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Abstrakt: 

 

Studiens syfte var att undersöka om och hur pedagoger på förskolan använder sång och 

musik som lärandeobjekt för att lära barnen något om musik, eller om pedagogerna 

kopplar musikanvändandet till andra syften. Metoden som användes var kvalitativa 

samtalsintervjuer av tre pedagoger från olika förskolor. Det gjordes också en 

observation för att titta på kommunikationen mellan pedagogen och barnen under en 

musikstund. Detta gjordes för att titta på om det förekom metasamtal som handlade om 

musik som lärandeobjekt. Teorierna som användes som utgångspunkt i studien är en 

aktivitetsteori och den utvecklingspedagogiska teorin. Resultatet som framkom är att de 

tre pedagogerna som intervjuades använder sång och musik för att främja annat lärande, 

men en pedagog kopplar också lärandet till att lära sig något om musiken i sig.  
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Inledning 
 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med 

hjälp av tal- och skriftspråk utgör både 

innehåll och metod i förskolans strävan att 

främja barns utveckling och lärande (Sverige. 

& Skolverket. 2011s.7). 

 

 

Min förskollärarutbildning hade inriktningen matematik, teknik och natur och där ingick 

ingen kurs i estetik. Som tillval gick jag och några kurskamrater en kurs på Uppsala 

Universitet som hette ”Estetiska lärprocesser för barn” (30 hp). Jag blev fascinerad av 

hur mycket värdefull kunskap och erfarenheter vi får, och kan ge, genom att använda 

vår kropp och kroppens alla sinnen i dagliga situationer med hjälp av estetiska 

uttrycksmedel. Mitt intresse för musik har alltid funnits, och jag har genom mina studier 

stärkts i uppfattningen att lärande och utveckling främjas av musik och andra estetiska 

upplevelser. 

 

I läroplanen lyfts de estetiska uttrycksformerna. Dels betonas det estetiska arbetssättet 

som metod till andra kunskaper, dels som kunskapsinnehåll i sig själv. Musiken som 

sådan är då ett så kallat lärandeobjekt. Det handlar således om att lära sig mer om sång, 

musik, dans och bild och om att bli medveten om och få begrepp om uttrycksformen 

musik. Alltså inte bara att lära sig sjunga eller hålla takten utan också kunna 

begreppsliggöra och samtala om musik som uttrycksform. Att använda musik som 

metod att uppnå andra kunskaper kräver troligen ingen speciell utbildning, men det är 

intressant att ställa sig frågan hur pedagoger utan musikutbildning förhåller sig till att 

arbeta med musik som lärandeobjekt? Hur förhåller sig pedagogerna till läroplanskravet 

att estetiska uttrycksformer skall finnas med i verksamheten, både som metod till andra 

kunskaper, och som innehåll att lära sig mer om estetik, alltså som en kunskap i sig? 

 

Hur gör pedagogerna för att kommunicera och agera tillsammans med barnen så att det 

blir ett synligt lärande? Vidare i läroplanen står att estetiska, praktiska och sinnliga 

uttryck ska vara föremål för barnens bildande och lärande. Barnen ska också utveckla 

sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser och erfarenheter i olika 

uttrycksformer som lek, sång, musik, rytmik, drama och dans. Arbetslaget ska ge barnen 

möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och förmedla sina upplevelser och 

erfarenheter med hjälp av estetiska och andra uttrycksformer (Sverige. & Skolverket., 

2011).  

 

Mitt arbete kommer att handla om hur några pedagoger på olika förskolor använder sig 

av musik som lärandeobjekt för att synliggöra barnens lärande i musik. Detta kommer 

jag att göra via intervjuer och genom att observera hur en pedagog kommunicerar med 

barnen under en musikstund.  
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Forskningsläge  
 

Ett metasamtal är ett samtal där barn tänker, 

funderar och kommunicerar om det som ofta 

tas för givet: hur och varför man tänker som 

man gör. (Pramling Samuelsson, 2011s.57) 

 

 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva den forskningen och de teorier som har 

inspirerat mig i min analys av det empiriska materialet. Gemensamt för de här olika 

författarna är att de ser på lek och lärande som sammankopplat och ömsesidigt 

beroende.  

  

Ylva Holmberg (2014) beskriver i sin avhandling ”Musikskap” att hon som skapare av 

lärarutbildning med musikprofil upplevt ett sökande efter redskap för att utveckla musik 

i förskolan. Tillsammans med sina studenter har hon sett att det inom fältet förskollärare 

finns en inneboende syn på musikens ”goda effekter”, men att detta påverkas mycket 

utifrån vad pedagoger bär med sig för erfarenheter, yrkesbakgrund och traditioner. Hon 

tror att det finns en brist på ett alternativt sätt att samtala om musik, och att det saknas 

vetenskapligt förankrade didaktiska redskap för sådana samtal. Hon ser också att 

musikämnet vuxit fram genom tiderna och legitimerats på olika sätt. Först kom musik 

som uppfostringsmedel, sedan musik som kommunikation och nu musik som lärande 

och musik som barnets rätt. Catherine Wilson Gillespie och Kendra R. Glider (2010) 

har i artikeln ”Preschool teachers´use of music to scaffold children´s learning and 

behavior” beskrivit hur musik av de flesta lärare används för att stärka andra ämnen 

eller för att främja social kompetens.  

 

Liksom Holmberg (2014) betonar Marie Bendroth Karlsson (1998) vikten av utbildning 

för lärare i estetiska ämnen. Även om hon inte studerat musik, så är det intressant att se 

vad hon har kommit fram till i sin studie om ”Bildskapande i förskola och skola”. De 

lärare som hade en specialistutbildning inom estetisk verksamhet visade en personlig 

säkerhet att både vägleda barnen och göra dem öppna för improvisation, jämfört med de 

pedagoger som inte hade utbildning i estetisk verksamhet. Utbildning gör, enligt 

Bendroth Karlsson att pedagogen kommunicerar bättre, vågar visa en undersökande 

attityd och vara öppna för barnens egna idéer, vilket är viktigt inom estetisk verksamhet. 

De lärare som var osäkra i sin pedagogroll visade en tendens att antingen styra de 

skapande situationerna för hårt, alternativit helt släppa taget om situationen (Bendroth 

Karlsson, 1998).    

 
Den viktigaste teoretiska utgångspunkten för min undersökning har varit en studie som 

genomförts av Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, 

Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt (2011). Studien har resulterat i boken ”Konsten 

att lära barn estetik” och handlar om hur barns kunnande om det som är okänt, det vill 

säga det man inte kan ännu, kan utvecklas med hjälp av dialoger. Fokus i deras studie 

har legat på musik, dans och poesi. I studien lyfter man fram pedagogens roll när det 

gäller att föra metasamtal under de estetiska verksamheterna för att ett fokuserat 

lärandet skall ske. Metasamtal handlar om att samtala om det man samtalar om. 

Metasamtalet skiljer sig från ett vanligt samtal dels genom att man i metasamtalet tar 

den andres perspektiv, dels att pedagogen fokuserar på barnens tankar och frågor under 

lärandestunden. Att metasamtal förekommer i lärandesituationer är ingen självklarhet 

utan det är pedagogen som har ett stort ansvar, eftersom det är lärarens uppgift att leda 
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eller utmana barnen, och att tänka om musiken som lärandeobjekt, samt rikta samtalet 

mot det innehåll som finns i läroplanen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2014). Lärandeobjekt är den färdighet eller kunskap man vill att barnen ska utveckla 

under en pedagogisk praktik (Pramling Samuelsson, 2011). I varje lärandesituation 

formas ett lärandeobjekt som barnet har möjlighet att förstå. Lärandeobjektet är först 

nytt för den som ska lära sig. Ju mer man lär sig, desto mer bekant blir man med det 

som man ska lära sig om ( Still, 2011). För barnen under en musikstund kan 

lärandeobjektet vara en kunskap kring eller förståelse för musik, men det kan också vara 

att öva andra kunskaper såsom språk och matematik. 

