
   

 

 

 

 

Sång och musik i förskolan 

Att förstå musikens betydelse 

Lena Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare 

Inom Lärande Josefin Rostedt 

 

Lärarutbildningen Examinator 

Höstterminen 2014 Anna Klerfelt 

 



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 

inom Lärande 

Lärarutbildningen  

Höstterminen 2015 

SAMMANFATTNING 

Lena Johansson 

Sång och musik i förskolan 

Att förstå musikens betydelse 

Antal sidor: 29 

Syftet med den här studien är att skapa kunskap om hur och när förskollärarna använder musik i försko-

lan. Frågeställningarna är: Hur används sång och musik i förskolan? När används sång och musik i för-

skolan? 

I denna studie har jag valt att utgå från Lev S. Vygotskijs tankar om lärande och utveckling i ett socio-

kulturellt perspektiv. I det perspektivet talar Vygotskij om en tvåstegsmodell. Samspelet är den ena pro-

cessen och i den andra processen bearbetar barnet det upplevda enskilt. Vygotskijs tvåstegsmodell an-

vänds för att studera sång och musik i förskolan, då barnen först får uppleva och utöva sången och musi-

ken tillsammans med andra och sedan gå över till att bearbeta och utöva enskilt. Vygoskij talar också om 

att kreativitet bör ses som en grundläggande mänsklig funktion.  

 

Kvalitativ metod användes i studien. Två förskollärare, som arbetar på två olika förskolor, intervjuades 

och observationer av verksamheterna vid de båda förskolorna genomfördes. Resultatet från intervjuerna 

visade att det förekommer mycket musicerande på båda förskolorna och att det mesta sker spontant men 

också att det finns utrymme för att öka musicerandet. Att det mesta är spontant visade sig också under 

observationerna då det sjöngs sånger och sångpratades vid blöjbyte, tvättning, tandborstning, på- och 

avklädning, när någon var ledsen, när barnen ville sjunga eller spela, i leken och när de ritar/målar. Stu-

dien visar att förskollärarna sångpratar för att öka närhet och kommunikation med barnen. Under inter-

vjuns gång framkom det att förskollärarna blev mer uppmärksamma om musikens betydelse och vad de 

själva kände att de behövde bli bättre på. 

Sökord: musik, förskola, instrument, sång, musicerande, sociokulturellt perspektiv 

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 



 

1 

 

Förord 

Jag vill börja med att tacka min man Anders och mina två barn Kristoffer och Tintin för allt 

stöd under min studietid. Tack för att ni har tagit hand om allt hemma så att jag har kunnat 

studera och för att ni finns i mitt liv, utan er hade jag inte klarat detta. Jag vill även tacka släkt 

och vänner för alla uppmuntrande och stöttande ord på vägen. 

Tack också till min chef Anneli och till mina kollegor framför allt Katarina för all hjälp under 

min studietid. Tack alla underbara studiekamrater för allt samarbete, alla underbara stunder 

och alla skratt. 

Jag vill också rikta ett stort tack till de pedagoger som ställt upp på intervjuer och till er som 

jag fick observera. Tack även till er vårdnadshavare vars tillåtelse jag fick att observera era 

barn under en dag på förskolan. 

Jag vill tacka min handledare Josefin Rostedt och alla lärare som jag haft på Högskolan i Jön-

köping.  

Ett stort tack till min examinator Anna Klerfelt. 

 

Stort Tack! 

 

 

Lena Johansson 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ............................................................................................................................................................... 4 

2. Syfte och frågeställning ..................................................................................................................................... 6 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................................................... 7 

3.1. Musiken i förskolan i ett historiskt perspektiv ....................................................................................... 7 

3.2. Musiken i förskolan i nutid ........................................................................................................................ 8 

3.3. Teoretisk utgångspunkt ............................................................................................................................10 

4. Metod ...................................................................................................................................................................11 

4.1. Metodval .....................................................................................................................................................11 

4.2. Urval ............................................................................................................................................................11 

4.3. Tillträde till fältet .......................................................................................................................................12 

4.4. Observationer ............................................................................................................................................12 

4.5. Intervjuer ....................................................................................................................................................12 

4.6. Fältarbetets genomförande ......................................................................................................................12 

4.7. Genomförande av analys .........................................................................................................................13 

4.8. Forskningsetiska ställningstagande .........................................................................................................13 

4.9. Trovärdighet och tillförlitlighet...............................................................................................................14 

5. Resultat och tolkning ........................................................................................................................................16 

5.1. Hur används sång och musik i förskolan? ............................................................................................16 

5.1.1. Intervju med Asta om hur sång och musik används.................................................................... 16 

5.1.2. Mina reflektioner av intervjun med Asta om hur sång och musik används ................................ 17 

5.1.3. Observationer på Astas avdelning om hur sång och musik används .......................................... 17 

5.1.4. Mina reflektioner av observationer på Astas avdelning om hur sång och musik används .......... 18 

5.1.5. Intervju med Elsa om hur sång och musik används .................................................................... 18 

5.1.6. Mina reflektioner av intervjun med Elsa om hur sång och musik används ................................. 19 

5.1.7. Observation på Elsas avdelning om hur sång och musik används .............................................. 19 

5.1.8. Mina reflektioner av observationer på Elsas avdelning om hur sång och musik används .......... 20 



 

3 

 

5.2. När används sång och musik i förskolan? .............................................................................................20 

5.2.1. Intervju med Asta om när sång och musik används .................................................................... 21 

5.2.2. Mina reflektioner av intervjun med Asta när sång och musik används ...................................... 21 

5.2.3. Observationer på Astas avdelning om när sång och musik används ........................................... 21 

5.2.4. Mina reflektioner av observationer på Astas avdelning om när sång och musik används .......... 21 

5.2.5. Intervju med Elsa om när sång och musik används .................................................................... 22 

5.2.6. Mina reflektioner av intervjun med Elsa om när sång och musik används ................................. 22 

5.2.7. Observationer på Elsas avdelning om när sång och musik används ........................................... 22 

5.2.8. Mina reflektioner av observationerna på Elsas avdelning om när sång och musik används ....... 22 

5.2.9. Mina reflektioner av båda intervjuerna och observationerna ...................................................... 23 

6. Diskussion och slutsatser ................................................................................................................................24 

6.1. Metoddiskussion .......................................................................................................................................24 

6.2. Resultatdiskussion .....................................................................................................................................25 

6.3. Vidare forskning ........................................................................................................................................27 

7. Referenser ...........................................................................................................................................................28 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................................................... 1 

Bilaga 2 ........................................................................................................................................................................... 2 

Bilaga 3 ........................................................................................................................................................................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1. Inledning  

För att ge en bakgrund till varför jag valde detta område vill jag ge en ögonblicksbild från min 

praktik: 

När jag fick möta ett barn med Aspergers syndrom som började hos oss insåg jag vilken 

betydelse musiken har för barns utveckling. Barnet pratade inte mycket, endast något 

enstaka ord och då mest upprepning av vad någon sa till barnet. Barnet tyckte inte om 

beröring och kom inte till ro med något. Då ett annat barn närmade sig protesterade bar-

net tydligt. När vi sedan började jobba mer med musik och fick en medarbetare som 

spelade gitarr så tog det bara ett par veckor innan barnet började sjunga med så gott det 

kunde. Efter ännu en tid såg jag att barnet sökte mer och mer kontakt med de andra bar-

nen. Språket utvecklades, barnet blev lugnare och tyckte om att krya upp i knät och 

kunde sitta där länge. 

