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Sammanfattning 

Titel: Musik i en förskola 

Språk: Svenska 

Nyckelord: Musik, förskola, kvalitativ metod, observation, etnografi 

Syftet med arbetet var att undersöka hur en förskoleavdelning arbetar med musik. Genom 

en kvalitativ observation undersökte vi hur pedagogerna och barnen använde sig utav musik i 

den dagliga verksamheten. Vi har tagit utgångspunkt i ett etnografiskt perspektiv och 

sociokulturell teoribildning. Data samlades in genom deltagande observationer under fem 

tillfällen på en förskoleavdelning, tre timmar per tillfälle. Resultatet visade att förskolan 

använde sig utav musik dagligen på flera olika sätt och med varierande syften. Genom 

barnens samspel med varandra eller tillsammans med pedagogen formades det musikaliska 

aktiviteter hos barnen. Under observationstillfällena använde sig barnen och pedagogerna av 

musiken både vid planerade musikaliska aktiviteter och mer spontana musikaliska aktiviteter. 

I resultatet delade vi även in observationerna i dessa två teman: planerade musikaliska 

aktiviteter och spontana musikaliska aktiviteter. Sedan analyserade vi resultatet utefter vilket 

syfte aktiviteterna skulle kunna ha vid de olika situationerna. Vårt arbete kan användas utav 

pedagoger för att de själva ska få syn på eller reflektera över sin musikverksamhet på 

förskolan. 
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1. Inledning 
Tidigare i vår lärarutbildning hade vi en kurs som hette Det kunskapande skapande barnet. 

I en av delkurserna hade vi en entusiastisk lärare som hette Marie-Helene Zimmerman 

Nilsson som gav oss inspirationen och väckte vår lust till ämnet musik. Redan då bestämde vi 

oss för att skriva om musik i vår uppsats. Som Lill Lindfors skriver i sin sång: Musik ska 

byggas utav glädje, av glädje bygger man musik... Just dessa ord stämmer så väl in på vad vi 

båda känner om musik och hur arbetet med musik ska vara. Vi anser att glädje i arbetet är 

viktigt för pedagogerna och barnen.  

I dag har människor musik omkring sig i flera situationer under dagen och utbudet av 

musik ökar hela tiden via olika medier. Sundin (1995, s. 9) skriver att musiken har blivit en 

del av miljön för barn idag. Vidare skriver författaren att barn blir påverkade av musiken som 

kommer genom olika massmedier. Även Saar (1999, s. 9) tar i sin avhandling upp att 

människor möts utav musik dagligen i olika sammanhang och att den påverkar oss på olika 

sätt, antingen medvetet eller omedvetet. Under VFU perioder (Verksamhets Förlagd 

Utbildning) har vi uppmärksammat att barnen blir influerade av populärmusiken i sin vardag, 

exempelvis genom att de lyssnat på radion eller tv:n och att de sedan leker eller pratar om 

detta på förskolan.  

I den reviderade läroplanen för förskolan står där att förskolan ska ge barnen en chans till 

att utvecklas i många olika uttrycksformer som tillexempel musik. Barnen ska få utveckla 

olika förmågor så som att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter och deras skapande 

förmåga inom sång och musik (Skolverket, 2010, s. 12). Med detta i åtanke vi vill i vårt arbete 

undersöka hur pedagoger och barn använder musik i verksamheten på en förskola. 

I och med att musiken blir en större del utav barns vardag (Sundin, 1995, s. 9) anser vi att 

det redan i förskolan skall aktivt arbetas med musik på ett varierat sätt. Pedagogerna ska utgå 

ifrån barnens erfarenheter och åsikter (Skolverket, 2010, s. 11), det går att göra genom att 

lyssna på barnen och ta tillvara på deras intressen. Vi har förhoppningar att genom vårt arbete 

kan förtydliga betydelsen utav att barn får uppleva och erfara musik i sin vardag på förskolan. 

Dessutom vill vi diskutera musikens betydelse för barns utveckling på olika områden. I 

arbetet så kommer vi att skriva alla delar tillsammans, vi kommer att läsa in oss på olika 

referenser för att sedan tillsammans koppla ihop det till en enhetlig text.  
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1.1Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur en förskoleavdelning arbetar med musik. Vi vill 

genom vår undersökning ta reda på hur pedagogerna och barnen använder sig av musik i den 

dagliga verksamheten. Används musik, görs det spontant, under planerade former eller på 

något annat sätt? Vi vill beskriva hur musik användningen är på denna avdelning samt 

diskutera vilket syfte dessa musikaktiviteter skulle kunna ha.  

- Hur använder pedagoger och barn musik i en förskola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



6	  

	  

2. Bakgrund och Tidigare forskning 
I bakgrunden och tidigare forskning kommer vi att skriva om vad musik betyder för 

människor, vilka olika benämningar det finns på barnssång, pedagogens roll och betydelse 

för det musiska barnet och även musikens betydelse för fostret redan inne i moderns mage.  

2.1 Musikens betydelse för människan 
Bojner Horwitz och Bojner (2005, s. 17) beskriver musik ur ett hälsoperspektiv, de lyfter 

fram olika forskare som menar att musik har en positiv inverkan på oss människor både som 

lyssnare och aktör med ett instrument eller genom sången vi sjunger. Musiken kan påverka 

rörelser, lust och impulser som bidrar till ett ökat välmående och harmoni i livet, den kan även 

väcka olika minnen, exempelvis från barndomen (s. 13). Även Frister Lind (1999, s. 7) skriver 

om att musiken har inverkan på människors liv på olika sätt, om förskolan använder och 

arbetar med musik så kan de berika barnens liv även när barnen blir vuxna. Till exempel när 

barnen får egna barn kan de minnas tillbaka på sin egen barndom då de lyssnade och sjöng 

samma sånger som de kanske sjunger för barnet.  

Uddén (2001, s. 8) beskriver uttrycket musisk – som kommer från grekiskan mousike´. 

Musisk inkluderar förutom musik även rytmik, rim, ramsor och språklekar för barn. Ordet 

rytmik kommer från grekiska ordet rhytmos som betyder ström, det kan jämföra med som om 

det skulle gå en ström av rörelse genom kroppen när olika rytmer sätts igång och då vill vi 

röra på oss (Gottberg, 2009, s. 22). Begreppet musisk är ett sätt att förklara vad musik innebär 

och det är den förklaringen som vi anser ska vara på förskolorna när de pratar om musik. När 

förskolan planerar musikaktiviteter så ska rytmik, rim, ramsor och språklekar ha lika stor del 

som musiken.    

Författare som Björkvold (2005, s. 15), Jederlund (2002, s. 39) och Wiklund (2001, s. 44) 

skriver om det musiska i människan och de menar att det är något finns inom oss redan från 

fosterstadiet när vi simmar runt inuti våra mödrars magar och känner rytmen från deras 

kroppsrörelser och hör olika ljud där inne. Björkvold (2005, s. 132) skriver att pedagoger 

behöver arbeta aktivt med det musiska i barnen för att dem ska utvecklas inom det. Han 

skriver även att pedagogerna behöver arbeta med att utveckla det musiska inom sig själva.  

Det finns alltså flera forskare och författare som skriver om musikens betydelse för 

människan. Genom att lyfta fram detta i bakgrunden vill vi försöka legitimera musik 

användningen på förskolan. Vi vill tydliggöra för er läsare att musik är ett viktigt område att 

arbeta med i förskolan lika viktigt som att arbeta med språk eller matematik och de går att 

integrera med varandra. Det musiska finns inom alla men den kan ha olika stor betydelse i 
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personers liv. För vissa betyder musiken allt och för andra är musik ett nöje eller en 

avkoppling eller så har musiken ingen betydelse alls i personens liv. Alla ska få en chans till 

att utveckla det musiska inom dem och det är då viktigt att pedagogerna använder sig av 

musik i verksamheten.    

2.2 Pedagogens roll 
Som vi skrev innan så skriver Björkvold (2005, s. 132) att det krävs musiska pedagoger för 

att få de musiska barnen att växa och han anser att alla lärarutbildningar bör ha någon form av 

kurs inom det musiska. Pramling Samuelssons, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och 

Wallerstedt (2009 juni, s. 120) skriver i sin artikel att det ofta saknas utbildning eller 

kompetens hos pedagogerna på förskolorna i de estetiska ämnena. Jederlund (2002, s. 116) 

skriver om betydelsen av att ha en utbildning inom musik som förskollärare på grund av att 

det krävs en förändring av musikarbetet i förskolan enligt honom. Författarna ovan menar att 

de vill ha bättre utbildning inom musik ämnet på lärarutbildningarna. Men man får inte 

glömma bort att musik inte löser alla problem utan det är fler områden som behöver arbetas 

med i en förskola. Det skulle kunna vara en blandning av pedagoger med olika 

intresseområden för att få en variationsrik förskola och på så sätt ge barnen ett brett lärande.  

 I sin avhandling skriver Uddén (2001, s. 254) att om barnen lättare ska lära sig i de 

pedagogiska situationerna i förskolan är det av stor vikt att pedagoger ser till barnets eget 

lärande och det musiska de har inom sig. Författaren menar att det är den musikaliska biten 

som är den viktigaste delen att arbeta med tillsammans med barnen. Men det går inte att bara 

arbeta med musik för då utvecklas inte barnen på alla områden. I läroplanen för förskolan så 

står det att musiken ska vara en del utav verksamheten (Skolverket, 2010, s. 12) men den ska 

inte vara hela verksamheten. Dagens förskolor bör ta fasta på olika barns musikintresse och 

lusten som finns hos barn menar Jederlund (2002, s. 14). Gör pedagogerna inte detta kan de 

lätt tappa många möjligheter till vidareutveckling hos barnen såsom den personliga och 

sociala utvecklingen som uppstår. Men som det står i förskolans läroplan, att pedagogerna ska 

se till barns olika intresse för att skapa mångfalden i barnens lärande (Skolverket, 2010, s. 11) 

så går det inte att bara inrikta sig på musik då alla barn inte är intresserade utav musik. 

Musiken bör vara en vardaglig del i en förskolas verksamhet och inte bara en dag i veckan på 

en musiksamling som det kan vara på många ställen, enligt Granberg (1994, s. 19). 

Författaren menar också att det är sången och rytmen som är den viktiga biten i 

musikaktiviteterna och att språket kommer med på köpet i sången. Uddén (2001, s. 254) 

poängterar att pedagogerna ska se till barnets eget lärande och det musiska de har inom sig för 
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att barnen lättare ska kunna lära sig annat. Pedagoger bör bli medvetna om och ta till sig den 

musikaliska biten mer och använda sig utav den i deras pedagogiska möten med barnen. 

Williams (2006, s. 96) påpekar vikten av att pedagoger skapar rum för barn att ha olika 

aktiviteter och kunna erbjuda olika möjligheter för att kunna stärka deras eget lärande 

tillsammans med olika kamrater. Barn lär sig genom mångfald, att saker kan göras på olika 

sätt eftersom alla barn är olika och författaren betonar pedagogens betydelse att finnas där och 

”hålla barnen i handen” när de tillsammans söker efter ny kunskap. Pedagogen har en viktig 

uppgift att delge barnen nya kunskaper och det didaktiska arbetssättet är oersättligt, enligt 

författaren (s. 27). Detta fenomen är något som Uddholm (1993, s. 42) beskriver som den 

vägvisande pedagogen och genom att vägleda barnen lär de sig nya saker och gör de 

intresserade och nyfikna att vilja lära sig mera. Vidare skriver författaren om betydelsen för 

pedagogerna att våga göra något nytt och annorlunda och att vara sig själva, utmana rädslan 

och våga göra bort sig (s. 44).  