 

När läraren planerar vad som ska göras under en musikstund är det viktigt att hela tiden 

ha i sitt medvetande vilken typ av lärande man vill att barnen ska erfara. Därefter kan 

man rikta uppmärksamheten och metasamtalet åt det hållet, och på så sätt synliggöra 

lärandeobjektet mot innehållet (Pramling Samuelsson, 2011). Att erfara är enligt Still 

(2011) en betydlig skillnad mot att få erfarenhet. Erfarande är något som barnen 

upplever och tar med sig från en situation, till exempel rytmen från en sång. Erfarandet 

uppkommer då barnet blir medveten om något, ser något eller förstår något och då blir 

lärandet ett erfarande. 

 

Pramling Samuelsson mfl (2011) lyfter alltså fram metasamtalet som avgörande för att 

musik och andra estetiska uttrycksmedel ska bli ett lärandeobjekt med innehåll. 

Pramling Samuelsson anser inte att det lärande som tidigare skett i grundskolan nu skall 

flytta ner i förskolan utan moderna studier visar att man bör introducera ett lärande där 

lek och lärande utgör varandras förutsättningar. I det lärandet är barns 

meningsskapande, intresse och engagemang centralt. En av de viktigaste faktorerna för 

att lärande ska ske är den kommunikation och interaktion som barn blir delaktiga i anser 

författarna (Pramling Samuelsson, 2011). Jag vill genom min studie ta reda på hur några 

pedagoger förhåller sig kring kommunikationen och metasamtalet vid musikaliska 

situationer.  

 

Johanna Still (2011) har gjort en liknande studie kring musik i förskolan som heter 

”Musikalisk lärandemiljö”. Hon menar också att det är pedagogen som skapar 

förutsättningar för det som barnen förväntas lära sig. Förutsättningarna beskriver hon 

som mål, process och resultat. Målen finns nerskrivna i läroplan och styrdokument, 

processen är den verksamhet som barnen blir delaktiga i men de måste preciseras av 

pedagogen så att de blir lämpliga för barnen. Resultatet är det som barnen lär sig i form 

av färdigheter, förmågor eller förståelse. I processen använder sig den aktiva pedagogen 

av metasamtal för att skapa situationer där det avsiktliga budskapet blir synligt. Allt för 

att främja lärandet.  

 

Den ryske filosofen Lev Vygotskij som levde 1896-1934 och verkade under det tidiga 

1900-talet nämner aldrig metasamtal men talar om vikten av språklig kommunikation, 

och det är inte uteslutande att han skulle ha använt begreppet metasamtal om han hade 

tagit del av det nutida vetenskapliga samtalet. Vygotskij (1995) betonade att det är den 

delaktighet och de erfarenheter som barnen gör i en social kulturell gemenskap som 

bestämmer utvecklingen i medvetandet. Alla sociala aktiviteter är inte lika viktiga. Det 

är de som har en direkt inverkan på den kognitiva utvecklingen såsom språklig 

kommunikation och dialog mellan barn och vuxna som är det centrala. Det gäller också 

i undervisning, och det har en helt avgörande roll för barnets vidare mentala utveckling 

(Bråten & Hollsten, 1998). Även Jan Thavenius (2002) har uppfattningen att 
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diskussioner och förhandlingar ger stora utvecklingsmöjligheter i fältet skolans kultur, 

lärandets kultur och i de estetiska läroprocesserna.  

 

Ett något annorlunda perspektiv har den brittiska pedagogen Susan Young (2005) som 

betonar att musik i sig har ett stort värde. Hon anser att det är vår förutfattade mening 

om att vissa människor är musikaliska och andra inte som har lett fram till den 

intressanta forskning som finns om spädbarns musikaliska förmågor och potential. 

Däremot tas inte samma musikaliska förmåga tillvara när det gäller den musikaliska 

praktiken för lite större barn. Hon menar att vi borde införa en helt ny typ av 

musikpedagoger – ”early childhood perfomance arts specialist” – som kan engagera 

barn i artistiska arbetsgrupper av samma typ som sker i Reggio Emilia-inspirerad 

pedagogik när det gäller bildkonst. Detta för att öka musikens värde (Young, 2005). 

Marie Bendroth Karlsson (1998) anser också hon att det finns felaktiga föreställningar 

om att konstnärliga förmågor är medfödda. Hon grundar sitt resonemang i Vygotskijs 

aktivitetsteori, som menar att fantasi och kreativitet inte är medfödda talanger utan 

något man formar i sociala samspel. Vidare skriver hon att barns deltagande, eget 

undersökande, eget prövande, förkastande och godkännande av idéer är en förutsättning 

för estetisk verksamhet. Men barnets ”lärlingskap” behöver också en ”mästare”. En 

mästare är en lärare som är medveten om sin roll, och som tillhandahåller material, 

organiserar aktiviteter och har större kunskap och erfarenhet inom det estetiska området 

(Bendroth Karlsson, 1998).  

 

Den amerikanska pedagogen Rekha S. Rajan (2013) har genomfört ett projekt i USA 

om hur man kan få mer barncentrerade musikaktiviteter för mindre barn. Forskning 

visar att barn under senare tid fått sämre sångfärdigheter. Rekha menar att det hänger 

samman med starkt resultatfokus och brist på resurser som har gjort musik till något 

som ska stötta annat lärande och inte till något som är värdefullt i sig. Rekha poängterar 

vikten av att pedagogen ska kunna ta barnens perspektiv, stötta deras egna initiativ och 

använda aktiviteter anpassade efter barnens ålder. Det är också viktigt att fokusera på 

processen istället för resultatet och att låta barnen upptäcka och lära sig. Den mest 

meningsfulla kunskapen ansåg författaren att barnen fick när de hade en personlig 

anknytning till musiken eller texten i musiken. Barnen i studien får träna på att leda och 

utmana de andra barnen, och utvecklar därmed sin förmåga till samarbete. På så sätt får 

barnen både sociala och personliga färdigheter. 

 

Bertil Sundin (1988) talar i sin bok om musikalisk socialisation. Han menar att det är 

viktigt hur ett barn succesivt tillägnar sig musiktradititonen i omgivningen, hur barnet 

växer in i musikkulturer om vad och hur man ska spela och sjunga, i vilka sammanhang 

musik bör förekomma, vad som är fint respektive fult eller billigt. Vidare skriver Sundin 

att musik också kan vara ett medel för allmän socialisation genom att fostra och dana 

karaktären, att skapa gemenskap eller träna samarbetsförmågan. Musik kan alltså vara 

både objekt och medel för socialisation.     

 

Jan Thavenius (2002) har i sin rapport ”Kultur i skolan” ställt frågor till ett antal lärare 

om utbildning och kultur och lärande i skolan. Han undersöker vilka erfarenheter de har, 

och vilken syn på och vilka hinder och möjligheter finns det inom kulturfältet. 