Detta barn har under resans gång bytt avdelning så av den anledningen nämns barnet inte vi-

dare i studien. De här iakttagelserna gjorde mig nyfiken på att försöka få en bild av hur och 

när musiken används på förskolan. När jag läste vad Riddersporre et al. (2012) skriver fick jag 

bekräftat att inom barn- och skolforskning har det länge funnits resultat som påvisar att musik 

är viktig för barns utveckling inom många områden. På www.forskning.se läste jag ett press-

meddelande från Örebro universitet. Forskaren Anna Ehrlin har undersökt musikens roll i för-

skolan. Ehrlins (2012) forskning visar att musiken är ett viktigt redskap när det gäller språk-

stimulans och social träning. Tittar vi då återigen på barnet ovan, som innan arbetet med sång 

och musik ökade, inte tyckte om beröring och endast pratade med enstaka ord fick jag se en 

tydlig utveckling. Efter några veckor nynnade barnet melodierna till flera sånger och sjöng 

med fler och fler ord. Efter ytterligare en tid kunde barnet komma till ro och protesterade inte 

lika ofta längre när andra barn närmade sig. I förskolans läroplan (2010) står det att i försko-

lan ska varje enskilt barn ges möjlighet att använda sig av olika uttrycksformer. Bland annat 

rörelse, sång, musik, dans, drama och lek. Ehrlin (2012) skriver i ett pressmeddelande från 

Örebro universitet: 

 

Och för att musik ska få en betydande plats måste alla inblandade få klart för sig att 

det hör till uppdraget att ta ansvar för musicerandet, vare sig det framstår som en-

kelt eller inte. Musiken är viktig för den pedagogiska verksamheten på så många 

olika sätt! 
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Det går också att se hur musik ständigt måste legitimeras, vilket medför att musik 

inte får något egenvärde. Forskningen ser kontinuerliga musikinslag på en förskola 

som något självklart innom förskolans pedagogiska verksamhet. I enlighet med 

Bjørkvold, som ser musik som ett universellt språk, blir därmed att få musicera på 

förskolan en demokratisk rättighet. (Söderman, 2012, s.41) 

På de förskolor jag arbetat i har jag vid flera tillfällen upplevt att det har funnits de som tyckt 

att det varit svårt eller ”pinsamt” att sjunga och spela tillsammans med barnen. Sundin (1995) 

skriver att förskolepesonal ofta uttrycker sitt missnöje över att de kan för lite om musik, inte 

känner sig säkra och har svårt att komma igång med musiken i sin pedagogiska versamhet. 

Enligt Ehrlin (2012) visar hennes forskningsstudier att musik är ett kunskapsområde som per-

sonalen på förskolan allt för ofta väljer bort och inte vill ta ansvar för. Likaså skriver Söder-

man. (2012): 
 

Det är även viktigt att som förskollärare få bli inspirerad och inte se sin egen musi-

kaliska bakgrund som ett hinder och en begränsning utan snarare som en möjlighet. 

Bristande musikalisk skolning kan kanske till och med vara en tillgång när en lek-

full atmosfär kring musik ska utformas på förskolan. (Söderman, 2012, s.38) 
 

Jag är nyfiken på hur och när sång och musik används i förskolan samt om förskollärare an-

vänder det i mer organiserade stunder såsom exempelvis någon form av samling. Eller om 

sång och musik används spontant som ett slags verktyg för till exempel motorikträning och 

språkstimulans. Barn behöver få utforska nya saker med bland annat syn, hörsel och känsel. 

Att på förskolan se barn som inte kan prata med varandra mötas genom musiken har inspirerat 

mig. Men också den glädjen som musiken bidrar med. Jag tror att alla som har upplevt denna 

glädje förstår Ylva Ellenby när hon skriver om musik: 

Det är så otroligt roligt. Och hälsosamt. Av musik blir man glad, oxytocinet och 

adrenalinet flödar, på ett hälsosamt sätt. Musicerandet håller stressen på mattan. 

Det är här och nu som gäller. Flow! Mindfulness! Det är vad musiken ger till oss 

vuxna om vi vågar hänge oss, släppa på kraven och bara ha roligt. Musiken ger 

samma sak till barnen. Musiken finns med oss innan vi föds. (Ellenby, 2011, s. 75) 
 

Med denna studie hoppas jag kunna bidra med en inblick i hur och när musik används i för-

skolan.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att skapa kunskap om hur och när förskollärarna använder mu-

sik i förskolan. 
 

 Hur används sång och musik i förskolan? 

 När används sång och musik i förskolan? 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning och aktuell forskning.  
 

3.1. Musiken i förskolan i ett historiskt perspektiv 

När det gäller forskning inom detta område menar Asplund-Carlsson, Olsson, Pramling, 

Pramling-Samuelsson och Wallerstedt (2015) att det saknades utvecklingspedagogisk forsk-

ning. Även Lagerlöf, Pramling och Wallerstedt (2014) menar att det behövs mer forskning 

kring allt som har med skapande under förskole- och grundskoleåldern att göra. Det finns inte 

så mycket äldre forskning inom området men det kommer mer och mer. De skriver också: 

Det är intressant att notera hur samtida forskning allt oftare betonar sambandet 

mellan den som spelar, det som spelas, den som lyssnar och även situationen i vil-

ken detta möte äger rum. (Lagerlöf, Pramling & Wallerstedt, 2014, s. 13) 

Ovanämnda författare beskriver en helhetssyn i musicerandet och betonar sambandet 

mellan aktörerna. Även själva situationen i sig blir viktig. Musiken i förskolan har 

traditioner långt tillbaka i tiden det finns det fakta om.  
 

Ett första led i att ”upptäcka”det ”kompetenta barnet” inom musikforskning togs av 

Sundin (1963) och senare Björkvold (1985). De iakttog barn i förskolemiljö och 

konstaterade att barn spontant uttrycker sig med musikaliska medel, företrädesvis 

sin röst. (Lagerlöf, Pramling & Wallerstedt, 2014, s. 62) 
 

Att musiken har en ledande roll i förskolan med sång, rörelselekar och rytmik-

övningar kan vi spåra till de första svenska förskolorna, barnträdgårdarna, på 1800-

talets senare del. Det blir allt viktigare att barn ska få uttrycka sig med olika uttrycks-

former som till exempel med sin röst, dans, rörelselekar. 
 

I dagens svenska förskola kan man spåra 1800-talets estetiska teorier och 

västerlänskt konstmusikaliska ideal kring vad som helt enkelt uppfattas som 

musik respektive icke-musik i förskolans musikpedagogiska historia. (Erics-

son & Lindgren. 2012, s.55) 

 

Enligt Söderman (2012) var det långt in på 1900-talet som den svenska barnsången och den 

erupeiska konstmusiken dominerade förskolans musikaliska verksamhet. Detta sågs som en 

viktig del i barnens uppfostran. Forskning angående de yngre barnen och musiken som drevs i 

början av 1900-talet handlade mest om letandet efter den autentiska och äkta barnsången. De 

sånger som man ansåg inte var äkta barnsånger sorterades bort från barnen. Söderman skriver 

också att det var på initiativ av Alice Tegnér (1864-1943) som sångboken Nu ska vi sjunga ut 

kom år 1943 efter att lärare från hela vårt land hade fått bidra med önskemål om vilka sånger 
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som skulle få vara med i den sångboken. Jämsides med regleringen av de musikaliska till-

lämpningarna i förskolan har man hyllat det fria, musiska och kreativa barnet under hela 

1900-talet. Detta har sina rötter i Fröbels (1782-1852) pedagogik där såg man det fria och 

oförstörda barnet som ägare av skapande krafter och de naturliga talanger som barnet har för 

att formulera sig musikaliskt. Sundin (1995) granskade vilka låtar barnen sjöng spontant un-

der 1960-talet och upptäckte att de flesta av sångerna var skrivna av Alice Tegnèr. Anled-

ningen till detta, enligt Sundin (1995), var att deras föräldrar var uppväxta med och hade lärt 

sig hennes sånger och hade sjungit dem för sina barn. När det gällde populärkulturen menar 

Sundin att det fanns en rädsla att den förstörde barnen och skulle driva ut en mer passande 

barnkultur. Till exempel att sjunga sånger ur Astrid Lindgrens repertoar. Enligt Söderman 

(2012) fick de barn som växte upp på -70-talet och -80-talet när det inte fanns så mycket tv att 

titta på och inga datorer eller surfplattor titta på bilder i serietidningar. De tittade på bilderna 

innan de hade lärt sig läsa och då i mitten av 1970-talet kom rockgruppen Kiss som också 

fanns som serietidning. Det är många som växte upp då som kommer ihåg att de härmade 

Kiss på förskolan. 
 