Uddén (2001, s. 54) skriver att många studier påvisar vikten av relationen mellan 

pedagogen och barnet, hur pedagogen lär ut, med vilken inlevelse de har i både kroppsspråket 

och rösten. Studierna visar också på att pedagogerna har betydelse för barnets utveckling 

inom det musikaliska området, att det ska ske på en lekande nivå blir bäst resultat för barnet 

(s. 61). Musiken har en stor pedagogisk innebörd anser Antal- Lundström (1996, s. 36) och 

något att lära för barn, genom att barnets personlighet kan stärkas och förtydligas genom 

användandet utav musik. Wolmesjö (2006, s. 12) skriver om vikten av att pedagoger ska visa 

glädje i arbetet och att det stärker motivationen till arbetet samt i relationer till medmänniskor, 

genom att visa glädje över det man gör smittar det av sig till omgivningen som reflexmässigt 

rycks med och känner glädje och lusten att vilja delta stärks. Genom att pedagogen visar sin 

glädje och sitt intresse gentemot barnet stärker de barnets identitet och personlighet och det 

kan vara till exempel genom att ta vara på ett barns intresse för en särskild musikgenre. Denna 

glädje gäller inte bara musiken utan den är viktig i alla situationer om det är idrott, matematik 

eller musik.  

Linder & Breinhild Mortenson (2008, s. 73) skriver om tre olika dialogformer som 

pedagoger rekommenderas att använda sig utav, den känslomässiga, den meningsskapande 

och den vägledande dialogen. När pedagogerna arbetar med den känslomässiga visar de en 

glädje för barnet och sin lyhördhet gentemot barnet och bekräftar vad de ser och hör. Med den 

meningsskapande dialogen arbetar pedagogerna med att fånga in barnet och hålla kvar barnets 
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intresse, och med den vägledande dialogen är det pedagogen som berättar vad som ska ske i 

tur och ordning. 

Uddholm (1993, s. 52) beskriver att musiken och människan är en helhet, det är upp till var 

och en hur musiken utformas och används. Barn som har svårt att sitta still, är fulla av energi 

och har behov av att springa runt eller röra på sig, då är musik och dans ett självklart val att 

göra enligt författaren. Han tar även upp om hur pedagoger bör vara under en sångsamling 

med barnen till exempel inte tvinga någon att delta, vara trygg och tydlig i det som visas och 

sluta när det är som roligast. Blanda olika moment såsom sång- rörelse- dans, acceptera ifall 

alla inte vill vara med, ha ett positivt mål att glädjen ska vara där hos dig som ledare och 

energin bland deltagarna ska flyta (s. 54-55).  

Att pedagogen har en viktig roll för barns lärande är det flera forskare och författare som 

skriver om och att det krävs att pedagogerna är medvetna om hur de påverkar barnen. Som vi 

har skrivit är det viktigt att ta till vara på alla barnens intresse, att vara lyhörd och bekräftande 

gentemot barnen. Musiken är bara en väg till att lyfta fram barns intresse.  

2.3 Barnet och musiken  
Under spädbarnstiden stärks hela tiden barnets identitet och den blir som en bas för det 

musiska runtomkring barnet (Björkvold, 2005, s. 42). Därför är det av betydelse att under 

spädbarnstiden göda barnen inte enbart med riktig föda och näring utan även med musik i 

olika former som rim, ramsor och sånger. Redan vid födseln föds barn med en begåvning av 

musikalitet som en fristående intelligens, så som de föds med ett språk och denna begåvning 

utvecklas under hela ens livstid på olika sätt beroende på hur vi arbetar med det (Jederlund, 

2002, s. 16).  Wiklund (2001, s. 44) skriver att det bästa sömnmedlet för en bebis är att sjunga 

vaggvisor för det lilla barnet, genom att höra välkända och trygga röster känner bebisen sig 

lugn. 

Sundin (1995, s. 78) skriver om hur han definierar barnsång och barnvisa. Barnsång skriver 

han att det är det barnen gör, de kan hitta på egna sånger eller sjunga ”vanliga” sånger. Han 

skriver även att barn kan göra om de ”vanliga” sångerna till något eget. Barnvisor är de sånger 

som vuxna har gjort, tillexempel Alice Tegnérs Bä, bä, vita lamm. Författaren (s. 88-89) 

förklarar även olika slags sång, imiterande- beskrivande sång, kommunikativ sång, kända 

sånger och imiterande sånger. Spontansången är det gemensamma språket i leken mellan 

barnen menar Björkvold (2005, s. 65) och han skriver även att vilken sång det blir är situerat 

till tillfället i leken och spontansången är en reaktion på en specifik situation.  
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Williams (2001, s. 39) utgår från det sociokulturella perspektivet i sin avhandling och hon 

uppmärksammar de tre engelska begreppen peer tutouring, cooperative learning och peer 

collaboration. Hon skriver att det finns olika sätt för barn att lära sig saker. Vid peer tutouring 

menar Williams att barnet är den kunnige och de andra barnen är noviser i just det specifika 

området. Vid cooperative learning är det flera barn som redan innan har en förståelse i ämnet 

eller det problemet som ska lösas och vid peer collaboration är alla barn på samma nivå och 

ingen har gjort det tidigare, alla är nybörjare (s. 44-48). Ett exempel från förskolan skulle 

kunna vara vid peer collaboration att barnen har fått ett nytt spel som ingen spelat förut och de 

ska tillsammans lista ut hur de ska spela. Inom musiken kan peer tutouring ske när ett barn 

vill lära andra barn en ny sång. 

Holgersen (2002, s. 223) skriver i sin avhandling Mening og deltagelse om att musik 

aktiviteterna ska vara meningsfulla för både pedagogen och barnen. På så sätt får man ett ökat 

deltagande och meningskapande från barnen. De förväntningar de vuxna har på barnen för 

deras deltagande i en aktivitet måste präglas av samspelet mellan den vuxne och barnet och 

barnens självuppfattning (s. 224). Vidare skriver han (s. 161) om begreppet reception som en 

slags strategi som vissa barn använder sig utav under musikaktiviteter. Med reception menar 

han att barnet är en ”passiv deltagare”, dessa barn iakttar aktiviteten från sidan men de är 

tillexempel med känslomässig eller kinestetiskt, fast de fysiskt inte deltar i aktiviteten. 

Holgersen (2010 januari, s. 36) har även i en artikel skrivit om att receptionen är en slags 

deltagarstrategi som barn har. Han skriver vidare om att även sovande bäbisar är delaktiga i 

musik aktiviteter och de kan ha ett igenkännande av musiken när de vaknar. Holgersen (2002) 

skriver att barn ofta imiterar varandra medvetet eller omedvetet under musikaktiviteterna. 

Detta ser han som något positivt och dessa barn engagerar sig både socialt och aktivt genom 

imitationen (s. 165). Dessa olika deltagarstrategier gäller inte bara musikaktiviteter utan går 

att se på andra aktiviteter också tillexempel i idrottsaktiviteter eller lekar.  
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3. Vetenskapliga teorier 
När vi använder oss utav en vetenskaplig teori är det för att förklara olika företeelser som 

händer runt omkring oss i vår värld (Hartman, 1998, s. 12-13) och att det finns många olika 

teorier att utgå ifrån, de teorier vi valt är det etnografiska perspektivet och en sociokulturell 

teoribildning.  

3.1 Etnografi 
Som vetenskaplig teori i uppsatsen har vi valt ett etnografiskt perspektiv. Etnografi innebär 

att man studerar en miljö med en grupp människor i samhället (Hartman, 1998, s. 243; Nylén, 

2005, s. 34). Vår grupp av människor i samhället är en förskola med barn och pedagoger. 

Vidare skriver Hartman (1998, s. 244) om betydelsen av kulturen personerna befinner sig i 

och hur den kan påverka människorna i den genom alla kommunikativa skeenden mellan 

personerna. Författaren gör en skillnad mellan en handling och att handla, dessa skillnader är 

det bra att tänka på som forskare när man genomför sin studie. Att handla är när personen 

ifråga reflekterar över sin medverkan i en viss händelse och en handling beskriver författaren 

som en erfarenhet som personen har genom att den har deltagit. Genom observationerna kan 

forskaren se olika handlingar hos de aktuella aktörerna, vilket vi har valt som metod i vår 

undersökning. När observationerna genomförs ska man ta hänsyn till de medverkandes syfte 

och mål med deras handlingar, detta är något som ska diskuteras i analysen enligt det 

etnografiska perspektivet (Hartman, s. 244). Vi utgår ifrån en induktiv etnografi då vi lägger 

stort fokus på insamlandet utav data och resultatet kommer sedan att bli en redogörelse för 

vad vi sett under vår undersökning (Alvesson & Sköldberg, 2005, s. 178). Enligt Nylen (2005, 

s. 68) ska man i resultatet göra en meningsfull sammanställning av empirin som visar på en 

helhet utav den kulturen som undersökts. Alvesson och Sköldberg (2005, s. 178) skriver att 

etnografin är uppdelad i två olika delar, den empiriska delen och texten som skrivs utefter den 

och i den induktiva etnografin är den empiriska delen den viktigaste. Utifrån det etnografiska 

perspektivet är det viktigt att beskriva kulturen så verklighetsanknutet som det går och för att 

öka validiteten på arbetet är den bra att låta personerna i undersökningen läsa igenom 

resultatet (Hartman, 1998, s. 245). 

I vår studie kommer vi att ha ett förhållningssätt till etnografin som innebär att vi tänker på 

att inte påverka för mycket under våra observationer för att få en bild utav kulturen. Resultatet 

kommer att vara empirinära och vara en stor del i vårt arbete. Vi har även i vår analys tagit 

hänsyn till det etnografiska perspektivet då vi ser till de medverkandes syfte med deras 

handlingar i de musikaliska aktiviteterna.  
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3.2 Sociokulturella perspektivet 
Ett annat perspektiv vi har utgått ifrån i vår uppsats är det sociokulturella perspektivet. Vi 

har i flera texter (Antal Lundström, 1996, s. 81; Jederlund, 2002, s. 12; Ruud, 2001, s. 97) läst 

att de skriver om musikens betydelse vid samspel och samhörighet. Säljö (2000, s. 115) 

skriver att i det sociokulturella perspektivet är det genom att samtala med andra som 

människor kan ta till sig nya tankegångar, resonemang och handlingar. Genom musikaliska 

aktiviteter då ett samspel sker, kan barnen utveckla sig själva.  

Säljö (2000, s. 47) skriver att människor lär alltid sig någonting, lärandet är inget som går 

att undvika. Författaren fortsätter och skriver att vad vi lär oss i olika situationer bör funderas 

över och det får inte glömmas att lärandet är individuellt. Personer kan lära sig olika vid 

samma situation, Williams (2006, s. 92) skriver ett exempel på detta då barn lär sig även 

genom att inte delta i det som händer utan väljer att vara åskådare först för att senare bli en 

deltagare. Det uppstår ett kamratskap och ett samlärande även om barnet bara lyssnar och ser 

på. Detta har även Holgersen (2002, s. 161) nämnt i sin avhandling där han kallar fenomenet 

reception. Pedagoger kan inte förutsätta att alla barnen är med på samma villkor, de kan inte 

heller se vilka barn som lär sig någonting. Säljö (2000, s. 125) menar att människor inte har 

kunskap i färdiga paket som de kan ge till varandra, utan kunskap förs över mellan människor 

genom interaktion och samspel. Även viktigt att poängtera att mottagaren tolkar kunskapen på 

sitt sätt. Så genom att ett barn väljer att stå bredvid aktiviteten och bara tittar på kan ett 

lärande uppstå och barnet kan känna en trygghet inför nästa gång aktiviteten ska ske och kan 

då delta. 