Rapporten uppmärksammade att det finns ett stort antal kvinnor som engagerar sig inom 

fältet för estetisk praktik. Framför allt på lägre stadier, och inom förskolan. Det kan ha 

betydelse för vilka diskurser (sätt att tala om och förstå delar av verkligheten) som 

utvecklas och används inom kultur i skolan. Jon-Joar Björkvold (2009) anser att man i 

utbildningen av lärare måste koppla ihop kunskap och kultur på ett nytt sätt. De 
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praktiska-estetiska ämnena är inte bara lämpliga i ämnesövergripande undervisningen 

utan måste också fördjupas och förstärkas i sig själva. 
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Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur pedagoger på förskolan 

använder sång och musik som lärandeobjekt för att synliggöra ett lärande i musik. 

 

Forskning visar att musik ofta används som metod för att öva kunskaper som 

matematik, språk, sociala färdigheter eller som metod för att barnen ska bli lugna och 

trygga vid måltid, vila eller samling. Samtidigt poängterar flera av de forskare jag läst 

att musiken har ett stort kognitivt värde som kunskap till att lära sig mer om musik.  

 

De huvudsakliga frågeställningarna blir därför: 

 

 Vilken form av kommunikation finns mellan den observerade pedagogen och 

barnen under en musikstund?  

 Används metasamtal som handlar om innehållet i musiken? I så fall hur? 

 Hur ser de intervjuade pedagogerna på sång och musik som lärandeobjekt? 

 Vilka kopplingar kan de intervjuade pedagogerna göra med musikanvändandet 

till läroplanen? 
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Teoretiska perspektiv  
 

Utvecklingspedagogisk teori  
Utvecklingspedagogiken är en ganska ny forskningsbaserad förskolepedagogik, som är 

framsprungen ur en kombination av de utvecklingspsykologiska och 

utvecklingspedagogiska forskningsfälten. Gemensamt för pedagogikerna är att de lyfter 

fram leken i relation till lärandet på förskolan. Skillnaden är att man i ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv strävar efter att förstå i vilken ordning utvecklings-

stegen kommer för att kunna tillhandahålla den bästa undervisningen, medan man i ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv menar att utveckling är något pedagoger driver och 

utmanar genom lärandet. Teorins forskningsintresse ligger i det som vanliga lärare kan 

göra för att barn ska lära sig estetik, inte vad barn skulle ha lärt sig ändå (Pramling 

Samuelsson, 2011). Denna åsikt delas inte av Benderoth Karlsson (1998) och Young 

(2005) som menar att det behövs mer specialutbildade pedagoger i förskolans estetiska 

verksamheter för att ett tydligare lärande kring estetiken ska ske.  

 

I en utvecklingspedagogisk teori är pedagogens roll central. Det är lärarens agerande, 

som genom att rikta barns uppmärksamhet mot ett innehåll som skapar förutsättningar 

för att barnen utvecklar ett specifikt och framväxande estetiskt kunnande (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Det estetiska kunnandet kan pedagogen bidra 

till genom systematisk variation och genom att föra metakognitiva samtal med barnen. 

Utifrån detta utvecklas generativa (att förstå något i grunden) förmågor hos barnen. Med 

denna generativa förmåga kan barnen utveckla kunskaper som inte är begränsade till ett 

visst ämne, utan det skapar lärande individer (Pramling Samuelsson, 2011). Svårigheten 

och utmaningen hos pedagogen ligger i att kunna se vad lärandeobjektet inom de 

estetiska uttrycksområdena kan vara, och att kunna göra det synligt för barnen 

(Pramling Samuelsson, 2011). 

 

I en utvecklingspedagogisk ansats frågar man sig vilka förmågor som barn kan utveckla 

i relation till det tema eller innehåll man arbetar med och pedagogiken blir på så sätt 

mer målmedvetet riktad. Viktigt är också att reflektera lärandet i förhållande till 

innehållet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

 

Pramling Samuelsson (2011) menar att man ofta talar om det lustfyllda lärandet, ett 

lärande där lek och lärande utgör varandras förutsättningar. Som lärare måste man se 

barn som lekande lärande individer och sträva efter att integrera lek och lärande även 

inom de estetiska områdena. Historiskt sett såg man mer barns lärande som en naturlig 

utveckling som skedde under gynnsamma förhållanden. Jag delar uppfattningen att det 

är vi pedagoger som arbetar med barn i förskolan som lägger grunden till det livslånga 

lärandet.  

 

Aktivitetsteori 
Enligt Vygotskijs teori sker lärandet genom erfarenheter. Han kallar det ”aktivitetsteori” 

(Vygotskij & Öberg Lindsten, 1995). Vygotskij anser att pedagogen måste planera och 

underlätta aktiviteter för barnen så att aktiviteterna blir tillgängliga och meningsfulla. 

Det gäller att hitta sådana aktiviteter som motiverar, engagerar och ger barnen 

utmaningar i verksamheten. Att lyssna på sagor, spela musik, eller uttrycka sig i konst 

och drama är effektiva sätt att lära (Smidt & Lindelöf, 2010). Vygtoskij menar att det är 

samarbetet mellan barn och vuxna som är själva kärnan i undervisningsprocessen. Varje 

elev tillför ett personligt bidrag. Istället för en aktivitet som riktas från vuxen till barn 
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handlar det om ett samarbete där man påverkar varandra, och där var och en bidrar 

utifrån sina egna förutsättningar och premisser (Bråten & Hollsten, 1998). 

 

Leif Strandberg (2014) beskriver Vygotskijs tankar kring kunskapsutveckling som 

rörelser som är både utåtriktade och inåtriktade på samma gång. Det är rörelser där 

samtalande och tänkande möts och kämpar i många olika aktiviteter. 

Kunskapsutvecklingen består av yttre och inre fält av tal, från del till helhet och från 

begrepp till mening. Allt för att hålla kunskapsutvecklingen igång. Vygotskij anser att 

barnets samspel med omgivningen är en del av en kulturell och kollektiv gemenskap 

och grunden för individutvecklingen. Han menar också att barnet i samarbete med en 

vuxen eller en mer kompetent kompis kan prestera mer än det kan på egen hand. Och 

det man klarar med hjälp idag, kan man klara själv imorgon (Bråten & Hollsten, 1998).  

 
Gemensamt för dessa två teorier är en kommunikation och ett samarbete mellan barnen 

och de vuxna för att lärande ska ske. För att musiken ska bli ett lärandeobjekt behöver 

pedagogerna på förskolan använda sig av kommunikation och interaktion. Med stöd av 

dessa teorier ska jag söka svar på studiens syfte och de frågeställningar jag presenterade 

ovan. 
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Metod  
 
Här redovisar jag hur min observation och mina intervjuer planerades och genomfördes.  

Metoden jag använder i studien är en observation under en musikstund och kvalitativa 

samtalsintervjuer med pedagoger på några olika förskolor. Förskolorna i 

undersökningen har olika geografiska lägen, och olika pedagogiska inriktningar på sin 

verksamhet. Jag har sett dessa kvalitativa metoder som bra metoder för att undersöka 

om och i så fall hur pedagoger använder sång och musik som lärandeobjekt för att 

synliggöra lärande i musik.  

 

Gunvor Lokken och Frode Sobstad (1995) menar att en kvalitativ analys är inriktad på 

egenskaper hos det man studerar. Vad som är typiskt, vad som är grundläggande och 

vad som skiljer det från andra företeelser. Kvalitativa undersökningar präglas ofta av att 

forskaren inte arrangerar specifika situationer att beforska. Fokus ligger istället på att 

studera fenomenen i sin rätta miljö. Målet vid kvalitativa metoder handlar alltså mer om 

förståelse än förklaring. Vid användandet av kvalitativ intervju är forskaren intresserad 

av att få en djupare förståelse för det som studeras, ofta med ett litet urval av personer 

(Bjørndal & Nilsson, 2005).  

