, och de har en 

bred repertoar av sånger de känner igen (Pound & Harrison, 2003).  

 

I fem till sju års ålder börjar barnens musik gå från lekfullhet till att bli mer korrekt 

återskapad. De blir också mer språkligt utvecklade och kan därmed återge texten i en sång 

bättre (Hammershøj, 1997). Barnen kan nu sjunga tonrent till musiken de hör, följa rytmen 

och börjar även kunna uttrycka sig känslomässigt till sångtextens innehåll menar Pound och 

Harrison (2003) som även belyser att barn i denna ålder kan återskapa vissa ljud och förklara 

hur de uppstår. Vidare framhåller Pound och Harrison att barnen börjar kunna hantera och i 

vissa fall spela enkla stycken med en stadig puls på instrument.  

 

Enligt Sundin (2001) sägs det att rytmen är musikens ursprung och som vi tidigare i texten 

tagit del av möter barnen redan i fosterstadiet en rytmisk rörelse i hjärtslaget och andningen 

från modern. Även Bjørkvold (2005) menar att ljud, rytm och rörelse är av avgörande 

betydelse för människan redan i fosterstadiet. Hammershøj (1997) är av samma åsikt och 

menar att redan från födseln har barnen utvecklat en del av förmågan att kunna kommunicera. 

Uddén (2004) belyser att spädbarn har musiska uttrycksförmågor i samspelet med mamman, 

bland annat har det visat sig att de tidigt försöker samordna sig med mamman genom att jollra 

för att besvara och följa hennes tal och sång. Vidare framhåller Uddén att barn vid ett halvt 

års ålder använder sig av föremål för att slå och dunka i golv och bord med. Tydligt är att 

både Uddén och Bjørkvold belyser att barn har rytmen i sig från fosterstadiet och att den 

sedan följer dem i deras musikaliska utveckling. Därför menar Uddén att det är viktigt att 

musik som används med barn har en puls som ligger nära deras egen motoriska puls, det vill 

säga deras hjärtfrekvens. Lamont (2008) påpekar att musik finns nästan överallt och är 

värdefullt de första månaderna i ett litet barns liv för att lugna dem då de känner igen rytmer 

från fostertiden. 

 

Enligt Uddén (2004) har neurofysiologer visat att barns hjärna har en mycket hög 

ämnesomsättning då de är mellan tre och sex år. Enligt hjärnforskaren Ingvar behöver barn 

under dessa år gå i ”den bästa känsloskolan” (Uddén, 2004, s. 108) och arbeta mycket med 

musik, sång och dans. Barn utrycker sig nästan mer i egenkomponerade sånger än i tal och de 

rör sig mycket medan de sjunger (Uddén, 2004). När det enkla talet blir sång, d.v.s. när orden 

får klang, blir det vanliga talet meningsfullare och mer kommunikativt (Young, 2004). När 

barn leker ensamlekar med finmotoriska saker sjunger de ofta och Young menar att sången 

bidrar till att vi bättre kan förstå barns lek och den behöver uppmärksammas av oss på ett 

positivt sätt så att leken utvecklas. Förskolebarn använder rytmisk lek och visor för att lära sig 

att tala och förstå det som händer omkring dem. Uddén (2004) menar att barn som inte kan 
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läsa, först måste få andra att upprepa sig och sedan själva uttala och upprepa för att lära sig. 

Vidare menar Uddén att det är därför barn tycker om när samma text berättas eller läses flera 

gånger och de vill även kommentera och fundera över det de hört. De bearbetar sedan det de 

hört med hjälp av musisk metod i sin lek. 

 

I dag ”utsätts” barn för mycket mer musik än tidigare och då främst av ”högtalarmusik” 

(Sundin, 2001). På ljud som ständigt finns omkring oss reagerar vi inte särskilt mycket och 

det finns en risk för att vi inte lär oss att lyssna. Det blir därför viktigt för pedagogen att 

försöka skapa ett aktivt förhållande till barnens omgivande ljudvärld. Vidare menar Sundin att 

barn idag också har en vidgad kontakt med musik av olika genrer från olika kulturer och 

länder genom att de har tillgång till radio, TV och film. Detta medför att när de börjar skolan 

känner de till musik bättre än barn gjorde förr i tiden. Vuxna med fler erfarenheter än barn 

behöver inte ha bättre omdöme och känslighet än barn när det gäller estetiska upplevelser. 

Vuxna hör det de vet finns att höra och hör därför inte allt det som finns att höra (Sundin, 

2001).  

 

Flera forskare har betonat vikten av barnens sång och bl.a. menar Sundin (2001) att det många 

gånger verkar som att sången är ett experimenterande med klanger och ljud. Det kan också 

ibland visa sig tydligt att sången hjälper till att bearbeta inre problem. Bjørkvold (2005) anser 

att barn använder sånger med speciellt meningsinnehåll. De ger uttryck för en särskild 

språkkod som används inom barnens kultur och förmedlar känslor, kontakt och information 

som gör att barnen genom sången får identitet. På så sätt kan barnen känna tillhörighet med 

andra barn och för dem blir sången ett gemensamt musikaliskt modersmål (Sundin, 2001). För 

att barn ska kunna lära sig skriva och läsa med förståelse krävs en kroppslig och mental 

balans och grunden till den kan enligt Uddén (2004) läggas med musisk pedagogik. 

 

 

Barnets perspektiv  

 
För att synliggöra samspelet mellan pedagog och barn anser vi att det är av vikt att belysa 

barnets perspektiv och vad som egentligen menas med detta begrepp. Betydelsen av begreppet 

anser vi vara intressant att diskutera för att kunna skapa en musikverksamhet för barnen som 

de känner mening med. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) belyser detta med 

följande citat; 

Att barn tänker och uppfattar världen annorlunda än vuxna vet alla, men vad barns sätt att 

tänka har för konsekvenser i det dagliga arbetet är kanske inte lika vanligt att man reflekterar 

över (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 9). 

För att förstå konsekvenserna som Doverborg och Pramling Samuelsson nämner i citatet ovan 

menar vi att det behövs kunskap om vad begreppen Barnets perspektiv och Barnperspektiv 

kan innebära. Diskussionerna kring begreppen går ut på att i ett barnperspektiv måste barnets 

perspektiv ingå men när detta sedan tolkas så är det forskaren alternativt pedagogen som gör 

dessa tolkningar (Halldén, 2003). Detta belyser även Calissendorff (2005) i sin avhandling där 

hon bland annat intervjuar barn som lär sig spela fiol om deras egna uppfattningar om sitt 

fiolspelande. Calissendorff menar att även om barnets perspektiv tydliggjorts i hennes studie 

så tolkas det av henne som vuxen forskare, vilket därmed leder till att det ändå blir ett 

vuxenperspektiv på barnets perspektiv. Detta är även någonting som Lamont (2008) belyser 
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då hon menar att det är svårt att synliggöra barnets perspektiv eftersom små barn, under fyra 

år, enligt henne inte kan ge tillförlitliga svar i sammanhanget.  Hur skall vi då förhålla oss till 

begreppet barnets perspektiv?  

 

Qvarsell (2001) menar att begreppet barnperspektiv handlar om när vuxna agerar, beslutar 

eller intresserar sig för barn och barns villkor.  Barnets perspektiv däremot handlar om 

barnens egna tankar och åsikter menar Qvarsell. Halldén (2003) är av liknande uppfattning 

och menar att i barnets perspektiv är det barnets egna tankar, åsikter, uppfattningar och 

tolkningar som uppfattas.  Det är denna begreppsförklaring på barnets perspektiv som vi 

kommer att förhålla oss till i detta examensarbete. Sundin (2001) påstår att ofta när vuxna 

talar om barnsånger så menar de sånger som är gjorda av vuxna för barn och därmed 

förväntas det att barnen så korrekt som möjligt ska återge modellerna från vuxenvärlden. 

Barns eget skapande har svårt att tränga fram. Detta ser Pramling Samuelsson, Asplund 

Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) som olika syn på kunskap och menar att 

antingen skapar barn kunskap eller så är det läraren som förmedlar kunskapen till barnen.  

 

I en undersökning gjord av Lamont (2008) visade det sig att barnen helst lyssnade på musik 

från Disneyfilmer och andra barnfilmer, musik från barnprogram samt musik de hört och 

sjungit i förskolan. Sundin (2001) däremot menar att, det som många gånger styr barnens val 

av musik är massmedia. Barn som är i fyra årsåldern har en förkärlek till musik som 

dominerar topplistor, men de är också förtjusta i de gamla barnvisorna. Vidare påpekar 

Sundin att mängden musik barn utsätts för idag har ökat och att musik idag är en del av deras 

vardagliga miljö, inte något som enbart förekommer vid vissa tillfällen. Genom att ta del av 

barns upplevelser och försöka se utifrån deras perspektiv kan vi försöka förstå omvärlden som 

den ser ut utifrån barnen (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Med detta som 

utgångspunkt menar författarna att pedagoger och lärare får det lättare att bygga 

undervisningen eller verksamheten utifrån barnen. Samtidigt kan noteras att Qvarsell (2001) 

är av åsikten att begreppet barnets perspektiv börjat användas för sent i forskningen eftersom 

vuxna redan vet mycket om barn och deras förståelse. Vidare menar Qvarsell att det inte 

handlar om att se barnens tolkningar och önskningar som den faktiska slutsatsen i ett 

sammanhang utan att det viktiga är att tolka det som blir tydligt ur barnets perspektiv.  I 

enighet med detta menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att bara för att pedagoger 

ska försöka förstå och möta barnen i deras värld betyder det inte att den vuxne skall avstå från 

gränssättningar och ramar för barnen. Pedagogerna måste även försöka intressera barnet för 

nya saker menar författarna. 

 

 

Förskolans styrdokument 
 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är en förordning vilket innebär att den talar om för varje 

lärare och kommun vad de är tvingade att följa angående vad som skall göras i förskolan 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Målen i läroplanen har en central roll medan 

arbetssättet för att nå målen inte är lika tydligt och självklart. Istället förutsätts det att 

pedagogerna i förskolan har kunskap och redskap för att nå målen i läroplanen. Vidare menar 

författarna att läroplanen anslår en kunskapssyn som skall leda till ett visst förhållningssätt till 

barn och lärande och därmed ge ledtrådar till pedagogerna i förskolan att arbeta efter för att 

därigenom konkretisera målen. I inledningen väcktes frågan angående vad musik innebär i 

förskolans läroplan. I läroplanen betonas bl. a. att förskolan skall sträva efter att barnen 

utvecklar både sin skapande förmåga och sin förmåga att genom t.ex. sång, musik, dans och 
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rörelse förmedla tankar och upplevelser. Skapandets betydelse belyses vid flera tillfällen i 

läroplanen och det går även att läsa följande:  

Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 

och skapande individer (Lpfö 98, s. 6). 