3.2. Musiken i förskolan i nutid 

En sak som förskollärare bör tänka på enligt musikpedagogikprofessorn Sundin (1995) är att 

de barn som kommer till förskolan idag inte är nybörjare när det gäller det musikaliska. De 

har hört musik ända sedan de låg i mammas mage och hört många sjunga. Musiken är mer 

lätttillgänglig idag. Barn idag får musiken till sig exempelvis genom mobiltelefoner och I-

pads. Men också som bakgrundsmusik i affärer, i väntrum och andra offentliga miljöer. 

Lagerlöf, Pramling och Wallerstedt (2014) skriver att det visade sig i en brittisk studie att tre-

åriga barn omgavs av musik antingen genom aktiv eller genom passiv lyssning nästan hela 

den tiden de var vakna. Allt detta lyssnande som många gånger är passivt kan leda till att bar-

nen kan lära sig att stänga av, vilket innebär att de inte lyssnar. 

Lagerlöf, Pramling och Wallerstedt (2014) menar att: 
 

Det fria i den fria leken och det fria skapandet är att barnet ges utrymme – och 

uppmuntran – att uttrycka sig efter egen önskan. Fritt skapande – och fri lek – in-

nebär därför inte fritt från all inblandning av lärare. (Lagerlöf, Pramling & Waller-

stedt, 2014, s. 50) 
 

Här har lärarna en viktig roll att presentera de redksap barn behöver för sitt musikaliska lä-

rande och för sitt fria uttryck. Men också för att ge barn det utrymme de behöver för att bruka 
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redskapen på öppna vis. Exempel på redskap är olika musikinstrument men också den egna 

rösten. De menar också att det är viktigt: 
 

Barn har alltså rätt att få komma till tals och göra sin röst hörd, i musik få channsen 

att uttrycka sig på ”sitt” sätt. Detta måste vara en strävan i musikundervisning, om 

inte annat så av demokratiska skäl. (Lagerlöf, Pramling & Wallerstedt, 2014, s. 66) 
 

Det har hänt mycket på bara femton till tjugo år, till exempel har de barn som växer upp i da-

gens samhälle betydligt större möjligheter att utvecklas musikaliskt. Idag anser man att det 

nästan är omöjligt att säga vad som är ärftliga faktorer och vad som är miljöfaktorer. 
 

Det finns en rad saker som forskning har visat vara avgörande för om undervisning 

lyckas eller inte. Helt grundläggande är mötet mellan läraren och eleven. Detta är 

inte bara ett socialt möte, vilket som helst, utan ett möte kring ett innehåll, nämli-

gen det man ska lära sig något om. Därför är det centralt att läraren förstår hur den 

lärande förstår innehållet – exempelvis musiken, ljudet, kompositionsprocessen el-

ler upplevelse av att spela eller sjunga. (Lagerlöf, Pramling & Wallerstedt, 2014, s. 

78) 

 

 

Barn idag sjunger både barnsånger och sånger från populärkulturen. En sångbok som enligt 

Söderman (2012) har varit och fortfarande är mycket betydande är Elefantboken som kom ut 

1994. När det gäller populärkulturen så menar Söderman att många barn i förskoleåldern har 

kommit i kontakt med musik genom dataspel som till exempel Guitar heroes. Barn idag lär sig 

mycket texter via media som tv, radio och internet. Musiken och texterna tar barnen med sig 

till förskolan. Wallerstedt (2015) menar att det saknas utvecklingspedagogisk forskning inom 

musiken i förskolan. På lararnasnyheter.se skriver hon: 
 

Trots att det står i läroplanen att skapande ska ses både som metod och innehåll 

är inehållet något som har hamnat i skymundan. Musik och estetik används 

mest som något roligt man kan göra och som kan utveckla andra förmågor och 

kunskaper. (2010) 

 

Wallerstedt menar också att lärarstudenter känner en osäkerhet även efter avslutad lärarut-

bildning då det gäller musiken i förskolan. Hon tror att detta kan bero på att det är brist på 

forskning och att musiken inte har fått tillräckligt med utrymme i lärarutbildningen. Waller-

stedt säger att många menar att barn som är i förskoleåldern inte kan lära sig musiken inne-

hållsmässigt på grund av att de är för små. Det är dock inte många som menar att barnen är 

för små när det gäller andra ämnen utan då talar man om det kompetenta barnet. Enligt Lager-

löf, Pramling och Wallerstedt (2014) så finns det de människor som påstår att när det gäller 

musik pratar man inte om musik som ett substantiv utan de menar att det är med musik som 
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med kärlek. Musiken liksom kärleken finns bara om nån gör en kärvänlig gärning. Har man 

denna utgångspunkt kan vi se på musik som ett verb.  

 

3.3. Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie har jag valt att utgå ifrån Lev S. Vygotskijs tankar om lärande och utveckling i 

ett sociokulturellt perspektiv. 

Lev S. Vygotskijs (1896-1934) var verksam som forskare, pedagog och visionär. ”En ut-

gångspunkt för Vygotskij är att människan är både en biologisk varelse och en kulturvarelse” 

(Forsell, 2011, s. 161). Med detta menar han att var en människa än föds i för sammanhang 

följer den biologiska utvecklingen ett visst mönster. Den kulturella utvecklingen är mer bero-

ende av sociokulturella faktorer. ”Språket kommer i allt högre utsträckning att spela en nyck-

elroll för den sociokulturella utvecklingen” (Forsell, 2011, S. 161). 

Enligt Säljö (2000) är grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv att sociokulturella resurser 

skapas genom kommunikation och att de förs vidare genom kommunikation. Således är 

kommunikation centralt i det sociokulturella perspektivet. Strandberg (2006) skriver att 

”Vygotskij talar om en tvåstegsmodell där interaktionen är den ena processen (grunden) för 

lärande.” (Strandberg, 2006, s. 39) Vidare skriver han ”I den andra processen (den intrapsyko-

logiska) flyttar interaktionen med andra in i huvudet och blir till ett inre samtal med mig 

själv.” (Strandberg, 2006, s. 39) Vygotskijs tvåstegsmodell är användbar för att studera 

sången och musiken i förskolan. Att först få uppleva och utöva sången och musiken tillsam-

mans med andra och sedan övergå till att bearbeta och utöva enskilt. Kreativitet är en annan 

av Vygotskijs ståndpunkter. 

Uppfattningen att barn är kapabla att spontant skapa musik genom att sjunga el-

ler använda musikinstrument måste nu mera betraktas som allmänt accepterad 

och har stöd av en rad empiriska studier. Denna uppfattning överensstämmer 

med Vygotskijs ståndpungt att kreativitet bör ses som en grundläggande mänsk-

lig funktion snarare än som en speciell gåva förbehållen endast ett fåtal 

Vygotskij (refererad i Nilsson 2012 s. 161) 

De här tankarna bär jag också med mig under studiens gång.  
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4. Metod 

Under denna rubrik redogör jag för de olika metoder som jag använt mig av för att undersöka 

musicerandet i förskolan. Efter det om forskningsetiska ställningstagande samt för genomfö-

rande och för hur data från fältarbetet har hanterats och analyserats. 