 

Urval och avgränsningar  
Mitt önskemål var att hitta förskolor från olika geografiska lägen i kommunen för att få 

den sociokulturella dimensionen till min studie. Jag hade velat ha förskolor med olika 

pedagogiska inriktningar på verksamheten och med en genusneutral sammansättning på 

personalen. Men verkligheten ser lite annorlunda ut. Jag har upplevt en viss svårighet att 

hitta förskolor som kunnat ställa upp med intervjuer och observationer. Efter att inte fått 

svar på förfrågan via mail så började jag använda mina personliga kontakter och hittade 

på så sätt en förskola som kunde ställa upp med både intervju och observation. För att 

hitta fler förskolor ringde jag och presenterade mig som första kontakt, och skickade 

därefter informationsbrevet. Det blev ett slutligt resultat på en observation och tre 

intervjuer med pedagoger som jobbade på tre olika förskolor.   

 

Observationen 
Metoden för att genomföra observationen var en strukturerad och öppen 

direktobservation för att titta på hur pedagogen kommunicerar och interagerar med 

barnen under en musikstund (Løkken & Søbstad, 1995). Både vuxna och barn visste att 

jag var där för att hälsa på och titta på något, men de visste inte på vad. Jag tog rollen 

som fullständig observatör eller, flugan på väggen – närvarande men ändå obemärkt 

(Esaiasson, 2012).  

 

Genomförande av observationen 
Jag började med en observation under en musikstund på en förskola. Musikstunden 

pågick i cirka 20 minuter och skedde utomhus. Jag tog ett snabbt beslut att inte göra 

någon ljudupptagning eftersom jag satt bra till, där jag både såg och hörde bra, och det 

räckte för att kunna skriva löpande protokoll. Det var 14 barn i åldrarna ett till fem år, 

och tre pedagoger närvarande under musikstunden.  

 

Kvalitativ samtalsintervju  
Direkt efter observationen skulle jag intervjua en av förskollärarna på samma förskola, 

men vi beslutade att skjuta på den intervjun till ett senare tillfälle. En vecka senare 

återkom jag till förskolan för att göra den intervjun. Intervju ett och två skedde på 
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respektive förskolor. Intervju tre skedde i författarens hem. Jag valde att bearbeta det 

insamlade materialet direkt när jag kom hem efter observationen och intervjuerna. Då 

jag enbart förde anteckningar/löpande protokoll under både observationen och intervjun, 

som jag sedan renskrev på datorn direkt, gick den processen väldigt snabbt och bra. 

 

Valet av kvalitativ samtalsintervjumetod har jag gjort för att få en djupare inblick om, 

och kanske hur mina respondenter använder musik som lärandeobjekt på förskolan. Vid 

en samtalsintervjuundersökning handlar det om att fånga människors uppfattning inom 

ett område, och det görs på ett strategiskt urval av svarspersoner, respondenter. Som 

respondent är det svarspersonerna själva och deras tankar som är studieobjekten. 

Därefter kan man se om det finns ett mönster i svaren som ges (Esaiasson, 2012).  

 

Undersökningspersoner 
För att inte röja mina respondenters identitet så kommer jag att kalla alla för ”hen”.  Det 

är nödvändigt eftersom antalet män som arbetar i förskolan är extremt lågt. 

 

 Intervju ett: 50 år, förskollärare med många års erfarenhet av att arbeta i 

barngrupp. Musikerfarenheten är stor, hen behärskar att spela gitarr och sjunger i 

kör. Har en musikutbildning från SMI på 5 hp.  

 

 Intervju två: 45 år, barnskötare med många års erfarenhet av att arbeta i 

barngrupp. Musikerfarenheten är stor, hen behärskar att spela gitarr och sjunger i 

kör. Har två utbildningar i musik: En kurs på SMI 10 hp, och en kurs på 

förskolelyftet på 7,5 hp.  

 

 Intervju tre: 45 år, förkollärare med många års erfarenhet av att arbeta i 

barngrupp men bara fyra år som förkollärare. Hen behärskar inget instrument 

men skulle gärna vilja spela gitarr. Inga estetiska kurser under 

förskollärarutbildningen men har ett intresse för musik och att sjunga.   

 

Etiska överväganden 
Så här har jag tagit hänsyn till den etiska aspekten (Vetenskapsrådet., 2002) vid 

insamlandet av det empiriska materialet vid observationen och intervjuerna:  

 

 Ett informationsbrev skickades ut till alla berörda förskolors chefer. Där fanns 

information om syftet med min undersökning. 

 Föräldrarna fick informationsbrev och kunde avsäga sitt barns medverkan. 

 Jag följer vetenskapsrådets etiska principer och kommer därmed behandla all 

information med sekretess, anonymitet, tystnadsplikt och konfidentiellitet. 

 Allt empiriskt material kommer efter avslutad studie att lämnas in till 

Högskolan i Gävle där det kommer att förvaras på säker plats under två år för 

att därefter förstöras. 

 Medverkan i studien är frivillig och kan närsomhelst avbrytas.  

 

  



 

11 

Resultat och analys 
 

Här redovisar jag resultatet från observationen och intervjuerna Jag har valt några 

nyckelsekvenser från observationen som jag menar kan säga något om de frågor jag är 

inriktad på att besvara. Det är alltså inte en fullständig redogörelse av en observation. 

Nyckelsekvenserna bygger på de kategorier jag funnit i genomgången av litteraturen i 

bakgrunden. Redovisningen av observationen bygger alltså på en analys där olika 

aspekter som har med syfte och frågeställning att göra blir belysta. Jag har lagt in 

underrubriker för att tydliggöra dessa aspekter. 

 

Observationen 
 

(man sjunger inte för att lära sig sjunga utan 

för att t.ex. bli social, glad eller bättre på 

matematik). (Pramling Samuelsson, 2011s.28) 

”sic”  

 

Interaktion 

Under observationen av en musiksamling kunde jag se att den aktiva pedagogen 

interagerade med barnen. Pedagogen började med att stämma gitarren, och plötsligt 

slutade hen och sa: 

 

  – Nu tog batterierna slut. 

 

Pedagogen slutade klinka och börjar stämma gitarren. 

 

Barn 1 och Barn 2: 

 

– Nää, den har ju inga batterier… du luras… fortare… spela fortare.  

 

Pedagogen svarar inte utan fokuserar på att övriga barn skall komma och sätta sig ner i 

samlingsringen. 

  

Vid ett tillfälle under musikstunden frågar ett barn vad det är som sitter på gitarrhalsen, 

pedagogen svarar: 

 

– Det är ett capo som gör så man kan ändra tonläge.  

 

Vygotskij menar att det är samspelet med omgivningen som lägger grunden för 

individens utveckling. Han menar också att barnet i samarbete med en vuxen eller en 

mer kompetent kompis kan prestera mer än det kan på egen hand. Och det man klarar 

med hjälp idag, kan man klara själv imorgon (Bråten & Hollsten, 1998).  

Kommunikativt innehåll 

Kommunikationen under sångsamlingen var fokuserad kring texterna som skulle 

sjungas, och vad bilderna på sångkortet föreställde. Pedagogen frågade: 

 

 – Vad ser ni på bilden? 
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Pedagogen lät ett barn i taget komma fram och välja ett sångkort varpå alla tillsammans 

sjöng den sång som bilden på kortet visade.  

