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Sammanfattning  
 

Musiksamling är ett vanligt inslag i förskolans verksamhet och i läroplanen (Lpfö, 98) 

betonas att barn ska uppmuntras till skapande genom olika uttrycksformer, till exempel 

genom musik. Enligt Lpfö 98 ska också verksamheten utgå från barnens intressen samt 

att lärandet hos barn måste baseras på vuxnas och barns samspel med varandra. Syftet 

med detta examensarbete är undersöka hur musiksamlingar genomförs på 

förskoleavdelningar med fokus på samspelet mellan deltagarna. Studien utgick ifrån 

intervjuer med förskollärare samt observationer med barn och förskollärare under 

musiksamlingar. Studiens resultat visar att det genomfördes olika aktiviteter på 

musiksamlingar. Aktiviteterna innehöll musik med sång och gitarr, rörelselekar och rim 

ramsor och teater. Samspelet förändrades beroende på vilken aktivitet som 

genomfördes. Vid musiksamling med gitarr och sång fanns ett sämre samspel mellan 

förskollärare och barn än i aktiviteter som präglades av rim, ramsor och teater. 

Slutsatsen visar att om ett gott samspel ska råda mellan förskolläraren som leder 

tillsammans med barnen, måste ett tydligt samspel råda mellan förskollärarna i 

musiksamlingen. Den brist på engagemang som visar sig bland förskollärare att leda en 

musiksamling kan istället vara en signal på ren osäkerhet.  
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1. Inledning 
 

Idag utgår förskolan i Sverige från 2010 års reviderade läroplan (Lpfö, 98) som tydligt 

beskriver att barn ska uppmuntras till skapande genom olika uttrycksformer, till 

exempel genom musik. Detta ska stimulera och främja barns utveckling och lärande. 

Enligt Lpfö 98 ska verksamheten utgå från barnens intressen samt att lärandet hos barn 

måste baseras på vuxnas och barns samspel med varandra. I läroplanen betonas också 

att förskolan skall sträva efter att alla barn ska utveckla sin skapande förmåga. Bland 

annat innebär detta att barn ska kunna förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer. Som till exempel inom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och 

drama (Lpfö 98). I Sverige är musik ett vanligt förekommande inslag i förskolans 

verksamhet och används på olika sätt (Holmberg, 2014). Utifrån mina egna erfarenheter 

ser jag att musiken i förskolan genomförs på många olika sätt och med olika syften som 

både används för att lära barnen musik men också för att underhålla. Historiskt sett har 

musik haft en viktig funktion ända sedan slutet av 1800-talet. Musik användes först och 

främst för att underhålla i samband med bland annat högtider. Musik användes för att 

stimulera barnens lek samt att musiken blev ett tydligt inslag för att utveckla 

rörelselekar (Holmberg, 2014). Idag så uppmuntras barnen till att själva skapa musik i 

förskolan, men musiksamlingen är också en stund för att lära barnen språk, motorik och 

socialisation med andra barn och vuxna. Musiken som ämne hamnar ibland i skuggan 

av att det istället används som verktyg för att lära ut något annat ämne (Asplund, 

Pramling och Pramling Samuelson, 2008).  

 

Med andra ord upplevs syftet med musik i förskolan som ganska subjektiv där 

tolkningar av vad musik i förskolan handlar om skiljer sig. Förskollärare har alltså olika 

syn på vad musiken i förskolan spelar för roll i verksamheten. Är den ett underhållande 

verktyg eller är musiken ett verktyg för att lära ut andra ämnen? Den naturliga 

följdfrågan blir då hur används musik rent praktiskt i dagens förskola. Musik är ett brett 

begrepp och för att få någon vetskap i hur musik används måste ämnet preciseras. I 

denna studie har jag alltså valt att fokusera på hur en musiksamling genomförs på en 

förskola med fokus på samspelet mellan deltagarna. Förutom att ta reda på hur en 

musiksamling genomförs har jag valt att lägga fokus på samspelet mellan deltagarna i 

samlingarna, då detta kan ge mer information kring varför en musiksamling ser ut som 

den gör med fokus på genomförandet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det tycks inte finnas omfattande forskning om vilka aktiviteter som förskollärare 

använder sig av i en musiksamling, och hur samspelet mellan deltagarna ser ut i 

aktiviteterna.  Därför hoppas jag att min undersökning kan lyfta fram kunskap som 

belyser detta. Musiksamling tycks vara en vanlig aktivitet på förskolan i Sverige 

(Holmberg, 2012). Av den anledningen har jag valt att fokusera på vilka aktiviteter 

förskolläraren använder sig utav i en musiksamling på förskolan och hur förskollärare 

samspelar med deltagarna. Detta leder till syfte och frågeställningar till denna 

undersökning. 
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Syftet med denna studie är att undersöka hur musiksamlingar genomförs på 

förskoleavdelningar med fokus på samspelet mellan deltagarna.  

 

Mina två övergripande frågeställningar är: 

Vilka aktiviteter utförs under en musiksamling? 

Hur ser samspelet ut mellan deltagarna under en musiksamling? 

 

1.3 Disposition 
Detta examensarbete består av 6 kapitel och inleds med Inledning som bland annat 

beskriver arbetets studieobjekt musiksamlingar i förskolan och förankrar detta till 

läroplanen och följs av arbetets syfte och frågeställningar. I kapitel två, Litteratur och 

tidigare forskning presenteras litteratur och tidigare forskning som behandlar Samling i 

förskolan, Musiksamling i förskolan och till sist presenteras Musik och barns musikalitet 

som preciserar begreppet ”musik” och sätter det i en förskolekontext, samt barns 

musikalitet, om hur barn utvecklar sin musikaliska förmåga i och utanför förskolan. I 

kapitel tre presenteras val av metod, urval, forskningsetiska överväganden och 

teoretiska perspektiv.   

 

I kapitel fyra följer Resultat som är strukturerat efter de övergripande 

frågeställningarna: vilka aktiviteter utförs under en musiksamling och hur ser samspelet 

ut mellan deltagarna under en musiksamling? Kapitlet avslutas med en 

resultatsammanfattning. I Kapitel 5, Diskussion, tar jag upp mitt huvudresultat och 

förankrar detta till tidigare forskning och mina valda teoretiska perspektiv. Detta är 

uppdelat i två underkategorier. Examensarbetet avslutas med Slutsatser där jag 

utvecklar diskussionen med att lyfta synen förskollärare har på sig själv kring att 

bedriva en musiksamling.  
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2. Litteratur och tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras det forskningsfält som jag lutar mig mot i denna studie. 

Denna forskning ligger till grund för mitt syfte och är uppdelat i tre avsnitt: Samling i 

förskolan, Musiksamling i förskolan och till sist Musik och barns musikalitet.  

Samling i förskolan är det inledande avsnittet som belyser samlingens roll i förskolan. 

Därefter följer Musiksamling i förskolan som beskriver musiken i samlingen ur ett 

nationellt och internationellt perspektiv. Det sista avsnittet Musik och barns musikalitet 

är uppdelad i två underrubriker som lyfter begreppet musik och sist barns musikaliska 

utveckling som belyser barns förmåga att uppfatta musik genom deras utveckling av 

musikalitet.  

 

2.1 Samling i förskolan 
Enligt Olofsson (2010) återfinns de historiska rötterna för samling i förskolan hos den 

tyske pedagogen och grundaren till barnträdgårdarna, Friedrich Fröbels (1782 – 1852) 

pedagogik. Samlingens form består utav en cirkel och med ett innehåll som inkluderade 

bland annat natur, årstider och rytmik. Olofsson (2010) menar att denna struktur 

fortfarande finns kvar i dagens förskoleverksamhet. Samlingen är den mest organiserade 

och strukturerade aktiviteten i nordiska förskolor. Olofsson hävdar vidare att dessa 

aktiviteter bygger på en stark rituell funktion. Exempel på tydliga inslag i samlingens 

struktur är bland annat att lära barnen att våga tala inför hela gruppen, kunna sitta still 

och lära sig att lyssna på sina vänner. Vanligt förekommande inslag i samlingen är även 

upprop, diskussioner om vädret, rörelser, datum och sånger. Vidare förklarar Olofsson 

hur dagens förhållningsätt kring den syn vi har på barnen i förskolan istället bygger på 

barns perspektiv. Fokus ligger på barns samspel med varandra i samlingen med 

delaktighet och inflytande. Det handlar idag om att ta tillvara på barns intressen och 

kompetenser i stället för att fokus ska ligga på barnens brister. Författaren vill dock 

understryka att även om skillnaden på barnperspektivet har förändrats så har samlingen 

som företeelse i förskolans verksamhet stannat kvar i samma mönster sedan 1940- talet 

(Olofsson, 2010).  