I allmänna råd för förskolan lyfts läroplanens grundläggande synsätt på barns utveckling fram. 

Barn lär och utvecklas med hjälp av alla sina sinnen och i alla sammanhang. Detta går att se i 

citatet från läroplanen som belyser: 

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 mot att främja barns utveckling och lärande (Lpfö 98, s. 6-7). 

Citatet visar att förskolan skall sträva efter att främja barns utveckling genom bl.a. sång och 

musik som även skall utgöra både metod och innehåll i verksamheten. Vi ser en svårighet i 

tolkningen av citatet ovan då Wallerstedt (2008) påpekar att det i förskolan är vanligt att 

musiken enbart blir ett redskap för att nå specifika mål. Detta medför att ”det som ska läras 

hamnar i skuggan av det som ska göras” (Pramling Samuelsson & Pramling, 2008, s. 135).  

I SOU 2006:45 framkommer det att för att små barns rätt till kultur och eget skapande skall 

kunna tillgodoses behövs det stora förstärkningar i förskolan. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) framhåller i enighet med detta att läraren har en mycket viktig roll i 

avgörandet av hur det formulerade målet skall nås eftersom läroplanen är allmänt formulerad. 

Vidare menar författarna att det är många frågor att ta ställning till för att förstå vad varje mål 

betyder för just den barngrupp man arbetar med och att lärarna därför blir delaktiga i 

skapandet av läroplanens mål men framhåller också att barnen måste göras delaktiga i 

målformuleringen vilket även belyses i följande citat från Lpfö 98: 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö 98, s. 10). 

Läroplanen belyser utöver detta även att verksamheten skall utgå från barnens 

erfarenhetsvärld och att man i förskolan skall planera utifrån deras intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper och att deras nyfikenhet och lust att lära skall uppmuntras och 

stimuleras. Men trots att det är av vikt att utveckla och stimulera barns eget kulturskapande är 

det av vikt att förskolan överför ett kulturarv till barnen (Lpfö 98).  Lärare och pedagoger har 

ett stort ansvar i att tolka läroplanen utefter vad som passar barnen och barngruppen och enligt 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) är detta både en utmaning och en svårighet då 

både lärarens förhållningssätt och verksamhetens grunder måste problematiseras i förhållande 

till målen som avses uppnås. Författarna framhåller även vikten av att som lärare främst 

fokusera på sina kunskaper och strategier för barnets lärande och inte inrikta sig på det 

individuella barnets förmåga eller brist på förmåga. 
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Pedagogens roll 
 

I föregående stycke behandlas pedagogernas roll i barns utveckling och lärande och i följande 

avsnitt redogörs vad tidigare forskning anser om pedagogernas roll i förskolan. Enligt 

Calissendorff (2005) som forskat om förskolebarns lärande i fiolspel är motivationen en viktig 

ingrediens för musikinlärning. Barnen i hennes undersökning uttrycker att det måste vara 

roligt, och Campbell m.fl. menar (enligt Calissendorff, 2005, s. 42) att om läraren tycker om 

det han eller hon gör så tycker ofta eleverna också om det, men om läraren däremot är 

omotiverad och inte verkar bry sig blir troligtvis inte eleverna heller motiverade. Uddén 

(2004) är av den åsikten att centrum för all pedagogik är mötet mellan lärare och elev. Av 

liknande åsikt är  Kaladjev som (enligt Calissendorff, 2005, s. 46) menar att lärare som 

arbetar med barn i förskolan bär ett stort ansvar och att det är viktigt att som lärare kunna se 

barnens behov och glädje inför sång, rörelse, fantasi och kreativitet. Vidare menar han enligt 

Calissendorff att läraren skall uppmuntra barnen, men för att verkligen locka barnen till 

aktivitet och uppmärksamhet måste det finnas vissa kvaliteter i musikstunderna.  

Kvaliteten i musikstunderna är något som även Bjørkvold (2005) betonar. Han belyser att för 

att vara en musisk lärare räcker det inte med att vara en musisk människa. För att vara en 

musisk lärare måste det finnas en förmåga att förmedla, en kreativ förmåga att umgås med 

barn, entusiasm och ämneskunskap. Bjørkvold förtydligar att ”En levande lärare är lika viktig 

för äkta lärande som en levande elev” (s. 133). Med detta citat belyser Bjørkvold att, för att nå 

eleverna eller barnen måste lärarna ha förmågan till musisk förmedling. Utan det menar 

Bjørkvold att det inte spelar någon roll hur bra betyg och ämneskunskap läraren har. Även 

Jederlund (2002) uttrycker vikten av engagerade pedagoger och menar att det är av stor vikt 

att barnen upplever att musiken är meningsfull för att verkligen kunna närma sig denna i en 

musisk aktivitet. Vidare framhåller Jederlund att för att ge mening åt musiken måste 

pedagogerna visa engagemang och utstråla ett ärligt uppsåt med den musiska aktiviteten. 

Jederlund poängterar att ”barn känner direkt skillnad mellan en arrangerad pedagogisk 

situation som blir slentrianmässig, och en musikalisk situation skapad av någon med ett 

personligt engagemang i det musikaliska uttrycket” (Jederlund, 2002, s. 90). 

  

Uddén (2004) belyser att avgörande för barnens möjligheter att delta i musiska aktiviteter är 

pedagogernas uttryckskvaliteter i det musiska mötet med barnen, samt förmåga till inlevelse 

och fantasi. Vidare menar Uddén (2001), som beskriver Friedrich Fröbels pedagogiska tankar 

i sin avhandling, att Fröbel redan på sin tid lade stor vikt vid leken och sången då han såg 

detta som barns främsta medel att erövra språk, kunskap och förståelse. Fröbel menade enligt 

Uddén att likväl som att pedagogerna skall ha en repertoar av musiklekar, sånger, mm så är 

det viktigt att de är öppna för att spontant sjunga och leka med barnen. Uddén menar i enighet 

med Fröbel att eftersom barn har en medfödd förmåga att samordna sig med andra i takt, rytm 

och ton är det förskollärarens främsta uppgift att ta tillvara och stimulera denna för att därmed 

uppehålla och utveckla deras musiska förmåga. Men måste pedagogerna då vara musikaliska 

och älska musik för att kunna arbeta med musik tillsammans med barnen? Lökken (2006) 

belyser detta och menar: 

En lyhörd och lekfull vuxen med bred tolerans för barnens egna uttryck (och eventuell brist på 

uttryck) har goda möjligheter att möta barnen musikaliskt och hjälpa dem öppna ännu fler av 

de musikaliska rummen i världen - även om inte den egna musikaliska bakgrunden är stor 

(Lökken, 2006, s.93). 
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Med detta citat menar Lökken, utifrån vår tolkning, att det handlar om att ta tag i den 

musikalitet som finns i alla små barn och vidareutveckla och berika den musikaliska 

kompetens barnet har när det kommer till världen. Genom detta vidareutvecklas även 

förmågan till upplevelse, lärande och glädje som det ju, enligt Lökken, måste vara meningen 

att vi skall använda. 

 

Att vara lyhörd för barnens egna uttryck är någonting som forskarna verkar vara överens om 

och Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) 

framhåller vikten av att ställa rätt sorts frågor till barnen för att göra dem uppmärksamma på 

saker som tidigare kanske varit osynligt för dem. De menar att man genom detta kan göra 

barnen uppmärksamma på till exempel musikens uppbyggnad eller liknande. Sundin (2001) är 

av samma åsikt då han menar att lärarens uppgift är att ta fram material som har anknytning 

till elevernas värld och som väcker nyfikenhet. Vidare belyser Sundin att som förskollärare är 

den viktigaste förutsättningen för att lyckas arbeta med barn och musik att vara öppen i sina 

egna känslor för musik och våga vara lika nyfiken på rörelse och ljud som barnen är. Genom 

att pedagogerna är entusiastiska, deltagande och aktiva i musikaktiviteterna kan de hjälpa barn 

att utvecklas. Sundin framhåller vidare att det inte räcker med att pedagoger har ord för hur de 

skall arbeta med musik tillsammans med barnen och menar att det inte är vad pedagoger säger 

att de gör som är det viktiga utan det som händer i den pedagogiska samspelssituationen. 

Sundin hävdar därför att alla pedagoger skulle behöva studera skillnaden i det som lärs ut och 

det som barnet lär in. Blir pedagogen medveten om den skillnaden borde hon eller han kunna 

ändra sin roll i rätt riktning. Samspelet och kommunikationen hävdar även Uddén (2004) är av 

vikt och menar att i all pedagogik är mötet mellan lärare och elev i fokus. Men för att barnen 

ska kunna ta till sig det läraren vill förmedla måste kommunikationen ske på barnens villkor.  

  

Young (2008) framhåller i sin studie om barns samspel i musikskapande att barn som skapar 

musik tillsammans har ett rikt icke verbalt språk som de använder sig av i samspelet med 

varandra. Med blickar, miner, gester m.m. kommunicerar de fram musiken tillsammans. I och 

med kunskapen om barns musiska lärande i deras egna samspel med varandra belyses även 

vikten av musikmaterialets tillgänglighet för barnen. Nordin-Hultman (2006) som har studerat 

pedagogiska miljöer i de svenska förskolorna menar att tillgängligheten av dessa typer av 

material inte går att se i någon större utsträckning utan menar att mycket av materialet står 

undanplockat för att tas fram när pedagogerna har för avsikt att arbeta med barnen. Young 

menar (enligt Pramling Samuelsson m.fl., 2008, s.41) att hur kompetenta barn blir i musik är 

beroende på vilka möjligheter och erfarenheter som erbjuds under barndomen. Det handlar 

alltså inte om arv utan vilka erfarenheter barnen tillåts göra.  

 

 

Sammanfattning 
 

Nedan följer en sammanfattning av föregående avsnitt. De teorier vi behandlat under ”Teorier 

om barn och musik” anser vi har betydelse för undersökningen utifrån dess syfte och 

frågeställningar.  