 

En bit in i sångsamlingen läste pedagogen upp en hel text till en av sångerna: 

 

– Där hemma på min gård, där står en gammal Ford, utan hjul osv… 

(pedagogen läste upp hela texten inlevelsefullt) – Nu ska vi sjunga den…  

 

Alla sjunger sången, och ett nytt barn går fram. Pedagogen säger: 

 

– Nu tar vi en ny sång, bä bä vita lamm… (rockvarianten, barnen blev mer 

aktiva och sjöng högre).  

 

– Ställ er upp, vi behöver röra på oss. (började sjunga huvud axlar knä 

och tå, alla gjorde rörelserna snabbare och snabbare).  

 

Musikalisk form 

När åtta sånger var sjungna och lika många barn fått välja sång så var sångsamlingen 

slut. Ingen start eller avslutningssång sjöngs. Musikstunden används primärt för att 

fokusera på motorik och språk, men musiken som lärandeobjekt är inte i centrum. I den 

observation jag gjort kunde jag inte notera förekomsten av metasamtal som handlade 

om musiken. Detta iakttagande går att koppla till Rajans resonemang om att samhällets 

resultatfokus har gjort musik till något som ska stötta annat lärande och inte till något 

som är värdefullt i sig (Rajan, 2013).  

 

Analys/tolkning 
 

Hur kan ovanstående iakttagelser förstås? På vilket sätt kan observationen visa exempel 

på en undervisningsform som har musik som lärandeobjekt och i vilken mån 

förekommer metasamtal? Min utgångspunkt i analysen är att sådana exempel kan visa 

sig i situationer där samspelet är tydligt och har en tydlig pedagogisk avsikt. Likaså 

skulle musik som lärandesamtal kunna visa sig som kommunikationens innehåll – alltså 

det man samtalar om eller på annat sätt riktar uppmärksamheten mot och slutligen 

skulle tecken på att musiken ses som ett lärandeobjekt kunna vara en tydligt medveten 

och genomtänkt musikalisk struktur i aktiviteten.  

Interaktion 

Enligt Vygotskij (1995) är det samspelet mellan barn och vuxen som är själva kärnan i 

undervisningsprocessen. Pramling Samuelsson (2011) lyfter å andra sidan upp leken i 

relation till lärandet på förskolan. En av de viktigaste faktorerna för att lärande ska ske 

är den kommunikation och interaktion som barn blir delaktiga i. Bendroth Karlsson 

(1998) menar att specialist-utbildade pedagoger kommunicerar bättre, vågar visa en 

undersökande attityd och vara öppna för barnens egna idéer. De lärare som var osäkra i 

sin pedagogroll visade en tendens att antingen styra de skapande situationerna för hårt, 

alternativit helt släppa taget om situationen. 

 

 I exemplet under min observation sker ett samspel på det viset att pedagogen ställer 

frågor till barnen. I observationen kunde jag se ett samarbete och en kommunikation 

mellan den vuxna och barnen där pedagogen fokuserar på att öva språk och ha en trevlig 

stund. När läraren planerar vad som ska göras under en musikstund är det viktigt att 
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hela tiden ha i sitt medvetande vilken typ av lärande man vill att barnen ska erfara. 

Därefter kan man rikta uppmärksamheten och metasamtalet åt det hållet, och på så sätt 

synliggöra lärandeobjektet mot innehållet (Pramling Samuelsson, 2011).  

Kommunikativt innehåll 

I början av observationen då pedagogen stämde gitarren hade barnen lite frågor och 

undrade vad hen gjorde. I estetiska situationer är det viktigt att ta vara på barnens 

frågor, genom att ta barnens perspektiv och berätta hur en gitarr fungerar (Rajan, 2013). 

Pedagogen i observationen svarade inte på barnens frågor utan fokuserar på att övriga 

barn skall komma och sätta sig ner i samlingsringen. Rajan (2013) menar att bristen på 

resurser gör att läraren fokuserar mer på resultatet än på själva processen. 

 

Genom att fråga barnen vad de ser på sångkortsbilderna så ger pedagogen barnen 

möjlighet att kommunicera och förmedla upplevelser med hjälp av musiken men inte 

för att utveckla ett kunnande om musik utan för att träna andra färdigheter. Jag tolkar 

det som att pedagogen använde musiken som ett medel för att öva språk, träna 

motoriken och för social samvaro. Det menar Pramling Samuelsson (2011) i sin studie 

av estetik i förskolan, att flertalet förskollärare såg den sociala samvarodimensionen 

som huvudsaklig. Några förskollärare ansåg att glädjen i att få uttrycka sig var det 

viktigaste för barnen, andra ansåg att målet var att träna motoriken eller skaffa sig en 

sångreportear. Vidare kunde författarna till den studien konstatera att det dominerande 

synsättet vid estetik som medel var att barnen skulle lära sig något annat. Ur ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv är pedagogens roll central. Det är pedagogens 

kommunikation och agerande som riktar barns uppmärksamhet mot ett innehåll som 

skapar förutsättningar för att barnen utvecklar ett specifikt och framväxande estetiskt 

kunnande (Pramling Samuelsson, 2011). 

Musikalisk form 

Forskning säger att det är viktigt att stötta barnens egna initiativ till att söka kunskap. 

När barnen frågar vad som sitter på gitarrhalsen svarar pedagogen att det är ett capo, 

och att capot är till för att ändra tonläge, men förklarar inte vad tonläge är. Ett sätt att ta 

barnens perspektiv hade kunnat vara att visa på gitarren vad som är högt, respektive lågt 

tonläge för att på så sätt synliggöra ett lärande kring musiken.  

 

Det jag såg att pedagogen gjorde i observationen ligger helt i linje med läroplanens krav 

att använda musik som metod att öva andra färdigheter än musik. Enligt läroplanen ska 

arbetslaget ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och förmedla 

upplevelser och erfarenheter med hjälp av estetiska och andra uttrycksformer (Lpfö98, 

rev 2010). Pramling Samuelsson (2011) anser att svårigheten och utmaningen hos 

pedagogen ligger i att se vad lärandeobjektet inom de estetiska uttrycksområdena kan 

vara, och hur man kan göra musiken som lärandeobjekt synligt för barnen. 

 

 

 

Intervjuer 
– En kollega tar ibland fram gitarren när det 

är lite stirrigt och då kommer barnen. 
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Pedagogernas syn på sång och musik som lärandeobjekt 

Respondenten i intervju ett använder musik regelbundet varje dag före maten och på 

storsångsamling en gång i veckan De har rytmik en gång i veckan med alla barn. Då 

handlar det mest om att klappa rytmer till musiken och övar att räkna gå-steg. På frågan 

om musik som lärandeobjekt så svarar pedagogen: 

 

– De är jätteduktiga på att lära sig texter och melodier. Det är mest en 

social fostran. Man lär sig tillsammans, Kalle kan t.ex. inte sjunga så fort, 

då måste han öva på det. Det är en fostran, en social träning.  

 

Vygotskij (1995) menar att det är genom den delaktighet och erfarenheter som barnen 

gör i en social kulturell gemenskap som barnens kognitiva utveckling bestäms. Här kan 

vi se att pedagogen ser musiken som ett medel att öva språk och det sociala samspelet. 

 

Respondenten i intervju två använder sång, musik, dans och rytmik vid dagliga 

samlingar och vid storsångsamlingar en gång i veckan. Tidigare på en annan förskola 

använde hen musik mycket mer som lärandeobjekt än nu. Då fokuserade hen på språk, 

matematik, not-lära, trummor, klassisk musik, hiphop och att öva rumsuppfattning. 