4.1. Metodval 

När det gäller att undersöka musicerandet i förskolan finns det olika metoder att använda sig 

av bland annat intervjuer, observationer, dagböcker/loggböcker och enkäter. För att få svar på 

mina frågeställningar har jag valt att använda mig av intervju och observation. Jag har valt 

strukturerad intervju för att se hur och när musicerandet förekommer på förskolan. I en struk-

turerad intervju menar Bryman (2011) att ”Målet för en strukturerad intervju är att utfrågning-

en av respondenterna ska vara standardiserad på så sätt att skillnaderna mellan de olika inter-

vjuer som ingår i undersökningen är så små som möjligt.” (Bryman, 2011, s. 202) Strukture-

rad intervju kan också kallas för standardiserad intervju. Bryman menar att strukturerade in-

tervjuer ”går ut på att en intervjuare ställer frågor till en respondent utifrån ett i förväg fast-

ställt intervju- eller frågeschema.” (Bryman, 2011, s. 203)  

Jag har valt strukturerad icke-deltagande observation för att se hur och när musicerandet före-

kommer i förskolan. Jag observerade två olika avdelningar på två olika förskolor i samman-

lagt tio timmar I en strukturerad observation menar Bryman (2011) att ”Metoden innebär en 

direkt observation av beteenden och en registrering av dessa utifrån kategorier som bestäms 

innan man startar sin datainsamling.” (Bryman, 2011, s. 262) 

4.2. Urval 

Det är två förskollärare på två olika förskolor som har intervjuats om deras syn på sång och 

musik i olika situationer på förskolan. Observationerna har gjorts på deras avdelningar. Asta 

som jag kallar henne är 28 år och har arbetat som förskollärare i fem år. Den förskolan som 

hon arbetar på har fyra avdelningar och studien är gjord på en avdelning där barnen är tre till 

fem år. Elsa som jag kallar henne är 50 år och har arbetat som förskollärare i 32 år och den 

förskolan som hon arbetar på har två avdelningar och studien är gjord på en avdelning där 

barnen är ett till tre år. Jag valde att intervjua och observera två förskollärare som arbetar med 

barn i olika åldrar för att se om musiken förekommer i samma utsträckning hos de ynger bar-

nen som hos de äldre barnen eller tvärt om.  
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4.3. Tillträde till fältet 

Inför min studie tog jag kontakt med två förskolor och deras chefer och berättade om studien 

och frågade om de var intresserade att medverka. Jag fick positiva svar från både chefer och 

personalen på förskolorna och de tyckte att det lät spännande. Vi bestämde tid för intervju och 

för observation. Jag var på förskolan innan utsatt datum och lämnade lappar som förskollärare 

och vårdnadshavare skulle skriva på och godkänna att jag observerade/intervjuade dem/deras 

barn innan intervjun och observationen skulle äga rum.  

4.4. Observationer 

Jag valde strukturerad icke-deltagande observation för att jag ansåg att det är en lämplig me-

tod till mitt syfte. Jag valde icke-deltagande observation också för att jag upplevde att det var 

lättare att se de olika grupperna som barnen delade sig i och vad de gjorde i de olika grupe-

ringarna. Bell (2006) skriver, ” Observationer kan vara användbara då man vill veta om män-

niskor verkligen gör det de säger sig göra eller beter sig på det sättet de säger.” (Bell, 2006, s. 

187) Men också som Merriam (2011) skriver ”Observationer gör det möjligt att registrera be-

teendet i stunden” (Merriam, 2011, s. 102) för att se hur och när musiken användes spontant. 

Under observationerna studerade observatören verksamheten och förde anteckningar på allt 

som hänt under de timmar observationen pågick och på allt som fanns synligt på avdelningen 

som hade med musik att göra. Jag observerade de båda barngrupperna och samtlig personal 

under totalt tio timmar, fem timmar i varje barngrupp för att se när och hur musiken användes 

under dessa timmar. 

4.5. Intervjuer 

Jag beslutade att använda mig av strukturerad intervju för att jag ville ställa samma frågor i 

samma ordning till förskollärarna. Mitt syfte med intervjuerna var att båda förskollärarna 

skulle få så lika frågor som möjligt. Enligt Bell (2006) har metoden intervju en stor fördel för 

att den är flexibel. Jag valde metoden intervju för att få förskollärarnas syn på sång och musik 

men också för att få en inblick i när och hur de använder musiken.  

4.6. Fältarbetets genomförande 

Jag valde att både intervjua och observera för att dels få förskollärarnas syn på musicerandet i 

förskolan men också att själv se hur och när musicerandet skedde. Under de observationer 

som gjordes på två avdelningar på två olika förskolor var det en icke-deltagande observatör 
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(jag) som observerade och förde anteckningar. Jag valde att observera under en längre period 

(fem timmar på varje avdelning) för att jag ville få en bredare bild av hur musicerandet såg ut 

under dagen. Jag observerade hela gruppen under både planerade och spontana samlingar. Det 

blev mycket spontant musicerande bland barnen i mindre grupper och enskilt. Intervjuerna 

hölls på respektive förskollärares förskola, intervjuaren och förskolläraren som intervjuades 

satt själva i ett rum och blev inte störda. Intervjuerna som bestod av elva frågor (bilaga 1) som 

spelades in på en diktafon. Jag valde att intervjua förskollärarna en och en istället för att ha en 

fokusgrupp på grund av att jag inte ville att de skulle påverka varandra. 

4.7. Genomförande av analys 

Analysen av det insamlade materialet gick till så här: Först skrev jag rent observationerna. Det 

som spelats in på diktafonen under intervjuerna skrev jag ner ordagrant. I både observationer-

na och det som sagts i intervjuerna tittade jag efter likheter och olikheter. När jag tittade efter 

likheter och olikheter var det för att se hur och när musik förekommer. Jag kunde också tyd-

ligt få en bild av hur mycket musik det fanns under dessa timmar, vilka instrument som an-

vändes, barnens delaktighet och vad som sjöngs.  

4.8. Forskningsetiska ställningstagande 

Innan jag startade mina observationer och intervjuer så lämnade jag ut informationsblad till 

vårdnadshavare/förskollärare som endast deltog i observationerna (bilaga 2). Till förskollärare 

som både skulle intervjuas och delta i observationerna (bilaga 3). Detta i enlighet med Veten-

skapsrådets forskningsetiska principer (Codex, 2014).  

Vetenskapsrådet (Codex, 2014) beskriver i huvudsak fyra krav inför forskning.  

Det första kravet är informationskravet och det innebär att: 

Forskaren skall informara uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om de-

ras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall 

därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella under-

sökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. (sid. 7) 

Det andra kravet är samtyckeskravet och det innebär att: 

Forskaren skall inhämta uppgiftlämnarens och undersökningsdeltagarens sam-

tycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavaer 

(t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig 

karaktär). 



 

14 

 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att själva bestämma om, hur 

länge och på vilka vilkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan 

utan att detta medför negativa följder för dem.” ”I sitt beslut att delta eller av-

bryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig på-

tryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 

forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. (sid. 9) 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och det innebär att: 

All personal i forskningsprojektet som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrappor-

teras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstå-

ende. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. 

Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. (sid. 12) 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet och det innebär att: 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” ”Person-

uppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åt-

gärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter 

särskilt medgivande av den berörda.” (sid. 14) 

Inför min studie var det viktigt att informera alla om att deras deltagande var frivilligt och att 

de närsomhelst kunde avbryta sitt detagande. Att jag behövde deras samtycke samt att alla 

som deltog kom att avidentifieras. Att det insamlade materialet endast skulle användas i min 

studie. I min studie benämner jag all personal som arbetar inom förskolan som förskollärare 

oavsett vilken utbildning de har. Alla förskolebarn som är med i studien omnämns som 

barn/barnet. Alla namn på de som finns med i uppsatsen är avidentifierade och alla uppgifter 

från intervjuerna och observationerna behandlas konfidentiellt.  

4.9. Trovärdighet och tillförlitlighet 

Bell (2006) skriver att man alltid måste granska den insamlade datan kritiskt för att man ska 

kunna bestämma hur tillförlitlig och gilltig den data är som framkommer. Hon skriver att ”Re-

liabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillväga-

gångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (Bell, 

2006, s. 117). Min tanke med att välja icke deltagande observationer var bland annat att just 

tillförlitligheten skulle bli så hög som möjligt. Att inte själv delta i verksamheten utan endast 

observera gav mig större möjligheter att få en överblick och samtidigt kunna fokusera på just 
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mina frågeställningar.  En reflektion jag har i min studie är om det förekommer lika mycket 

musik även när jag inte är där. Utifrån den reflektionen skulle man kunnat ha fler observat-

ionstillfällen i min studie. Tillförlitligheten kanske då hade blivit ännu högre. 
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5. Resultat och tolkning 

Här kommer resultatet i mina intervjuer följt av observationer som jag har genomfört. I under-

sökningen gjordes en intervjustudie av två förskollärare som arbetar på olika förskolor och 

med olika åldrar samt observationer på deras avdelningar. 

5.1. Hur används sång och musik i förskolan? 

Under den här rubriken redogör jag först för mina intervjuer med respektive förskollärrare 

följt av mina tolkningar. Därefter kommer mina observationer från respektive förskolor samt 

mina tolkningar av dessa. 