 

Eriksson (2013) beskriver samlingen som en tydlig ring med deltagare. Ringen som 

form utgör en trygg plats för möten. Ringen skapar utrymme för barnen att utveckla sin 

fantasi och tillsammans genom samspel, utvecklas en spännande plats där alla sinnen 

utnyttjas. Vidare menar Eriksson att genom samlingen skapas möjligheter till 

upplevelser, diskussion, samspel och kommunikation. Hammershøj (1997) utvecklar 

detta och menar att ringen som form i en samling är viktig då ringen som egenskap 

tillfälligt ”tar bort” en större del av rummet, alltså den del som befinner sig bakom 

ryggen. Resultatet blir att alla fokuserar istället på vad som finns inuti ringen. Detta gör 

att alla barn och förskollärare kan ha ögonkontakt med varandra och turas om att få vara 

i mitten av ringen. Eftersom ringen tillåter att alla kan se den i mitten, skapas tillfället 

att få vara i centrum och få uppmärksamhet. Enligt författaren så mår alla barn bra av att 

få allas uppmärksamhet till och från. Detta stärker, enligt Hammershøj (1997), barns 

självförtroende och att individen blir medveten om sin identitet. Av detta ändamål så är 

enligt författaren ringen en optimal aktivitet i förskolan.        
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2.2 Musiksamling i förskolan 
Samlingen, som tidigare nämnts, är en aktivitet i förskolan som ofta har sånger som 

innehåll (Olofsson, 2010). Ehrlin (2015) beskriver konkret en typisk musiksamling i 

förskolan i Sverige som en gemensam sak som ofta sker på morgonen på alla 

avdelningar. Samlingen består oftast av en ring där alla hälsas välkomna och sjunger 

sånger som bland annat visan God morgon. Förskollärare och barn räknar högt 

tillsammans om hur många barn som är närvarar i samlingen och sjunger därefter ofta 

flera sånger tillsammans med rörelser. En förskollärare leder samlingen och kombinerar 

sång med aktiviteter där alla får prova olika rytminstrument. Utöver denna typiska 

musiksamling erbjuds barn andra musiksamlingar med rörelse och musik i fokus. Dessa 

samlingar består ofta av en gedigen repertoar med sånger och rörelselekar som har 

tydlig förankring i den svenska musikförskolekulturen. Detta kombineras ofta med 

annan typ av världsmusik som spelas på skiva som inte tidigare varit av tradition i den 

svenska förskolan (Ehrlin, 2015). Ehrlin & Wallerstedt (2014) gjorde en observations- 

och intervjustudie på en förskola i Sverige och fann att barn oftast sitter tillsammans 

med en förskollärare i musiksamlingen där hen styr aktiviteten i musiksamlingen medan 

barnen följer förskolläraren. Det är vanligt att en förskollärare också väljer ut ett antal 

kända låtar som alla ska sjunga tillsammans. Ibland spelas det också något slag av 

instrument under samlingen och låter barnen tillsammans få ge uttryck för sina känslor 

via musiken. Författarna menar att dessa aktiviteter oftast styrs av förskolläraren och att 

barnen uppmanas delta efter förskollärarens instruktioner. 

 

Något Ehrlin & Wallerstedt (2014) och Asplund et al. (2008) också belyser som viktigt 

är att förskollärarna själva hävdar att det råder brist på kunskap om hur musik skall läras 

ut för barn. Förskollärarna menar att de inte har kunskap om hur musik kan användas 

som redskap för att lära ut andra ämnen som till exempel språk och matematik. Istället 

menade förskollärarna att de ofta utför musiksamlingen på ren rutin. Vidare menar 

Ehrlin & Wallerstedt (2014) att forskning visar att förskollärare som har mer utbildning 

om att lära ut musik i förskolan har ett bättre självförtroende av att sjunga och spela 

inför barn och andra vuxna. Ehrlin (2012) hävdar i en tidigare forskning att förskollärare 

känner sig osäkra att använda sig av musik i förskolan eftersom förskollärare ser sig 

själva som inkompetenta för att sjunga och spela instrument för barn. Detta leder också 

till att musik helt enkelt utesluts i förskolans verksamhet. Förskollärare har en syn om 

att det krävs ett professionellt kunnande för att kunna spela och sjunga och de anser med 

bakgrund av detta att det råder brist i lärarutbildningen kring ämnet musik (Ehrlin, 

2012). Förskollärare anser helt enkelt att musik är svårt att lära ut och efterfrågar därför 

efter bättre utbildning inom musik. (Ehrlin & Wallerstedt, 2014).  

 

En liknande studie av Holmberg (2012) visar också att det är vanligt förekommande att 

en förskollärare väljer redan kända låtar som de sjunger tillsammans med barnen. I 

dessa musiksamlingar innehåller det inslag av sång och rörelse och att de tillsammans 

spelar med egna instrument. De arbetssätt som förskollärarna använder sig utav är 

antingen reproducerande eller undersökande. Med ett reproducerande förhållningsätt 

menas med att förskolläraren sitter i en ring med barnen och sjunger välkända barnlåtar 

som barnen får sjunga med i. Det handlar om att skapa en gemenskap mellan barn med 

olika erfarenheter tillsammans med förskolläraren. Med undersökande menas med att 

barnen själva får spela instrument och är mer inriktat på ett musikaliskt lärande hos 

barnen. Förskollärare som har erfarenhet av att själva kunna spela musik intar ett 

undersökande arbetssätt i musikstunderna jämfört med de förskollärare som inte har 

någon tidigare musikalisk erfarenhet. Ett undersökande arbetssätt kan också vara att 

barnen själva får lära sig att spela musik för att lära sig musikens olika delar såsom 
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rytm, takt och ton (Holmberg, 2012). Studier visar också att digitaliserade verktyg och 

datorprogram också används i musikaktiviteter och blir alltmer vanligt i svenska 

förskolor. Datorprogrammen är specialiserade för barn och används för skapande av 

olika musikaktiviteter, bland annat under musiksamlingar (Nilsson, 2012; Lagerlöf, 

Wallerstedt och Pramling, 2013). 

 

Ur ett internationellt perspektiv visar forskning att förskolor använder sig av musik i 

olika aktiviteter. Garvis (2012) har genomfört en studie i Australien som visar att musik 

används i barnens vardagliga aktiviteter i förskolor och inte enbart i musiksamlingar. 

Barnen får sjunga sånger i samband med frukost eller i samband med andra aktiviteter 

som till exempel modellbygge. Under aktiviteterna frågar förskollärare aktivt efter hur 

barnen upplevde en sångs tempo, rytm eller tonart för att sedan koppla detta till språk 

och matematik. I vissa fall är också musikaktiviteterna planerade av förskolläraren på 

förhand för att utgöras av ett annat syfte. En enkätstudie gjord av Lee (2009) i Sydkorea 

visade att förskolläraren håller i musikaktiviteter en gång i veckan och väljer ut låtar 

efter ett tema. Musiksamlingens syfte är att ge barnen återhämtning och underhållning. 

Att lära barnen musik i sig ligger dock inte i fokus. Den vanligaste aktiviteten i 

musiksamlingen är att sjunga tillsammans i en grupp och samtidigt gestalta sångens 

innehåll med händerna. Ibland förekommer också inspelade låtar i kombination med att 

lärare spelar instrument. Slagverk är det vanligaste förekommande instrumentet. Dock 

finns det, som i likhet med vad nationell forskning också visar, brist på kunskap hos 

förskollärare om hur en musiksamling skall utföras samt att förskollärare också 

efterfrågar utbildning inom ämnet. Forskningen visade också att förskollärare bland 

annat har dåligt självförtroende och vill gärna inte sjunga inför barn i förskolan. 

Förskollärare anser sig själva vara ”tondöva”, vilket påverkar självmedvetenheten hos 

förskollärarna, vilket i sig förändrar deras beteende i verksamheten (Swain & Bodkin 

Allen, 2014; Lee, 2009). 

 

 

2.3 Musik och barns musikalitet 

2.3.1 Musik 

Uddholm (1993) beskriver begreppet musik som ett ”flöde”, vilket menas med att 

musiken är förändringar som rör sig framåt. Rent konkret kan detta beskrivas i kontrast 

till ett konstant ljud. Utan förändring av ljudet slutar vi till slut att uppfatta det. Sker 

förändring i ljudets framfart med urskiljning av tystnad uppfattar vi detta istället som en 

puls, ett flöde.  För att uppfatta melodier skiljer vi inte på toner utan tonerna måste 

sättas i ett sammanhang. En ton urskiljer sig alltså om den sätts i relation till en annan 

och genom detta uppfattar vi det också som ett flöde. Ferm (2004) väljer istället att 

beskriva musik som en ”multi”- konstform som utgörs av tonhöjd, rytm, klang och 

ljudstyrka och beroende på vilken kontext och kultur musiken befinner sig i, skiljer sig 

dessa parametrar åt. Holmberg (2015) hänvisar till Christoffer Smalls (1998) som menar 

att musik är ett verb. Med andra ord är musik något man gör. Smalls använder 

begreppet musicking som betyder att musiken ligger i relation mellan de parter som 

utövar musik. Förskollärare och barn som utövar musik tillsammans är med andra ord 

det intressanta och inte musiken i sig (Holmberg, 2015).  
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2.3.2 Barns musikalitet 

Musik kan förstås och tolkas av individer på olika sätt. Detta beror främst på vilka 

tidigare erfarenheter individen har (Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling, 2014). Barn 

utvecklar en musikalitet redan när barnet ligger i mammas mage. Spädbarnet utvecklar 

en förmåga till musikalisk improvisation, då barnet lyssnar på mammans tonfall och 

röstskiftningar. Detta kan utveckla barnets mycket tidiga vokalisering (Bjorkvold, 

2005). Uddén (2004) hävdar att redan i spädbarnsåldern kan barnet besvara mammans 

och pappans tal genom vokaler samt att barn kan lära sig sjunga innan barnet kan tala 

sammanhängande fraser. Via praktiska försök med barn har Uddén (2004) också sett att 

barn har lättare för att sjunga med i visor än att uttala komplicerade ord. Yttre stimulans 

av vuxna och av andra barn är av yttersta vikt för att barnets sång och därmed 

talförmåga ska utvecklas. Riddersporre (2012) menar att regelbunden kontakt med 

andra barn tidigt i förskolan ger upphov till att barnet kan skapa och identifiera 

musikaliska strukturer. Redan i tidig förskoleålder kan barnet uppfatta frekvens och 

tonhöjd. Uddén (2004) hävdar att förskollärare som är medveten om barnets tidiga 

musikalitet kan använda musik och rörelselekar i sitt vardagsarbete med barnen.  