 

Vi har genom läsning av teorier om barn och musik kommit fram till att musik är något alla 

har med sig redan från fosterstadiet. Människor har en grundrytm i sig från pulsen i de 

hjärtslag som de hört under tiden i moderns mage. Musiken kan ses som ett barns första språk 

då det redan vid tidig ålder använder sig av joller för att kommunicera och skapa samspel med 

omgivningen. Musik har också i alla tider använts för att trösta och lugna små barn. När 

barnen blir äldre använder de sig av enkla medel för att bli ett med musiken och deras fantasi 
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sätter inga gränser för vad som kan skapa musik. Barn lär genom leken och grundläggande 

funktioner i leken är sång och rytmisk lek. Vidare är musik sällan någonting i sig själv utan 

får mening först genom samspel mellan människor.  

 

Men för att veta hur pedagoger ska arbeta med musisk aktivitet är det av vikt att försöka förstå 

barnets perspektiv och låta barn bli delaktiga i valet av hur den musiska verksamheten ska 

utformas. Trots detta perspektiv att se på begreppet menar vi nog att det aldrig går att se barn 

helt utifrån deras perspektiv eftersom det bara kan tolkas utifrån vuxnas perspektiv. 

Styrdokumenten för förskolan visar tydligt att musik är ett viktigt inslag i verksamheten och 

därmed blir pedagogens roll viktig i förskolans musiska verksamhet. Engagerade pedagoger 

är en förutsättning för att barns intresse för musik skall hållas vid liv och även kommunikation 

och samspel är av största vikt för att mötet mellan barn och pedagog ska bli bra. Sker 

kommunikationen på barns villkor tar de också lättare till sig det som pedagogen vill 

förmedla. Hur kompetenta barn blir i att utöva musisk aktivitet beror mycket på vilka 

möjligheter som erbjuds under barndomen. Studier i svenska förskolor har visat att t.ex. 

musikmaterial ofta står undanplockat för att endast tas fram då pedagogerna avser att arbeta 

med det tillsammans med barnen. Utifrån de teorier vi tagit till oss vill vi närmare studera hur 

musiken används i förskolan. Används den i form av musisk aktivitet eller är det en 

reproduktion av redan färdigt material? 
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Observation ─ en metod för synliggörande av 

musisk verksamhet i förskolan 
 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera vad vi använt oss av för metod i vår undersökning. Vi 

argumenterar även för anledningen till att vi använt oss av denna metod samt urvalsgrupper 

och tillvägagångssätt.  

 

 

Metodval 
 

Utifrån studiens undersökningsområde anser vi att det är en bra metod att utföra observationer 

av förskolans verksamhet under en vecka. Detta för att få en så bra bild som möjligt av just 

hur arbetet med musik i förskolan ser ut i realiteten. Av olika anledningar förstår vi det vara 

svårt att svara på hur man verkligen arbetar med musik då det är mycket som är omedvetet i 

denna aktivitet såsom inlevelse, intensitet, kroppsspråk och känslouttryck. Att använda någon 

form av observation är att föredra när avsikten är att ta reda på vad människor verkligen gör, 

inte bara vad de säger att de gör, och det kan vara en fördel, jämfört med att använda sig av 

enkäter eller intervjuer, då kunskap fås som är taget ur sitt egentliga sammanhang (Stukát, 

2005). Då vi avser att studera den vardagliga musiska verksamheten anser vi observation är 

att föredra som metod. Även Bjørndal (2002) menar att observation som metod har en fördel i 

att det möjliggör en helhetssyn på sociala sammanhang då det gäller några få 

undersökningsenheter. Ytterligare en styrka med observation menar Bjørndal är att en djupare 

förståelse fås för den problemformuleringen som avses studeras.  

 

 

Urval 
 

Undersökningen har avgränsats till att omfatta två förskolor, en avdelning på respektive 

förskola. Förskolorna ligger i olika kommuner. I undersökningen deltog sex pedagoger varav 

fem stycken är förskollärare och en är barnskötare. Eftersom syftet med undersökningen var 

att synliggöra den vardagliga verksamhetens musikinslag avgränsades undersökningen till att 

observationerna på respektive förskola skulle pågå mellan klockan 8.30 och 14.30 varje dag 

under en vecka. Detta för att därigenom kunna skapa en så bra bild som möjligt av den 

dagliga musikverksamheten. Hammersly och Atkinson belyser enligt Bryman (2002) att tid är 

en viktig enhet när urvalet sker. Genom att fokusera på tiden försäkrar man sig om att 

människor och händelser observeras under olika veckodagar och vid olika tidpunkter på 

dagen. I och med detta minskar risken för att man drar slutsatser om t.ex. enstaka personers 

beteende eller händelser som är giltiga endast vid en viss tid på dagen eller under en speciell 

veckodag. 
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Tillvägagångssätt 

 

En första kontakt 

För att kunna utföra de observationer vi avsåg göra valde vi att i början av terminen kontakta 

rektorerna på respektive förskola vi valt att använda oss utav i vår undersökning. Vi frågade 

dem om de godkände vår närvaro på förskolorna under en veckas tid. Efter godkännande tog 

vi personligen kontakt med personalen på förskolorna och överlämnade både muntlig och 

skriftlig information (bilaga 1) så att personalen kunde bilda sig en uppfattning om vår 

undersökning. Detta enligt ”informationskravet”, som är ett av de etiska krav vilka är 

formulerade i en skrift som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

(Vetenskapsrådet, 2009) gett ut. Informationskravet belyser, förutom att deltagarna skall 

informeras om deras uppgift i projektet, att de ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Vi överlämnade också ett brev (bilaga 

2) som personalen vidarebefordrade till föräldrarna för godkännande av barnens eventuella 

deltagande i undersökningen. Detta enligt samtyckeslagen (Vetenskapsrådet, 2009) som säger 

att samtycke ska inhämtas från vårdnadshavare om barn under 15 år deltar i undersökningen. 

Vi informerade alla inblandade deltagare om att all insamlad data kommer att behandlas 

konfidentiellt, enligt konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla namn fingeras så att 

enskilda personer inte skall kunna kännas igen. Insamlade uppgifter kommer inte heller kunna 

nås av utomstående utan förvaras på högskolan i ett år. Enligt nyttjandekravet får uppgifterna 

inte heller användas till annat än i forskningssyfte vilket delgavs deltagarna. Enligt 

rekommendation från Vetenskapsrådet informerades deltagarna även om var resultatet av 

undersökningen kommer att publiceras och hur och var de kunde få tillgång till det färdiga 

examensarbetet. En vecka efter att vi varit på förskolorna med informationsbreven tog vi 

återigen kontakt med pedagogerna för att få bekräftat att alla inblandade var villiga att delta i 

undersökningen. 

 

Observationer 

Vi har i undersökningen använt oss utav deltagande observationer vilket innebär att vi var 

med i den sociala miljö som vi observerade (Bryman, 2002). Bryman menar att man som 

observatör intar olika roller som behandlar graden av engagemang. I denna undersökning 

antogs rollen som ”deltagare och observatör” (s. 286) vilket innebar att vi inte deltog i den 

musiska verksamheten utan satt på en plats i rummet där vi hade bra uppsikt över både 

pedagoger och barn utan att vara i vägen och därmed påverka verksamheten för mycket. 

Observationerna var även ostrukturerade på så sätt att vi inte använt oss utav 

observationsschema (Bryman, 2002) utan istället i möjligaste mån befunnit oss där vi såg att 

eventuell musisk verksamhet skulle ske och skrev, så ordagrant och detaljerat vi kunde, ner 

vad vi såg och hörde i en anteckningsbok.  

 

Vi närvarade sex timmar, med en halv timmes paus för lunch, om dagen under fem dagar på 

varsin förskola. Anledningen till att vi var på varsin förskola i stället för att vara på båda 

förskolorna tillsammans var att vi ansåg att det fanns för lite tid för att hinna observera 

tillsammans. Fältanteckningar fördes över den musiska verksamheten vi såg, både planerad 

och oplanerad, och över samspelet mellan barn och pedagog samt hur vi tolkade det vi såg. 

Bryman (2002) framhåller att en viktig del i observatörens arbete är att föra anteckningar över 

det som observeras. Anteckningarna skall så detaljerat som möjligt sammanfatta olika 

händelser och beteenden och även egna reflektioner över dessa. Anteckningarna måste vara 
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levande och tydliga för att man inte längre fram riskerar att inte förstå vad som menades med 

ett visst uttryck. 

Databearbetning 

Efter varje observationstillfälle renskrev vi våra anteckningar och skrev även ner reflektioner 

och tolkningar vi gjort. Vi förde även in data för varje tillfälle under huvudrubrikerna 

Planerad musisk verksamhet och Spontan musisk verksamhet eftersom vi avsåg att presentera 

resultatet under dessa. Detta för att göra analysarbetet lättare.  

 

Bryman (2002) menar att ett bra sätt att presentera resultatet på är att använda sig av teman. 

Eftersom vi ansåg att dessa teman skulle kunna visa sig under observationerna valde vi att 

använda oss av etnografisk innehållsanalys som enligt Bryman innebär att teman uppkommer 

utifrån granskning av insamlad data. Utifrån våra fältanteckningar och våra tolkningar sökte 

vi efter samband och mönster i det vi sett för att hitta teman. De teman som framkom var 

Användandet av musiken som språk, Användandet av musiken som en skapande verksamhet 

samt Bemötande av barnens initiativ. Dessa teman blev underrubriker till Planerad musisk 

verksamhet och Spontan musisk verksamhet. Analysarbetet gjordes tillsammans för att vi 

skulle vara säkra på att våra tolkningar skulle överensstämma. Bryman kallar detta för 

internbedömarreliabilitet och menar att om flera observatörer är inblandade i undersökningen 

finns det annars risk för att deras tolkningar inte överensstämmer med varandra.  

 

 

Studiens tillförlitlighet 
 

Den främsta orsaken till valet av observation som metod var att få syn på hur pedagogerna 

arbetade med musisk aktivitet i förskolan och när musisk aktivitet förekom. Vi ville även 

iaktta barnens reaktioner i samband med planerad musisk aktivitet samt studera samspelet 

mellan pedagog och barn. Då vi inte använt oss av kompletterande intervjuer till 

observationen kan vi däremot inte få reda på syftet till pedagogernas handlingar. 