5.1.1. Intervju med Asta om hur sång och musik används 

I intervjun med Asta berättade hon att de mest använder sång och musik spontant, någon tar 

fram gitarren och börjar spela och då kommer flera barn och vill vara med, eller så tar de med 

sig gitarren till barnen som till exempel sitter och ritar och så spelar och sjunger de där. Hon 

använder också musiken vid tandborstning och påklädning för att hon upplever att det går lät-

tare för både henne själv men också för barnen och då kan det bli allt ifrån, melodifestivalbi-

drag som, ”Kära bröder” till någon folkdanslåt. På avdelningen har de elektriska trummor som 

barnen får spela på och så får de låna gitarren när de vill. Hon berättar också att de har gjort 

iordning en instrumentlåda som barnen ska få ha tillgång till, de hade inte introduserat den för 

barnen när jag var där. Asta ser musiken som en plats där alla kan mötas, det spelar ingen roll 

om du inte kan sången eller om du har ett annat modersmål. Alla kan vara med, även om du 

inte kan sjunga så kan du sitta och ”digga” lite. Asta brukar också sätta på någon klassisk mu-

sik och då upplever hon att barnen blir lugna. Asta tycker att musiken är en del av den peda-

gogiska verksamheten hos dem och att den får ett stort utrymme. Det är nästan alltid barnen 

som bestämmer vad de ska sjunga för då blir det roligare och de känner att de får vara med 

och bestämma. Asta känner också att musik ska vara något positivt och att det aldrig får bli 

något negativt.  

Det kommer också fram att hon upplever att det är lättare att till exempel lära sig alfabetet ge-

nom en sång som Alfabetssången och att det är ett mer lättsamt sätt att lära sig något och då 

kan man berätta för barnet sedan att nu kan du det här, det här har du lärt dig genom sången. 

Asta: ”-Just nu håller vi på att öva till Lucia och då så blir det ju extra mycket musik just nu”. 
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Asta inser under intervjun att musiken inte är så synlig hos dem och tycker att det är något de 

kan bli bättre på, att synliggöra det arbetet de gör med musiken. 

5.1.2. Mina reflektioner av intervjun med Asta om hur sång och musik 

används 

Musiken är viktig för Asta och hennes kollegor, speciellt de spontana musikstunderna som 

blir under dagen och att det måste vara roligt, att musik ska vara något positivt. De är väl 

medvetna om musikens betydelse i den pedagogiska verksamheten och att den får ett stort ut-

rymme. När det är saker som en del barn tycker är jobbiga som till exempel att klä på sig så 

tar förskollärarna hjälp av sången och sjunger med barnen för att de ska fokusera på något an-

nat och att det då går lättare att klä på sig. Ett annat exempel på hur sång kan stödja barnen 

ger Asta när hon säger att barnen har lättare att lära sig en sång och om vi tar hennes exempel 

med alfabetssången så är det lättare att lära sig att sjunga alfabetet än att rabbla det. Barnen 

måste sedan lära sig alfabetet utan att sjunga det men de kan ha stor nytta av att först ha lärt 

sig sjunga det. De har då fått alla bokstäver och i rätt ordning på ett för många barn lättsamt 

sätt. Asta pratar mycket om att de har valt vilka låtar de ska sjunga till deras Lucia som de nu 

var igång och övade på. När Asta pratar om instrumentlådan och funderar på hur det ska bli 

att ha instrumenten i en låda. 

5.1.3. Observationer på Astas avdelning om hur sång och musik används 

Det jag såg i mina observationer på Astas avdelning var att det hela tiden var barnen som fick 

välja vad de skulle sjunga och det blev mycket rörelselekar som till exempel ”Tinge linge ling 

nu tåget går”. Ett barn med särskilda behov vill sitta med med I-paden och en förskollärare 

hjälper till, hon öppnar en app där sångboken finns som barnet tycker mycket om. Barnet 

klickar sig fram och lyssnar på ”Imse vimse spindel”, ”I ett hus”, ”Tinge linge ling nu tåget 

går” och ”Jag hamrar och spikar”. Dessa låtar lyssnar barnet på flera gånger, barnet sitter och 

gungar med i takt till musiken. Det här barnet är hela tiden med när gitarren är framme, barnet 

lyssnar med stor inlevelse när förskollärarna spelar, men spelar gärna själv också. Efter maten 

blev det film och muffins som en grupp hade dekorerat på förmiddagen, när filmen slutade 

var det bara ett barn kvar som tittade, de andra hade redan gått och börjat leka. Efter filmen 

var en förskollärare med barnen, de andra två gick på rast. Några barn frågade efter gitarren 

och får den. De sätter sig med den samtidigt som datorn är på och spelar klassisk musik. 

Några andra barn sitter och spelar spel och stojar, några ritar och sjunger och några leker lite 

högljudda lekar. En av förskollärarna som varit på rast kom tillbaka och då tog hon gitarren 
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och gick till de barnen som satt och spelade. De sjöng och spelade och efter 10 minuter är det 

flera barn som nyfiket tittar på och vill vara med. Det är sång och musik under hela dagen jag 

är där med undantag när barnen åt och tittade på film. 

5.1.4. Mina reflektioner av observationer på Astas avdelning om hur 

sång och musik används 

Mina reflektioner av observationerna på Astas avdelning. Barnet som har Ipaden trivs med att 

sitta själv med Ipaden och sjung, förskollärarna är medvetna om barnets glädje till musiken. 

Barnen får känna delaktighet. Det är inte de vuxna som bestämmer vilka sånger som de ska 

sjunga utan det gör barnen Det blev väldigt rörigt när det var en förskollärare som var hos 

barnen och det för att det var så mycket olika ljud överallt men förskolläraren reagerade inte 

på detta. Barnen reagerade inte helle på att det var så mycket olika ljudkällor. Alla var så inne 

i sitt så de varken hörde eller såg de andra som var i rummet. Jag undrar hur det hade blivit 

om förskolläraren hade börjat spela och sjunga på något som hon själv ville som inte var öns-

kemål från barnen. 

5.1.5. Intervju med Elsa om hur sång och musik används 

När jag intervjuade Elsa berättade hon att de försöker ha musiksamlingar korta stunder varje 

dag för att det är viktigt med repetitioner och att det återkommer ofta när man jobbar med små 

barn. De har också många instrument som barnen spelar på under samlingen. De sjunger och 

spelar mycket och det mesta är spontant och i alla möjliga situationer. Hon upplever också att 

de använder musiken i ett pedagogiskt syfte och att den stimmulerar språkutveckling, rörelse 

och kroppsuppfattning. Något som Elsa använder sig av är ”sångprat” som är bra att använda 

sig av vid till exempel konfliktsituationer, det kan vara avväpnande och öppna upp kommuni-

kationen mellan barnen. Elsa säger också att musiken får ett stort utrymme hos dem men att 

hon tror att de kan ha ännu mer och att det är deras mål. Att se glädjen och spontaniteten hos 

barnen när de sjunger och spelar är det som betyder mest för Elsa och hon tror att musiken är 

viktig för barnen för de ber ofta om att få sång och musik. ”-ska vi sjunga?”, ”spela gitar-

ren?”. Elsa tycker också att vi måste ge barnen musikupplevelser som exempelvis, har de varit 

på sångteater/musikteater. De har också pratat om att bjuda in musikskolan/kulturskolan att 

komma till förskolan och spela för att ge barnen musikupplevelser. Elsa menar också att barn 

föds med musikalitet men ibland måste man försöka locka fram det på olika sätt. Hon tycker 

det är viktigt att när vi sätter på olika musikstycken i bakgrunden att det är medvetet och att 

det inte bara sätts på och blir till en störande ljudkuliss. Även på Elsas avdelning tar de hjälp 
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av musiken till exempel vid blöjbyte, påklädning, i leken eller när någon är ledsen. Hon berät-

tar också att de håller på att göra trummor tillsammans med barnen som sedan ska användas 

på samlingarna. 

5.1.6. Mina reflektioner av intervjun med Elsa om hur sång och musik 

används 

Musiken är viktig för Elsa och hennes kollegor och den är en stor del av deras verksamhet. 

Deras arbete med musiken är väl genomtänkt och att de har ett pedagogiskt syfte med det de 

gör. För Elsa är musiken och sången i förskolan en källa till glädje som de vill sprida i barn-

gruppen. 