Säljö (2000, s. 115) skriver vidare om att tänkande och handling hör ihop. Det är genom att 

samtala med andra som det skapas nya tankegångar, resonemang och handlingar.  Detta är 

även något Williams (2006, s. 68) skriver om att det sker i ett sammanhang (såsom det är på 

en förskola) då barnen är tillsammans med andra barn och genom interaktion och upplevelser 

tillsammans lär sig nya saker. Vygotskij (1995 s. 12) skriver om att hjärnan har en plasticitet 

som kan återskapa och minnas något som upplevts eller gjorts, om stimuli är tillräckligt 

kraftigt eller det upprepats tillräckligt många gånger. Det kan liknas vid ett vikt papper, då 

spåret av vikningen blir kraftigare ju fler gånger pappret viks på samma sätt och pappret vill 

gärna återkomma till samma vikning. Likadant kan det vara när barn sjunger en sång, ju fler 

gånger de sjunger den, desto lättare är det att sjunga den nästa gång. 
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Under observationerna så ser vi vad pedagogerna och barnen gör. Pedagogerna och 

barnens handlande är situerat till tillfället (Säljö, 2000, s. 118), vi kan inte förutsätta att de gör 

likadant i alla situationer . Detta är ett grundtagande ur ett sociokulturellt perspektiv.  

Lev Vygotskij(1896-1934) teori bygger på ett barns egen kultur och samspelet mellan 

andra barn och vuxna, språket har den viktigaste betydelsen för ett barns utveckling 

(Williams, 2006, s. 40). Vidare betonar författaren Vygotskijs tankar om interaktionen, 

samlärandet och det sociala samspelet med andra individer är det viktigaste och det är då det 

sker ett lärande hos barnet (s. 40). Författaren skriver även att det är av betydelse att 

pedagoger skapar lärande situationer för barnen i deras verksamhet ur ett sociokulturellt 

perspektiv, genom att ge barnen en positiv attityd till lärandet (s. 54). Är pedagogerna glada 

och positiva till nytt lärande smittar det av sig på barnen (Wolmesjö, s. 12). Är en pedagog 

ointresserad av vad som ska ske i en aktivitet kan det synas tydligt på personens kroppsspråk 

eller engagemang och det bidrar till en inte lika fullt lärande situation för gruppen. Är 

pedagogen istället intresserad och positiv smittar det av sig tydligt till barnen.   

Människan lever i en värld full av redskap, artefakter som de kallas inom det 

sociokulturella perspektivet (Säljo, 2000, s. 74). Dessa artefakter kan både vara fysiska och 

intellektuella/ språkliga (s. 81). Det är genom artefakter som meningskapande sker och det går 

inte att bortse ifrån artefakterna när ett lärande sker. Sambandet mellan artefakterna och 

människan kallas mediering, ”redskap medierar verkligheten för människor i konkreta 

verksamheter” (Säljö, 2000, s. 81). Säljö skriver även att kunskapstraderingen sker genom att 

miljön medieras. Barn medierar omvärlden genom samspel med andra tillexempel genom 

leken (s. 66).  

I vår studie har det sociokulturella perspektivet betydelse genom det sociala samspelet som 

uppstår mellan barnen eller pedagogerna och ett lärande sker då. Genom de olika aktiviteterna 

på förskolan sker ett lärande i samvaron mellan individerna, både i gruppen eller mellan två 

personer.  
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4. Metod 
I metod delen kommer vi att beskriva hur vårt arbete kommer att genomföras och vi 

förklarar även hur observationer med ett etnografiskt perspektiv kommer att utföras på 

avdelningen. Med observationerna vill vi synliggöra hur förskolan använder sig utav musik. 

4.1 Metodbeskrivning 
Genom att en forskare väljer att göra en kvalitativ undersökning eller forskning studeras 

fenomenets betydelse mer än om man skulle välja en kvantitativ då man ser mer till mängden 

(Nylén, 2005, s. 10). Hartman (1998, s. 238) skriver att den kvalitativa undersökningen 

innebär att man försöker ta reda på vilka egenskaper ett fenomen har, även skapa sig en 

förståelse utav skeendet i miljön omkring fenomenet (s. 239). Kvalitativa metoder är bra att 

använda sig utav eftersom man kan vara flexibel som aktör, genom att vi själva kan bestämma 

hur vi vill lägga upp vårt arbete genom att skapa en förståelse av det vi har observerat 

(Eliasson, 2006, s. 27 ). Tillsammans med våra sinnen och andra intryck blir det ett resultat 

och hela tiden bör vi granska det vi själva ser (Arvastson & Ehn, 2009, s. 22).  I vår 

undersökning kommer vi att studera hur musik används ute på den valda förskolan och 

kommer då att göra den kvalitativ eftersom vi vill belysa musik användandet som fenomen.  

Arvaston och Ehn (2009, s.19) skriver att när man gör en etnografisk observation bygger 

den på att en kultur observeras och att den kan bidra till att en vidare utveckling inom något 

område utvecklas, såsom något problem som observatören upptäcker och kan redovisa fram 

till en lösning.  

När vi utförde vår observation använde vi oss utav fältanteckningar. Med det menas att vi 

antecknar den händelsen som sker där framför oss, just när vi är där. Fältanteckningar får 

gärna innehålla rena citat (Fangen, 2005, s.94-95) från något eller någon som vi har 

observerat och Fangen benämner det som det emiska perspektivet. Det innebär att jag som 

observatör ser det som sker från den observerades perspektiv. Eliasson (2006, s.24) menar att 

den data som samlas in vid observationen på förskolan kallas primärdata, eftersom forskaren 

själv samlar in data och kontrollerar den under tiden och efteråt. Genom att återkomma till 

anteckningarna under analysgenomgången är det en bidragande hjälp med fältanteckningar 

vid arbetet. Fangen (2005, s. 93) skriver att anteckningsmaterialet bör vara noggrant 

nedskrivet, inte bara en massa stödord om det som sker utan texten ska beskriva vad som sker 

framför dig så noggrant som möjligt. Även bra att ge dem du ska observera påhittade namn så 

ingen kan utläsa fältanteckningar(Fangen, s. 95), vilket vi båda har gjort genom att benämna 

dem som barn, pedagoger eller genus betonat. Vidare skriver författaren att observatören bör 
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sortera bort onödigt material och koncentrera sig på det man verkligen ska observera och 

skriva om (s. 93). Det vi ska fokusera på under observationen är hur musik används på den 

förskolan vi valt att utföra vår undersökning på. 

Vi valde observation som metod för att få svar på vår frågeställning som är: Hur använder 

pedagoger och barn musik i en förskola? Det finns olika slags observationer, strukturerad och 

formaliserad och osystematisk (Løkken & Søbstad, 1995, s. 43). Vi ska göra en strukturerad 

och formaliserad observation, med det menar författarna att man redan innan observationen 

vet vilket fokus man ska ha (s. 43) som i vår studie är musikanvändningen. När vi utför en 

observation så kan vi inte se vad pedagogerna och barnen menar när de gör något (Säljö, 

2000, s. 118). Vi får även ha med i tanken att pedagogerna och barnens handlande är situerat 

till tillfället (s.118) och att de kanske inte alltid handlar på samma sätt i liknande situationer.  

Enligt Kylén (2004, s. 99) finns det forskning om att när man blir observerad så ändrar 

man sitt beteende både medvetet eller omedvetet och även Denscombe (2004, s. 133) skriver 

om detta genom att en haloeffekt kan uppstå, det är då lätt att aktörerna skärper sig när de vet 

om att de är observerade. Detta får man se som en felkälla när man observerar på grund utav 

de kan ha ändrat sina beteenden. Även Fangen (2005, s.146) och Denscombe (2004, s. 133) 

skriver att när man utför observationer får man vara beredda på att människor och grupper 

som observeras kan känna av ens närhet och en viss obekväm känsla kan uppstå hos dem som 

deltar i observationen. Vi valde att vara på förskolan vid tre timmar på förmiddagen per 

observationstillfälle då Kylén (2004, s.99) skriver att observationerna kan få sämre kvalitet 

ifall man är ouppmärksam, trött. Vi kände att vi kunde vara på alerten i de tre timmarna och 

att observationsmaterialet skulle bli så bra som möjligt då.  

 Vi observerade på förskolan vid fem tillfällen för att pedagogerna och barnen skulle bli 

bekväma vid att ha oss där, vi besökte förskolan innan undersökningen och presenterade oss 

för pedagogerna och barnen. Hartman (1998, s.131) skriver att desto fler observationer som 

görs stärks det induktiva argumentet, därför valde vi att observera vid fem tillfällen.  Fangen 

(2005, s.63) anser att i vissa fall kan man få bearbeta de personerna man vill observera flera 

gånger för att stärka förtroendebanden mellan observatören och deltagarna i det empiriska 

arbetet. Vidare betonar författaren just vikten av att skapa ett bra förtroende för deltagarna, då 

det annars lätt kan bli en ytlig observation. 

Eliasson (2006, s. 23) skriver om att det finns olika roller man kan ha som observatör. Den 

rollen vi har valt kallar författaren som den deltagande observatören och det innebär att vi är 

passiva i den observerande miljön. Vi är närvarande i miljön men deltar inte i det som sker, 
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vårt syfte är att bara observera. Fangen (2005, s.145) beskriver detta som den icke deltagande 

observatören genom att vi enbart kommer att observera och inte delta i någon aktivitet som 

sker på förskolan.  

I analysen av det insamlade materialet kommer vi att synliggöra vad vi tror är syftet med 

pedagogerna och barnens handlande. Detta för att se hur pedagogerna och barnen använder 

sig av musik på förskolan. Genom att vi synliggör syftena hoppas vi att det går att se ett 

varierande arbetssätt och att målen och syftena med aktiviteterna blir en sammanställning av 

hur förskolan arbetar med musik. När vi analyserar syftena gör vi det för att försöka förstå 

pedagogerna och barnens handlande. Enligt Hartman (1998, s. 244) är det då man kan förstå 

individerna i en kultur, ifall man ser till deras handlande i den observerade miljön.    

Så i vårt arbete kommer vi att använda oss utav den strukturerade och formaliserade 

observationen (Løkken & Søbstad, 1995, s. 43) som kvalitativ metod, genom att vi ska vara 

deltagande observatörer (Eliasson, 2006, s. 23) och skriva fältanteckningar (Fangen, 2005, s. 

94-95). Vi kommer även att observera upprepade gånger för att stärka vår induktiva 

etnografiska ansats (Hartman, 1998, s. 131) detta för att få ett svar på vår frågeställning - Hur 

använder pedagoger och barn musik på en förskola?     

4.2 Etiska överväganden 
Det finns fyra olika forskningsetiska krav, informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitets krav och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Med informationskravet menas att forskaren ska informera om vad deras 

undersökning/forskning har för syfte och de personer som blir undersökta ska få reda på detta 

innan undersökningen börjar. Utifrån informationskravet har vi skickat ut ett brev till 

förskolechefen, förskolans avdelning och föräldrarna för att informera dem om vår 

undersökning och arbete. Vi deltog i ett föräldramöte där föräldrarna hade chans till att fråga 

om vår undersökning och vi informerade ytterligare en gång om vad vi skulle göra på 

förskolan. I brevet bad vi om föräldrarnas och förskolechefens samtycke till undersökningen 

och informerade de om att deras uppgifter behandlas konfidentiellt, detta enligt samtyckes- 

och konfidentialitets kravet.  