 

Redan innan barnet har lärt sig att tala så använder sig barn också av takt och rytm för 

att lära sig sjunga. Barn gungar till musiken redan innan de klarat av att gå (Uddén, 

2004) och tillsammans med dessa rörelser utvecklar barnet sitt musikaliska lärande och 

sin motorik (Young & Glover, 1998). Forskning hävdar att barn vid 18 månaders ålder 

dansar till musik, men att barnen inte dansar i takt till musiken. Det är först i 

tvåårsåldern som barnet, i kortare perioder, kan röra sig rytmisk till musik (Sloboda 

2003). Hammershøj (1997) anser att barns musikuppfattning bland annat borde 

förmedlas genom motorik, eftersom barn upp till tre års ålder oftast inte kan sitta still 

någon lägre tid i en musiksamling. Rörelse i kombination med musikaliska aktiviteter 

som rytm-instrument bidrar bland annat till stimulans av rytm, motorik, språk och 

förmågan att urskilja olika ljud och toner som är grunden till barnets gehör. När barnet 

blir sex år gammal kan barnet improvisera och reproducera, vilket gör att hen kan 

uppfatta musik på ett mer medvetet sätt. Vidare menar Hammershøj (1997) att det 

samspel som sker med barnet och den vuxne ska ske genom en tydlig dialog. Den vuxne 

ska inte styra aktiviteten utan ska istället agera lyssnande, förstående och stödjande 

tillsammans med ett inspirerande förhållningsätt. Om barnet inte är fokuserat eller inte 

deltar på det sätt som är tänkt ska den vuxne istället hjälpa barnet vidare i aktiviteten. 

Viktigt är att fokus inte ska ligga på att barnet ska lära sig något, utan istället bli 

inspirerad av en engagerad vuxen. Detta gör istället att den vuxne får med sig barnet på 

ett helt annat sätt och börjar istället imitera den vuxne kring saker som barnet får lust 

med att göra (Hammershøj, 1997). 
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3. Metod 
 

Nedan presenteras den metod som användes för att samla in materialet till min studie. 

Kapitlet börjar med Val av metod som sedan följs av Urval och Genomförande av 

observationer och intervjuer. Detta följs slutligen av Databearbetning, Etiska aspekter 

samt Teoretiska utgångspunkter som förklarar valda teoretiska perspektiv till denna 

studie.  

 

3.1 Val av metod  
Till denna studie har jag använt mig av observationer. Fördelen med observationer är att 

som observatör har jag möjlighet att närvara under relevanta händelseförlopp i 

samlingarna med möjlighet att observera exakt vad som händer. Under observationerna 

antecknades den information som jag ansåg vara väsentligt för studien. Dock fanns 

vetskapen om att jag inte hade möjlighet att anteckna ner allt, utan fokuserade på det 

som var relevant i sammanhanget. Jag utgick ifrån icke- deltagande observationer som 

syftar till att jag enbart observerade och deltog inte i samlingen. Formen på 

observationerna var också ostrukturerat. Anledningen till valet av att ha en ostrukturerad 

observationsmetod var på grund av att kunna observera alla deltagarnas beteenden i 

detalj i musiksamlingen utan att utgå ifrån något kodningsschema eller mall (Bryman, 

2011). Observationerna genomfördes alltså med öppet förhållningsätt där resultatet 

senare tolkades utifrån relevanta teoretiska perspektiv och fick utgöra materialet till min 

studie.  

 

För att bättre kunna svara på mitt syfte så använde jag mig också av intervjuer med 

kvalitativ ansats. Med kvalitativa intervjuer menas med att dessa anses vara mer öppen 

och mindre strukturerade i sina frågor. Frågornas utformning grundar sig i studiens två 

frågeställningar och var formulerade på ett sådant sätt att intervjupersonerna kunde 

svara öppet på frågorna. Kvalitativa intervjuer tenderar också att ge mer riklig 

information från de intervjuade förskollärarna, jämfört med kvantitativa enkäter som ger 

mer tillrättalagda svar (Bryman, 2011). En annan fördel var att intervjuerna också gav 

utrymme till att uppmärksamma tonfall, mimik, känsloyttringar hos de intervjuade, 

vilket kan jämföras med undersökningar med enkäter då detta inte visas. Som 

intervjumetod valde jag en semisemistrukturerad metod. Detta innebär att jag har 

sammanställt och använt en intervjuguide med frågor som på förhand har formulerats 

(Bilaga 1). Intervjufrågorna har inte följts till punkt och pricka av intervjuaren, samt att 

respondenterna hade en stor frihet att utforma svaren (Bryman, 2011). Vidare hade jag 

valt en intervjuguide baserad på Kvale & Brinkmann (2009). Anledningen till detta är 

för att anpassa frågorna till ett vardagsspråk som underlättar för intervjupersonen att 

förstå frågorna. Kvale & Brinkmann (2009) menar att denna typ av intervjuguide 

tenderar att ge både kunskap som passar arbetets syfte men också kunna bidra till ett 

naturligt samtalsflöde. Intervjufrågorna var därmed anpassade till en mer lättsam och 

talspråkig form. Jag valde att dela upp forskningsfrågorna i vad, varför och hur-frågor 

för att få detaljrika beskrivningar.  

 

.   
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3.2 Urval  
Innan studien kunde påbörjas valde jag att ringa till de berörda förskolorna och frågade 

om det var möjligt att genomföra några observationer och intervjuer. Jag förklarade 

syftet med studien och när jag fick klartecken från båda förskolorna så skickade jag två 

veckor innan ut ett e-mail med bifogade informationsbrev angående syftet med studien 

samt förfrågan om att få observera förskollärare och barn samt intervjua förskollärare. 

Ett informationsbrev riktades till förskollärare (bilaga 2) och ett till föräldrar (bilaga 3). 

När jag skulle intervjua förskollärarna så utgick jag först ifrån ett målinriktat urval, som 

menas med att jag valde förskollärare som hade erfarenhet av musiksamlingar och att 

förskollärarna skulle kunna bidra med relevant information till mina intervjufrågor. 

Dock så kunde jag inte påverka vilka jag skulle intervjua på grund av brist på 

tillgängliga förskollärare. Därför fick jag utgå ifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Jag valde att intervjua sex stycken förskollärare som var tillgängliga att 

intervjua. Hälften av intervjupersonerna var män och hälften kvinnor med en ålder 

mellan 20-55 år. Samtliga av dessa förskollärare hade olika mycket erfarenhet av att 

genomföra musiksamlingar i förskolan. För observationerna kunde jag närvara under 

två stycken musiksamlingar då jag fick möjlighet att observera samtliga barn och 

förskollärare som var närvarande i samlingarna. Urvalet av de barn som deltog i studien 

gjordes utifrån vilka föräldrar som godkänt sina barn att delta samt närvara under 

observationerna. 

 

3.3 Genomförande av observationer och intervjuer 
Observationerna och intervjuerna genomfördes på två förskolor i Stockholm. 

Anledningen till att jag valde dessa förskolor beror på att jag sedan tidigare visste att 

förskollärarna regelbundet använde sig av musiksamlingar några gånger i veckan. 

Under den första observationen som genomfördes den 11 september medverkade 20 

barn med blandad ålder från 1 till 6 år  tillsammans med 6 förskollärare. Den andra  

observationen ägde rum den 25 september och var större i antal och bestod av runt 50 

barn med en ålder från 1 till 6 år tillsammans med 13 förskollärare. Samtliga intervjuer 

var utspridda över tre tillfällen. Den första intervjun ägde rum på förmiddagen den 11 

september och de andra fem intervjuerna delades upp och genomfördes på förmiddagen 

den 24 och 25 september. Intervjuerna genomfördes på båda förskolorna där jag 

intervjuade sammanlagt 6 stycken förskollärare. 

 

Observationerna ägde alltså rum under två samlingar tillsammans med barn och 

förskollärare på två olika förskolor. Innan observationerna valde jag att närvara en 

timme innan starten av samlingarna då jag fick möjlighet att presentera mig för barnen 

samt närvara en stund innan i verksamheten. Detta resulterade i att barnens nyfikenhet 

kring min närvaro skulle lägga sig. När musiksamlingarna sen ägde rum kunde jag 

observera och anteckna utan att barnen stördes, vilket gjorde att observationerna kunde 

ske utan att min närvaro påverkade barnens interaktion i samlingen. Under 

observationerna samlandes förskollärare tillsammans med barnen i en kvadrat. Barnen 

och förskollärarna satt med ryggen lutandes mot rummets väggar. Ur båda 

observationerna var det en förskollärare som ledde samlingen samt övriga förskollärare 

som satt med i samlingen. Båda samlingarna hölls i ett större rum där den ena var en 

matsal och den andra ett större lekrum med olika stationer, där barnen kunde utforska 

olika material. Gemensamt för dessa samlingar var att de möblerade om och flyttade 

undan för att ge plats åt samlingen. Det som skiljde samlingarna åt rent strukturellt var 

att den första hölls för ett mindre antal barn, medan den andra var större och 
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genomfördes i syfte att samla hela förskolan. Jag satt också med i samlingen men deltog 

inte i själva aktiviteterna. Den första observationen varade runt tjugo minuter medan 

den andra observationen varade runt trettio minuter. Båda observationerna 

dokumenterades med papper och penna.  

 

Tiderna för intervjuerna fick anpassas efter förskollärarnas arbetspass och kunde 

genomföras i samband med deras raster då samtliga intervjuer varade mellan tjugo 

minuter till trettiofem minuter. Under intervjutillfället satt jag med en förskollärare i 

taget. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum från verksamheten och spelades in med 

hjälp av en ljudinspelare. Det fördes inga anteckningar vid intervjuerna eftersom detta 

kunde upplevas störande och kunde försämra kvalitén på intervjun (Bryman, 2011). De 

öppna frågorna som ställdes möjliggjorde att förskolläraren kunde formulera ett svar 

som gav intervjun rikligt med information. 

 

3.4 Databearbetning 
I detta avsnitt redogör jag för databearbetningen av det insamlade materialet från 

intervjuerna och observationerna.  

 

Efter avslutad intervju lyssnade jag igenom materialet och skrev ut intervjun i en 

löpande text i programmet Word. Efter detta numrerades varje intervjufråga och parade 

sedan ihop en sammanfattning av intervjupersonernas svar utifrån utskrifterna. Av detta 

färgkodades alla deltagare, inklusive svar så jag lättare kunde se vem som svarat på vad. 