5.1.7. Observation på Elsas avdelning om hur sång och musik används 

I mina observationer på Elsas avdelning ser jag ett barn som kommer med sin pappa på mor-

gonen och är ledset. En förskollärare pratar med barnet och tar barnet i famnen för att vinka 

till pappa, sedan går hon runt med barnet och sjunger om allt de ser, vad de andra barnen gör 

och om vad de ser utanför fönstret. Det tar bara en kort stund innan barnet blir lugnt. Några 

andra barn sitter med en förskollärare i ett annat rum och leker med bilar, lego och bondgår-

den med djur. Då sjunger de ”Jag bor på en bondgård”, efter en stund hittar ett barn en katt 

och då sjunger de ”Här ligger vår lilla fru katt”. En förskollärare som byter blöjor på barnen 

sjunger hela tiden olika sånger och om vad de gör. Ett barn tittar på förskolläraren och säger 

sjunga, förskolläraren svarar med sång att sedan ska vi sjunga och förklarar med sångprat för 

barnet att de ska byta färdigt blöjorna först. När något barn blir ledset sjunger ofta en förskol-

lärare för det, tills barnet har lugnat sig. Ett barn börjar ”la,la” mitt i leken och när han slutar 

svarar förskolläraren med ”la,la”. Det är flera barn som ofta börjar sjunga på olika sånger och 

någon förskollärare hakar på direkt och så sjunger de tillsammans. Ett barn springer runt och 

leker Emil och sjunger på ”Hujeda mig sånt barn han var” och en förskollärare som håller på 

att skära upp frukt sjunger med direkt. När det är dags för samling går en förskollärare in och 

börjar spela gitarr och börjar sjungprata. Hon sjunger då om att vi ska sjunga, vilka barn som 

har kommit in i musikrummet, vilka barn och förskollärare som ännu inte har kommit in och 

undrar var de är och hon benämner alla barn och förskollärarna vid namn så fort de kommer 

in i rummet. När barnen hör henne blir de glada och går dit, när barnen kommer så sjungpratar 

hon med barnen om vad de ska göra. Först har de bara xylofonen och skickar runt den samti-

digt som de sjunger ”Nu skickar vi xylofonen till….”, barnen sitter och sjunger med på det de 

kan medan de väntar på att det ska bli deras tur. Sedan får barnen välja vilket instrument de 
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vill spela på, om de vill spela. Ett barn som vill spela på den röda ukulelen får det och tittar på 

förskolläraren som spelar gitarr. Barnet studerar förskolläraren hela tiden och håller ukulelen 

precis som förskolläraren håller gitarren. Barnet spelar på ukulelen som förskolläraren spelar 

på gitarren. Barnet gör likadant med ukulelen som förskolläraren gör med gitarren hela tiden. 

Något barn vill dansa istället och får det. I ett av rummen är musiken väldigt synlig, där 

hänger en gitarr och fyra ukuleler på väggen. Där finns också trianglar, trummor i olika for-

mer och storlekar, maracas, xylofon och en ”regntrumma”. Jag ser också att barnen emellanåt 

under dagen, får syn på instrumenten och vill då spela. Det får de göra, vissa gånger sitter 

några barn själva och vissa gånger är en vuxen med. Senare på dagen ska de äldre barnen ha 

disco i atèljen och förskollärarna sätter på kanonen så att de får en stor bild på väggen, där de 

sjunger och dansar till babblarna, Lollo och Berni med flera. När de yngre barnen hör detta 

vill de vara med och det får de. De studerar då de äldre barnen och försöker göra likadant. 

5.1.8. Mina reflektioner av observationer på Elsas avdelning om hur 

sång och musik används 

På Elsas avdelning tar förskollärarna hjälp av musiken i de flesta situationer. Barnen blir 

glada och lugna av att förskollärarna sjunger. Deras arbete med musiken är väl genomtänkt 

även om mycket av den verkar ske spontant. När något barn började sjunga och en förskollä-

rare började sjunga med så tystnade inte barnet utan de fortsatte sjunga tillsammans. Under 

musiksamlingen utstrålar både barnen och förskollärarna en massa glädje. Att vara ett eller 

två år och få välja vilket instrument som man vill spela på, att se en två-åring som väljer uku-

lele och en ett och ett halvt åring som väljer att dansa, syns bara ren glädje och lycka. Här kan 

syns Vygotskijs tvåstegsmodell, barnet som spelar ukulele, hur han först gör det i gruppen och 

studerar hur man ska göra och sedan sätter sig själv och övar på det. Det som också fångade 

min nyfikenhet var när de små barnen skickade runt xylofonen, de satt och sjöng med och 

väntade på sin tur, ett och två åringarna klarade det hur bra som helst. Jag blev nyfiken på hur 

det kom sig att de inte bara tog xylofonen från varandra utan väntade tills kompisen lämnade 

över den till dem. När de var med på discot var också givande att se de små studera och härma 

i stor grupp och sedan få möiljghet att öva vidare själva. 

5.2. När används sång och musik i förskolan? 

Under den här rubriken redogör jag först för mina intervjuer med respektive förskollärrare 

följt av mina tolkningar. Därefter kommer mina observationer från respektive förskolor samt 

tolkningar av dessa. 
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5.2.1. Intervju med Asta om när sång och musik används 

Asta berättar att de har kanske en till två planerade samlingar per vecka, de hade mer tidigare 

men har nu tagit bort sina planerade samlingar för att barnen inte tyckte det var kul med sam-

ling. De har istället spontana samlingar och de kan bli när som helst under dagen och ofta 

flera gånger per dag. Asta berättar också att de sjunger när barnen ska borsta tänderna och när 

de klär på sig och ska gå ut. Asta talar också om att nu har de samling lite oftare för att de hål-

ler på att öva inför deras Lucia uppträde, det kan bli oftare vid andra tillfällen om det är något 

speciellt på gång.  

5.2.2. Mina reflektioner av intervjun med Asta när sång och musik an-

vänds 

På Astas avdelning spelar och sjunger de av och till under hela dagen. På avdelningen hade de 

tagit bort samlingen för att barnen inte tyckte det var kul med samling, men nu väljer flera 

barn att ha samling spontant och då spelar och sjunger de. Spelade de och sjöng innan på de 

uppstyrda samlingarna eller innehöll de samlingarna andra saker och diskussioner? Kan det 

vara så att barnen inte kände sig delaktiga i innehållet i samlingarna utan att det var något som 

förskollärarna hade bestämt?  

5.2.3. Observationer på Astas avdelning om när sång och musik används 

När jag observerade på Astas avdelning såg jag att det var flera olika tillfällen under dagen 

när någon av förskollärarna tog fram gitarren och satte sig på golvet och börjar spela, detta 

skedde spontant vid olika tider. När det är fri lek så tog förskollärarna ofta fram gitarren och 

spelade för barnen där de satt och till exempel ritade, barnen önskade sånger och de sjöng till-

sammans. Alla barnen som var på avdelningen var någon gång under dagen med i de spontana 

sångsamlingarna.  

5.2.4. Mina reflektioner av observationer på Astas avdelning om när 

sång och musik används 

Musiken är viktig för både barnen och förskollärarna, det är en glädjekälla som de har gemen-

samt. Alla valde att vara med på någon av musiksamlingarna. Det var sång och musik under 

större delen av dagen och jag blev nyfiken på hur det är när de är ute. Den dagen när jag var 

där och observerade var inte alla ute, jag var med dem som var inne. Sjunger de mycket ute 

också eller använder de bara musiken inne? 
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5.2.5. Intervju med Elsa om när sång och musik används 

Elsa berättar att de försöker ha en musiksamling varje förmiddag, där barnen är med och be-

stämmer vad de ska sjunga och spela. Elsa säger också att hon tror att de sjunger och spelar 

under större delen av dagen och i alla möjliga situationer som till exempel vid skötbordet, un-

der leken och i hallen vid påklädning. Hon säger att de spelar och sjunger mycket och vid 

flera tillfällen under dagen. Att musiken är betydelsefull i barnens utveckling vad gäller språk, 

kommunikation och motorik. Att den kan lösa mycket, både i spänningslägen och i konflikter 

så kan musik vara förlösande. Musiken är också en stor glädjekälla. Elsa tycker och hoppas att 

musiken är synlig och att det hörs att de spelar och sjunger när som helst under dagen. 