Det sista kravet är nyttjande kravet, att forskaren bara får använda uppgifterna de får fram i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.3 Urval  
Vi har valt att observera hur musik används på en förskoleavdelning och förskolan vi har 

valt att observera har vi haft kontakt med innan. Detta kallar Eliasson (2006, s. 50) subjektivt 

urval för att vi har bestämt vilka vi vill ha med i undersökningen. Vi valde 

förskoleavdelningen på grund utav vi visste innan att pedagogerna var intresserade utav musik 

och att de varit på kurser och föreläsningar om olika metoder att använda sig utav musik i 

verksamheten. Och på så sätt försäkrade vi oss att vi skulle få lite material ifrån 

observationerna.  

Förskolan är kommunal och ligger i en mindre ort i södra delen av Sverige. Avdelningen 

som vi valde har 20 barn inskrivna i åldrarna 3-5 år och där arbetar det två barnskötare, två 

förskollärare och en extra personal utan utbildning, samtliga i personalen var kvinnor.  

4.4 Genomförande  
Här följer en beskrivning av genomförandet av vår observation av musikanvändandet på en 

förskoleavdelning i kronologisk ordning.  

• Vi lämnade ut brev till den berörda förskolechefen, avdelningen och föräldrarna, 

där det stod bland annat om vårt syfte med undersökningen och de etiska 

principerna. (Se bilaga 1 och 2). 

• Innan undersökningen besökte vi förskolan och presenterade oss för barnen och 

pedagogerna, för att skapa en relation tidigt med dem. 

•  Vi deltog i ett föräldramöte och förklarade för föräldrarna om vår undersökning 

och förtydligade även att inga namn kommer att användas i arbetet vare sig på 

pedagogerna eller något utav barnen. Vilket både pedagogerna och föräldrarna 

uppskattade. 

•  Vi observerade på förskolan vid fem tillfällen på förmiddagen, tre timmar per 

tillfälle. 

 

Det var ett barn som inte fick delta i undersökningen och då skrev vi inget om det barnet, 

även om det deltog i aktiviteter tillsammans med de andra i gruppen antecknade vi enbart om 

de andra barnen. När vi var och besökte barnen och pedagogerna på förskolan veckan innan 

vår undersökning förklarade vi för barnen att vi skulle vara som ”flugor på väggen” och att de 

helst inte alls skulle bry sig om oss. Under föräldramötet sa en förälder att hennes barn hade 

benämnt oss hemma som ”väggen” och den föräldern undrade vad det betydde, då förklarade 

vi hur vi hade beskrivit oss som ”flugor på väggen”. Genom att vi besökte förskolan innan, 
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fick vi ut mer av första observations tillfälle då alla visste varför vi var där. Fangen (2005, s. 

69) skriver om att det är bra att träffas någon gång innan man startar själva arbetet då det blir 

ett mer avslappnat möte eftersom den första gången var vi bara på besök.  

Under observationstillfällena försökte vi att smälta in i förskolans miljö så gott det gick, vi 

satt i ett hörn och försökte vara osynliga. Vi gjorde en deltagande observation på deltid 

(Fangen, 2005, s.108) som innebär att man gör en fältstudie under en längre tid men kortare 

stunder de aktuella tillfällena. Författaren (s. 108) anser att detta kan vara ett bra 

tillvägagångssätt, vilket vi båda två har upplevt då vi har observerat på förmiddagarna och 

reflekterat och skrivit under eftermiddagarna. Efter vi har observerat så analyserade vi våra 

fältanteckningar och tolkar det vi har skrivit och på så vis menar Fangen (2005, s. 93) att vi 

kan få ett nytt seende av det vi har observerat och antecknat. Det kan vara svårt för oss 

studenter att veta vad vi ska ta oss till med allt material vi samlat på oss under våra 

observationer, hur mycket av våra fältanteckningar ska vi spara på och hur ska vi egentligen 

gå till väga med allt vi har sett på förskolan (Fangen, 2005, s. 250).  
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5. Resultat och analys 
I resultat och analys delen kommer vi att dela in vårt empiriska arbete under olika teman 

där vi redovisar en sammanställning av observationsmaterialet. Vi kommer även att skriva 

under resultatet och analysen om vilket syfte det skulle kunna vara vid varje aktivitet. 

 

Vi har delat in resultatet i två olika rubriker eller teman. Men först kommer vi att skriva 

kortfattat om innemiljön på förskolan där vi utförde observationerna, för att det ska bli lättare 

att läsa resultatet. Första temat är de planerade musikaliska aktiviteterna som vi observerade 

och i det andra temat redovisar vi de spontana musikaliska aktiviteterna. 

En förmiddag på förskolan bestod utav i stora drag mycket fri lek för barnen, fruktstund 

och en planerad aktivitet. I de planerade aktiviteterna så delade pedagogerna upp barnen i två 

olika grupper, ena gruppen var alla treåringar och några fyraåringar och den andra gruppen 

var det femåringarna och resten av fyraåringarna. Vi kommer benämna de olika grupperna att 

den ena gruppen är med de yngre barnen och den andra gruppen är med de äldre barnen. 

Några gånger under våra observationer så var alla barnen tillsammans under de planerade 

aktiviteterna. I resultatet finns där vissa begrepp eller aktiviteter som är förknippade med 

denna specifika förskola, de ska vi göra en kort förklaring på här.  

Trolldansen, förskolan hade några veckor innan vi kom startat ett tema om troll. Där de 

hade börjat läsa en saga, gjort trollsvansar och gjort aktiviteter utefter en bok och cd-skiva. På 

Cd-skivan fanns där en låt som de hade dansat till några gånger. Trolldansen är att de är i en 

grotta och dansar till musiken på olika sätt. 

Trollsvansar, svansarna hade barnen och pedagogerna gjort tillsammans av gamla 

strumpbyxor som de flätat ihop, alla barnen hade varsin svans. 

Tangolåten, en låt som en av pedagogerna introducerat för ett barn veckan innan våra 

observationer. Den gick så här: Och så går vi framåt, 1 2 å 3 4 sen så går vi bakåt 5 6 å 7 ått, 

Sen så går vi runt en liten stund och sen går det bakåt och så var det stopp.   

En annan sak vi har i observationsmaterialet är denna symbol (…). Med den menar vi att 

där finns material mellan som vi inte tagit med, pågrund utav det varit oväsentligt för vår 

resultatredovisning. 

Miljön inne på förskoleavdelningen som vi observerade innehöll olika redskap/artefakter 

som barnen kunde använda sig utav när de ville sjunga eller lyssna på musik. Förskolan har en 

korg på en låg bänk med olika inplastade A4 papper med sånger, en bild på ena sidan och text 

på den andra sidan, dessa kort har barnen tillgång till alltid. Det finns två cd-spelare, en som 
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går att flytta och en som är fast i rörelserummet. På väggarna i förskolan hängde där lappar 

med olika ramsor på några ställen. Sångböcker finns liggande framme i en väl synlig bokhylla 

nära till hands för barnen.  

Innemiljön på förskolan består av tre stora rum och två små rum plus en hall. Ett av de 

stora rummen kallar de rörelserummet och där finns inga leksaker utan där finns ribbstol, stor 

tjockmatta och andra artefakter till rörelse och musik som finns inlåsta i ett förråd. I de andra 

två stora rummen har de till olika slags aktiviteter och lekar, barnen kan bygga med lego, rita, 

leka med bilar och bygga kojor. I de två små rummen är ena en dockvrå och det andra är ett 

pyssel och byggrum. 

5.1 Planerade musikaliska aktiviteter 
När pedagogerna hade planerade aktiviteter så var det både rena musikaliska aktiviteter, 

då de använde sig utav sång, musik, dans och ramsor och vissa aktiviteter där det fanns 

musikaliska inslag under aktiviteterna. Under denna rubrik kommer vi att presentera de 

planerade musikaliska aktiviteterna vi observerade på förskolan. 

När vi observerade var vi med på två stycken gymnastik aktiviteter, den ena med de yngre 

barnen och den andra med de äldre barnen. Det var alltid två pedagoger med under 

gymnastiken, den ena höll i aktiviteterna och den andra hjälpte till där det behövdes. Under 

gymnastiken så var alla ombytta både barn och pedagoger. 

Gymnastik med de äldre barnen: Inledningen av gymnastiken handlade om att barnen 

skulle rimma och hitta sina platser på golvet i rörelserummet. Sedan gör pedagogen 

en ramsa/berättelse med kroppen, i lugnt och sakta tempo så att alla hänger med, 

integrerar barnen i ramsan så de får vara med och bestämma i historien.  Pedagogen 

berättar med inlevelse och alla barnen hänger med och gör rörelserna så gott de kan. 

Sen gör de en annan sång där ett barn i taget får lov att gå in i mitten för att visa 

någon rörelse för sina kompisar och de barnen som inte vill gå in i mitten slipper 

göra det. Pedagogerna berömmer de barnen som vill visa upp något och frågar dem 

som inte ville om de har ångrat sig. Fortsätter sedan med musik från en cd-skiva och 

rör på sin kropp med olika rörelser till som låtarna berättar för dem vad de ska göra. 

”Ni lyssnar väl noga nu?” säger pedagogen. Alla barnen ler och dansar och rör på sig 

med liv och lust. Ny låt med nya rörelser och lite poppigare musik då de ska bli djur 

och göra olika rörelser till.  
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Ett syfte med aktiviteten skulle kunna vara att barnen ska få röra på sig, musiken blir 

underordnad i aktiviteten. Pedagogerna använde sig av musiken som artefakt för att barnen 

skulle få röra på sig. Det skulle kunna vara så att pedagogerna har sett att barnen rör bättre på 

sig när de får lyssna/röra på sig till musik. Ett annat syfte kan vara att utveckla barnens 

auditiva förmåga. Det kan vi se för att barnen skulle lyssna på både pedagogerna samt låtarna 

som spelades. I dem sjöngs det om vilka rörelser och djur barnen skulle föreställa och 

pedagogen påpekade under aktiviteten att de skulle lyssna noga. Pedagogens röst var ett bra 

verktyg och genom att ändra sitt tonläge kunde pedagogen fånga in gruppens uppmärksamhet 

och samla in barnen.  

Syftet med den inledande aktiviteten med rim skulle kunna vara att stärka barnens språk, 

pedagogerna stressade inte barnen utan det fick lov att ta den tid de behövde. Syftet med 

kroppsramsan skulle kunna vara att utveckla och träna barnens kroppskännedom och 

motoriken. Övningen när barnen skulle gå in i mitten och visa en rörelse skulle kunna ha 

syftet att barnen skulle få träna på sin självkänsla och även turtagning. De två sista övningarna 

med låtar från en cd-skiva kan ha syftet att barnen skulle få röra på sig till musik och öva på 

sin uppmärksamhet då de var tvungna att lyssna till texten i låtarna samtidigt som de skulle 

röra på sig. I aktiviteten kan vi även se pedagogernas förhållningssätt till barnen som inte vill 

delta i en övning. Pedagogerna låter barnen själva välja hur mycket de ska delta. De tvingar 

inte barnen att delta fullt ut i varje aktivitet, utan barnen får själva välja hur mycket de ska 

delta. Men alla ska vara delaktiga på något sätt i aktiviteterna. 