Sammanfattningarna klipptes sedan ut från mina utskrifter och buntades ihop, där till 

exempel svaren på fråga ett fick bli en egen hophäftad bunt. Genom denna struktur 

kunde jag sedan leta efter likheter och skillnader i deltagarnas svar med en fråga i taget. 

Detta fick avslutningsvis utgöra de kategorier och underkategorier som presenteras 

senare i resultatdelen. Jag har även valt ut citat och lagt in dessa under passande 

underkategori.  

 

Under observationerna så förde jag fältanteckningar, det vill säga, några stödord för att 

jag lättare skulle komma ihåg vad jag hade observerat under musiksamlingarna. Jag 

antecknade även tid, antal barn och förskollärare. Jag punktade upp alla aktiviteter som 

genomfördes på musiksamlingarna och skrev ner detaljerade beskrivningar om det 

samspel jag observerade mellan deltagande. Dagen efter renskrev jag mina stödord och 

skrev mina observationer till en löpande text i programmet Word. Observationerna 

använde jag för att kunna bekräfta eller dementera det förskollärarna sagt i intervjuerna.  

 

3.5 Etiska aspekter 
I planeringsstadiet innan observationerna genomfördes skickades två informationsbrev 

till de berörda förskolorna. En riktad till förskollärare (bilaga 2) och den andra till 

föräldrar (bilaga 3). Båda parter blev informerade om observationerna och intervjuerna 

där båda hade möjlighet att ge sitt samtycke. Ytterligare information gällde att varje 

deltagare skulle avidentifieras i examensarbetet. Både förskollärare och barn blev också 

informerade om deltagandets frivillighet och kunde när som helst avbryta sin 

medverkan (Bryman, 2011; Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén, 2014; Vetenskapsrådet, 

2011). Jag valde också att använda mig av anteckningar i samband med observationerna 

eftersom videoinspelning riskerar att röja personernas identitet samt gå emot 

personernas integritet Studiens syfte ligger inte i att jämföra de två musiksamlingarna 

med varandra och lyfta enskilda intervjuer av enskilda individer, utan den metod jag har 
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valt grundar sig att kunna presentera ett sammanställt resultat av samtliga observationer 

och intervjuer.    

 

 

3.6 Teoretiska utgångspunkter 
Här redogörs de teoretiska utgångspunkter som har använts i detta arbete, samt 

motiveringar till valet av dessa. Arbetet utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2000; Smidt, 2010) och ett didaktiskt perspektiv (Wahlström, 2015).  

3.6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv har det sociokulturella perspektivet används i detta arbete. 

Teorin har valts i syfte att analysera det samspel som råder mellan samtliga deltagare 

under observationerna. 

 

Teorin grundar sig i Lev S Vygotskij (1986-1934) men har utvecklats av olika tänkare 

(Tellgren 2004). Säljö (2000) har beskrivit Vygotskiljs teori, och hävdar att vi 

människor föds in i en social värld med förbestämda kulturella normer. Vi föds in i 

denna sociala värld i samspel med andra människor, och delar erfarenheter gemensamt. 

Vi människor tolkar gemensamt vår omvärld och använder sig utav olika redskap för att 

integrera med andra människor och med vår miljö. Redskapet som lyfts fram i det 

sociokulturella perspektivet är kommunikation och språk. Kommunikation utgör alltså 

samspelet mellan barnet och dess omgivning. Språket skapar en möjlighet att dela 

erfarenheter genom att vi ständigt byter information mellan varandra. Det är i samspel 

med miljö och med andra barn via kommunikation som bidrar till lärande. Varje barn 

tar till sig olika sätt att tänka, samtala och utföra fysiska handlingar i en social grupp 

och som barnen sedan blir delaktiga i (Säljö, 2000). Vygotskij menar att när barnet 

integrerar med andra vuxna möts barnet av olika tecken och språk som barnet sedan 

imiterar och utvecklar sedan till verklig kommunikation (Smidt, 2010) Jag har tagit 

inspiration från detta perspektiv och ska därför analysera hur barnet integrerar sig med 

andra vuxna och hur barnen tar till vuxnas beteenden tillsammans i den sociala kontext 

som barnen befinner sig i, det vill säga musiksamlingen och hur barnen därmed 

socialiserar sig med varandra och vuxna.  

3.6.2 Didaktiskt perspektiv 

När en förskollärare möter ett innehåll eller kunskap som ska läras ut så är didaktiska 

teorier ett hjälpmedel för att kunna utveckla sin undervisning eller aktivitet.  

Didaktiken hjälper förskolläraren att förhålla sig till ett visst innehåll och till en viss 

målgrupp. Didaktiken utgår ifrån olika frågeställningar utifrån de aktiviteter 

förskolläraren använder sig av i förskolan. Frågorna utgår ifrån vad-frågan det vill säga 

vad är själva målet med undervisningen och med vilka medel kan detta uppnås. Varför-

frågan fokuserar på varför barnet ska lära sig ett visst innehåll och vem-frågan utgår 

ifrån vem barnet är som ska lära sig innehållet och till sist hur-frågan, det vill säga på 

vilket sätt ska barnet lära sig detta innehåll och var och tillsammans med vem. Den 

didaktiska aspekten grundar sig i att det ska finnas ett tydligt syfte i varför något lärs ut 

och vad barnen har för användning av detta. Det didaktiska förhållningssättet belyser 

istället varför med hänsyn till individernas bakgrund, varför detta innehåll är av 

betydelse för individers bildningsprocess. Didaktik utgår alltså ifrån frågeställningar 

som vad, varför, vem och hur som belyser att varje aktivitet i förskolan är unik och att 

det inte finns ett givet förhållningssätt eller mall att förhålla sig till runt en aktivitet 

riktat till barn. Omständigheterna i aktiviteten påverkar alltså förskollärarens val. Med 
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bakgrund till detta så kan också den didaktiska lärandeteorin också förstås genom den 

didaktiska triangeln som består av innehållet, läraren och eleven där alla parter är 

beroende av varandra (Wahlström, 2015). I denna studie så kommer de didaktiska 

frågeställningarna att reflekteras, samt att resultatdelen kommer att analyseras utifrån 

den didaktiska triangeln. Det vill säga samspelet mellan innehållet, förskolläraren och 

barnet.  
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4. Resultat 
 

Resultatet av den databearbetning som genomförts har utmynnat i två stycken 

huvudkategorier. Av dessa huvudkategorier har jag sen, utifrån de likheter som 

upptäckts i intervjuerna delat upp huvudkategorierna i underkategorier. 

Nedan presenteras ett resultat av de observationer och intervjuer som genomfördes på 

förskolorna. Dessa kategorier är: 

 

Aktiviteter i en musiksamling:  

- Musikaliska aktiviteter 

- Kroppsliga aktiviteter  

- Rim, ramsor och teater 

 

Samspelet i en musiksamling 

- Samspelet mellan ledaren och barnen  

- Samspelet mellan förskollärarna  

 

4.1 Aktiviteter i en musiksamling  
  

Under denna kategori presenteras resultatet av den datainsamling som genomförts där 

de musikaliska aktiviteterna ligger i fokus.  

4.1.1 Musikaliska aktiviteter 

En aktivitet som var vanligt förekommande i musiksamlingarna på förskolorna var 

musikaliska aktiviteter. Samlingens innehåll bestod av att barnen hälsades välkomna 

och startade samlingen med att förskolläraren och barnen började sjunga en allsång, 

Vilken härlig fredag och fortsatte sedan att sjunga olika sånger som Umpa umpa, och 

Mamma mu. Efter dessa låtar som alla hade ett upptempo, varvades det ner med lugna 

låtar som Björnen sover. Samlingen fortsatte med sånger som till exempel Pippi 

Långstrump som ökade takten på nytt. Nästa moment bestod av låtönskning med sånger 

som Bä bä vita lamm och Lilla snigel. Tillsammans med musiken skapade 

förskolläraren en aktivitet där barnen fick sjunga tillsammans. Låtarna ackompanjerades 

med musik i olika tempoväxlingar där det varvades med en mjuk sång som de sedan 

ökade i styrka. Förskolläraren varvade sitt spelande på gitarren och valde ibland att 

lägga ifrån sig den. När gitarren plockades fram igen spelades och sjöngs det Bockarna 

bruse och En, två, tre indianer. Samlingen avlutades med att förskolläraren frågade om 

någon fyllt år och sjöng till den berörde och avslutade samlingen med Vem kan segla.  

 

Primära syftet med musiksamlingen var, enligt förskollärarna, att lyfta in musiken i 

förskoleverksamheten. Samlingens grundfundament handlade om att sjunga sånger 

tillsammans. Förskolläraren som ledde samlingen, satt antingen på en stol eller på 

golvet längst fram och blandade enkla barnvisor som oftast riktades åt de mindre, och 

lite svårare sånger oftast kopplat till nutida barnprogram för de äldre. En av 

förskollärarna ansåg att sångerna skulle vara igenkännbara, för de äldre och de yngre.  

 
 

Jag tycker det är jätte viktigt att de yngre får höra sånger som de känner igen, att det är enkla 

texter, men sen att man då varvar med sånger som väcker de stora barnens intresse (Åsa).  

 

Musiken som spelades var alltså av olika karaktär. Genom de intervjuer som 

genomfördes så gav förskollärarna det uttrycket att de använder olika sånger under 
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samlingarna och att det är viktigt att variera repertoaren eftersom det delvis stimulerar 

och gör det bara roligare för barnen. De nämnde också att de kan sjunga 15 till 20 låtar. 

Ibland sjöng de bara fem stycken låtar under lika lång tid, detta berodde på barnens 

tålamod. En viktig egenskap är, enligt förskollärarna, att kunna flera låtar utantill. De 

menar vidare att det är viktigt att komma förberedd, positiv och glad när man ska hålla i 

en musiksamling för det syns direkt på barnen om man själv är engagerad eller inte. 