5.2.6. Mina reflektioner av intervjun med Elsa om när sång och musik 

används 

Mina reflektioner av intervjun med Elsa är att det är mycket musik och sång under större de-

len av dagen och att alla som kommer till dem hör det. Även här var de inne den dagen jag var 

där och jag blev nyfiken på hur det är när de är ute. 

5.2.7. Observationer på Elsas avdelning om när sång och musik används 

När jag gjorde mina observationer såg jag att förskollärarna sjunger flera gånger om dagen för 

ledsna barn i ett lugnande syfte. De sjunger och spelar på förmiddagen och det är planerat, 

kanske inte vad de ska sjunga men att de ska ha en musiksamling är planerat. Vid nästan alla 

blöjbyten sjunger förskolläraren för eller tillsammans med barnet. De sjunger när det är fri 

lek, när barnen vill, när de ritar och målar och när de åker hissen mellan avdelning och hall. 

Det är ofta som en förskollärare ”sjungpratar” med barnen och då lyssnar de på henne direkt. 

5.2.8. Mina reflektioner av observationerna på Elsas avdelning om när 

sång och musik används 

Musiken betyder mycket för förskollärarna och barnen. Förskollärarna tar hjälp av musiken i 

de flesta situationer under dagen. En sak som var spännande och som gjorde mig nyfiken var 

detta med att ”sjungprata”. Sångprat använder alla förskollärarna sig av på avdelningen och i 

vilka situationer som helst. Förskollärarna använder det ofta när någon är ledsen eller när nå-

got är jobbigt som tillexempel att få på sig jackan själv. Ser någon av förskollärarna att ett 

barn har svårt att ta på jackan så börjar de sjunga om barnet och hur det går, då går det lättare 

för barnet. De använder sångprat även i leken och när de ska berätta något för barnen. 
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5.2.9. Mina reflektioner av båda intervjuerna och observationerna 

Några reflektioner av båda intervjuerna är att förskollärarna är väl medvetna om vikten av att 

ge barnen musik och att det ska vara roligt och glädjerikt. Förskollärarna på båda förskolorna 

tar hjälp av musiken i många olika sammanhang och de upplever att det hjälper, det går lättare 

att klä på sig, att byta blöjor och ledsna barn blir lugna av det. Kan det vara så att det beror på 

att barn redan från fosterstadiet har hört musik? Jag kan se en skillnad på att ha flera olika in-

strument framme och att ”bara” ha en gitarr som står i garderoben när den inte används. När 

instrumenten är synliga ser barnen dem och vill ofta spela och det kan sitta några barn med 

olika instrument och spela tillsammans, istället för att ett barn i taget får spela. De barnen som 

satt och spelade tillsammans visade varandra glädje och en nyfikenhet. De kan byta instru-

ment med varandra och lär sig tillsammans. Vygotskijs tvåstegsmodell finns med vid många 

olika tillfällen. Även när barnen spelar instrument tillsammans (utan vuxna) och sedan prövar 

enskilt vad de först gjorde tillsammans. När det gäller observationerna är mina reflektioner att 

musiken har stor betydelse för förskollärarna på båda förskolorna och att det smittar av sig till 

barnen. Jag upplever också att musiken finns med i de flesta situationer under dagen. Jag kan 

dock se en skillnad på att ha flera instrument framme eller bara en gitarr. En annan skillnad 

var att på Astas avdelning var det barnen som valde sånger hela tiden och på Elsas avdelning 

var det både barnen och förskollärarna som valde. Detta undrar jag om det beror på att det är 

olika åldrar på de båda avdelningarna. Jag måste också säga att de svar jag fick i intervjuerna 

stämde väl överens med det jag såg i observationerna. 
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6. Diskussion och slutsatser 

För mig är förskolan en mötesplats som är skapande, kreativ, lärorik, och där glädjen och ny-

fikenheten finns hos både barn och vuxna. Jag måste erkänna att det var mer musicerande än 

vad jag hade förväntat mig att det är i förskolan och det ser jag som positivt. Jag undrar om 

det verkligen är så mycket eller om det blev lite extra när jag var där, jag hoppas att det är så 

mycket. Under intervjuerna fick jag känslan av att förskollärarna reflekterade och blev med-

vetna om hur de arbetade med musiken och vad de själva kände att de kunde ändra på. Det 

kändes ändå som att de förskollärarna som jag intervjuade hade kommit långt i arbetet med 

musicerandet i förskolan och som Riddersporre & Söderman. (2012) skriver: 

Musik spelar en stor roll i barns liv och den har en självklar betydelse för arbetet i 

förskolan. Förskolan har en lång tradition av att anamma det fria skapandet, vilket 

går tillbaka till den tyske pedagogen Friedrich Fröbels (1782-1852) idéer om det 

skapande barnet, allsidig utveckling och lekens betydelse. (Riddersporre & Söder-

man. 2012, s.11) 

 

Musiken idag är en stor del av barn och vuxnas liv och arbetet med musiken på förskolan har 

därav en naturlig betydelse. Det är så mycket som musicerandet ger och som barnen lär sig 

redan som små och på ett roligt sätt. Jag ville se om förskollärarna var fast i det gamla eller 

om de tänker nytt, vågar gå utanför ramarna och släppa fotfästet och följa med barnen i deras 

värld och i deras sätt att tänka. 

6.1. Metoddiskussion 

Inför min studie valde jag att intervjua och jag anser att intervjuerna har gett mig en förståelse 

för förskollärarnas arbete med musiken. Det har sammtidigt gett mig en bild av hur och när 

musiken används på förskolan. Jag ville både höra vad förskollärarna sa och se vad de och 

barnen gjorde därför valde jag att både intervjua och observera. När det gäller observation så 

bedömde jag att strukturerade icke-deltagande observationer var ett passande tillvägagångs-

sätt, då jag ville se förskollärarnas arbete med musik på förskolan och på så vis få svar på 

mina frågeställningar. Jag tycker att mitt metodval var ett bra val och att jag fick svar på mina 

frågeställningar.  

Jag håller med Bells (2006) och Brymans (2011) att det är viktigt att hela tiden ha fokus på 

syfte och frågeställningarna så att det stämmer överens med studien. Inför intervjuerna och 

observationerna pratade jag med de två förskollärare som jag skulle intervjua och berättat vad 



 

25 

 

jag önskade göra och varför. De pratade i sin tur med sina kollegor och med vårdnadshavare 

till barnen. När det gäller intervju menar Bell (2006) dess flexibilitet är en stor fördel och att 

man kan följa upp svar och fråga vidare utifrån de svar som man får. Hon menar också att en 

nackdel är tiden, under ett kortare projekt hinner man bara intervjua några få. Bell (2006) me-

nar också att vid en intervju är risken för skevhet stor, men en intervju kan ändå ge ett rikt un-

derlag. Tittar vi sedan på observationer så skriver Bell (2006) att förberedelserna kräver stor 

noggrannhet. Hon menar också att de som väljer att observera ensamma riskerar att bli ankla-

gande för skevhet. Men även om det är så är observationer lämpliga bara man är medveten om 

riskerna och försöker vara uppmärksam på möjliga skevheter. Jag observerade ensam och är 

medveten om riskerna med det. De situationer som jag var lite osäkra på vad som hände har 

jag därför valt att ta bort. Det jag såg under observationerna var att det var mycket musice-

rande under de fem timmar som jag var där. Men det gjorde mig lite fundersam också på om 

det blev extra mycket musicerande för att jag var där eller om de faktiskt har så mycket musi-

cerande. 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att få en bild av hur och när sång och musik används i förskolan. 