Gymnastik med de yngre barnen: Varje barn fick börja med att bestämma en 

kroppsdel att värma upp med samtidigt som de sjöng en ramsa: Nu rullar våran sång 

igång, nu rullar våran sång igång, först så går det sakta och sen så går det fort (…) 

Barnen valde att röra på händerna, fötterna, cykla, vinka mm. Pedagogen satte på en 

cd-skiva med låten Jag vill röra på min kropp. Barnen fick bestämma hur de ska röra 

sig till musiken men de skulle även lyssna på vad de sjunger om i låten. Pedagogen 

pausade ibland och barnen fick diskutera vilken kroppsdel de ville använda sig 

utav.(…) Sedan lyssnade de på låten Inifrån djungeln på cd-spelaren, då fick de bli 

det djuret som det sjöngs om i låten och göra olika rörelser till. Pedagogerna visar 

tydligt och försöker få med barnen hela tiden. (…)Ny cd-skiva och en ny låt En liten 

gosing det bor där inne och där bor han bra(…), kompisarna klappar på kamraten 

som ligger på golvet under en filt som ska dyka upp när de sjunger om det i låten och 
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säga God dag. Modern variant av ”Gubben i lådan”. (…)Avslutningsvis var det 

avslappning då barnen lyssnade på en cd-skiva med havsljud/brus på.  

Även i detta gymnastikpass kan vi se att musiken bara är ett medel för att skapa en 

inspirerande miljö för barnen att röra sig i. Syftet med denna aktivitet skulle kunna vara att 

barnen ska få öva på kroppsuppfattningen därför att i aktiviteten så har de låtar som handlar 

om att röra på olika kroppsdelar på olika sätt. Genom att pedagogerna använde sig utav 

turtagning under den första sången får barnen öva sig i det sociala samspelet och vänta på sin 

tur samt tänka efter vilken kroppsdel som de skulle kunna sjunga om. En del barn kan behöva 

längre tid eller stöd för att komma igång med sitt deltagande i en aktivitet. Vid den tredje 

sången tränades det auditiva då barnen skulle lyssna på vilket djur som de skulle föreställa 

och pedagogens hjälpande hand när barnen blev lite osäkra på vilket djur det var och hur det 

skulle gestaltas. Pedagogen var lyhörd vid vissa tillfällen i gymnastikaktiviteterna då hon 

inväntade barnen och de fick ta tid på sig. 

Pedagogerna hade även två planerade sångsamlingar under de tillfällena vi var där. 

Sångsamlingarna hade de i rörelserummet och alla barnen deltog. 

 Samlingen börjar med att de sjunger en namnsång Nu klappar vi för (namn). Då gick 

de igenom alla barnen och pedagogerna som var där och de sjöng även för de barnen 

som inte var där. Efter den sjöng de en rörelse sång med Broder Jakob som melodi, i 

den sången hoppade, joggade, trippade, stampade, klappade och knackade de i 

verserna. Nästa sång var en rörelse sång där de dansade runt i ring, de kallade den 

Labbadabbado. De höll varandra på olika kroppsdelar, de höll varandra i händerna, 

axlarna och knäna medan de gick runt i ring. Pedagogerna väntar in barnen, förklarar 

de olika verserna och rörelserna för barnen.  En av pedagogerna använde sin röst som 

ett redskap för att lugna ner barnen samt att fånga in gruppen igen, alla blir nyfikna 

på vad som ska ske när hon ändrar tonläget och börjar viska istället. 

Pedagogerna valde att sjunga sånger med rörelser. Barnen övade sig på kroppsmedvetenheten 

i aktiviteten till exempel vid Labbadabbado, då de skulle hålla på varandras kroppsdelar 

samtidigt som de gick runt i en ring. Genom att använda sig utav en namnsång som 

återkommande inslag i samlingen så kan barnens identitet stärkas genom att gruppen sjunger 

om alla barnen. Att använda sig utav sång med rörelser i så kan det stärka det sociala 

samspelet då barnen kan hjälpa varandra genom att visa rörelserna för varandra. Även genom 
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att upprepa övningar och sånger kan det skapas en trygghet hos barnen och det sociala 

samspelet kan stärkas även då. Vid detta tillfälle arbetar de också med kroppskännedom och 

pedagogerna använder sin röst igen för att fånga in barnens uppmärksamhet.  

 En av pedagogerna spelar piano och har ställt det på golvet så hon sitter med i 

ringen, pedagogen med pianot leder sångsamlingen. Hon börjar med en välkomstvisa 

Nu hejar vi för (namn) då de sjunger allas namn och vinkar till det barnet och säger 

välkommen hit. Barnen ser glada ut och sitter och väntar på att få höra just sitt namn 

sjungas. Därefter en handklappningssång som börjar tyst och ökar mer och starkare 

för varje vers, Hockey puck och klubba. Alla barn hänger med och gör rörelserna och 

pedagogerna väntar in barnen så de hänger med och de sjunger om låten flera gånger. 

Gör en fingerramsa och även där väntar pedagogerna in barnen så alla får lov att rätta 

till om de håller på fel sätt, ramsan handlar om ett hus som byggs, pedagogerna kallar 

den Husvisan. Därefter blir det dags för en sång som de kallar Musikaffären, då ett 

barn säljer olika instrument till sina kompisar. Barnen kan välja mellan flera olika 

instrument, tillexempel maracas, trumma, bjällror, triangel och ägg. När pedagogen 

plockar fram bjällrorna, börjar ett av barnen att sjunga: Bjällerklang, bjällerklang. 

De sjunger sedan om att köpa instrument i affären, medan de sjunger får barnen gå 

fram en och en och välja ett instrument. Det barn som valde trumman att spela på, 

spelar i otakt först och lite hur som helst, men mot slutet av sången spelar han i takt 

med hur pedagogen spelar och de andra sjunger och spelar. Ett barn ropar mitt i 

sången: ”Vi gör musik!” och strålar med hela sitt ansikte. Även alla pedagogerna 

köper varsitt instrument. ”Nu ska vi vara en orkester”, säger den pianospelande 

pedagogen och börjar spela på en ny sång som börjar med Vi sitter här och skramlar 

och alla spelar på sina instrument. De sjunger samma sång flera gånger då den 

uppmanar barnen att vara tyst och sedan att spela för fullt. Barnen ökar röstläget efter 

varje gång de sjunger sången. Ett barn drar sitt instrument på golvet med ena handen 

och sprattlar med båda sina ben uppe i luften samtidigt. ”Vad ska vår orkester heta 

då? undrar den pianospelande pedagogen. ”Skrammelorkestern!” ropar flera utav 

barnen, då sången ju uppmanar barnen flera gånger att skramla. Pedagogerna avslutar 

sångstunden med Var är tummen, men de sjunger barnets namn och sjunger att nu får 

de lov att gå och tvätta sina händer. Åter igen blir barnen ivriga och spralliga när de 

får höra sitt namn och springer iväg för att tvätta händerna. 
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Genom att pedagogen deltog nere på golvet tillsammans med barnen kan det ha uppstått en 

starkare samhörighet med barnen, då även hon var en del utav ringen, trots att hon hade ett 

stort instrument framför sig. Även här använder de sig utav den tidigare sjungna namnsången 

som kan skapa ett igenkännande hos barnen och som kan bidra till att det blir lättare att sjunga 

med. Pedagogerna varierar med både sång och rytmiska övningar som kan stärka barnens 

rytm och taktkänsla. De inväntar barnen så alla får en chans att följa med i sången, rörelserna, 

samt att de sjunger den flera gånger. Detta kan vara en bidragande orsak till att barnen visade 

sådan glädje och engagemang i aktiviteten genom att de log och skrattade under tiden.  

Vid sången om musikaffären gick pedagogerna först igenom alla instrumentens namn och 

spelade även lite på dem. Det skulle kunna vara för att pedagogerna ville skapa en nyfikenhet 

och lust hos barnen att välja ett instrument att köpa men kanske även för att låta barnen höra 

hur de olika instrumenten låter. Även här deltog pedagogerna i aktiviteten och det kan vara 

bidragande till den spelglädjen som observerades utav oss vid tillfället. Genom sitt deltagande 

som pedagog visar de vuxna hur ett instrument ska hanteras. Pedagogerna är även tillåtande 

gentemot barnet som ligger på rygg och sprattlar med sina ben upp i luften och spelar på sitt 

instrument mot golvet, kanske visade det barnet sin spelglädje genom sitt sprattlande med 

benen i luften. Barnet kunde lika gärna ha fått stränga tillsägelser om att sitta upp som alla de 

andra barnen gjorde.  

Syftet med sångsamlingarna skulle kunna vara att pedagogerna ville att barnen skulle få 

sjunga, pedagogerna valde sånger där barnen även fick röra på sig samtidigt som de sjöng. 

Under första tillfället med sångsamling var det viktigt för barnen att lyssna på texten för den 

berättade hur de skulle röra på sig. Vid andra sångsamlingstillfället blev instrumenten en 

artefakt som barnen använde sig utav för att skapa musik. Syftet skulle kunna vara att låta 

barnen bekanta sig med olika instrument och skapa egen musik tillsammans. I de två 

sångsamlingarna hade de samma namnsång men två olika varianter utav den, i den första 

skulle man heja och den andra skulle man klappa. Detta blev ett igenkännande hos barnen då 

de gjort den innan.  

I de planerade musikaliska aktiviteterna ser vi en skillnad mellan gymnastik aktiviteterna och 

sångsamlingarna då syftet med musiken ser olika ut i dessa två olika former av aktiviteter. I 

gymnastikaktiviteterna blir musiken underordnad och bara ett medel för att barnen skulle få 
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röra på sig. I sångsamlingarna blir musiken överordnad och det centrala i aktiviteten. Men de 

olika sångerna och övningarna har olika syften och de övar på olika saker.  

5.2 Spontana musikaliska aktiviteter 
Ibland gick barnen fram till pedagogerna och bad om att få göra olika saker och 

pedagogerna hjälpte barnen att starta aktiviteten. Vid andra tillfällen så var det pedagogen 

som startade aktiviteter spontant. När barnen lekte ensamma eller tillsammans använde de 

sig utav musiken för att kommunicera med varandra eller för att tydliggöra något i deras 

lekar. 

 

Vid vissa tillfällen när pedagogerna startar spontana aktiviteter så är det pedagogen som leder 

övningen, ibland hjälper pedagogen bara barnen att starta upp en aktivitet för att sedan ta en 

mer passiv roll till aktiviteten. 

 

En pedagog bjuder upp ett barn till att dansa tango, och börjar sjunga tangolåten. 

Pedagogen dansar flera gånger med olika barn och försöker få barnen att dansa med 

varandra men de vill hellre dansa med henne.  ”Har ni inte sett de dansa så här på 

tv;n? undrar pedagogen , men det hade barnen inte. 

Syftet med denna aktivitet skulle kunna vara att pedagogen ville göra något roligt/tokigt med 

barnen. Det var första gången barnen gjorde tangolåten och när pedagogen slutade, slutade 

även barnen att dansa. Det kan ha att göra med att barnen inte kände sig förtrogna med dansen 

ifall pedagogen inte var med. Att barnen inte dansade med varandra kan bero på att barnen 

tyckte dansen var svår eller att de tyckte det bara var roligare att dansa med pedagogen. Vi 

såg tangolåten även vid senare tillfällen och då var det barnen som tog initiativet till att vilja 

börja dansa.  

Ett barn säger till en pedagog att jag vill dansa tango som vi gjorde igår. Sen är det 

flera andra barn som också vill dansa tango. Pedagogen börjar sjunga tangolåten. De 

barn som inte dansar med pedagogen dansar med varandra och sjunger och dansar 

samtidigt som pedagogen gör det.  

Vid detta tillfälle dansade barnen tillsammans med varandra och det skulle kunna vara så att 

de känner sig säkrare med aktiviteten och därför även vågar göra den på egen hand. Detta kan 
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jämföras med det första tillfället då de tycktes vara osäkra och gärna ville dansa tillsammans 

med pedagogen.  