Enligt förskollärarna så är musiken som medium ett bra redskap för att utveckla barnens 

musikaliska förmåga som tillsammans med detta utvecklar deras övriga kunskaper inom 

språk och matematik.  

 

Under observationerna så framkom att gitarren är ett redskap som används regelbundet 

hos båda förskollärarna som ledde musiksamlingen, dock så spelades det inte alltid på 

den. Förskollärarna spelade gitarr om de själv upplevde att de kände sig bekväma med 

att spela gitarr inför grupp. Denna kunskap hade utvecklats, enligt förskollärarna, av 

eget intresse och var inte något krav från förskolan. Förskolläraren nämner att det 

varvades också med andra typer av instrument som bestod av olika typer av 

rytminstrument som till exempel: maracas, tamburin, trianglar och ”rytmägg”. Dessa 

instrument fick också barnen använda under samlingen. Dock så fick inte barnen spela 

gitarr, utan skulle enbart användas av förskolläraren. Förskollärarna ville dock förklara 

att barnen hade vidare möjligheter att prova olika instrument genom deras ljudateljé där 

fler instrument fanns tillgängliga.  

4.1.2 Kroppsliga aktiviteter  

Under observationerna och utifrån intervjuerna framkom att kroppsliga aktiviteter som 

rörelselekar var också vanligt förekommande i musiksamlingen. Förskollärarna hävdade 

att rörelser och sång ingick i symbios med varandra. Detta var ett bra redskap för att 

kunna jobba med barns grov och finmotorik enligt förskollärarna och var viktigt att 

stimulera under en musiksamling. Det observerades att förskollärare använder 

rörelselekar som gör att barnen fick använda hela kroppen men också ”enkla” 

fingerramsor i samband med sånger.  

 

Förskollärarna menade att musiksamlingen kunde lika gärna definieras som ett 

gympapass eftersom förskolläraren regelbundet jobbade med takter då barnen får röra 

på hela kroppen och hoppa i takt till en visa. Ett exempel är när det spelades Pippi 

Långstrump, då barnen fick hoppa, dansa och låta i takt med musiken. Förskolläraren 

jobbade mycket med kroppsuppfattning då man pratade om olika kroppsdelar. Detta 

kopplades ihop med musik då barnen fick sjunga ramsor och samtidigt para ihop olika 

kroppsdelar som barnen pekade på. En av anledningarna till att förskollärare använde 

sig av kroppsliga aktiviteter i musiksamlingen var också på grund av att barnen skulle 

lätt bli uttråkade.  
 

Skulle vi bara sitta så tror jag att de hade tappat lätt fokus, till exempel Pippi går inte att sitta 

still till (Josefin). 

 

Detta framkommer hos många av förskollärarna att barnen har lätt att bli uttråkade när 

det enbart spelas musik och barnen inte får röra på sig. Enligt förskollärarna är det också 

viktigt att jobba med kontraster som till exempel hög och låg puls genom att få röra sig 

snabbt. Förskollärarna hävdade att musiken luckrar upp den traditionella samlingen och 

tillåter barn att röra på sig. Barnen får göra något annat än de brukar göra och de får låta 

och ställa sig upp och dansa till musiken. Tempo och rytm användes som 

grundläggande redskap. Olika tempon gestaltades genom att bland annat klappa 
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händerna och öka farten från sakta till snabbt. Klappandet ökade sakta i takt tills barnen 

inte kunde klappa fortare och avslutades med ett gemensamt tjut. Från att först sitta ner 

fick de regelbundet röra på hela kroppen. Förskollärarna menade att takt och rytm 

också, tillsammans med musik, anses gynna den matematiska och läs och 

skrivförmågan. Innehållet kan då istället bestå av olika sånger tillsammans med rytmer 

och gitarr som användes ofta. Beroende på vilken förskollärare som höll i samlingen 

menade förskollärarna att även olika rytminstrument kan introduceras till barnen då 

barnen själva också få vara med och spela på olika rytminstrument.  

4.1.3 Rim, ramsor och teater  

Under observationerna framkom att rim, ramsor och teater i samband med musik var 

också ett vanligt inslag i musiksamlingen. Ibland används teater som dockor, tyger, 

lego, räls mm för att berätta en historia. Med teatern som redskap jobbades det ofta med 

olika sagor som använde sig av olika ramsor för att kommunicera med barnen. Ett annat 

sätt att kommunicera var att använda sig av olika figurer som fick bli det objekt barnen 

pratade med under samlingen. Till exempel användes en handdocka som förskollärarna 

trädde över sin hand. Denna docka föreställde en apa som kallades för ”Herman”. 

Dockan ”pratade” till barnen och kommunicerade med barnen istället för förskolläraren. 

Herman frågade barnen om de ville sjunga en sång och föreslog sången ”Umpa, umpa”. 

Samtliga barn upplevdes utropa ett jubel och så började de sjunga. 

 

Efter denna aktivitet frågade Herman om barnen ville sjunga ”Ugglan åker tåg” och 

tillsammans i gruppen försökte barnen och förskolläraren att låta som ett tåg. När detta 

var avklarat så bad Herman barnen att viska. Denna viskning ökade sakta i styrka och 

tills alla barnen unisont sjöng en gemensam ton. När samlingen var avklarad så tackade 

Herman för sig. En av anledningarna till att teater användes i musiksamlingen var på 

grund av att ”Herman” blev en figur som barnen uppskattade och kände samröre med.  

 
Jag tror de tycker det är roligt, de yngre ser jag gå runt och sjunger låtarna hela dagarna och 

Herman ska finnas med, den är viktig för barnen. Det skapas nån slags trygghet med 

återupprepning tror jag (Leif). 

 

Ibland förekom också andra figurer i musiksamlingen. Teatern kunde också bestå av 

olika lådor med ”djur” som pedagogen kunde koppla till olika sånger som till exempel 

”Bä bä vita lamm”. Genom detta kunde barnen fästa blicken mot något konkret som 

fångade deras intresse. Ett annat redskap kunde också bestå av att berätta historier runt 

ett stort blädderblock med ritade bilder. Varför vissa förskollärare använde sig av rim, 

ramsor och teater i musiksamlingen beror på att vissa förskollärare kände sig mer 

bekväm av att använda sig av detta istället för att sjunga och spela gitarr.  

 
…för vissa pedagoger är rim och ramsor med rörelser närmre hjärtat, och hos andra är det 

sången (Anna). 

 

Under intervjuerna diskuterade några av förskollärarna att musiksamlingarna skiljde sig 

mycket beroende på vem som höll i samlingen. Detta beror, enligt informanterna att det 

råder mycket prestige bland vissa förskollärare när det handlar om musik i förskolan. 

Det läggs en omedveten förväntan på att kunna sjunga bra och spela gitarr på en 

avancerad nivå vilket skapar osäkerhet och brist på engagemang att hålla en 

musiksamling. De menar att det handlar om att jobba med den kunskap man har inom 

musik och att applicera rim, ramsor och att arbeta med teater funkar minst lika bra då 

många förskollärare ändå lyckas få in musik och sång i samlingen. Som förskollärare 

behöver man inte vara en bra gitarrist för att få in musik i samlingen.  
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Jag tycker att ett visst mått utav kunskap inom det område som du ska arbeta med bör finnas, 

Ja, men det innebär inte att jag behöver vara en fullfjädrad gitarrist eller en bra sångare för att 

kunna sjunga barnvisor (Erik). 

 

En annan anledning till valet av denna aktivitet i musiksamlingen beror ibland på att 

vissa förskollärare helt enkelt inte är bekväm med situationen att hålla en musiksamling. 

En faktor kan vara att man inte gillar att höra sin egen röst. När det går riktigt bra 

handlar det oftast om att förskolläraren som håller i samlingen är intresserad av det 

kreativa inom musik och skapar intressanta program för musiksamlingen. 

Förskollärarna lyfte också att musik som redskap ses som viktigt bland många 

förskollärare eftersom musik anses vara ett kommunikativt redskap som ska användas 

tillsammans med barn. 

  

4.2 Samspelet i en musiksamling 
En annan synvinkel på dessa ämnen är nämligen hur viktigt samspelet är mellan 

förskolläraren som leder samlingen tillsammans med barnen. För att en lyckad 

musiksamling skulle uppstå var en viktig aspekt att musiksamlingarna skapade ett 

samspel mellan förskolläraren och barnen. Vidare diskuterades i intervjuerna hur viktig 

samspelet är mellan förskollärarna då detta avgör hur barnen upplever och tar till sig 

musiksamlingen. 

4.2.1 Samspelet mellan förskolläraren och barnen  

Under observationen framkom att det var en förskollärare som var ledare under 

musiksamlingen. I observationerna kunde jag se att samspelet mellan förskolläraren och 

barnen förändrades beroende på vilken aktivitet som hölls. När förskolläraren använde 

sig av gitarr och sång i en musiksamling ”försvann” många barn i bakre delen av 

samlingen och fick ingen röst hörd. När barnen skulle välja vilka låtar som skulle spelas 

i musiksamlingen så var det bara vissa barn som var längst fram som fick välja. Många 

barn längre bak i samlingen, som inte satt bredvid förskolläraren, skapade inte samma 

samspel med förskolläraren och började istället prata med sina kompisar. Det fanns 

därmed ingen kommunikation mellan dessa barn, och förskolläraren kunde inte 

förmedla innehållet till vissa av barnen i samlingen. Förskolläraren som höll i 

aktiviteten och som spelade gitarr tycktes fokusera mer på att framföra låtar och spela 

gitarr och sjunga istället för att låta barnen få ett större deltagande och kommunicera 

med förskolläraren.  