Konsekvensen av det blir då att det enbart är våra tolkningar av det vi observerat som kommer 

fram i resultatet. Då vi valde att informera deltagarna om vår avsikt med observationerna gavs 

deltagarna möjlighet att utforma verksamheten utifrån syftet med observationerna. Det hade 

varit en fördel om vi inte behövt berätta vad det var vi hade för avsikt att observera, men av 

etiska skäl sågs detta som nödvändigt. I vissa fall kan forskaren utelämna detta men det 

vanliga är att man berättar för att göra deltagarna trygga i situationen (Bryman, 2002). Även 

om barnen blev informerade om syftet med vår närvaro anser vi att det inte påverkade barnens 

spontana reaktioner. Däremot är vi öppna för att vår närvaro i deras vardagliga verksamhet 

påverkade de situationer vi var en del av, trots att vår tanke var att minimera denna påverkan. 

Ytterligare en felkälla i resultatet menar vi kan vara att vi inte följde hela barngruppen varje 

dag. Då barngruppen vid vissa tillfällen delades kunde bara en grupp observeras. Urvalet av 

vilken grupp som observerades vid dessa tillfällen gjordes utifrån att vi ville se barn och 

pedagoger i olika miljöer. Vi valde därför att observera den grupp som lämnade förskolan för 

aktivitet i annan miljö, t.ex. skogen. Eftersom vi endast använt oss av två förskolor i 

undersökningen präglas den mycket av just dessa pedagogers sätt att använda musik 

tillsammans med barnen. Andra pedagoger kunde ha uppvisat andra resultat. I den ena 

förskolan som observerades var det samma pedagog som höll i samlingen varje dag under 

observationsveckan. Vi menar att även detta kan ha påverkat hur samlingarna var utformade 

och att det kan ha sett annorlunda ut andra veckor när det var andra pedagoger som ansvarade 

för dem. 



16 

 

Resultat  
 

 

Nedan redovisas resultatet av undersökningen i vilken vi undersökt två förskolors musiska 

verksamhet med observation som metod. Materialet från observationerna har analyserats och 

tolkats och resultaten presenterar vi under rubrikerna Planerade musiska aktiviteter och 

Spontana musiska aktiviteter. Vi redovisar händelser vi observerat under dagen där musisk 

aktivitet förekommit. Vi inleder dock med att presentera de observerade förskolorna vi använt 

oss av i vår undersökning. 

 

Förskola 1 
Förskola 1 är en förskola som tidigare säger sig ha arbetat mycket med musik tillsammans 

med barnen men som menar att de inte lägger tyngdvikt på det idag eftersom de håller på att 

omarbeta sin profilering. Förskolan består av fyra avdelningar och på den avdelning vi har 

observerat går det 21 barn i åldrarna tre till fem år. Det arbetar tre pedagoger på avdelningen 

varav två är förskollärare och en är barnskötare. Det ligger en gitarr framme som barnen får 

spela på när de vill men inga andra instrument finns tillgängliga för barnen.  

 
Förskola 2 
Förskola 2 har ingen tydlig inriktning. Förskolan består av en avdelning där det går 20 barn i 

åldrarna ett till fem år. I förskolan arbetar tre pedagoger som alla är utbildade förskollärare. 

Det instrument som finns tillgängligt för barnen är ett äldre elektriskt piano. Kontakten till 

pianot är oftast inte kopplad till eluttaget och måste sättas i av en pedagog. Elpianot användes 

inte under observationsveckan. 

 

 

Planerad musisk verksamhet 
 

Den planerade musiska verksamheten vi såg var oftast i form av en samling med barn och 

pedagoger på avdelningen. Båda förskolorna hade även ett rörelsepass till musik en dag under 

observationsveckan.  

 

I förskola 1 hölls samlingen stunden innan det var dags för lunch. Samlingen hölls varje dag 

och pågick ca 15 minuter. Barn och pedagoger satt i ring på en matta som vi kommer 

benämna ”samlingsmattan” i denna del av arbetet. Pedagogerna kallade barnen till samling på 

olika sätt under veckan för observationerna. Det kunde t.ex. ske genom att en av pedagogerna 

satte sig på samlingsmattan och började spela gitarr, men oftast kallade pedagogerna till sig 

barnen genom att ropa på dem och berätta att samlingen skulle börja. Samlingen leddes varje 

dag av samma pedagog under observationsveckan men alla tre pedagogerna var med under 

samlingen. 

 

I förskola 2 hölls samlingen på förmiddagen ca kl. 9.00. Samlingen hölls tre dagar under 

observationsveckan och pågick ca 15 minuter vid varje tillfälle. Två av dagarna satt barn och 

pedagoger i en ring på golvet och en dag satt två av pedagogerna med barnen i en hörnsoffa 

medan den pedagogen som ledde samlingen satt på en liten stol framför dem. Pedagogerna 

kallade barnen till sig genom att be dem avsluta den aktivitet de höll på med och sedan 

komma och sätta sig. Samlingen leddes varje dag av olika pedagoger men det var enbart en 

pedagog åt gången som höll i den. Alla tre pedagogerna var med i samlingen.  



17 

 

 

Rörelsepasset i förskola 1 hölls inne på avdelningen där barnen brukar ha samling. 

Rörelsepasset, som kallas ”Mini-röris”, var uppbyggt av ett färdigt material där det spelades 

musik samtidigt som det var en röst som berättade vilka rörelser som skulle göras. Under 

passet som genomfördes i ring deltog alla barn och två av pedagogerna. Rörelsepasset 

avslutades med en avslappning till lugn musik. 

 

I förskola 2 hölls två rörelsepass under veckan eftersom de valt att dela barngruppen i två 

mindre grupper. Rörelsepassen hölls av en pedagog i en närliggande gymnastiksal. Det första 

rörelsepasset med de större barnen inleddes med en sång från ett färdigt material liknande det 

som beskrevs i förskola 1. Efter det lekte de en del lekar både med och utan musik för att 

sedan avsluta med musisk lek. Det andra rörelsepasset där barnen var lite yngre inleddes på 

samma sätt som med de äldre barnen. En av aktiviteterna utfördes sedan med svag musik i 

bakgrunden och sedan avslutades passet även här med musisk lek. 

 

Användandet av musiken som språk 

Vad vi kunde se på båda förskolorna i samlingssituationerna var att pedagogerna försökte 

skapa mycket ögonkontakt med barnen under sångerna. I en av förskolorna kunde vi se ett 

engagemang hos pedagogerna som även fick barnen att delta engagerat. Detta gjorde 

pedagogerna i form av att skapa mycket ögonkontakt, ha ett rikt minspel och visa rytmen i 

kroppen. Genom detta kunde vi se att barnen svarade på pedagogernas försök att få barnen 

delaktiga i den musiska verksamheten. Alla barn deltog i samlingen. En del av barnen sjöng 

inte men genom deras kroppsspråk kunde vi se att de var intresserade av det som skedde i 

samlingen. De barn som deltog visade stor glädje med både sång och rörelse till verksamheten 

i samlingen.  

 

I den andra förskolan var det ett antal av barnen som inte verkade villiga att delta i samlingen. 

Pedagogerna försökte få dem delaktiga genom att be dem sätta sig på samlingsmattan eller 

sätta dem i sitt eget knä. Pedagogernas försök att få de barn som inte verkade villiga att delta i 

samlingen skedde framför allt genom att prata med dem. En av pedagogerna kompade på 

gitarr till sångerna som sjöngs och tittade därför ner i noter en del under samlingen vilket 

gjorde att ögonkontakten mellan pedagogen och barnen inte upplevdes infinna sig i samma 

utsträckning som när gitarren inte användes.  I den ena förskolan upplevde vi att en av 

pedagogerna använde röstens olika lägen i sångerna för att öka inlevelsen i sångerna. Under 

observationerna i förskolorna kunde vi inte se att pedagogerna utnyttjade kroppsspråket i så 

stor utsträckning för att därigenom öka energin i sångerna och skapa samspel med barnen.  

 

Rörelsepasset i förskola 1 inleddes med att en pedagog kom in i rummet och bad barnen att 

städa undan så att de kunde ha rörelsepass. 

– Vi städar undan så att vi kan ha mini-röris sedan, jag sätter på en städlåt, säger pedagogen.  

Hon sätter på ganska hög och fartig musik. 

– 1,2,3, nu städar vi, fortsätter pedagogen. 

Nästa alla barnen börjar städa medan musiken spelas men efter en stund är det flera barn som 

börjar dansa till musiken på samlingsmattan.  

Under rörelsepasset visade pedagogerna med tydliga rörelser vad som skulle göras. Barnen 

tittade på pedagogerna och hakade på i rörelserna. Rösten på cd:n berättade vilka rörelser som 
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skulle utföras men vi kunde se att det ändå var de rörelser som pedagogerna gjorde som 

barnen följde. Detta uppfattades genom att när pedagogen vid ett tillfälle stannade upp gjorde 

flera av barnen likadant trots att musiken fortfarande spelades. Både barn och pedagoger 

utstrålade glädje under hela rörelsepasset. Under avslappningen spelades lugn musik på cd 

och pedagogen gick runt och kände på barnen om de var avslappnade. Alla barn tycktes inte 

vara avslappnade men de flesta låg ändå ner och lät pedagogerna känna på dem. 

 

Rörelsepasset i förskola 2 inleddes med att pedagogen startade en för barnen känd sång på 

cd:n där en röst berättade vilka rörelser som skulle utföras. Både barnen och pedagogen 

gjorde rörelserna och pedagogen peppade barnen genom att ropa ”kom igen då”. De rörde sig 

fritt i rummet men höll sig till de rörelser som rösten på cd:n uppmanade dem att göra. 

Ögonkontakt uppstod då och då mellan pedagog och barn. Emellanåt sjöng också både barn 

och pedagog med i sångens text. Vi uppfattade att alla barn deltog med glädje och även 

pedagogen visade engagemang i det hon gjorde.  

 

 

Våra tolkningar      
Engagemanget hos pedagogerna verkade smitta av sig på barnen som deltog mer aktivt när 

pedagogerna var aktiva. Det tycktes även kunna vara valet av sång som styrde barnens 

agerande och entusiasm. Att pedagogen som spelade gitarr inte kunde ha kontinuerlig 

ögonkontakt med barnen påverkade inte situationen negativt alla gånger då vi kunde se att 

användandet av gitarren kunde ha en positiv påverkan på den musiska aktiviteten. Vid 

rörelsepasset i förskola 2 tycktes inte pedagogens medverkan med kroppen ha nämnvärt stor 

betydelse för barnens engagemang eftersom de inte iakttog henne utan hennes användande av 

rösten verkade inspirera barnen mer. Musikmaterialet som användes var bekant för barnen 

och det verkade ha betydelse för barnens engagemang då de på förhand visste vad de skulle 

göra.  