Innan gympan klär några barn om sig snabbt och börjar dansa och sjunga tangolåten 

som de gjorde igår med en utav pedagogerna och de kommer ihåg sången och 

rörelserna och alla hjälper varandra att visa och förklara hur de ska dansa. Någon 

dansar själv och några dansar tillsammans med varandra. Ett av barnen förklarar för 

de som inte dansat tango innan hur de ska göra och sjunga. 

Här ser vi ytterligare en utveckling på aktiviteten då det är ett barn som antar rollen som lärare 

och vill lära de andra barnen. Vid de två första tillfällena så var det pedagogen som visade och 

barnen gjorde efter. Syftet med dessa aktiviteter för barnens del kan nog vara att de tyckte 

tangolåten var rolig och vill gärna göra den igen. De flesta barnen var aktiva i tangolåten 

någon gång under observationerna, den smittade lätt av sig ifall någon började sjunga eller 

dansa. Utvecklingen av tangolåten kan beskrivas som en progression som går ifrån att barnen 

blir influerade av pedagogen till den nya dansen till att barnen själva lär ut tangolåten. Under 

våra fem observations tillfällen såg vi även hur barnen sjöng/nynnade på tangolåten under 

tiden de lekte och ofta hängde fler barn med i sången.  

Ett barn börjar sjunga tangolåten medans hon och några andra barn sitter och leker, 

de andra barnen härmar sedan och sjunger med. Samtidigt börjar ett barn som också 

sitter och leker med dem att tuta med munnen på melodin av tangolåten. 

Det märktes att tangolåten var lättsjungen och barnen hade tagit den till sig, fast de enbart hört 

den några enstaka gånger. Vid dessa fyra observationsutdrag skulle det gemensamma syftet 

med aktiviteterna kunna vara att barnen och pedagogerna tyckte att tangolåten var en bra och 

rolig låt som de gärna gjorde fler gånger.   

Vid flera tillfällen ville barnen dansa trolldansen, de fick ofta med sig många barn i 

aktiviteten, de dansade alltid trolldansen inne i rörelserummet.  

En tjej säger till en av pedagogerna att hon vill göra trolldansen, ”Jamen då får du 

leta reda på några fler kompisar som också är sugna på att göra den”. En pedagog 

följer med henne och några fler barn in i rörelserummet för att göra trolldansen. Ett 

av barnen börjar dra ner mörkläggningsgardinerna ”Det ska vara mörkt” säger hon 

till de andra barnen. Ett annat barn säger till pedagogen att ”Jag vill ha trumman, jag 
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vill trumma själv”. Detta upprepar barnet tills hon får trumman. Musiken börjar och 

barnen smyger omkring i rummet – musiken är tyst och den går långsamt, i texten 

sjunger de att trollen smyger omkring i ring. Barnet som trummar, trummar i takt 

med musiken och hon slår väldigt svagt på trumman. Den pedagogen som är med i 

rummet går ur dansen, men barnen fortsätter att dansa till musiken. Musiken går 

fortare och högre. I verserna sjungs det om att trollen ska gå, springa eller hoppa på 

olika sätt. När låten är slut vill barnen göra den igen. Ett nytt barn får nu slå på 

trumman. Alla barnen ler stort och de skrattar och skriker när de springer runt i 

ringen. Nästa gång låten tar slut så vill barnen göra den en gång till och ett nytt barn 

får slå på trumman. Ett av barnen säger att hon vill göra Springråttorna istället. Men 

pedagogen och de andra barnen vill göra trolldansen igen. När musiken är sakta och 

tyst är barnen allvarliga. Deras entusiast ökar ju snabbare låten är börjar de le, skratta 

och skrika. Det barnet som trummar ökar takten även på trumman och slår hårdare ju 

längre låten går.  Fjärde gången barnen ska göra trolldansen säger ett av barnen att 

pedagogen ska vara Bergakungen. Pedagogen lägger sig då i ett hörn och ”sover”. 

Nya barn har kommit med in i rummet och vill vara med, de hänger med snabbt i 

dansen. Nu är det två barn som sköter trumman. När låten är slut säger ett av de nya 

barnen som kommit in att de vill gör den igen, då säger samma barn som innan att 

den vill göra Springråttorna, nu håller de andra barnen med .  

 

Barnet i inledningen av detta observations utdrag hade inget att göra och ville då dansa 

trolldansen. Ett av barnen är bestämmande under aktiviteten men pedagogen lyssnar även till 

de andra barnen och hör vad hela gruppen vill göra och lyssnar inte enbart på ett enskilt barn. 

Syftet med den här musikaktiviteten skulle kunna vara att utveckla barnens kroppsuppfattning 

då det i låten behöver gå/springa på olika sätt. Även att barnen ska få känna glädje i att röra på 

sig, den glädjen syns i deras ansikten och barnen vill repetera dansen flera gånger på rad. Det 

som sker i slutet av utdraget kan vara att barnen som varit med från början tröttnar på 

trolldansen och vill göra något annat och nu är de sugna på springråttorna.   

 

Ett barn ber att få dansa trolldansen och hon letar upp flera barn som vill vara med. 

En cd-skiva sätts på med musik och de som vill får hämta sina trollsvansar, fem barn 

och en pedagog är tillsammans i rörelserummet. Ju fortare musiken spelas desto 

fortare och mer engagerat dansar barnen, alla vet precis vad som ska hända. En 
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pedagog låtsas vara Bergakung och ligger och sover och väntar på att fånga ett troll 

när låten tar slut. Byter sedan roll så hon är med de andra barnen och dansar och ett 

av barnen får vara Bergstrollet. Ett barn försökte börja på något annat när dansen tog 

slut, men pedagogen styrde tillbaka och sa att nej, nu gör vi trolldansen och fortsätter 

att göra den någon gång till. Pedagogen säger sedan att de ska byta om till gympa 

kläder. När alla har gympakläder på sig så gör de trolldansen ännu en gång och 

pedagogen pausar en gång mitt i för att förklara skillnaden på att lufsa och stampa 

och visar det tydligt med sin kropp och barnen gör likadant. Barnet som ville göra 

något annat innan, vill nu att de ska göra trolldansen igen och ett annat barn säger 

direkt: Du ska alltid bestämma! Ja, det håller jag med om så därför bestämmer jag 

nu, säger pedagogen. 

Syfte med musikaktiviteten skulle kunna vara att barnen skulle ha en rolig stund med sina 

kompisar. Under denna aktivitet kunde vi tydligt se en glädje och samspel mellan barnen och 

pedagogen som var lyhörd gentemot barnen och satte på cd-spelaren med musiken. Det räckte 

att ett barn ville göra trolldansen så hängde nästan alla barnen på och ville vara med. Dansen 

har barnen gjort tidigare och upplevt glädjen av den då och ville gärna återuppleva känslan 

och glädjen igen. Även i den sista observationen av trolldansen är det ett enskilt barn som vill 

bestämma, även här är pedagogen tydlig med att det inte går till så att bara ett barn ska 

bestämma. Istället för att pedagogen själv skulle bestämma vad de skulle göra kunde hon ha 

frågat barnen vad de ville göra. Att pedagogen stannar upp i låten skulle kunna vara att hon 

ville att barnen skulle göra rätt rörelser så att de inte bara sprang runt som de ville. Det visar 

att hon har makt gentemot barnen och hon bestämmer över barnen att de inte får göra 

trolldansen hur som helst, utan det ska vara på rätt sätt.  

Vid flera tillfällen observerade vi att barnen nynnade/sjöng eller gjorde imiterande ljud medan 

de lekte, ritade eller byggde. Ibland satt barnen ensamma och ibland var de flera stycken och 

lekte och sjöng på samma sång. Ibland var det påhittade sånger av barnen och ibland var det 

”riktiga” sånger så som Var bor du lilla råtta? Här kommer Pippi Långstrump, Nu tändas 

tusen juleljus, Imse vimse spindel. Ibland kunde man se inspirationen eller den mediering som 

sker mellan barnen eller mellan barn och ett objekt, till exempel:  

Ett barn har tagit fram en Pippi Långstrump docka och ska rita, och hon börjar sjunga 

Här kommer Pippi Långstrump medans hon ritar.  
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Två barn står och bakar i köket och efteråt när de slickar skedarna sjunger de: En 

sockerbagare  

När barnen ska vänta på gympan så säger en av pedagogerna att man får ha tålamod 

och måste vänta. Då börjar ett av barnen att sjunga Valpen min och de andra barnen 

hänger med.  

Vid alla tre tillfällena får barnen inspiration utifrån, pippi dockan, bakningen och pedagogens 

val av ord. Det är tydligt att barnen har förmåga att associera ord, handlingar och objekt till en 

särskild sång. En sådan här musikalisk aktivitet skulle kunna ha syftet att barnen ville utrycka 

sig i sång. Pedagogen skulle kunna ta till vara på detta intresse som finns hos barnen att 

använda sig utav barnens intressen i verksamheten. Vi observerade även att pedagogerna 

inspirerades utav barnen eller associerade till ett objekt. 

Några barn kryper runt på golvet och är katter med löstagbar svansar bak på rumpan. 

En av pedagogerna börjar sjunga Har du sett min lille katt? men ingen av de 

krypande barnen stannar utan kryper bara vidare i sin egna ”kattlek”. 

Under fruktstunden sålde två av barnen frukt till de andra, ett barn skulle gå fram till 

en pedagog och säja något och råkade slinta på golvet och satte sig på rumpan och 

alla runtomkring skrattade lite lätt och en annan pedagog började sjunga: och en 

slank han hit och en slank han dit och en slank han ner i diket! (mormors lilla kråka) 

Varav ett av barnen som stod i affären fortsatte att nynna på visan samtidigt som hon 

sålde frukt. 

Två barn och en pedagog sitter i soffan och ska massera varandra, pedagogen 

sjunger: Imse vimse spindel samtidigt som de masserar. Då börjar ett annat barn som 

sitter och ritar att sjunga en annan variant av: Imse vimse spindel yeah spinn bara 

spinn bara spinn bara natten lång. 

En pedagog och två barn leker. Ett barn kommer in med en liten apa. Då sjunger 

pedagogen: Här kommer en liten apa bärandes på en liten apa. (samma melodi som 

Lilla ludde). Sen började ett av barnen att sjunga: Här kommer lilla Ludde, å hå hå 

jaja. Nej, säjer pedagogen, det är en apa, och sjöng sen: Tänk om jag hade en liten 

liten apa, ompa ompa faller ralle lej… Efter en stund börjar pedagogen sjunga: Bä 

bä vita lamm och kramar om det barnet som sitter i hennes knä. 
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Vid ett flertal tillfällen kunde vi observera hur pedagogerna har nära till att använda sång eller 

en ramsa. Detta skulle kunna bidra till en glädje och samhörighet hos barnen och 

pedagogerna. Syftet med en musikalisk aktivitet som inriktar sig på spontansångerna kan vara 

att pedagogerna vill delge sången till barnen eller att visa att de sett barnet och pratar med 

barnet genom sången. Det skulle även vara så att pedagogen vill göra något tokigt eller roligt 

och genom att sjunga eller säga en ramsa få uppmärksamhet från barnen. Ibland lyckas det 

och ibland ignorerade barnen pedagogernas uppmärksamhets försök.   

Under observationerna så såg vi hur sångböckerna användes utav barnen i leken.  