Detta beror enligt respondenten lite på vad förskolan satsar på, men också vad övriga 

kollegor vill göra: 

 

– Barnen lär sig mycket om språk, matematik, att samspela med andra 

och att visa uppmärksamhet, t ex att följa en som leder. Barnen vet mycket 

väl att i en orkester så behövs en dirigent som leder musikerna.  

 

Den här respondenten ser på musiken som lärandeobjekt för att öva andra kunskaper.  

Hen talar också om ledarskap. Rajan (2013) beskriver vikten av att låta barn öva på att 

leda och utmana de andra barnen och utvecklar på så sätt samarbetsförmågan och får 

både sociala och personliga färdigheter.  

 

Respondenten i intervju tre använder sång vid samlingen före lunch varje dag. Rytmik 

har man en gång i veckan och storsångsamling en gång i veckan. Förskolan har köpt in 

nya rytminstrument så dessa används både organiserat och spontant. Den här 

respondenten har inga estetiska kurser i sin utbildning och svarar på frågan om musik 

som lärandeobjekt: 

 

– Musik är roligt och sången är viktig för att lära sig olika musikstilar. 

Det har en gruppstärkande effekt och tränar sammarbete. Det är ju 

mycket rörelseträning också, och så har vi Ipads som de får skapa egen 

musik på.  

 

Även här talar pedagogen i första hand om musiken som en social träning, men hen 

talar också om att musik är roligt. I forskningen talar man ofta om det lustfyllda 

lärandet, ett lärande där lek och lärande utgör varandras förutsättningar. Som lärare 

måste man se barn som lekande lärande individer och sträva efter att integrera lek och 

lärande även inom de estetiska områdena (Pramling Samuelsson, 2011). 

Metasamtal om innehållet i musiken  

På frågan om metasamtal förekommer vid musiksituationer svarar Respondent ett: 

 

(Tänker en stund) – Nej det gör det inte… Jag har ju småbarn…  
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Respondenten anser inte att det förekommer något samtal kring musiken i sig eftersom 

barnen hen arbetar med är så små: 

 

– Jag jobbar ju med de mindre barnen så vi har sångsamling varje dag 

före maten. Då sitter de på sina stolar. Tidigare satt vi på golvet men de 

ville inte sitta still så nu sitter vi på stolarna, och det tycker vi fungerar 

bra. Sen blir det spontansång också och jag sjunger ofta vid skötbordet. 

 

Hen poängterar att musik är en social fostran, och att det ska vara roligt att sjunga 

tillsammans. Pramling Samuelsson (2011) skriver att de yngre barnen behöver ha en 

pedagog som ser möjliga lärandeobjekt i arbetet för att de ska komma till sin rätt som 

kunniga. Även Still (2011) anser att de yngsta barnen ska ges möjlighet att genom 

handling visa hur de tänker och gör. Det gäller att ställa frågor, fastän man inte kan få 

något svar.  

 

På frågan om metasamtal svarar Respondent två:  

 

– Ja, vi pratar mycket om språk, förståelse för vissa ord, t.ex. vad är en 

helgdagsrock? Sen pratar vi om samspel, att följa musiken, känna puls 

och rytm. Det pratar vi om under själva musiken. Sen har vi ofta en 

reflektion efteråt, då barnen får tycka till om musikstunden.  

 

Här kan vi se att pedagogen lyfter fram metasamtalet för att synliggöra lärande i musik. 

Här är pedagogens roll central. Pramling Samuelsson menar att det är pedagogens 

agerande, som genom att rikta barns uppmärksamhet mot det innehåll som skapar 

förutsättningar för att barnen utvecklar ett specifikt och framväxande estetiskt 

kunnande. Metasamtalet lyfter också fram barnets tankar. I den utvecklingspedagogiska 

ansats som Pramling Samuelsson företräder frågar man sig vilka förmågor som barn kan 

utveckla i relation till det tema eller innehåll man arbetar med och pedagogiken blir på 

så sätt mer målmedvetet riktad. Viktigt är också att reflektera lärandet i förhållande till 

innehållet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). 

 

På frågan om metasamtal förekommer svarar Respondent tre:  

 

– Jag försöker säga till barnen att lyssna på instrumenten, 

uppmärksamma ljudet, hur de låter och lyssna till takten. Men, inte så 

jättemycket, det går säkert att prata mer… Det som sägs sker under 

musikstunden.  

 

Att metasamtal förekommer är ingen självklarhet. Pedagogen har ett stort ansvar, 

eftersom det är lärarens uppgift att leda eller utmana barnen för att tänka om det 

lärandeobjekt och innehåll som finns i läroplanen (Pramling Samuelsson, 2011). 

Musikens koppling till läroplanen 

Att estetiska ämnen ska användas både som metod och innehåll står i läroplanen men 

hur ser egentligen pedagogerna som arbetar på förskolan på den vetskapen?  

 

Respondent ett besvarar frågan om vad det viktigaste barnet lär sig under en musikstund 

med att:  
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-  Det är glädjen att göra något tillsammans, att röra sig tillsammans, 

det ska vara roligt. Det står i läroplanen att det ska vara lustfyllt. Det 

står ju att vi ska bearbeta det vi lär oss genom olika estetiska 

uttrycksformer som drama, musik.  

 

Här ges en explicit referens till läroplanen, om att hitta aktiviteter som är roliga och ger 

utmaningar. Enligt Vygotskijs aktivitetsteori (1998) sker lärandet genom erfarenheter. 

Han anser att pedagogen måste planera och underlätta aktiviteter för barnen så att 

aktiviteterna blir tillgängliga och meningsfulla. Det gäller att hitta sådana aktiviteter 

som motiverar, engagerar och ger barnen utmaningar i verksamheten. Att lyssna på 

sagor, spela musik, eller uttrycka sig i konst och drama är effektiva sätt att lära (Smidt 

& Lindelöf, 2010).  

 

Respondent två svarar att det viktigaste är att känna glädje och ha en positiv stund:  

 

- Vi har scener inomhus där barnen leker mycket och uppträder i sång 

och dans. De gör egna mikrofoner och sen uppträder de. Utomhus så är 

det lite årstidsbundet tycker jag, den varma årstiden blir det mer sång och 

rörelselekar utomhus. Då kan vi också ha bandspelare med musik på. 

 

De har mycket spontana musikaktiviteter på förskolan och det är tydligt att 

respondenten ser de estetiska uttrycksmedlen som ett viktigt inslag i verksamheten. Här 

kan vi också se exempel på det som Holmberg (2014) beskriver när han säger att det 

finns en inneboende syn på musikens ”goda effekter”, men att det påverkas utifrån 

pedagogernas yrkeserfarenhet och traditioner. 

 

Respondent tre har ingen estetisk kurs i sin utbildning och på frågan vad som är 

viktigaste lärdomen barnen gör under musikstunder svarar hen: 

 

- Barnen får sitta ned och få en lugn stund och övar koncentrationen. Det 

övar gruppkänslan och lära sig sånger. Med instrument blir det tillfälle att 

öva på att ta hänsyn och turtagning. Det blir helt klart mer sång och 

musik om man har utbildning. Jag har ju ingen estetisk utbildning men 

gillar ju att sjunga och vill lära mig spela gitarr.  