 

Bemötande av barnens initiativ 

Under samlingarna i den ena förskolan turades barn och personal mycket om att välja sånger. 

Barnen kunde mitt i samlingen önska en sång och pedagogerna bekräftade detta genom att de 

sjöng den sången. Ibland kunde det vara ett barn som valde väldigt många sånger under en 

samling och då sa pedagogerna att alla måste få vara med att välja. I den andra förskolan var 

det endast vid ett tillfälle som ett barn fick välja sång helt fritt. Det hände däremot vid flera 

tillfällen att barn fick välja sång genom att pedagogen visade en bild eller ett föremål och 

sedan frågade om barnen kunde gissa vilken sång pedagogen syftade på. 

 

Ett exempel där inte någon positiv interaktion mellan barn och pedagog infann sig kunde vi se 

vid ett tillfälle då en pojke tog en gitarr och visade intresse av att börja spela med i samlingen. 

Han blir då ifråntagen gitarren av en pedagog som säger att under samlingen är det pedagogen 

som spelar gitarr. 

 

 

Våra tolkningar 
Situationer där pedagogen visade upp föremål eller bild vid val av sång tolkar vi som att 

pedagogens avsikt var att låta barnen välja sång. Ofta valde barnen sådana sånger som de ofta 

sjöng annars i förskolan, traditionella sånger som ”Bä, bä vita lamm”, m.m.  
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Den pedagog som tog gitarren från pojken var i detta fall inte öppen för barnets initiativ utan 

upplevdes vara fast i de rutiner samlingen var uppbyggd kring. En av de rutinerna tycktes vara 

att det är en pedagog som bör leda samlingen. En annan reflektion var att pedagogerna 

möjligen på grund av tidsbrist inte lät barnet spela då även de andra barnen borde erbjudits 

tillfälle att spela. Möjligen kan även en förutbestämd tanke hos pedagogerna av hur 

melodierna skall låta ha påverkat situationen. 

 

Användandet av musik som en skapande aktivitet 

Vi kunde inte i någon av de observerade förskolorna se att musiken i de planerade 

aktiviteterna användes som en skapande, musisk aktivitet. De sjöng sånger som de verkade ha 

sjungit flera gånger förut och de rörelser som gjordes till musiken var redan förutbestämda 

rörelser som hörde till sångerna. Vid några tillfällen kunde man se barnen göra egna rörelser i 

form av att snurra runt med både händer och fötter i golvet eller då och då resa sig upp och 

sprattla lite. Det såg vid vissa tillfällen ut som att pedagogerna tolkade dessa rörelser som att 

barnen inte deltog i samlingen och de blev då ombedda att sätta sig. Det hände även att 

pedagogerna tillät barnen detta och vissa barn kunde till och med ta en tur runt i rummet för 

att sedan komma tillbaka till samlingen. Barnen fick använda instrument vid två tillfällen i 

den ena förskolan men inte vid något tillfälle i den andra förskolan. Vid dessa tillfällen 

användes maracas och barnen fick var sin. Pedagogen som höll i samlingen delade ut maracas 

och det uppstod flera kommentarer från barnen att de ville ha en speciell färg. 

– Jag vill ha rosa, ropar flera av barnen. 

– Man tar den man får, alla barn får var sin maracas, svarar pedagogen. 

– Vet ni vad den heter, frågar pedagogen.  

– Nej! 

–Maracas! 

Barnen blev mycket upprymda av att de skulle få spela maracas och började genast spela. När 

alla barn fått en maracas satte pedagogen upp en hand framför sig som hon förklarar att det 

betyder att då skall alla maracas vara tysta. Det är sedan pedagogen som avgör när under 

samlingen barnen skall spela och när de inte skall spela.  

 

Våra tolkningar 

När barnen blev hindrade i sitt eget skapande med kroppen till musiken tycktes det delvis bero 

på vilket barn det var men även vilka slags rörelser i samlingen som gjordes spontant. Vid de 

tillfällen då barnen tilläts röra sig i en större utsträckning sökte sig barnen självmant tillbaka 

till ringen. Vid tillfället då barnen fick använda maracas kunde vi se att ett sådant enkelt 

instrument ökade barnens inlevelseförmåga. Vi kunde också notera att det var pedagogen som 

avgjorde när instrumenten skulle användas och barnen gavs inte tillfälle att själva skapa fritt. 

Vid de tillfällen då musiken användes som en skapande aktivitet tolkade vi att det var efter 

bestämda mönster som pedagogen avgjorde hur och när de skulle infalla.   
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Spontan musisk verksamhet 
 

Den spontana musiska verksamheten vi såg under dagarna i förskolorna skedde oftast av barn 

som tog egna initiativ till sådan verksamhet. Det kunde t.ex. vara barn som tog en gitarr och 

satte sig på samlingsmattan och försökte få med sig fler barn till en musisk aktivitet. Barnen 

använde sig också vid flera tillfällen av sång i stället för tal och detta kunde mynna ut i en 

musisk aktivitet beroende på hur pedagogerna uppmärksammade vad som sjöngs. Det kunde 

också vara i form av en pedagog som satte igång en cd-skiva med musik och barnen började 

dansa. Pedagogerna kunde även ibland spontant sjunga tillsammans med barnen t.ex. vid 

påklädning i hallen. Vid några tillfällen kunde vi också höra pedagogerna gå och sjunga för 

sig själva men ändå så pass högt att barnen kunde höra dem. 

 

Användandet av musiken som språk 

Vad vi kunde se var det många barn som spontant sjöng för sig själva. Vid ett tillfälle, se 

episoden nedan, kunde vi tydligt se pedagogen bekräfta barnen vid deras spontana utövande 

av sånger. 

Under ett tillfälle under morgonen kan man höra att flera av barnen springer runt och 

spontansjunger för sig själva. Pedagogen bekräftar och samspelar med barnen genom att 

sjunga med, både för sig själv och tillsammans med barnen.  

Genom att pedagogen bekräftar barnen i deras spontana sång tycks det bli ett positivt samspel 

mellan barn och pedagog som gör att barnen tittar upp glatt och fortsätter sin sång. Ytterligare 

en situation visar hur pedagogen använder spontan sång med barnen.  

Samma pedagog, som i exemplet ovan, är nu med ute i hallen då barnen skall klä på sig inför 

förmiddagens utevistelse. Ett utav barnen fyller år denna dag och pedagogen sjunger en 

födelsedagssång för henne. Flera av de andra barnen hakar på i sången. Det är flera barn som 

sjunger alla möjliga sånger i hallen och pedagogen sjunger med medan hon hjälper barnen 

med påklädningen. 

Även detta tillfälle visar barnens glädje i att pedagogen interagerar med dem i sången. Vid ett 

annat tillfälle under dagen spelas musik på cd:n och en flicka går och hämtar en tyllkjol som 

hon sätter på sig. Hon dansar en stund och går sedan fram till en pedagog. ”Åh, vad tjusigt”, 

säger pedagogen och ler. Flickan fortsätter att dansa men musiken tar ganska fort slut. Flickan 

går återigen fram till pedagogen. Musiken förblir tyst och barnet dansar en kort stund utan 

musik men slutar snart.  

 

Andra tillfällen som observerades visar att pedagoger verkligen använder sig av sång och 

musik som kommunikation många gånger. I exemplet nedan kan vi se att när någonting 

upplevs tillsammans med barnen så förtydligs detta ibland genom en passande sång. 

Under promenaden till skogen sjunger en del av barnen och det pratas även en del om olika 

sångtexter. En av pedagogerna hakar på i samtalet och frågar om texterna som barnen pratar 

om. Pedagogen börjar sedan sjunga en sång om årstiderna men stannar upp och frågar hur 
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texten går. Nu stannar hela ledet upp och barn och personal diskuterar tillsamman om hur 

texten går. De fortsätter att gå och barn och pedagoger sjunger, skrattar och pratar om texterna.  

Det hände även att en pedagog med ett litet barn i famnen sjöng en sång och samtidigt gjorde 

rörelser till sången på eller med barnets kropp och vid ett annat tillfälle kunde vi se en 

pedagog använda sig av musisk aktivitet som konfliktlösning.  

Två barn i ett års ålder och en pedagog sitter på golvet i lekrummet. Det ena barnet försöker ta 

en leksak som det andra barnet har i handen. Pedagogen avleder barnet genom att sjunga en 

sång om ett annat föremål som hon samtidigt gör rörelser med. Barnets uppmärksamhet riktas 

då istället till det nya föremålet och pedagogen och därmed är konflikten löst. 

Exemplet ovan visar att pedagogen använde sig av musiken som språk tillsammans med barn 

som inte ännu hade ett eget verbalt språk. Detta gjorde pedagogen ofta genom att tillsammans 

med musiken använda sig av föremål eller rörelser.  

 

I följande exempel kan vi se ytterligare en situation där pedagogen använde sig av musiken 

för att kommunicera då hon erbjöd ett barn som inte sjungit med tidigare under samlingen 

välja sång för att få barnet att sjunga med.  

Pedagogen tar fram en spindel i plast och får förslag från barnen på ”Imse vimse spindel” men 

det ska vara ”den rockiga” säger barnen. Pedagogen går med på att de ska sjunga den rockiga 

men bara om alla lovar att försöka göra rörelser till och det lovar barnen. De sjunger och gör 

rörelser till. När de sjungit klart säger pedagogen till ett barn att hon såg att barnet inte sjöng. 

Hon säger barnets namn och – ”Jag vet att du kan sången för vi har sjungit den så många 

gånger men kanske är det någon annan sång du vill sjunga”. Barnet svarar då att det vill sjunga 

”Bamsesången” och alla gör det. Personalen är inte helt säker på texten till den sången men de 

sjunger ändå och lever sig in i barnens sång. 

Här kunde vi se att pedagogen uppmärksammade barnen under sången. Detta såg vi genom att 

hon efter sången påpekade att hon sett att ett barn inte hade sjungit med. För att få det barnet 

att sjunga frågade hon vilken sång det barnet skulle vilja sjunga och fick på så vis barnet 

intresserat av aktiviteten och ett samspel skapades. Till nästa dags samling hade pedagogen 

tagit med ”Bamsesången” i repertoaren som ett medvetet val.  