 

Under observationen framkom att det fanns ett bättre samspel mellan alla barn i 

musiksamlingen när förskolläraren använde sig av teater, rim och ramsor. I aktiviteten 

med teatern visade det sig att det skapades en helt annan kommunikation. Först och 

främst skapades en stark tvåvägskommunikation då barnen under aktiviteten fick 

socialisera sig med handdockan. Barnen blev mer delaktiga i aktiviteten och 

förskolläraren lyfte fram varje individ på det sättet att varje barn fick fråga dockan olika 

frågor, men att dockan också vände sig till varje barn i musiksamlingen. Varje barn i 

samlingen fick ett utrymme att delta i aktiviteten.  

 

I intervjuerna framkom dock att förskollärarna ansåg att samspelet med barnen var 

viktigt i musiksamlingen. Förskollärarna menade också att en samling som 

storsångsamlingen där ibland 80 -85 barn medverkar, gjorde det praktisk taget omöjligt 

att få varje individ hörd. Men strävansmålet låg dock i att se till att samlingen blev 

genomförd. Samt att aktiviteten utgick ifrån barnets perspektiv och att barnen borde 
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vara de centrala i musiksamlingen. Viktigt, med andra ord, var att det inte bara blev en 

festlig tillställning utan barn skulle få möta vuxna och skapa en kommunikation i 

mellan. Det handlade framförallt om att aktivt lyfta barnen och se till att de kände ett 

deltagande i samlingen.  

 

För att kunna uppnå ett gott samspel var att fånga barnens nyfikenhet och intresse. För 

att fånga barnens intresse var att aktiviteterna i musiksamlingen skulle vara varierande 

men samtidigt igenkännande för barnen. Samlingen skulle alltså bygga på ett 

upprepande där barnen skulle kunna känna igen sig och vara med och sjunga låtar de 

hört tidigare. Det var också viktigt, enligt förskollärarna, att nå ut till alla barn i alla 

åldrar i musiksamlingen. 

 
…för min del är det väldigt viktigt det här att man kan nå ut till alla åldrar om det är blandat 

med de yngre och de äldre barnen (Martin). 

 

Av intervjuerna uppfattades det som att musiken i en samling kunde nå ut till både 

yngre och de äldre barnen, eftersom musik skapade ett samlande fenomen som förenade 

gruppens sammanhållning, vilket fick barnen att må bra och hålla ihop som grupp. Detta 

skapade också trygghet för barnen och detta gjorde att barnen vågade närma sig, våga ta 

plats och att inte bli rädd och ledsen. Förskollärarna menade att musikens roll i en 

musiksamling byggde först och främst på gemenskapen, detta för att alla barn och 

förskollärare kan samma sånger och att alla kan vara med, vilket skapade ett fint 

samspel mellan barnen och ledaren för musiksamlingen. 

 
…gemenskap existerar i andra samlingar också men det blir en annan typ av gemenskap när 

musik appliceras i samlingen (Josefin). 

 

Dessutom användes musiken, enligt förskollärarna för att fånga upp de barn som 

upplevdes som mest ”stökiga”. Förskollärarna menade också att musiken frigjorde 

ämnen i kroppen som påverkar barnens humör och gjorde barnen glada, vilket också 

lugnade gruppen på ett bra sätt. Speciellt i spontana samlingar där situationer innan kan 

vara ”röriga”.  Med en annan typ av samling kanske inte alla barn kan vara med på 

samma premisser enligt förskollärarna. Om det till exempel bygger på en specifik lek 

syns det direkt om ett barn inte förstår eller klarar av att hänga med. Förskollärarna 

menade att musiken är så förlåtande och tillåter barn att delta passivt genom att till 

exempel bara iaktta. 

4.2.2 Samspelet mellan förskollärarna 

För att en lyckad musiksamling ska uppstå krävs det enligt förskollärarna att det finns 

en struktur som håller musiksamlingen levande. För att kunna ha förmågan att bedriva 

en samling med barn menar de att det krävs ett engagemang från den som leder 

samlingen. Konkret innebär det att komma förberedd och på förhand ha en idé om vad 

samlingen ska innehålla. Förskollärarna menade att samlingens funktion bygger på att 

fånga varje barn och låta dem bli sedd i sammanhanget. Dock menar förskollärarna att 

för att detta ska kunna fungera på bästa sett krävs det, förutom en engagerad ledare 

också engagerad personal i övrigt. Alltså innebär det att de förskollärare som fysiskt är 

närvarande under samlingen ska också enligt förskollärarna vara där ”mentalt”. Det 

räcker inte med att ”barnpassa” och be barnen vara tysta och sitta still, utan 

förskollärarna måste också engagera sig i sången och rytmen. Detta kunde jag bekräfta 

genom båda observationerna då det tydligt syntes hur förskollärarna som närvarande 

under musiksamlingarna inte deltog på ett aktivt sätt. Förskollärarna kommunicerade 
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inte med förskolläraren som ledde musiksamlingen och det förekom regelbundet att 

förskollärarna mellan varandra, diskuterade i låg ton andra ämnen som inte hade med 

musiksamlingen att göra. I intervjuerna ville förskollärarna förmedla att barn imiterar 

vuxnas beteenden vilket i sin tur skapar klimatet i musiksamlingen. Har förskollärarna 

som närvarar i en musiksamling ett passivt förhållningsätt och diskuterar icke relevanta 

ämnen och där engagemanget ”lyser med sin frånvaro” så kan man förvänta sig att 

barnen ska göra samma sak. Detta utvecklas under intervjuerna och de menar att vill 

man att barnen ska delta och engagera sig i verksamheten så måste förskollärare visa 

vägen. Ett regelbundet ämne som också togs upp under intervjuerna var just hur 

förskollärare ofta intar en passiv roll och att de då indirekt överlåter hela ansvaret till 

den som leder samlingen.  

 
…det tycker jag är viktigt att få fram det här att det kan innebära att det skapas en mer eller 

mindre passivitet hos andra vuxna pedagoger runtomkring bara att det finns det faktum att det 

finns en människa som leder kontinuerligt (Erik). 

 

Enligt förskollärarna så påverkar dessa faktorer barnens förmåga att delta och gör 

istället att de tappar fokus under en musiksamling. Eftersom förskollärare pratar om 

andra ämnen över huvuden på barnen, påverkar det koncentrationen hos barnen, men 

också hos den som leder. De menar att samlingen ska vara på barnens nivå och då gäller 

det att även förskollärare som närvarar, engagerar sig i barnens musiksamling.  

 

Detta utvecklades under intervjuerna och vissa förskollärare nämnde vidare att det oftast 

är ett antal förskollärare som alltid tar på sig rollen att leda en musiksamling. De 

förklarade att alla är överens om att de som driver samlingarna också gör det bäst. Dock 

menar förskollärarna att de vill se mer engagemang från de vuxna som närvarar med att 

de kanske kan delta genom att framföra en låt. Detta skapar mer dynamik, då fokus 

flyttas från ledaren och riktas på någon annan förskollärare, vilket ökar intresset hos 

barnen. Det nämndes slutligen att det är viktigt att bjuda på sig själv som förskollärare 

och våga gå ur sin bekvämlighetszon, för av erfarenhet menar förskollärarna att det syns 

på barnen att de upplevs ha roligare när förskollärare är engagerade i musiksamlingen.  

4.2.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet i denna intervju- och observationsstudie lyfte två stycken huvudkategorier 

och sammanlagt fem stycken underkategorier. Den första huvudkategorin var aktiviteter 

i en musiksamling. Resultatet av denna kategori mynnande ut i tre underkategorier. Den 

första var musikaliska aktiviteter och resultatet i denna visade att i en musiksamling 

hölls musikaliska aktiviteter som innebar att förskolläraren spelade och sjöng barnlåtar 

med gitarr och barnen sjöng med. Den andra kategorin var kroppsliga aktiviteter och 

resultatet i denna visade att musik kompletterades med olika rörelselekar. Den sista 

underkategorin var rim, ramsor och teater. I denna framkom att rim, ramsor och teater 

användes som en alternativ aktivitet istället för typiska musikaktiviteter i 

musiksamlingen. 

 

Den andra huvudkategorin var samspelet i en musiksamling. Första underkategorin var 

samspelet mellan ledaren och barnen. Utifrån observationerna och intervjuerna 

framkom att förskolläraren var ledaren i musiksamlingen. Förskolläraren höll i 

samlingen och använde sig av olika aktiviteter som då, musik, rörelselekar samt rim, 

ramsor och teater. Resultatet som lyfts fram i denna underkategori är att samspelet 

mellan förskolläraren och barnen förändrades beroende på vilken aktivitet som hölls. 

När förskolläraren använde sig av gitarr och sång i en musiksamling ”försvann” många 
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barn i bakre delen av samlingen och fick ingen röst hörd. Det fanns därmed ingen 

kommunikation mellan dessa barn och förskolläraren. I aktiviteter som hade rim, ramsor 

och teater blev barnen mer delaktiga i aktiviteten och förskolläraren lyfte fram varje 

individ i musiksamlingen. I intervjuerna framkom att förskollärarna har som ambition 

att fånga varje individ i musiksamlingen. I sista underkategorin samspelet mellan 

förskollärare lyfts det fram att allt ansvar läggs på den förskollärare som leder 

musiksamlingen. De övriga förskollärarna som deltog i musiksamlingen var inte 

närvarande i aktiviteterna och att detta påverkade barnen och ledarens koncentration för 

musiksamlingen. Önskan från förskollärarna var att vuxna som deltar ska engagera sig 

mer och tar för sig under aktiviteterna. 
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5. Diskussion  
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur musiksamlingar genomförs på 

förskoleavdelningar med fokus på samspelet mellan deltagarna. Nedan följer en 

diskussion kring delar av resultatet som kopplas till tidigare forskning och mina egna 

erfarenheter kring detta kunskapsområde. Till sist har delar av resultatet kopplats till ett 

sociokulturellt och didaktiskt perspektiv.  