 

Den här pedagogen ser musiken som en social övning. Hen vet inte vilken utbildning 

som kollegor har i musik, men två kollegor kan spela instrument. Det kan räcka med 

intresse för musik men det behövs utbildning om man ska kunna öva på andra saker än 

det som vi övar på anser respondenten. Young (2005) menar att musik i sig har ett stort 

värde, hon anser att det finns förutfattade meningar att vissa barn (och vuxna) är 

musikaliska och andra inte och att det leder till att vi inte använder våra kompetenser 

fullt ut. I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv handlar det om att hjälpa barn att lära 

sig, och ta tillvara den kompetens som vanlig lärare har, utan att vara speciallärare inom 

estetiken (Pramling Samuelsson, 2011). Bendroth Karlsson (1998) har en annan åsikt 

och hon anser att lärarens pedagogiska förhållningssätt utgår från den personliga 

säkerheten att behärska sitt ämne. Det påverkar sättet att vägleda barnen, och samtidigt 

låta barnen vara fria i en estetisk process (Bendroth Karlsson, 1998).   
 

På frågan om det förekommer spontana musikaktiviteter svarar respondent tre: 
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- Barnen sätter ofta på cd-spelaren och då blir det dansstopp. Vid 

samlingarna initierar barnen till att börja innan alla kommit på plats, då 

sitter de och sjunger startsången själva… Vi tar gärna ner 

rytmikinstrumenten på barnens initiativ och försöker vara väldigt 

tillåtande. Som avslutning säger hen; -”En kollega tar ibland fram 

gitarren när det är lite stirrigt och då kommer barnen”. 

 

Även den här respondenten anser att musiken är ett viktigt inslag i verksamheten. Hen 

tar barnens perspektiv och integrerar lek med lärandet. Pramling Samuelsson (2011) 

anser att som lärare måste man se barn som lekande lärande individer och sträva efter 

att integrera lek och lärande även inom de estetiska områdena.  
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Diskussion  
 

Här diskuterar och analyserar jag resultatet kopplat till problem, resultat och 

frågeställningar. 

 

Studiens syfte var att undersöka om och hur pedagoger på förskolan använder sång och 

musik som lärandeobjekt för att lära sig något om musik, eller om pedagogerna kopplar 

musikanvändandet till andra syften? Jag avsåg också att undersöka vilken typ av 

kommunikation som fanns mellan en pedagog och barnen under en musikstund. En 

huvudfråga var att se om det förekommer metasamtal? 

  

I studien har jag sett att pedagogerna på de tre berörda förskolorna använder sång och 

musik i den dagliga verksamheten. De anser att sång och musik är viktiga aktiviteter 

både som spontana initiativ från barnen och som planerade återkommande aktiviteter 

för hela barngruppen genom storsångsamlingar och rytmikövningar. Det som 

pedagogerna lyfter fram som den viktigaste aspekten är att musik ska vara roligt och 

lustfyllt. Alla pedagoger som jag intervjuat ser musiken som ett lärandeobjekt, men min 

tolkning är att bara en av pedagogerna kopplar lärandet till att barnen ska lära sig något 

om musiken i sig. Istället använder de musiken för att stärka andra typer av lärande. En 

av pedagogerna ansåg att barnen är för små för att lära sig något om musik, vilken kan 

vara en orsak till detta. En annan orsak kan vara att pedagogerna inte har kunskaperna 

om hur man kan göra för att synliggöra musiken som lärandeobjekt. Utbildning gör, 

enligt Bendroth Karlsson (1998), att pedagogen kommunicerar bättre, vågar visa en 

undersökande attityd och vara öppna för barnens egna idéer, vilket är viktigt för lärande 

inom estetisk verksamhet. 

  

Ytterligare en orsak till att pedagoger i förskolan inte använder musik som 

lärandeobjekt till att lära sig om musiken i sig kan vara att de inte anser att det är viktigt 

med musik som lärandeobjekt. Jag ställde ingen fråga om det, utan min fråga var ställd 

för att ta reda på vad som var det viktigaste barnen lärde sig under musikanvändandet. 

På den frågan svarade alla pedagoger att det var glädjen i att sjunga och uttrycka sig 

som var det viktigaste. I en framtida studie vore det mycket intressant att fråga om 

pedagogerna anser att musik och andra estetiska uttryck är viktiga för barnen att lära sig 

något om.  

  

Med stöd av forskning och utifrån min egen erfarenhet av att använda musik i 

barngrupp, bedömer jag det som att de intervjuade/observerade pedagogerna på ett 

tydligare sätt skulle kunna använda sig av barnens frågor för att lyfta lärandet i musik. 

Det skulle kräva ett mer nyanserat sätt att kommunicera än vad som kom fram i 

intervjuerna och i observationen. Genom att ställa korta frågor och genom att rikta 

barnens uppmärksamhet på det man hör i musiken hade pedagogerna på ett enkelt sätt 

kunnat tydliggöra ett lärande, som till exempel: Vad hör ni i musiken? Låter det högt 

eller lågt det ni hör? Vilka instrument kan ni höra i det här musikstycket? Man kan 

tillsammans med barnen klappa takten och röra sig till rytmen. Det viktigaste för 

lärandet är att pedagogen ställer frågor och riktar uppmärksamheten kring det som 

händer vid aktiviteten, och använder metasamtal som handlar om musik. Jag ser ingen 

motsättning i att musikanvändandet kan vara både lustfyllt och fylld av kunskap kring 

musiken i sig. 

 

Det empiriska underlaget är på grund av uppsatsens omfång litet, men det är ändå 

intressant att se det stora intresse pedagogerna visade för att lyfta den estetiska 
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verksamheten på förskolorna. I min studie kunde jag se att pedagogerna på förskolan 

använder sång och musik i stor utsträckning för att främja andra kunskaper än inom 

musik. Resultaten i min studie ligger helt i linje med den forskning jag studerat kring att 

använda musik som lärandeobjekt. I Pramling Samuelssons forskningsstudie framkom 

att de intervjuade lärarna hade det dominerade synsättet att se estetik som medel för att 

öva andra förmågor (Pramling Samuelsson, 2011). 

 

Är det rimligt att det i läroplanen står att musiken ska användas både som metod att lära 

sig andra saker och som innehåll att lära sig mer om musik?  I den praktik jag studerat 

kunde jag se att pedagogerna hade svårt att leva upp till dessa dubbla syften. Pramling 

Samuelsson (2011) har i sin studie upplevt att de estetiska praktikerna i förskolan oftast 

blir mer metod än innehåll, eller till och med metod utan innehåll då de upplever att 

metasamtalet saknas i de estetiska verksamheterna. Fokus hos pedagogerna ligger ofta 

på själva genomförandet istället för att lyfta fram vad, hur och varför man har en 

aktivitet. Jag menar att det är viktigt att synliggöra musikens betydelse, både i forskning 

och i praktiken till exempel genom utbildning och genom samtal. På så sätt kan man 

visa att musik som lärandeobjekt inte behöver vara så komplicerat.  

 

Ibland har jag fått frågan om varför det är viktigt att lära sig om musik, och räcker det 

inte att man övar texter och lär sig sjunga. Då brukar jag svara att musiken finns runt 

oss hela tiden vare sig vi tycker om den eller inte. Musik som ämne är ett betygsatt 

skolämne senare i grundskolan, och ju tidigare barnen kommer i kontakt med grunderna 

till ett ämne, desto större är chansen att det väcks ett intresse som ökar möjligheten till 

ett livslångt lärande.    