 

Våra tolkningar 

Vår tolkning i situation med flickan med tyllkjolen är att, en flicka först gick fram till 

pedagogen för att visa upp sig i tyllkjolen som hon hade på sig när hon dansade. När sedan 

musiken tystnade gick hon återigen dit för att visa att hon ville fortsätta dansa. Detta såg inte 

pedagogen och därmed förblev musiken tyst och flickan slutade att dansa. Pedagogen höll på 

att hjälpa andra barn vid detta tillfälle och vi kan se att det ofta handlar om att pedagoger inte 

har möjlighet att läsa barnens olika språk p.g.a. att de utför andra aktiviteter. 

 

Bemötande av barnens initiativ 

Det vi kunde se under dagarna då observationerna genomfördes var att barnens spontana sång 

ofta smittade av sig på både pedagoger och andra barn. Trots att en helt annan aktivitet pågick 

var alltid sången tillgänglig och störde därmed inte den pågående aktiviteten. Vid barns 
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initiativ till sång vid måltid kunde vi observera lite olika bemötanden beroende på pedagog. 

Vi såg exempel där barnen tilläts att sjunga och pedagogen till och med sjöng med, men även 

ett tillfälle där ett barn som började sjunga genast tystades genom att pedagogen sa att man 

inte sjunger vid matbordet. Vid ett annat tillfälle frågade ett barn en pedagog om han kunde få 

lyssna på en rörelsesång på cd:n. Pedagogen bekräftade genast detta genom att hjälpa honom 

att sätta igång sången. Hon dröjde också sedan kvar en liten stund och tittade på pojken då 

han dansade och sa att han dansade bra. Andra gånger observerades att pedagogerna bemötte 

barnens initiativ genom att fysiskt delta i barnens musiska aktivitet vilket vi kan se i exemplet 

nedan.   

En manlig pedagog kommer in i rummet för att prata med pedagogerna på avdelningen. 

Flickan som dansar säger ”Jag vill dansa med dig” varav han svarar ”Vill du dansa med mig”? 

Han tar hennes händer och dansar en stund till musiken och ser glad ut. Flickan skrattar och 

dansar. Han tar upp henne och dansar en stund med henne i famnen innan han släpper ner 

henne och fortsätter prata med de andra pedagogerna. Flickan ser fortfarande glad ut och 

fortsätter att dansa.  

Genom att barnet blev positivt bemött av pedagogen kunde vi se att glädjen fanns kvar i 

henne då hennes skapande i den musiska aktiviteten fortsatte trots att pedagogen efter en liten 

stund avvek. Vi kunde vid flera tillfällen se att barnen tog initiativ till att skapa musisk 

aktivitet. Detta såg vi genom att de ofta tog gitarren som fanns tillgänglig på avdelningen och 

ropade till de andra i omgivningen att komma och vara med. De fick ibland med sig andra 

barn i aktiviteten men pedagogerna deltog inte vid något av de tillfällen vi observerade trots 

barnens önskemål om musisk aktivitet. Vi kunde också notera att vid de tillfällen då barnen 

inte fick gehör för sin önskan om sällskap i den musiska aktiviteten lämnade de gitarren för 

att göra någonting annat. 

 

 

Våra tolkningar 

Vår tolkning av ovanstående exempel är att barnen i många av de musiska sammanhang vi 

observerat försökte skapa gemenskap med andra. Vi tolkar det också som att det först är i 

samspel med andra som musiken blir meningsfull för barnen.  

 

Användandet av musik som en skapande aktivitet 

Ofta kunde vi se att musiken blev en skapande aktivitet genom dans och andra kroppsrörelser. 

Barnen skapade många gånger med sina kroppar när musik spelades. Ibland kunde vi se 

barnen starta cd:n själva och börja dansa och skapa rörelser till musiken som i exemplet 

nedan.  

Två barn startar cd:n själva och börjar dansa och göra rörelser till ”Heja Bamse”. Stundvis 

sjunger de också med i sången. En pedagog som står vid ett bord intill och hjälper ett annat 

barn med pyssel ler och tittar på barnen som dansar. Efter en stund kommer två yngre barn och 

blir delaktiga i den musiska aktiviteten. En av dem håller en liten ko av plast i handen som hon 

dansar och gör rörelser med medan det andra barnet sitter på golvet och slår två pusselbitar 

mot varandra i takt till musiken.   
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Barnens musikskapande i ovanstående situation väckte intresse även hos de yngre barnen som 

anslöt till den musiska aktiviteten och vi kunde återigen synliggöra musikens 

meningsskapande i samspel med andra.  

 

I den förskola där barnen hade gitarr tillgänglig kunde vi vid flera tillfällen se barn sätta sig på 

golvet med gitarren och spela. Många gånger försökte de få med sig andra barn för att sjunga 

eller dansa till sitt spelande. 

En flicka sätter sig med gitarren på ”samlingsmattan” och spelar. Det kommer två andra barn 

och sätter sig bredved henne. Flickan med gitarren säger att hon är fröken. Barnen spelar, 

sjunger och gör musiska lekar tillsammans. Barnen som kom avviker och flickan är återigen 

ensam med gitarren. Hon ropar högt, ”Vem vill sjunga en sång”? Varken barn eller pedagoger 

svarar. 

När hon inte längre skapade musik i gemenskap med andra tycktes det inte vara lika roligt 

längre eftersom flickan ganska snart lämnade gitarren för att göra någonting annat.  

 

 

Våra tolkningar 

Vi kunde under observationerna se barnen utföra skapande aktivitet till förinspelad musik och 

det verkade som den färdiga musiken hade stor betydelse för barnens skapande. När det 

förekom skapande aktivitet till färdig musik verkade inte samvaron med andra ha så stor 

betydelse. Detta observerades genom att trots att flera barn samtidigt var aktiva till musiken 

skapade de inte kontakt med varandra. Flera av barnen i observationen verkade även ha stor 

lust till skapande av musik med instrument men ville ofta då ha någon att utföra detta 

tillsammans med. Pedagogerna bekräftade sällan denna skaparlust under barnens spontana 

musiska aktiviteter utan engagerade sig mer i de barn som satt med andra aktiviteter såsom 

pussel och spel. 
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Diskussion och reflektion 
 

 

I följande kapitel diskuterar och reflekterar vi kring de resultat vi fått i vår undersökning och 

kopplar dessa till den teoretiska bakgrund vi använt oss av i examensarbetet. Inledningsvis 

sammanfattas resultatet av undersökningen.  Därefter problematiseras resultatet med tidigare 

forskning och våra egna reflektioner under följande rubriker: Musik i förskolan, Skapandets 

betydelse för barn, Pedagogers musiska förmedling samt Det musiska språket. Dessa rubriker 

grundas på examensarbetets syfte och problemformulering. 

 

 

Sammanfattning av resultatet 

 
Resultatet av observationerna visade att musik oftast förekom under planerade aktiviteter som 

t.ex. samlingar med hela avdelningens barn och det var pedagogerna som avgjorde när dessa 

skulle hållas. Vi kunde även se att barnen flera gånger under observationstillfällena spontant 

använde sig av musisk aktivitet. Även pedagogerna använde sig spontant av musik genom att 

man kunde höra dem sjunga vid olika tillfällen tillsammans med barnen. De kunde även 

bekräfta barnens spontana sånger genom att stämma in med dem. Pedagogerna använde också 

musiken som metod för att skapa kommunikation tillsammans med barn som ännu inte hade 

ett utvecklat verbalt språk. 

 

Den musiska verksamhet som pedagogerna hade planerat skedde ofta genom att barnen satt 

samlade i ring och sjöng, av pedagogerna, planerade sånger. Barnen fick också välja sånger, 

och valde då alltid sånger som tidigare förekommit i förskolan. Då rörelser förekom i 

samband med musik och sång i samlingarna skedde det ofta sittandes och i form av redan 

förutbestämda rörelser. När de däremot hade rörelsepass till inspelad musik en gång under 

veckan gjordes rörelserna, som dock var förutbestämda, med hela kroppen.  

 

De reaktioner vi kunde se hos barnen under samlingarna visade att sånger med rörelser till 

engagerade barnen mer än sånger utan rörelser. Även pedagogernas mimik, kroppsspråk, 

uttryck och engagemang återspeglades i barnen och ökade deras inlevelse i aktiviteten.  

Under samlingarna observerades att pedagogerna försökte få med sig barnen i sångerna 

genom att skapa ögonkontakt och genom att använda röstens olika lägen för att därigenom få 

barnen intresserade. Vi kunde även se att pedagogerna försökte få de till synes ointresserade 

barnen att vara med genom att beordra dem till detta istället för att försöka förstå deras 

önskemål och på så sätt göra dem intresserade. I spontan musisk verksamhet på barnens 

initiativ var pedagogerna sällan delaktiga. Trots att barnen öppet visade en önskan om att ha 

gemensam musisk aktivitet var det sällan som pedagogerna gav något gensvar. Med 

utgångspunkt i denna sammanfattning kommer vi nedan att problematisera detta med tidigare 

forskning och våra egna reflektioner. 
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Musik i förskolan 
 

Lpfö 98 belyser bl.a. att det är barnens behov och intressen som bör ligga till grund för hur 

verksamheten utformas och att pedagogerna bör vara uppmärksamma på barnens olika sätt att 

ge uttryck för dessa. Utifrån resultatet i denna undersökning kan vi konstatera att 

pedagogernas planerade musiska verksamhet ofta sker under samling en gång per dag. 

Samlingarna är strukturerade och ofta planerade av pedagogerna. Även Lamont (2008) 

belyser detta när hon menar att i hennes studie visade det sig att det ofta är pedagogerna som 

väljer musiken på förskolan och att den anpassas efter förskolans dagliga rutiner. Resultatet 

visar även att barnen ofta tar initiativ till att skapa musisk aktivitet tillsammans med andra 

men att pedagogerna sällan tar vara på dessa tillfällen. Många gånger ser det ut som att 

pedagogerna anser att de musikaktiviteter som barnen tar initiativ till är någonting som 

pedagogerna själva inte behöver medverka i, även om det finns önskemål från barnen. Utifrån 

Uddéns studie framkommer det att Fröbel redan på sin tid var av den åsikten att pedagogerna 

inte endast bör ha en repertoar med färdiga sånger. Det är även av vikt att de är öppna för att 

sjunga och leka med barnen spontant (Uddén, 2001). Mot den bakgrunden tänker vi oss att 

spontan musisk verksamhet tillsammans med barnen borde vara en inarbetad pedagogik. Trots 

detta visar resultatet av denna undersökning att denna spontanitet vad gäller musikverksamhet 

inte är så stor.  