 

5.1 Aktiviteter i en musiksamling 
I resultatet framkommer det att musiksamlingars aktiviteter i stort handlar om 

musikaliska aktiviteter. Det framkommer att barnen samlas i en cirkel med en 

förskollärare som ledare. Förskolläraren spelar ofta gitarr och sjunger tillsammans med 

barnen. Detta liknar den tidigare forskning som finns om ämnet som också visar att en 

typisk musiksamling oftast består av en ring där barnen sjunger tillsammans med 

förskollärare, samt där förskolläraren spelar gitarr (Ehrlin, 2015; Holmberg, 2012). I 

resultatet framkommer också att låtarna som spelades i musiksamlingen är 

mångfacetterad, det vill säga, att låtarna ska passa både de stora och de små barnen. 

Detta är något som också tas upp av Ehrlin (2015) som också hävdar att låtarna som 

spelas i musiksamlingar är av varierande sort. I föreliggande studie framkommer dock 

att de flesta låtar är varierande men bör vara igenkända av barnen, så att barnen kan 

känna igen sig från tidigare samlingar. Genom sången skapar förskolläraren ett intresse 

hos barnen eftersom både små och stora barn kunde känna igen visor som var kända hos 

barnen.  

 

I resultatet visar också att barn har en viss möjlighet att få välja vilka låtar som skulle 

sjungas. Det framkommer i resultatet att vissa förskollärare använder sig av instrument 

och låter barnen få spela egna instrument som innehåller mycket rytm. Barnen får prova 

att spela många olika instrument, främst rytmiska instrument som trummor, maracas 

och trianglar. I internationell forskning framkommer det att rytmiska instrument 

används ofta med barn i musiksamlingar (Lee, 2009). Detta kan bero på att rytm är 

något som barn uppfattar redan i tidig ålder och stimulerar barns språk, motorik, ljud 

och toner (Hammershøj 1997). Rytmiska toner används också i musiksamlingen i 

samband med olika rörelselekar. Förskollärarna hävdar att rörelse och sång är i symbios 

och att rörelser bidrar till barnens grov- och finmotorik. Valet av att använda sig av 

kroppsliga aktiviteter är på grund av att barnen blir lätt uttråkade när musiksamlingen 

enbart handlar om att sjunga. Förskollärarna tycktes anpassa innehållet i 

musiksamlingen efter barnens behov att få röra på sig tillsammans med deras egna 

intressen.  

 

Utifrån mitt resultat så tycks det som att förskollärarna anpassar aktiviteterna och 

innehållet i musiksamlingen efter vad barnen själva tycker är roligt. En vanlig aktivitet i 

musiksamlingen är också rim, ramsor och teater på de två deltagande förskolorna. Detta 

är något som jag inte har hittat i tidigare forskning. Dockan ”Herman” lyckas 

kommunicera med alla barn i musiksamlingen, samt att dockan ”Herman” och andra 

figurer lyckas skapa en trygghet och igenkännlighet hos barnen. Mitt resultat visar 

också att vissa förskollärare känner sig mer bekväm av att använda sig av detta i 

musiksamlingen, istället för att använda sig av gitarr och sång. Många av förskollärarna 

upplever sig obekväma av att använda gitarr och sång i samlingen och att dessa 

förskollärare ser musiksamling som en aktivitet som ska innehålla instrumentspel och 

sång. Det finns en förväntan bland många förskollärare av att de ska kunna sjunga och 
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spela och detta skapar i sin tur en känsla av otrygghet och osäkerhet hos förskollärarna. 

Förskollärarna som inte tycker om att spela gitarr och sjunga inför barn i 

musiksamlingen väljer därför rim, ramsor och teater för detta är mer bekvämt för vissa 

förskollärare. Ehrlin & Wallerstedt (2014) menar i sin studie att förskollärare anser att 

det råder brist på kunskap om hur musik skall läras ut för barn. Förskollärarna menar i 

sin tur att de inte har rätt kunskap om hur musik heller kan användas som redskap för att 

lära ut andra ämnen. Istället visar mitt resultat att förskollärare många gånger utför 

musiksamlingen på ren rutin oavsett om de har musikalisk kunskap eller inte. Dock 

menar Ehrlin (et al. 2014) att forskning visar att förskollärare som har mer utbildning av 

att lära ut musik i förskolan har ett bättre självförtroende av att sjunga och spela inför 

barn och andra vuxna (Ehrlin et al. 2014).  

 

Musiken är inte bara ett redskap för att strukturera en grupp. Musiken har ett värde sig 

som utvecklar olika nya kunskaper. Genom musik, tillsammans med rytmer utvecklar 

barnen sin musikaliska förmåga som i sin tur kan användas i matematiska och språkliga 

sammanhang, liksom också visas i internationell forskning att musik ofta används i 

kombination med andra aktiviteter (Garvis, 2012). Genom samlingens upprepande 

skapar barnen igenkännande som utvecklar deras kunskaper och det i sin tur utvecklar 

en trygghet där barnen vet vad som väntar.  

 

5.2 Samspelet i en musiksamling 
Musiksamlingen är en aktivitet som är riktat till barnen, dock så framkommer i 

resultatet att det finns skillnader i samspelet med de barn som syns i gruppen i de olika 

aktiviteterna. Med detta menas med de barn som sitter närmast ledaren under 

musiksamlingen med gitarr och sång också får mest uppmärksamhet. De barn som sitter 

längre bak ”försvinner” ofta från samlingen genom att de börjar prata med sina 

kompisar. Enligt Holmberg (2012) är det mycket svårt för barn att känna sig delaktiga i 

en musiksamling eftersom det finns okunskap om hur en förskollärare ska kunna 

inspirera barnens egna musikaliska utveckling och låta barnen få vara delaktiga och 

beslutsfattande i samlingen. Detta kan jag också koppla till Ehrlin & Wallerstedts 

(2014) observations- och intervjustudie som fann att barn oftast sitter tillsammans med 

en förskollärare i musiksamlingen men att förskolläraren styr aktiviteten och att barnen 

enbart följer förskolläraren. Som tidigare nämnts, så visar resultatet i denna studie att 

vissa barn inte är delaktiga i musikaktiviteten. Min tolkning är att samspelet med de 

barn som inte syntes av ledaren, heller inte kan delta och följa förskolläraren. 

Förskolläraren som använder sig istället av teater med rim och ramsor, utvecklar en helt 

annan kommunikation. Eftersom barnen interagerar sig med handdockan får alla barn 

plötsligt synas och höras. Barnen socialiserar sig med dockan och utvecklar ett samspel 

mellan varandra. Dockan ställer frågor och alla barnen i gruppen får möjlighet att svara.  

 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv så tycks det som att aktiviteterna med gitarr och sång 

saknar ett tydligt didaktiskt förhållningsätt som lyfter frågan varför denna aktivitet ska 

genomföras av förskollärarna. Vissa förskollärare i denna studie tycks ha en 

föreställning om att musiksamling ska innehålla musik och sång. Därför tycks 

musiksamlingen också planeras utifrån en bestämd mall och inte utifrån ett didaktiskt 

förhållningsätt av att i stället möta, se och kommunicera med varje individ i samlingen 

och att låta barnen kunna ta del av innehållet utifrån deras nivå. Dock inspireras de barn 

som syns i samlingen att spela egna instrument samt även välja sånger. I 

musiksamlingen med rim, ramsor och teater tycks förskolläraren istället utgå från ett 

didaktiskt förhållningssätt eftersom aktiviteterna istället förmedlar ett innehåll som gör 

det möjligt för barnen att delta, synas och höras.  
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I resultatet syns det dock att förskollärare reflekterar över deltagarnas samspel i båda 

musiksamlingarna. Förskollärares uppgift är att utveckla barnens nyfikenhet och 

intresse för aktiviteten. Det är därför mycket variation i musiken men också att barnen 

får sjunga låtar de redan känner igen. Vidare beskrivs det att musiksamlingens syfte 

ligger i att skapa inspiration hos barnen. Det finns därför ett tydligt engagemang från 

båda ledarna som leder musiksamlingarna och detta bidrar till en gemenskap då detta 

förhållningsätt ändå fångar de flesta barnen. Förskollärarna lägger också stor vikt i att 

nå ut med musiken till alla åldrar vilket möjliggörs genom att använda sånger som alla 

barn kan identifiera sig med. Genom detta förhållningsätt skapar musiken ett samlande 

fenomen som i sin tur gör att barnen får se sig själv i ett större sammanhang. Förutom 

att musiksamlingen lättar upp stämningen och skapar trygghet i gruppen så är musiken 

också ett kommunikativt redskap mellan barnen och förskollärarna, eftersom många 

barn ännu inte lärt sig prata. Detta förhållningsätt låter barnen få synas och höras vilket 

får de att känna ett deltagande i aktiviteten.  

 

Förskollärare som är närvarande under musiksamlingarna sittandes med barnen intar 

oftast en passiv roll under aktiviteten. Engagemanget sträcker sig mest till handklapp 

och lite ”gung med kroppen”. Det skapas sällan någon ögonkontakt med ledaren utan de 

sitter och iakttar barnen istället, i syfte att se till att de inte ”stökar” under samlingen. 

Resultatet visar också att de barn som sitter längst bak som ”försvinner” från samlingen 

får också negativ respons från förskollärarna i samlingen då de regelbundet ber de att 

hålla tyst och sluta prata med sina kompisar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv som 

lyfter fram aspekten av att: vi föds in i samspel med andra människor och delar 

erfarenheter gemensamt samt tolkar vår omvärld och använder oss av olika redskap för 

att integrera med andra människor och miljö, kan jag tolka situationen på det sättet att 

dessa barn vill skapa en kontakt med förskollärarna och sina kompisar för att visa sin 

närvaro i gruppen då de upplever ett utanförskap.  

 

En annan aspekt av situationen som jag observerade utifrån det sociokulturella 

perspektivet är att barn socialiserade sig med sin omgivning genom att imitera och 

härma. Barn iakttar andra barn och vuxna, speciellt de yngre som behöver en tydlig 

vägledning i musiksamlingen. De mindre barnen härmar och imiterar de äldre barnen 

och lär sig koderna hur man ska agera vilket är en viktig grund i deras utveckling.  