Ett barn går runt ett bord med en sångbok i famnen och försöker sjunga samtidigt 

som hon tittar i boken men slutar efter en stund och sätter sig ner istället på en stol 

ihop med en kompis. ”Ta en stol och sätt dig bredvid mig så kan vi sjunga 

tillsammans”! Barnen går och sätter sig och börjar sjunga Här kommer Pippi 

Långstrump och slår sig på knäna. Sen börjar dem sjunga en annan låt. Ett av barnen 

tittar i en sångbok och pekar och säger:” här ska man sjunga ”jay jay”. Sedan går de 

runt igen med boken och sjunger Sjörövar Fabbe. En utav pedagogerna går förbi och 

hämtar kameran för att ta kort på dem och säger: ”Nästan som ni uppträder ju, då får 

ni ju applåder sen när ni sjungit färdigt”! Barnen går in i ett mindre rum och en annan 

pedagog går in i rummet och säger: ”Är ni här inne nu och sjunger? Är ni en kör”? 

och sedan stänger pedagogen dörren om dem. 

Barnen kan ha fått inspiration ifrån sångböckerna som ligger framme på förskolan att börja 

med denna lek, de använde sig utav böckerna och såg att där fanns noter i dem. Pedagogerna 

har förmodligen ett syfte med böckernas placering inne i rummet då böckerna är uppsatta på 

en hylla på barnens nivå och de är lätta för barnen att använda. Genom den placeringen skapar 

pedagogerna en möjlighet och tillgänglighet för barnen att titta och läsa i böckerna när barnen 

själva vill utan att behöva fråga pedagogerna om lov att använda böckerna.  

Barnen hade även en tendens till att sjunga/säga saker med en retsam melodi, till exempel 

med Skvallerbytta bingbång melodin.  

Ett barn bygger en koja för sig själv och nynnar under tiden hon bygger, efter ett tag 

kommer det in en pedagog i rummet och frågar vad hon gör, nu börjar barnet 

diskutera med pedagogen om hur kojan ska byggas. Ett annat barn kommer in och 

leker i kojan också, barnet går och sjunger sedan ” vi har en koja, vi har en koja”.  
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Tre stycken barn ska plocka undan och då sjunger de ”Nu ska vi städa, nu ska vi 

städa” 

 Tre andra barn ska bygga en koja, när de springer förbi sjunger de: ”Vi ska bygga 

koja, Vi ska bygga koja”. När de byggt kojan sjunger dem: ”Ta mig om du kan, ta 

mig om du kan” och låtsas att en av pedagogerna är ett spöke. Detta fortsätter de med 

tills pedagogen jagar dem.   

Syftet med att de sjunger/säger något med retsam melodi är svårt att veta. Det kan vara att de 

vill uppmärksamma de andra barnen att de ”byggt en koja” och det har inte de andra barnen. 

Det kan även vara att det är en enkel melodi att komma ihåg och är då barnen uppspelta och 

glada för de byggt en koja eller ska städa så är den melodin närmast till hands.  

Vi såg även under våra observationstillfällen att barnen använde sig utav cd- spelaren som är 

flyttbar när de lekte.  

En pedagog sätter på en Rolling Stones skiva åt en kille, ”sån där musik gillar inte 

jag så det passar bra att han är där inne och lyssnar på den”, säger pedagogen till en 

annan pedagog. Killen sitter på golvet och leker med bilar tillsammans med en 

kompis och nynnar emellanåt med i musiken. Hux flux reser han sig upp och hoppar 

över någon låt, han sätter på en mer ösigare låt och går nöjd tillbaka till sin kompis 

igen och fortsätter att leka. Tre barn som kommit in i rummet och väljer en annan 

hörna av rummet och börjar bygga en koja. Efter en stund ber ett barn att de ska 

stänga av musiken, nej säjer han, Vi var här först och fröken sa att jag fick lyssna på 

min cd-skiva. Ok, sa barnet som frågade och accepterade svaret och fortsatte med sin 

koja. 

Pedagogerna på förskolan är tillåtande när det gäller populärmusiken och barnen får lyssna på 

låtar som de gillar. Syftet med att ha igång musik i bakgrunden skulle kunna vara att barnen 

tycker det är avslappnande och skönt att lyssna på musik samtidigt som de leker.    

Tre barn har byggt en koja och de har med sig en cd-spelare i kojan som de lyssnar 

på. Ett av barnen sjunger med i låten. När låten var slut och det kom en lugn låt då 

valde barnen att gå tillbaka till samma låt de lyssnade på från början som var 

svängigare. Detta fortsätter de med en bra stund. Samtidigt som de lyssnar på 

musiken så leker de mamma och bebisar. 
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Även här tror vi att syftet skulle kunna vara att det är skönt att lyssna på musiken, de använder 

inte sig aktivt utav musiken i leken utan den finns bara i bakgrunden.  

 

Ett barn sätter igång cd-spelaren och de andra barnen i rummet som satt och lekte 

med Legot börjar nu dansa och sjunga till låten som börjar. Efter en stund sätter de 

sig ner och leker med Legot samtidigt som de sjunger och diggar till musiken.  

Barnen ändrar låt till en de kallar ”krigslåt” då börjar de dansa marscherande.  

I denna situation så får barnen inspiration ifrån låtarna på cd-skivan att dansa till musiken och 

de lämnar sin legolek för en stund för att sedan gå tillbaka till Legot. Och när de ändrar låt får 

de ny inspiration och de marscherar/ dansar till ”krigslåten”. Syftet skulle kunna vara samma 

som de andra tillfällena där de använder sig utav den bärbara cd-spelaren, men skillnaden vid 

det sista tillfället är att de blir inspirerade och använder sig av låtarna till en ny aktivitet.  

Under alla våra observationstillfällen vid musikaktiviteterna kunde vi se tydliga variationer 

och integreringar av andra områden än musik, tydligast ser vi integreringen utav rörelser. Vi 

menar att förskolans pedagoger arbetar med läroplanen i ryggraden och tänker på att använda 

sig utav de olika möjligheter det finns med musik som användningsområde. Med de olika 

aktiviteterna kan det skapas social samhörighet och gemenskap mellan barnen med musik 

som en mediering. Samspel kan även skapas genom andra aktiviteter utan att musik är 

inblandad, men i just vår specifika studie skulle vi observera hur pedagogerna och barnen 

arbetar med musik på förskolan, och där kunde vi tydligt observera samspelet mellan barnen 

och pedagogerna.  Det vi har fått syn på i vår analys är den varierande användningen utav 

musik på denna förskoleavdelning. Vi har sett aktiviteter där musiken är underordnad och 

aktiviteter där musiken är det centrala. En annan betydande roll i analysen har varit 

pedagogernas förhållningssätt och agerande då de erbjuder barnen en inspirerande och 

varierande miljö för musikanvändandet. Pedagogerna har även en tillåtande syn på barnen då 

de inte tillrättavisar barnen för mycket på obetydliga saker. En annan sak vi har sett är att 

några av pedagogerna använde sig utav rösten som en artefakt för att skapa stämning i 

aktiviteterna och även kalla på barnens uppmärksamhet genom att ändra röst läge eller ton. 

Hos barnen kunde vi analysera ett utvecklande av samspel då många av aktiviteterna gjorde 

barnen tillsammans. Vi känner att vi har fått en väl sammanfattande text om hur pedagogerna 

och barnen använde sig utav musik på förskolan i undersökningen.  
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6. Diskussion   
I detta avsitt kommer vi att framföra vår diskussion om resultatet och vårt metodval. I 

resultatdiskussionen kommer vi koppla resultatet till tidigare forskning och annan litteratur. 
Vi kommer som avslutning att presentera några förslag på vidare forskning inom musik i 
förskolan.  

Vi anser att vi fått svar på vår frågeställning - Hur använder pedagoger och barn musik i en 

förskola? Musik användes dagligen på förskolan på olika sätt. Ibland i planerade aktiviteter 

och ibland i spontana aktiviteter. Barnen och pedagogerna använde sig även av musik 

spontant i lek och samspelet. 

 I vårt resultat såg vi att förskolan aktivt arbetar med den reviderade läroplanen för 

förskolan och målet som är att ge barnen en chans till att utvecklas i uttrycksformen musik 

(Skolverket, 2010, s. 12). Det kunde vi se genom den dagliga verksamheten då pedagogerna 

och miljön ger barnen möjlighet att använda sig utav musik. Pedagogerna gav även barnen 

många redskap för att utrycka sig med musik, genom olika artefakter som musik, cd-spelaren 

och pedagogernas handlingar.  

Uddholm (1993, s. 53) skriver om att man inte ska stressa i samlingarna och försöka göra 

så många olika aktiviteter som möjligt utan man ska låta varje aktivitet ta den tid den behöver. 

Vi upplevde att pedagogerna på förskolan var väldigt noga med att alla barnen skulle få göra 

aktiviteten i deras egen takt och pedagogerna väntade in tills alla barnen var färdiga med 

aktiviteten, även att de stannade upp och förklarade igen ifall de såg att något barn inte 

hängde med.  

I vår analys av resultatet såg vi vid flera gånger att barnen blev berörda av låten eller 

sången. Som Bojner Horwitz och Bojner (2005) skriver om att musiken kan påverka en 

människas rörelse och impulser. Då barnen visade glädje och började röra på sig när musiken 

startade kan det vara ett tecken på att de blir påverkade av musiken. Även när barnen bakade 

eller läste i en bok fick de en impuls och började sjunga på en sång som de förknippade med 

vad de just för stunden höll på med.   

6.1 Deltagarstrategier 
Under de planerade aktiviteterna så tillät pedagogerna att barnen hade olika 

deltagarstrategier. Vi såg en deltagarstrategi när det var vissa barn som valde att inte delta 

aktivt i en aktivitet, när de skulle gå in i mitten och visa en rörelse, detta tar Holgersen (2002, 

s. 161) upp i sin avhandling som reception. Enligt Holgersen är reception en sorts deltagande 

och de barnen behöver inte känna sig utanför aktiviteten utan anser att de är delaktiga i 
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aktiviteten men är passivt deltagande. Ett annat begrepp som Holgersen tar upp som en 

deltagarstrategi är imitation, som kan ske medvetet och omedvetet, detta såg vi vid de flesta 

tillfällena tillexempel när de sjöng Jag vill röra på min kropp, då barnen tittar på pedagogerna 

och varandra för att se vilken rörelse man ska göra. Även när barnen sjöng/ dansade tango 

låten och trolldansen, då barnen gärna ville göra ”rätt” eller likadant som de andra barnen.  

Vi ser en koppling till den reviderade läroplanen för förskolan när pedagogerna tillåter olika 

deltagarstrategier. Då vi anser att pedagogerna ser till varje enskilt barn och de ger barnen 

möjlighet till att utvecklas på sin nivå (Skolverket, 2010, s. 8-9). 

6.2 Cd-spelarens roll i verksamheten 
Förskolan använder sig utav cd-spelaren dagligen och det var antingen den väggfasta eller den 

flyttbara som användes. Barnen använde cd-spelaren som en artefakt i deras lekar ibland som 

inspiration och ibland som bara avslappnande musik. Sundin (1995, s. 170-171) menar att 

pedagoger bör använda sig utav musik och cd-spelare på ett aktivt sett och inte bara låta 

radion/ cd-spelaren stå på hela dagarna igenom. Detta var något vi tydligt kunde se under våra 

observationstillfällen då förskolans pedagoger enbart tillät cd-spelarens användande på ett 

aktivt sett. Vid trolldansen, gymnastiken eller när barnen ville ha bakgrundsmusik på den 

flyttbara cd-spelaren användes den.  

6.3 Pedagogernas inverkan på barnen 
En av pedagogerna kunde använda sin röst som ett arbetsverktyg vilket vi såg under våra 

observationer och även vilka effekter det hade. När pedagogen ändrade sitt tonläge och sänkte 

den blev det en helt annan stämning i gruppen och barnen blev mer tysta och nyfikna på vad 

som skulle ske härnäst. Vi såg även att pedagogerna inte var rädda för att göra bort sig eller 

tramsa till det framför barnen och Uddholm (1993, s. 42) skriver att detta har stor betydelse 

för musikverksamheten i förskolan. Vi menar att detta kan ha en stor betydelse för barn som 

kanske inte vågar delta i en aktivitet men ser den vuxne som bjuder på sig själv och barnet 

vågar kanske delta nästa gång i aktiviteten. 