 

Resultatet av undersökningen visar även att det inte finns så stora möjligheter för barnen att 

spontant skapa musik och musisk aktivitet eftersom det inte finns så mycket material för detta 

tillgängligt för barnen. Utifrån Nordin-Hultmans (2006) studie går detta att relatera till 

förskolor även utanför denna undersökning då hon, efter att studerat svenska förskolors 

pedagogiska miljöer, menar att denna typ av material ofta står undanplockat för barnen och 

tas fram när pedagogerna har för avsikt att använda det. Frågan som ställs kring detta är vad 

det finns för anledningar till att musikmaterialet inte alltid är tillgängligt för barnen? En 

förklaring till att instrumenten inte finns tillgängliga för barnen kan vara av ekonomiska skäl 

då instrument kan vara dyra i inköp. Samtidigt kan noteras att barn med hjälp av enkla 

instrument och andra föremål (Pound & Harrison, 2003) kan skapa musik och vi menar att 

den ekonomiska aspekten inte borde vara av vikt. En annan orsak till att inte ha instrumenten 

tillgängliga för barnen skulle kunna vara barnens ålder, men även där menar vi att det finns 

enkla, hållbara instrument, t.ex. maracas eller trästavar, som passar de små barnen och skulle 

kunna hållas tillgängliga utan att pedagogerna behöver tänka på att de lätt kan gå sönder. 

Welch (2006) poängterar att barn borde erbjudas möjligheter att komponera och improvisera 

både i spontan sång och i utforskande med enkla musikinstrument. Vidare menar Welch också 

att tidig erfarenhet av sång kan kopplas ihop med utvecklingen av musikalisk kompetens. 

De musiska aktiviteter vi kunde se skedde alltid inomhus och det kan bero på att samlingarna 

hölls med barnen sittandes i en ring på golvet. Väljer pedagogerna att genomföra en samling 

ute kan det vara svårare att sitta på marken vissa årstider och det finns även mer saker i 

omgivningen som kan distrahera barnen och få dem att intressera sig mindre för samlingen. 

Vi ställer oss också frågan om pedagogerna kanske inte har tillräckligt med sångmaterial där 

det går att stå och använda hela kroppen till sångerna istället för att sitta ner och endast 

använda armar och händer.  

 

Sundin (2001) är av den åsikten att det största problemet med musik på förskolan är att 

musiken inte har någon självklar funktion i arbetet med barn. Vi vill dock belysa att resultatet 

visar att i en av de förskolor vi observerat användes musiken som metod för att utveckla barns 

språk. En förklaring till att musiken inte skulle ha en självklar funktion i arbetet med barn 
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skulle kunna vara att pedagogerna inte har den utbildning eller erfarenhet som krävs för att 

förstå musikens betydelse i barnens utveckling. Samtidigt kan noteras att Lamont (2008) 

påpekar att musiken på förskolan var vald för att t.ex. få barnen att slappna av eller lära sig 

nummer. Här kommer vi också in på musikens betydelse för språkutvecklingen. Antal 

Lundström (1996) menar att musik betyder mycket för förståelsen att utveckla samband 

mellan ljud och tecken och därmed är musiklek i tidig barndom en förberedelse för skolans 

språkundervisning. Läs- och skrivsvårigheter kan därför enligt Antal Lundström förebyggas 

med hjälp av musik. Även Lpfö 98 belyser vikten av att låta barnen arbeta med bl.a. musik, 

sång, dans och rörelse som uttrycksformer och som hjälp för att kommunicera och skapa. 

Detta som både metod och innehåll i förskolan kan främja barns lärande och utveckling (Lpfö 

98).  

 

 

Skapandets betydelse för barn 
 

Utifrån resultatet kan vi konstatera att barnen inte har inflytande över innehållet i den musiska 

aktiviteten. Lpfö 98 belyser att barnens intressen och nyfikenhet ska uppmuntras och viljan 

och lusten att lära ska stimuleras. Vi menar att då barnen inte är med och skapar innehållet i 

den musiska verksamheten kan pedagogerna inte vara säkra på att det är barnens intressen 

som återges i verksamheten. Vidare står det i Lpfö 98 att planeringen i förskolan ska utgå från 

barnens intressen, drivkraft och motivation. Samtidigt kan noteras att i Lpfö 98 framhålls att 

de intressen och behov som barnen själva ger uttryck för på olika sätt bör ligga till grund för 

den pedagogiska verksamhetens utformning. Att barnen ska vara med och utforma 

verksamheten betonas därmed inte och då kommer vi in på hur en verksamhet där barnen inte 

är med och planerar kan utgå från deras intressen. Qvarsell (2001) är av den uppfattningen att 

vuxna som beslutar, agerar eller intresserar sig för barn och barns villkor utgår från ett 

barnperspektiv och det är så vi tolkar agerandet hos pedagogerna gällande musisk verksamhet 

på förskolan. Om barnets åsikter skulle ha inflytande över verksamheten utgår den däremot 

från barnets perspektiv (Halldén, 2003). 

 

Vi kan utifrån resultatet se att barnen inte är med och skapar i den musiska aktiviteten 

nämnvärt mycket med hjälp av t.ex. instrument och rörelse. Utifrån tidigare forskning menar 

vi att barnen behöver få ta del av en mer kreativ musisk verksamhet genom att själva få vara 

med i skapandet av musik. Sundin (2001) framhåller att rytm och rörelse är en enhet för barn 

och menar vidare att rörelser sätts igång hos barnen då de hör musik. Sundin belyser även att 

barn med hjälp av enkla saker kan förvandla musik till något levande. Vi vill därför poängtera 

vikten av att låta barnen använda enkla instrument och även oftare tillåtas att göra rörelser till 

musiken för att skapa musisk aktivitet. Uddén (2004) belyser att barn lär genom lek och att 

sång och rytm är grundläggande funktioner i leken. Lpfö 98 menar att barn utvecklas och lär i 

alla sammanhang och med alla sinnen och mot den bakgrunden vill vi betona vikten av mer 

skapande med rörelse och instrument i den musiska verksamheten. Utifrån resultatet kan vi se 

att användandet av instrument, i detta fall maracas, upplevdes hos barnen som ett positivt 

inslag i samlingen. Möjligheten barnen fick till att skapa med instrumenten styrdes till viss del 

av pedagogen genom att hon visade med handen, under samlingen, när barnen inte fick spela.  

    

Resultatet visar att barnen gärna lyssnar på färdigkonstruerad musik såsom popmusik eller 

barnmusik från cd skivor. Till denna musik går det att se barnen skapa med kropp och rörelse 

och aktiviteten drar även till sig fler barn i omgivningen. Ett tillfälle under observationerna 

visar att de yngre barnen gärna drogs till de äldre barnens musikskapande under dessa former 

av aktivitet. Det skulle vara intressant att se om de mindre barnen hade påbörjat sitt skapande 
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om de inte hade sett de äldre barnen under deras skapande aktivitet utan enbart hört musiken 

som spelades. Denna fråga väcks då Sundin (2001) menar att det först är i samspel med andra 

och i det sammanhang den förekommer i som musiken blir betydelsefull. 

 

En fråga det bör reflekteras kring är pedagogers öppenhet för att sjunga och leka spontant med 

barnen, vilket togs upp under litteraturgenomgången där Uddén (2001) menade att Fröbel 

redan på sin tid såg detta som en viktig del av pedagogers roll. Resultatet av undersökningen 

visar att, trots att barnen många gånger uttrycker en önskan om att få ha musisk verksamhet 

tillsammans med andra så tillmötesgår inte pedagogerna så ofta denna önskan. Vad är det som 

gör att denna spontanitet inte går att se i så stor utsträckning hos pedagogerna i förskolan? 

Både Lilliestam (2006) och Welch (2006) framhåller att en negativ kommentar runt sitt 

spontana musicerande kan ge ett livslångt dåligt självförtroende i musikaliska sammanhang. 

Utifrån detta kan vi tolka att en anledning till pedagogers ovilja att musicera med barnen på 

deras villkor kan vara en rädsla hos pedagogerna för att inte anses tillräckligt bra i sitt 

musikutövande. 

 

 

Pedagogers musiska förmedling 
 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att som pedagog är det viktigt att inte 

inrikta sig på det individuella barnets förmåga eller brist på förmåga utan främst fokusera på 

sina kunskaper och strategier för barnets lärande. Nordin-Hultman (2006) framhåller i sin 

avhandling att trots flera teorier som betonar att barn är beroende av sin omvärld och att 

samspela med omgivningen förefaller det vara så att när dessa teorier tas i bruk så riktas 

uppmärksamheten inte mot detta samspel utan istället mot barnen. Det blir barnen som 

individer som står i centrum och som blir fokus för observationer, tolkning och åtgärder. Hon 

menar vidare att trots att vi kan se att barns sätt att vara är olika i olika situationer och miljöer 

så knyts detta ändå till barnets personlighet snarare än till sammanhanget. Utifrån resultatet 

kan vi se att barn som upplevdes ointresserade av sångsamlingen inte lockades till att delta 

genom musisk aktivitet av pedagogerna. Istället för att få barnens uppmärksamhet riktad till 

det musiska användes tillsägelser att sitta med i samlingen. Sundin (2001) betonar att det är 

pedagogernas uppgift att ta fram material som väcker barnens intresse och därmed få dem att 

vilja delta och engagera sig i de musiska aktiviteter som förekommer i förskolan. I enighet 

med honom drar vi, utifrån litteraturen, slutsatsen att om ett barn visar att det inte vill delta i 

sångsamling är det pedagogens uppgift att fundera varför barnet inte vill delta. Calissendorff 

(2005) påpekar att barnen i hennes undersökning uttryckt att det måste vara roligt att 

musicera. Jederlund (2002) är av liknande åsikt och framhåller att musiken måste vara 

meningsfull för barnen för att de ska bli inspirerade till att delta i musiska aktiviteter. Även 

Bjørkvold (2005) betonar att det måste vara kvalité i musikstunderna och pedagogen måste 

visa sig engagerad, kreativ och entusiastisk inför barnen. Det är, enligt Uddén (2004), kvalitén 

på det pedagogerna uttrycker i det musiska mötet med barnen som avgör om och hur barnen 

vill delta i musiska aktiviteter. Vidare påpekar Sundin att barnens kreativitet och intresse för 

sång avtar då de kommer upp i skolåldern. Sundin anger som en orsak att självkritiken ökar 

samt att kompisar blir en allt viktigare del i deras vardag. Han menar att barnen blir kreativa 

på ett annat sätt t.ex. genom att de lär sig skriva och läsa. Men vi ställer oss ändå frågan om 

det kan bero på att pedagoger och lärare inte är uppmärksamma på barnens önskemål vid val 

av musisk aktivitet samt om det även kan bero på vilken sorts musicerande barnen har med 

sig erfarenhetsmässigt från deras tid i förskolan. Som beskrevs i inledningen så menar 
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Bjørkvold (2005) att vi har musiken i oss redan då vi föds. Vi instämmer med Bjørkvold men 

vi vill också poängtera att bara för att musiken finns i oss från födseln så är det inget som ska 

räknas som självklart om vi inte underhåller vår musikalitet. 