 

Sammanfattning 
 

Syftet med min studie var att undersöka om och hur pedagoger på förskolan använder 

sång och musik som lärandeobjekt. Min huvudsakliga frågeställning handlade om 

vilken kommunikation som finns mellan pedagoger och barn under sång och 

musikutövande och förekommer metasamtal som handlar om musik? 

 

För att analysera och tolka mitt empiriska material har jag använt det 

utvecklingspedagogiska perspektiv som Pramling Samuelsson (2011) formulerat, och 

Vygotskijs (1995) aktivitetsteori. Genom att tolka och analysera tre intervjuer och en 

observation har jag sett att intresset att använda musik på förskolorna är stort. 

Gemensamt för pedagogernas åsikter i mitt empiriska material är att de anser att musik 

ska vara något rofullt och lustfyllt. Gemensamt är också att de använder musiken för att 

öva på något annat än just musik. För att den estetiska verksamheten inte bara ska vara 

något som är roligt, eller användas som en metod att öva andra ämnen, så behövs det 

mer kunskap kring hur pedagoger kan göra musiken till lärandeobjekt. Den studien jag 

har genomfört antyder, i linje med annan forskning, att det behövs mer kunskap om hur 

kommunikation och interaktion kring hur de estetiska verksamheterna kan utveckla ett 

lärande. Viss forskning belyser vikten av att anlita specialistutbildade pedagoger för de 

estetiska verksamheterna, medan annan forskning menar att den ”vanliga” läraren ska 

ha kompetens som är tillräcklig för att lyfta de estetiska uttrycken, om estetiska kurser 

ingår i kursplanen på lärarutbildningen. De estetiska kurserna på lärarutbildningen 

behöver lyfta att musik kan och bör användas som metod till andra kunskaper, men 

också som innehåll att lära sig mer om musik, och att det kan vara lustfyllt.    
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Förslag på framtida forskning 
 

I och med att lärarutbildningen ständigt förändras, och då estetiska kurser inte var ett 

obligatoriskt ämne på min lärarutbildning, ser jag en fara med att musikanvändandet 

kan komma att minska i betydelse på förskolan.   

 

Mer kunskap behövs för att belysa hur musik i förskolan kan användas i praktiken. 

Därför ser jag ett behov av fler praktiknära studier, som studerar samspelet mellan barn 

och pedagoger i den dagliga estetiska verksamheten. Studier av den här typen är väldigt 

arbetskrävande och kan därför inte omfatta mer än ett begränsat antal pedagoger och 

barn. För att öka vår kunskap om barns lärande i de estetiska ämnena behövs därför 

många studier av det här slaget.  
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Bilagor: 
 

Missivbrev angående intervju 

 

Informationsbrev till dig som förskollärare/pedagog    

 

Hej,  

Jag är en student från Gävle Högskola, förskollärarutbildningen, som skall skriva mitt 

examensarbete i ämnet musik i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på hur några 

olika förskolor använder sång och musik i förskoleverksamheten.  

 

Vill du delta i min studie om hur sång och musik i förskolan kan bidra till barns 

utveckling och lärande? Studien kommer att fokusera på kvalitativa intervjuer av 

förskollärare eller annan pedagog i förskolan. Din medverkan i studien är frivillig och 

kan närsomhelst avbrytas men är mycket betydelsefull för mig. Dina kunskaper och 

erfarenheter kan bidra till att lyfta fram musikaktiviteter i förskolan utifrån den nya 

läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010)    

 

Intervjun tar ca 30 minuter och kommer att ske på en plats som Du finner bäst lämpad 

(på din förskola går bra). Tiden kommer vi överens om på telefon.    

Jag följer givetvis vetenskapsrådets etiska principer och kommer därmed behandla all 

information med sekretess, anonymitet, tystnadsplikt och konfidentiellitet. Allt 

empiriskt material kommer efter avslutad studie att lämnas in till Högskolan i Gävle där 

det kommer att förvaras på säker plats under två år för att därefter förstöras. 

Jag kommer kontakta Dig för att komma överens om en lämplig tid för intervjuen. 

Tack på förhand! 

 

Vid frågor går det bra att kontakta mig Maria Lundell, eller min handledare på Gävle 

Högskola Maria Andren. 

 

Maria Lundell xxxxxxxx 

Mail: plp07mll@student.hig.se 

 

Handledare vid Högskolan i Gävle:  

Maria Andren 

Mail: maria.andren@hig.se   

 

 

Missivbrev angående observation  

    

 

Hej,  

Jag är en student från Gävle Högskola, förskollärarutbildningen, som skall skriva mitt 

examensarbete i ämnet musik i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på hur några 

olika förskolor använder sång och musik i förskoleverksamheten.  

 

Vill ni delta i min studie om hur sång och musik i förskolan kan bidra till barns 

utveckling och lärande? Studien kommer att fokusera på kvalitativa intervjuer av 

förskollärare eller andra pedagoger i förskolan. För att göra en ytterligare fördjupning i 

ämnet skulle jag vilja göra en observation vid ett musiktillfälle på Er förskola. Vid detta 

tillfälle vill jag observera med hjälp av anteckningar och eventuellt ljudupptagning. 



 

24 

Er medverkan i studien är frivillig och kan närsomhelst avbrytas men är mycket 

betydelsefull för mig. Era kunskaper och erfarenheter kan bidra till att lyfta fram 

musikaktiviteter i förskolan utifrån den nya läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010)    

Intervjun tar ca 30 minuter och kommer att ske på en plats som Ni finner bäst lämpad 

(på förskolan går bra). Observationstillfället och tiden för intervjun kommer vi överens 

om på telefon.    

 

Jag följer givetvis vetenskapsrådets etiska principer och kommer därmed behandla all 

information med sekretess, anonymitet, tystnadsplikt och konfidentiellitet. Allt 

empiriskt material kommer efter avslutad studie att lämnas in till Högskolan i Gävle där 

det kommer att förvaras på säker plats under två år för att därefter förstöras. 

Jag kommer kontakta Er för att komma överens om en lämplig tid för intervjun och 

eventuellt observationen. 

 

Tack på förhand!  

 

Vid frågor går det bra att kontakta mig Maria Lundell, eller min handledare på Gävle 

Högskola, Maria Andren. 

 

Maria Lundell xxxxxxx  mail: plp07mll@student.hig.se   

Handledare Högskolan i Gävle: 

Maria Andren  mail: maria.andren@hig.se 

 

 

Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till förskollärare eller annan pedagog på förskolan 

Öppna frågor om hur du tänker kring musik och sång på din förskola. (Jag tänker 

anteckna och ev. spela in intervjun om det går bra, annars blir det bara anteckningar) 

 

• Hur ser musik eller sångutövandet ut på er förskola? ( Hur ofta, hur länge, 

var sker det någonstans) 

 

• Förekommer det samtal kring musiken under själva musikutövandet 

(metasamtal)? I så fall var sker det samtalet, och när? 

 

• Hur ser du på musiken i sig som lärandeobjekt? (lär sig barnet något om 

musik, eller lär de sig något annat) 

 

• Vad är det viktigaste barnen lär sig/tar med sig under en musikstund, anser 

du? 

 

• Förekommer det spontana musikaktiviteter på förskolan? (under fri lek, 

utomhus eller på andra initiativ av barn eller vuxna) 

 

• Hur ser du på pedagogens bakgrund/kompetens, och hur kan den påverka 

användningen av musik? Vet du om de som är mest aktiva har särskild 

utbildning, eller kan det räcka med enbart intresse för musik? 

 

• Något annat du vill lägga till angående musik på din förskola? 

 