Något som är viktigt med musiken är dels att den ska sprida glädj och att ha roligt tillsam-

mans men också att musiken ska vara lärande för barnens utveckling. Wallerstedt (2010) me-

nar att: 

Att arbeta med musikens innehåll kan exempelvis innebära att man uppmärksam-

mar barnen på att det finns höga och låga toner och snabbt och långsamt tempo ge-

nom att låta barnen lyssna aktivt på musik. Och att man gör barnen medvetna om 

att man kan gestalta känslor genom att röra sig på olika sätt. (2010) 

Här vill jag knyta an till det barnet på Elsas avdelning som spelade på ukulelen, barnet stude-

rade och lyssnade på förskolläraren och härmade allt. De små barnen lär sig turtagning genom 

att ett instrument skickas mellan barnen då de sjunger ”Nu skickar vi trumman till …….” eller 

vilket instrument de använder och sjunger om. De äldre barnen lärde sig alfabetssången i ett 

första steg att lära sig alfabetet. På Astas avdelning hade de gjort iordning en instrumentlåda. 

Jag blir lite nyfiken på vad som kommer att hända hos barnen när de har introducerat instru-

mentlådan och om instrumentlådan kommer att vara tillåten för barnen att använda när de vill 

eller om den är tillåten att använda när de vuxna vill? Jag funderar också på hur det blir att ha 
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instrumenten i en låda och hur/var kommer de att förvara lådan? Asta börjar själv fundera på 

om de skulle kunna ha instrumenten mer synliga för att väcka lusten att spela/lära sig spela på 

instrumenten och på hur de isåfall skulle kunna göra det. En annan fråga som dök upp var om 

de små barnen på Elsas avdelning skulle kunna lära sig alfabetssången? Det som var positivt 

var att på båda avdelningarna var det tillåtet för barnen att använda de instrument som fanns, 

det kändes som att barnens glädje och nyfikenhet till musiken var viktig på båda avdelningar-

na. Jag funderar mycket på detta med att ha samling eller inte och när och hur man i så fall 

ska ha den? På Astas avdelning hade de tagit bort samlingarna på grund av att barnen inte 

tyckte det var kul med samling. Vad är det som gör att barnen tycker det är tråkigt och är det 

alla barnen som tycker det? Vad är det som gör att barnen sedan själva väljer att ha spontana 

samlingar? Kan det bero på när pedagogerna tycker att samlingen ska äga rum? När barnen 

säger att det är tråkigt eller att de inte vill vara med kan det bero på innehållet, att barnen just 

då håller på med något annat eller på barnens delaktighet, om barnen fick hålla i samlingarna 

och vara med och bestämma när samlingarna ska äga rum hur skulle de se ut då? Jag kan säga 

att utifrån det jag har sett i observationerna och hört i intervjuerna så används musiken under 

hela dagen både som en glädjekälla och som tröst då barnen är ledsna. Jag har också sett ett 

lärande som till exempelt att lära sig turtagning, alfabetet, lära sig att spela instrument, språk-

träning och att utmana sin motorik. En sak som fångade mitt intresse var detta med sångprat, 

som jag aldrig hört talas om tidigare. Att förskollärarna sångpratar med barnen när de är 

ledsna eller när något är svårt, har en positiv effekt och leder till att barnen blir lugna och det 

gör att det barnen tycker är svårt blir lättare. Detta upplever jag beror på att barnens fokus 

hamnar på sjungandet och inte på det de var ledsna för eller på det som var svårt. Sångprat är 

något som förskollärare skulle kunna använda sig av i arbetet med barnen. För att det ska bli 

möjligt behövs det mer forskning på detta och att detta lyfts fram på förskollärarutbildningen. 

Det behöver diskuteras på förskolor.  

Jag blir nyfiken på hur och när sång/musiken används då barn och förskollärare vistas utom-

hus då barnen vistades inomhus under mina observationer. I min studie valde jag att åskådlig-

göra Lev S Vygotskijs tankar om lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv. 

Vygotskijs tvåstegsmodell anser jag är användbart till sången och musiken i förskolan. Att 

först få uppleva och utöva sången och musiken tillsammans med andra och sedan gå över till 

att bearbeta och utöva enskilt. Detta har jag sett exempel på under mina observationer på El-

sas avdelning där barnen är 1-3 år. När de på sångsamlingen sjöng en sång tillsammans där 
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barnen skulle klappa, hoppa, stampa och snurra. Barnen gjorde detta efter egen förmåga i 

gruppen. När barnen sedan lekte var det något barn som började hoppa, barnet gick runt för 

sig själv och försökte hoppa samtidigt som det sa ”hoppa”. 

 

 Jag vill avsluta med ett citat från boken Lyssnandets pedagogik. 
 

Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli. 

Någon kanske vet vad en förskola är, men ingen vet vad den kan bli. 

Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet vad den kan bli. 

(Lenz Taguchi & Åberg. 2011, Sid. 5)  
 

När jag läser citatet vill jag lägga till: 
 

Någon kanske vet vad musik i förskolan är, men ingen vet vad det kan bli! 

 

6.3. Vidare forskning 

Det finns många intressanta frågeställningar att forska vidare på när det gäller musik i försko-

lan, såsom hur och när används sång och musik på en utomhusförskola? När jag har gjort min 

studie har tanken växt och gjort mig nyfiken på hur sång och musik kan användas utomhus, 

när barnen leker och där naturens resurser kan användas för att musicera. En fråga som då blir 

intressant är på vilket sätt sångprat kan användas i en utomhuspedagogisk kontext. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor. 

1 Vad betyder musik för dig? 

2 Hur ofta har du/ni musiksamling? 

3 Använder du/ni musiken spontant, hur i så fall? 

4 Tar du/ni hjälp av musiken i olika sammanhang? 

( Påklädning, utevistelse, stökiga situationer, ledsna barn….) 

5 Hur och när använder du/ni sång/musik och instrument? 

6 Musiken ska vara en del av den pedagogiska verksamheten, upplever du att 

den är det? 

7 Vilket utrymme upplever du att musiken får hos er? 

8 Vad ser du hos barnen när de sjunger och spelar instrument? 

9 Hur tror du barnen känner/upplever musiken? 

10 Vilken betydelse har sång/musik i olika samanhang för barn och pedagoger? 

11 Hur synlig är musiken hos er? 
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Bilaga 2 

Information och samtyckesbrev angående observat-

ion i barngrupp på förskola. 

Hej. 

Jag heter Lena Johansson och studerar vid högskolan i Jönköping, sista terminen på förskollä-

rarlinjen. Jag skriver nu en C-uppsats som handlar om musik i förskolan. Jag kommer att ob-

servera hur mycket och när det musiceras på förskolan under en dag. Jag kommer att spela in 

vad som händer med en diktafon och jag kommer att göra anteckningar, detta för att jag ska 

kunna analysera resultatet. Både förskolan, all personal och alla barn kommer att avidentifie-

ras, alla uppgifter från observationen kommer att behandlas konfidentiellt. För att jag ska 

kunna genomföra mina observationer behöver ni ge ert godkännande eller samtycke. 

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig på telefon xxx-xxxxxxx. 

 

Tack för deltagandet! 

 

Härmed samtycker jag till ovanstående vilkor: 

Namnunderskrift:_____________________________________________ 

En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgängligt för dig, meddela mig om du vill ha det. 
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Bilaga 3 

Information och samtyckesbrev angående observat-

ion och intervju av förskollärare på förskola. 

Hej. 

Jag heter Lena Johansson och studerar vid högskolan i Jönköping, sista terminen på förskollä-

rarlinjen. Jag skriver nu en C-uppsats som handlar om musik i förskolan. Jag kommer att in-

tervjua förskollärare samt att observera hur mycket och när det musiceras på förskolan under 

en dag. Jag kommer att spela in vad som händer med en diktafon och jag kommer att göra an-

teckningar, detta för att jag ska kunna analysera resultatet. Deltagandet vid intervjun är frivil-

ligt och uppgiftslämnaren kan avbryta sin medverkan när den vill enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Både förskolan, all personal och alla barn kommer att avidentifie-

ras, alla uppgifter från observationen kommer att behandlas konfidentiellt. För att jag ska 

kunna genomföra mina observationer behöver ni ge ert godkännande eller samtycke. 

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig på telefon xxx-xxxxxxx. 

 

Tack för deltagandet! 

 

Härmed samtycker jag till ovanstående vilkor: 

Namnunderskrift:_____________________________________________ 

En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgängligt för dig, meddela mig om du vill ha det. 

 