 

 

 

Det musiska språket  
 

Läroplanen (Lpfö 98) belyser att förskolan har i uppgift att föra över ett kulturarv till barnen 

men att det även är av vikt att stimulera barnens eget kulturskapande. Resultatet visar att de 

gånger då barnen fick välja sång själva valdes ofta förskolans traditionella sånger. Vi ställer 

oss i och med detta frågan om det är dessa sånger barnen förknippar med samlingen och att 

detta är orsaken till att de inte väljer andra sånger som är hämtade t.ex. från barnfilmer eller 

annan massmedia som både Lamont (2008) och Sundin (2001) belyser att barn helst lyssnar 

på? Däremot hävdar Sundin att barn även är förtjusta i de gamla barnvisorna och vi menar att 

detta också kan vara en orsak till att de traditionella sångerna oftast väljs av barnen. Det skulle 

varit intressant att se hur bemötandet skulle sett ut om barnet valt någon sång som inte 

pedagogerna kunde eller någon popsång som barnet kanske brukade lyssna på hemma.  

 

Uddén (2004) menar att om ett barn inte sjunger så betyder det inte att barnet är omusikaliskt 

utan att det kanske inte känner sig riktigt tryggt i just den situationen och därför lyssnar och 

tittar istället. Under observationerna var det ett fåtal barn som inte sjöng med i sångerna och 

de flesta av dem var små och hade ännu inte utvecklat ett verbalt språk. Även här bedömer vi 

att pedagogerna har en viktig roll i att läsa barnens ickeverbala språk för att därmed kunna 

avläsa huruvida barnen verkligen är med i den musiska verksamheten eller inte. I enighet med 

Uddén menar vi att bara för att ett barn inte är med och sjunger betyder inte det att barnet inte 

är med i den musiska verksamheten. I detta sammanhang kan belysas att Lilliestam (2006) 

framhåller att ett negativt bemötande i ett barns musikutövande kan resultera i de musikaliska 

hämningar som vi tidigare varit inne på. Vår tolkning av detta är att pedagogen bör kunna läsa 

barnet för att därigenom förstå dess medverkan i den musiska stunden. I och med detta 

minskar risken för att pedagogen försöker få med barnet på något som barnet redan anser att 

det är delaktigt i. Vi menar att en sådan situation kan skapa en negativ musisk upplevelse hos 

barnet. 

 

Utifrån resultatet går det att se att barnen tydligt visade en önskan om att få utöva musisk 

aktivitet tillsammans med andra. När pedagogerna eller de andra barnen inte svarade på 

barnens önskningar sökte de sig ofta till andra aktiviteter. Vår tolkning av detta är att barnen i 

många av de musiska sammanhang vi observerat försökte skapa gemenskap med andra och att 

det först var i samspel med andra som musiken blev meningsfull för barnen. I enighet med 

detta menar Sundin (2001) att sammanhanget som musiken förekommer i har betydelse för 

meningsskapandet hos barnen. Under tidigare avsnitt i texten gavs förslag på orsaker som kan 

göra att pedagoger inte svarar på barnens önskemål t.ex. en osäkerhet runt sitt eget 

musikutövande. Utifrån resultatet bedömer vi att ytterligare en orsak tycks vara tidsbrist och 

andra prioriteringar. Tankar väcks även, utifrån detta, om förskolans lokaler påverkar barnens 

möjligheter till musisk aktivitet i samspel med andra då ljudnivån i stor utsträckning påverkas. 

Om det finns ett rum avsett för just musik kanske pedagogerna lättare kan bekräfta barnens 

önskemål.   
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Vidare forskning 

 
När vi startade med detta arbete hade vi en önskan om att skapa musisk upplevelse med 

barnen för att sedan gå vidare med att göra djupintervjuer med dem angående hur de såg på 

det de fått uppleva. Eftersom tiden för detta inte var tillräcklig begränsade vi oss till att 

observera reaktioner som barnen utstrålade i den dagliga verksamhetens musikstunder. Men 

vi tycker fortfarande att det vore mycket intressant att få se forskning på hur barnen verkligen 

upplever musiken på förskolan. Även Lamont (2008) påpekar detta och framhåller att vuxnas 

tolkningar av barnens reaktioner inte överensstämmer riktigt med vad barnen egentligen har 

för åsikt. Vuxna kan aldrig veta hur barnets perspektiv är då det handlar om barnets egna 

tankar och tolkningar (Halldén, 2003). Ferm (2004) beskriver i sin avhandling mötet mellan 

pedagoger och barn under musikundervisning. Hon har valt att använda begreppet 

musikdidaktik och beskriver även förhållandet mellan allmändidaktik och musikdidaktik. 

Bengtsson och Kroksmark definierar (enligt Ferm, 2004, s. 68) begreppen som att 

allmändidaktiken syftar till de övergripande frågorna gällande undervisning medan 

ämnesdidaktiken behandlar en specifik didaktik som är exklusiv för ett ämne, i detta fall 

musikdidaktik. Ferm menar att mötet i en musikdidaktisk situation kan vara avgörande för 

innehållet i musikundervisningen och även hur undervisningen skall gå till. Vidare belyser 

Ferm att när det gäller att möta elever eller barn musikdidaktiskt måste pedagogen göra ett 

urval och införliva detta urval med hänsyn till barnens erfarenheter och sätt att närma sig 

musik. Vi bedömer att detta även går att relatera till den musiska verksamheten i förskolan. 

Ferm framhåller också att lärarna bör vara mer aktiva i mötet med eleverna genom att utifrån 

elevernas handlingar skapa vidare möjligheter för deras utveckling och lärande. Utifrån Ferms 

teorier menar vi även här att forskning som utgår från barnens tankar och åsikter är av stor 

vikt för hur pedagoger skulle kunna arbeta med ämnet musik i förskolan. 

 

 

Slutord 
 

Alla barn är musikaliska och kapabla till olika typer av musiska uttryck (Welch, 2006) och 
för att återknyta till det som vi i inledningen tog upp angående barns glädje inför musisk 

verksamhet vill vi här belysa att vi under denna undersökning verkligen fått se detta på nära 

håll. Barnen är så avslappnade och trygga i sitt musikutövande och det är en fröjd att se att 

musiken tycks finnas där helt naturligt hos de flesta av dem, precis som Bjørkvold (2005) 

m.fl. framhåller. Pedagogernas uppgift blir således att upptäcka, bygga vidare på samt själva 

försöka leva sig in i de inneboende resurser som barnen har med sig. Nedanstående ord ur 

sången ”Thank you for the music” får avsluta detta examensarbete. 

Mother says I was a dancer before I could walk 

She says I began to sing long before I could talk  

 

(Benny Andersson & Björn Ulvaeus) 
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Bilaga 1: Informationsbrev till pedagogerna 
 

 

 

Till pedagogerna på avdelning xxxxx 

 

Hej! 

Vill ni delta i en undersökning gällande förskolans musikverksamhet? 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som skall göra ett examensarbete om 

musikverksamhet på förskolan.  

På de flesta förskolor används musik dagligen. Med anledning av detta finns ett intresse att 

undersöka hur musik används i förskolans verksamhet.  

Undersökningen genomförs med hjälp av observationer på två förskolor, dagligen under en 

vecka mellan ca kl. 9-15. Fältanteckningar utgör underlag för observationerna och kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att eventuella namn fingeras. Er medverkan kan även 

avbrytas när som helst under undersökningens gång om så önskas.  

Föräldrarnas godkännande kommer att behövas. Därmed kommer ett informationsbrev med 

en fullmakt att delas ut till dem för påskrift. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete i didaktik inom ramen för 

lärarutbildningen och materialet kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle. 

Vi kommer att kontakta er för svar. Vid frågor angående undersökningen, kontakta oss gärna. 

 

 

 

 

 

Katja Persson   Anne-Sofie Stark 

Tel: xxxxx    Tel: xxxxx 

E-mail: xxxxx   E-mail: xxxxx  

 

 

 

 

 

 

Handledare: Annie Hammarberg 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

Tel: xxxxx 

E-mail: xxxxx 



34 

 



35 

 

 

Bilaga 2: Informationsbrev till föräldrarna 
 
 

Till vårdnadshavare på avdelning xxxxx 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som skall göra ett examensarbete om 

musikverksamhet på förskolan.  

På de flesta förskolor används musik dagligen. Med anledning av detta finns ett intresse att 

undersöka hur musik används i förskolans verksamhet.  

Undersökningen genomförs med hjälp av observationer på två förskolor, dagligen under en 

vecka mellan ca kl. 9-15. Fältanteckningar utgör underlag för observationerna och kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att eventuella namn fingeras.  

         Då en del av observationerna kommer att behandla barnens eventuella reaktioner i 

samband med musikverksamheten behöver vi ert godkännande. Därmed delas här en fullmakt 

ut för påskrift. 

         Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete i didaktik inom 

ramen för lärarutbildningen och materialet kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle. 

Vid frågor angående undersökningen, kontakta oss gärna. 

 

 

 

Katja Persson   Anne-Sofie Stark 

Tel: xxxxx                      Tel: xxxxx 

E-mail: xxxxx   E-mail: xxxxx  

 

 

Handledare: Annie Hammarberg 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

Tel: xxxx 

E-mail: xxxx 

 

 

Lämnas till xxxxx senast den måndagen den 19/10 ………….. 

 

Barnets namn………………………………………………………….. 

 

(        )     Ja, mitt barn får gärna delta i observationerna 

 

(        )     Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i observationerna 

 

Vårdnadshavares/förälders underskrift  Vårdnadshavares /förälders underskrift 

 

 

 

 

 