Lika mycket påverkas barnen också av förskollärares förhållningsätt kring hur de själva 

beter sig under musiksamlingar. Det intressanta med detta är att om fokus nu läggs på 

förskollärarnas passiva agerande som jag tidigare nämnt, tillsammans med 

informanternas egna beskrivningar av hur dessa individer agerar runt barnen. Om detta 

kopplas ihop med beskrivningen av barnens ”frånvaro” av uppmärksamhet till 

musiksamlingen, skapas nu en röd tråd. 

 

Barns socialisation bygger mycket på deras iakttagelser och imitationer av andra barn. 

Dock så sker detta på samma sätt genom barns imitation av vuxna. Med andra ord så 

påverkar förskollärarnas passivitet inte bara barns ointresse för samlingen utan de ser 

förskollärarnas passivitet och öppna diskussioner mellan varandra som ett socialt 

accepterat beteende i en musiksamling. Vad detta gör i sin tur är att detta skapar en ond 

cirkel där förskollärare regelbundet ber barnen vara tysta och lyssna på samlingen, 

samtidigt som förskollärare signalerar att det är accepterat att de själva sitter och pratar 

mellan varandra och dessutom inte för någon direkt ögonkontakt med den som leder 

samlingen. Denna observation är relevant i den bemärkelsen att Lpfö 98 tydligt lyfter att 

alla barn ska uppmuntras att upptäcka tillsammans med förskollärare. De mindre barnen 
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som speciellt behöver denna vägledning genom till exempel en musiksamling får 

absolut ingen hjälp av att vuxna signalerar beteenden som barnen själva blir tillsagda att 

inte göra.  

 

Sammanfattningsvis så påverkas samspelet mellan barn och förskollärare olika 

beroende på om musiksamlingen präglas av gitarr och sång eller utgår från en aktivitet 

med rim, ramsor tillsammans med teater. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv går det 

att se att dessa båda präglas av en musikalisk aktivitet men att ledarens förhållningsätt 

till aktiviteten påverkar samspelet olika mellan barnen och förskolläraren. Slutligen så 

framgår det att förskollärare som närvarar i aktiviteten påverkar barnens samspel med 

ledaren beroende på vilket förhållningsätt de själva har till samlingen. Om 

musiksamlingen med gitarr inte lyckas fånga varje individ behövs det förskollärare som 

lyfter dessa barn och visar hur rolig en musiksamling med gitarr och sång kan vara.     

 

5.3 Slutsatser 
Musiksamlingar i förskolan innehåller olika aktiviteter. Bland annat musikaliska 

aktiviteter med gitarr och sång. Andra aktiviteter är rörelselekar, rim, ramsor och teater. 

Samtidigt som förskollärare betonar vikten av att varje barn skall lyftas fram i 

musiksamlingen så syns en skillnad i samspelet mellan förskollärare och barnen 

beroende på aktivitetens innehåll. En musiksamling med ett innehåll av gitarr och sång 

tenderar att minska samspelet mellan förskollärare och barnen. Förskollärare som 

känner sig obekväma och med en osäkerhet med att sjunga och spela gitarr inför barn 

tenderar att välja aktiviteter i musiksamlingen som innehåller rim, ramsor och teater. 

Dessa aktiviteter skapar däremot ett annat samspel mellan ledaren och barnen med en 

tydligare tvåvägskommunikation, bättre integration och socialisation. Det ironiska i 

detta är att musiksamlingen som den självklara aktivitet med sång och gitarr som vissa 

förskollärare känner osäkerhet kring, tycks i själva verket motsätta sig föreställningen 

om att integrera och lyfta fram varje barn i samlingen. Detta lyfter frågan om 

förskollärares föreställning om att en musiksamling med gitarr och sång verkligen är en 

stund för barnen och där förskolläraren ser varje individ. Musiksamling med ett innehåll 

av gitarr och sång kanske borde ifrågasättas av förskollärare och istället diskutera och 

utforma aktiviteter som lyfter varje individ i musiksamlingen. Även aktiviteter som 

raderar förskollärarens ”prestige” om att vara en bra ledare för en musiksamling och 

som istället ökar samspelet mellan barnen - ledaren och kanske även förskollärare 

sinsemellan.  

 

Den förutbestämda bilden av hur en musiksamling genomförs skapar osäkerhet hos 

vissa förskollärare att själva ta för sig i verksamheten. Ska samspelet mellan ledaren och 

barnen tillfredställas måste dock ett tydligt samspel råda mellan förskollärarna. Den 

brist på engagemang som råder bland vissa förskollärare kanske inte handlar om 

intresset i sig utan snarare en signal på ren osäkerhet. Dock så visar observationerna hur 

viktig engagemanget ändå måste vara hos övriga förskollärare då det inte bara påverkar 

den som leder samlingen, utan också barnens egen socialisation i musiksamlingen. 

Finns inte lusten att leda så måste de som inte leder se sitt deltagande i musiksamlingen 

som minst lika viktigt. Slutligen visar det sig att en musiksamling kan genomföras på 

många olika sätt och om detta också förstås av förskollärare anser jag att musiken i 

förskolan inte bara utvecklar barnens lärande på olika plan, utan också på sikt utvecklar 

ett gott samspel mellan alla individer på förskolan.      
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Bilaga 1: Intervjufrågor till examensarbete 

 
Vilka aktiviteter utförs under en musiksamling? 
 

Kan du beskriva för mig hur en typisk musiksamling brukar går till? 

Vad gjorde du mer specifikt under aktiviteten? 

Har du fler exempel? 

Vilken roll spelar musiken i samlingen? 

Vad prioriterar du när du planerar en musiksamling? 

Hur tror du barnen upplever samlingarna? 

Kan du ge exempel på samlingar som inte gått bra? 

 

 

Hur ser samspelet ut mellan deltagarna under en musiksamling? 

 

När har samspelet mellan förskollärare och barn varit riktigt bra under en 

musiksamling? 

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände? 

Hur upplevde du situationen? 

På vilket sätt definierar du ett bra samspel? 

När fungerar samspelet bra / dåligt?  

Hur tror du barnen ser och upplever musiksamlingen? 

Tycker du att barns delaktighet och inflytande är viktigt? 

Upplever du att barnen påverkar samlingen? På vilket sätt? 

Tror du det finns ett samband mellan barns delaktighet och inflytande och deras 

personliga erfarenheter i en musiksamling?    

När anser du att en musiksamling uppnår samspel? 
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Bilaga 2: Informationsbrev till förskollärare 
 

 

Information till förskollärare  
 

 

Förfrågan till förskollärare om att delta i en studie om musiksamlingar i förskolan. 

 

Jag vänder mig till dig som är förskollärare och som är intresserad av att ställa upp på 

att bli intervjuad enskilt samt bli observerad under några musiksamlingar tillsammans 

med en barngrupp. Intervjuerna kommer att ta ca 15-20 minuter. 

 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur en musiksamling går till på en 

förskoleavdelning, samt undersöka samspelet mellan förskollärare och barn under en 

musiksamling. Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är den avslutande 

delen av förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle.  

 

Den information som samlas in under studien kommer att behandlas säkert och förvaras 

inlåst så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av den. Det redskap jag använder 

under intervjuerna kommer att spelas in på en ljudinspelare och observationen kommer 

att utföras genom anteckningar bestående av papper och penna. Under observationen 

kommer fokus inte ligga på den enskilda individen, utan fokuseras på lärandesituationer 

i den pedagogiska verksamheten.   

 

Under redovisningen av examensarbetet kommer ingen individ att identifieras, utan hela 

studien bygger på anonymitet. När examensarbetet är godkänt kommer detta att laddas 

upp på en databas vid Högskolan i Gävle. Den information som samlats in under 

observationerna kommer att förstöras då examensarbetet är slutfört. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. Deltagandet är 

helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.  

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Besked lämnas i sådant fall till mig 

(David Edwards) på E-mail. 

Ansvariga för studien är David Edwards och Jan Grannäs. Har Du frågor om studien är 

du välkommen att höra av dig till oss: 

David Edwards   Jan Grannäs 

Student    Handledare 
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Bilaga 3: Informationsbrev till föräldrar på förskoleavdelningarna 
 

Information till föräldrar 

 
 

Förfrågan till vårdnadshavare om tillåtelse att observera ditt barn under några 

musiksamlingar på din förskola.  
 

Jag vänder mig till dig som är vårdnadshavare och är intresserad av att låta ditt barn 

närvara under några observationer under musiksamlingar tillsammans med 

förskollärare.  

 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur en musiksamling går till på en 

förskoleavdelning, samt undersöka samspelet mellan pedagoger och barn under en 

musiksamling. Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är den avslutande 

delen av förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle.  

Den information som samlas in under studien kommer att behandlas säkert och förvaras 

inlåst så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av den. 

Observationen kommer att utföras genom anteckningar och redskapen kommer bestå av 

papper och penna. Fokus kommer inte ligga på den enskilda individen utan fokuseras på 

lärandesituationer i den pedagogiska verksamheten.   

 

Under redovisningen av examensarbetet kommer ingen individ att identifieras, utan hela 

studien bygger på anonymitet. När examensarbetet är godkänt kommer detta att laddas 

upp på en databas vid Högskolan i Gävle. Den information som samlats in under 

observationerna kommer att förstöras då examensarbetet är slutfört. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

Deltagandet är helt frivilligt och du/ert barn kan när som helst avbryta din/sin 

medverkan utan närmare motivering.  

Jag frågar härmed om Du vill godkänna ditt barns medverkan i denna studie. Besked 

lämnas i sådant fall till mig (David Edwards) på E-mail.   

Ansvariga för studien är David Edwards och Jan Grannäs. Har Du frågor om studien är 

du välkommen att höra av dig till oss: 

David Edwards   Jan Grannäs 

Student    Handledare 
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