De tre engelska begreppen som Williams(2001, s.39)skriver om i sin avhandling kunde vi 

tydligt se vid våra observationer vid de olika musikaktiviteterna som barnen deltog i. Det 

kunniga barnet som visar sina kamrater hur man dansar tangodansen (peer tutoring), vid 

trolldansen så kände alla barnen till dansen och dess rörelser(cooperative learning) och vid 

musikaffären var alla barnen nybörjare och på samma nivå(peer colloboration). 
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När pedagogerna tog till sig barnens undran om de fick göra trolldansen så såg 

pedagogerna till barnens intresse och behov, precis som det står i den reviderade läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010, s. 11) att de ska göra. Pedagogerna var lyhörda och flexibla 

för barnens behov och de var delaktiga i aktiviteterna med barnen. Williams (2001, s. 17) 

skriver i sin avhandling om betydelsen av pedagogens närhet och närvaro i en barngrupp 

genom att vara den som tillför ny kunskap, skapa rum för lärande och sin ständiga lyhördhet 

gentemot barnen. Detta var något vi tydligt kunde se på avdelningen som vi observerade, vid 

flera tillfällen som olika barn ville dansa trolldansen och gick fram till pedagogen och 

påpekade detta och den vuxne ordnade så att musiken sattes igång och barnen kunde dansa. 

Pedagogerna skulle kunna ha tagit tillvara på barnens intresse ännu mer än vad de gjorde. De 

tillfällena när barnen sjöng när de associerade till ord, handlingar eller objekt så skulle 

pedagogerna kunnat anamma detta och använt sig utav de i de planerade musikaliska 

situationerna. Jederlund (2002, s. 14) skriver om att pedagogerna tappar möjligheter till att 

utveckla verksamheten ifall de inte ser till barnens intressen. Till exempel skulle de kunna låta 

barnet som tyckte om att lyssna på Rolling Stones musik kunna ha en uppvisning eller en 

show tillsammans med sina kamrater.  

Pedagogerna på förskolan har alla varit på föreläsningar om musik och vi menar att det har 

en stor betydelse inom arbetslaget vilken inställning pedagogerna själva har till musik. Detta 

skriver även Jederlund (2002, s. 116) och Björkvold (2005, s. 132) och menar att det krävs 

musiska pedagoger som bör ha gått någon form av utbildning inom musik, för att det ska bli 

en utveckling i det musiska arbetet på förskolan. Glädjen hos pedagoger har också stor 

betydelse och som smittar av sig på sin omgivning (Wolmesjö, 2006, s. 12), något som vi såg 

tydligt var samspelet och glädjen mellan pedagogerna och barnen vid de olika aktiviteterna. 

Pedagogerna på förskolan arbetade musiskt, precis som Uddén (2001, s. 8) beskriver 

uttrycket musisk då det inte bara ska vara musik utan även rytmik, rim, ramsor och 

språklekar. Detta syns i de planerade musikaliska aktiviteterna då pedagogerna har en 

blandning av övningar med både musik, rim och ramsor. I och med att de arbetar musiskt 

arbetar de aktivt med att utveckla det musiska inom barnet (Björkvold, 2005, s. 132; Udden, 

2001, s. 254). När en utav pedagogerna bjöd upp ett barn till en tangodans kunde vi se hur hon 

vägledde (Uddholm, 1993, s. 42) barnet genom att lära det något nytt. Här kunde vi tydligt se 

samspelet mellan pedagogen och barnet, glädjen (Wolmesjö, 2006, s. 12) som infann sig och 

kroppsspråkets betydelse hos pedagogen (Uddén, s. 54) i dansen. Även vid sångstunden med 

musikaffären såg vi tydligt hur pedagogerna var vägledande för barnen då de introducerade en 
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ny aktivitet. Detta skriver även Linder & Breinhold (2008, s. 73) om då de menar att det finns 

tre olika dialogformer. Dessa tre dialogformer kunde vi observera hos pedagogerna då de 

visar glädjen gentemot barnen i aktiviteterna, se till att fånga alla barnens uppmärksamhet 

samt håller ett vägledande förhållningssätt i arbetet. 

6.4 Barnens kommunikation med varandra 
Samspel mellan barn är viktigt och vi kunde under olika observationstillfällen se hur barn 

gick fram till en kamrat och ville göra något tillsammans, som vid trolldansen då ett barn drog 

igång dansen med hjälp utav pedagogen och kamraterna. Williams (2001, s. 11) skriver i sin 

avhandling om betydelsen för barn att ha kamrater att umgås med och att de i leken 

tillsammans lär sig genom det sociala samspelet som sker och att de då lär av varandra. Även 

detta kunde vi observera vid ett tillfälle då ett barn ville dansa tango med en kamrat och strax 

efter så var det flera barn som också ville lära sig den och barnet som började tangolåten 

visade och lärde de andra barnen dansens steg. Williams (2001, s. 39) skriver vidare att det är 

kommunikationen och interaktionen mellan människor som skapar ett lärande och att det är 

det mest betydelsefulla. Vid både tangolåten och trolldansen kunde vi se plasticiteten 

(Vygotskij, 1995, s. 12) hos barnen, de hade gjort dansen tidigare och kom ihåg hur den skulle 

vara och alla dansade med.  

Det var intressant att se hur ofta barnen sjöng/nynnade/imiterade medan de lekte/byggde. 

Detta var något som vi inte uppmärksammat i lika stor utsträckning innan eller tänkt på ute på 

VFU- perioderna. Det vi tänkte var orsaken var att nu observerade vi just musik och då är det 

lättare att få syn på det. I resultatet skriver vi vid ett tillfälle att barnen sjöng Vi ska bygga 

koja, Vi ska bygga koja, Sundin (1995, s. 89) skriver om detta som kommunikativ sång och att 

den sjungs ofta som en ramsa med en retsam ton. Vi såg detta vid flertal gånger att barnen 

använde sig utav en retsam ton i sången, både mot andra barn eller pedagogerna. Även 

Björkvold (2005, s. 71) skriver om den retsamma sången som en internationell melodi som 

alla vet vad den betyder. Han skriver även att sången blir en symbol för något istället för att 

barnen sjunger om ett objekt. 

Under våra olika observationstillfällen kunde vi tydligt se det sociala samspelet som uppstod 

mellan barnen i de olika aktiviteterna och glädjen som visades i deras ansikten och kroppar. 

Barnen hoppade och gjorde de olika rörelserna med stor entusiasm och vi kunde observera 

hur de lyssnade på musiken och rörde sig på det viset som det sjöngs om. Vi kunde även se 

hur de olika rörelserna smittade av sig på barnen när de tittade på varandra och härmade eller 

hittade på något eget. Vi menar att i en sångsamling när barn får röra på sig tillsammans kan 
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ett barns personlighet stärkas genom att våga röra på sin kropp till musik ihop med sina 

kamrater, som även Antal Lundström (1996, s. 36) betonar. Det gick även tydligt att se vilken 

inverkan musiken hade på barnen (Frister Lind, 1999, s. 7) genom att deras ansikten såg glada 

ut när musiken började. 

6.5 Metod diskussion 
Vi är nöjda med vårt val av observation. I början utav observationerna så var det svårt att 

vara passiv, barnen frågade och ville prata/leka med oss. Men redan efter andra gången ansåg 

vi att barnen anpassade sig, men det tog längre tid för pedagogerna att ignorera oss, då de ville 

förklara sig eller berätta om deras verksamhet eller agerande, ibland kändes det som de ville 

försvara sitt agerande. Det Fangen (2005, s. 63) skriver om att det kan ta ett tag för 

observationspersonerna att bli bekväma att ha oss observatörer där, det är något vi kan 

instämma i. Antal tillfällen som vi besökte förskolan på anser vi är lagom för den storlek av 

arbete vi har gjort men att det hade varit intressant att gjort ett större arbete med fler 

observationer och en annan förskola att besöka för att kunna göra en jämförelse förskolorna 

emellan. Då hade syftet och frågeställningarna blivit helt annorlunda. Empirin hade blivit för 

stor för att bearbeta ifall vi skulle varit på vår förskola vid fler tillfällen. Vi fick in bra empiri 

på de fem tillfällena vi var där och ansåg därför att detta räckte, observationen var ett bra 

metodval av vår undersökning och hade det blivit bristfälligt material hade vi valt fler 

tillfällen eller kompletterat med intervju. 

6.6 Avslutande diskussion 
Vi hade velat göra en jämförelse med flera förskolor för att se hur musiken används på 

dessa förskolor. Om det skiljer sig mycket ifrån den förskolan vi undersökte i vårt arbete. De 

slutsatser vi kan dra utifrån vårt resultat är att den förskolan vi undersökte arbetade aktivt med 

musik, på vad vi anser är ett bra sätt. Det finns utvecklingsmöjligheter för även denna 

förskola. Vi hoppas att pedagoger kan läsa vårt arbete för att sedan reflektera och utvärdera 

hur de använder sig av musik i deras verksamheter. För vidare forskning skulle det kunna vara 

att se på hur barn påverkas utav musik i förskolan och även se om det finns en skillnad mellan 

olika förskolors musikverksamhet och vad det beror på. Vi anser att detta skulle vara 

intressant för att utveckla vårt arbete ett steg till. 
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Bilaga 1 
 

Hej ******! 

 

Vi heter Malin Nilsson och Eva Störby och är studenter ifrån Halmstad Högskola som går sista 

terminen på lärarutbildningen med inriktning på Lek, rörelse, idrott och hälsa. Vi ska skriva en 

uppsats om musik i förskolan och vi vill gärna komma till er och se hur ni arbetar/använder 

musik på er avdelning. Detta vill vi göra genom att observera er dagliga verksamhet under en 

veckas tid. Vårt syfte med arbetet är att beskriva hur musik används på en förskola.  

Det är frivilligt att delta i observationen och ni har rätt till att avbryta deltagandet när ni vill. De 

uppgifterna som vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt. Vi behöver både Er 

pedagoger och föräldrars samtycke till vår observation så vi skickar med ett brev till föräldrarna. 

 

Vi ser fram emot att komma och observera er verksamhet. 

Är det något ni undrar hör gärna av er till oss på telefon eller mejl.  

 

Med vänliga hälsningar Malin Nilsson & Eva Störby 

Malin Nilsson 07*-********* / m******@student.hh.se 

Eva Störby 07*-********* / e******@student.hh.se 
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Bilaga 2 
 

Brev till föräldrarna 

Hej alla föräldrar på *******! 

Vi heter Malin Nilsson och Eva Störby och är studenter ifrån Halmstad Högskola som går sista 

terminen på lärarutbildningen med inriktning på Lek, rörelse, idrott och hälsa. Vi ska skriva en 

uppsats om musik i förskolan.  

Vi har med samtycke av förskolechefen samt ******* pedagoger fått tillåtelse att observera under en 

veckas tid i den dagliga verksamheten. Vi behöver ert samtycke att vi får observera era barn. 

 

Vill ni ha mer information eller har några frågor, hör gärna av er till oss på mejl eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar Malin Nilsson & Eva Störby 

Malin Nilsson 07*-********* / m******@student.hh.se 

Eva Störby 07*-********* / e******@student.hh.se 

 

 

 

Mitt barn får vara med i observationen: (Ringa in ert svar )   JA NEJ 

 

Vårdnadshavarnas underskrift: _______________________________________________ 

 

      ________________________________________________ 

 


