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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka förskolans yngsta barns lärande i situationer som 

karaktäriseras av ett musiskt arbetssätt. För att kunna genomföra detta måste vi först visa om det 

är ett musiskt arbetssätt som förskolläraren arbetar utifrån. I den verksamhet som visades 

undersökte vi sedan hur lärandet hos de yngre barnen synliggjordes genom musiska uttryck. 

Genom en samtalsintervju med en förskollärare har vi försökt synliggöra dennes tankar, 

erfarenheter och uppfattningar om de yngre barnens lärande vid musiska aktiviteter. Genom sex 

observationer av förskolans yngsta barn vid musiska aktiviteter har vi studerat vilket lärande som 

där synliggörs. Litteraturen som vi har utgått från lyfter lärande, vad som karaktäriseras musiskt 

samt begrepp, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som berört vårt område. 

Slutsatser vi kommit fram till är att förskolläraren arbetade musiskt och har en stor kunskap om 

de yngre barnens lärande. Samt att musisk pedagogisk verksamhet berikar det lustfyllda lärandet 

hos de yngre barnen i förskolan. 
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Inledning 

Vår utgångspunkt för denna studie är att studera förskolans yngsta barns lärande i situationer 

som karaktäriseras av ett musiskt arbetssätt. Detta val gjordes utifrån vårt intresse, samt att vi 

anser att det är av stor vikt att undersöka de yngre barnens lärande. Båda författarna kommer i 

vårt framtida yrke arbeta med de yngsta barnen i förskolan. Eftersom grunden för barns lärande 

och utveckling läggs i förskolan är det relevant för oss framtida förskollärare att få en djupare 

kunskap och förståelse över de yngre barnens lärande för att på bästa sätt kunna stötta och hjälpa 

barnen vidare i deras individuella lärprocesser. 

Efter fördjupningskurserna Musiskt estetiskt lärande med barn, 30hp och Pedagogiskt arbete med yngre 

barn A och B 60hp som vi läst i kombination med de verksamhetsförlagda utbildningarna inom 

kurserna, så fördjupades vår kunskap inom det musisk-estetiska pedagogiska området. Under vår 

utbildning har vi fått en djupare kunskap om hur vi som framtida förskollärare kan arbeta med 

musiska uttryckssätt för att främja lärandet hos de yngre barnen i förskolan. Vi har under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar i förskolan arbetat på småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 

1-3år, där växte direkt ett gemensamt intresse för de yngsta barnen och dess lärande fram hos oss 

båda. 

 

Vi vill tacka vår handledare Malena Lidar, Blåsenhus Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier på Uppsala Universitet för snabb respons, konstruktiv kritik, samt tips och 

vägledning vid skrivandet av denna uppsats. Vi vill även tacka förskollärarna och barnen i 

småbarngruppen från den förskolan där vi samlade in vårt empiriska material. 

 

 

 

 

Ögon kan se och öron kan höra  
men händer vet bäst hur det känns att röra. 
Huden vet bäst när någon är nära -  
hela kroppen behövs för att lära. 
 
Hjärnan kan tänka och kanske förstå 
men benen vet bäst hur det känns att gå. 
Ryggen vet bäst hur det känns att bära -  
hela kroppen behövs för att lära. 
 
Om vi ska lära oss nåt om vår jord  
så räcker det inte bara med ord: 
Vi måste få komma den nära -  
hela kroppen behövs för att lära. 

/ Författare okänd. 



2 
 

Bakgrund 

I denna studie undersöks det hur ett lärande hos de yngre förskolebarnen synliggörs i situationer 

där verksamheten är musisk till sin karaktär, så som aktiviteter med sång, dans, bild, rörelse, 

rytmik, musik och drama.  

Tyngdpunkten för det musiska lärandet är att man lär i helhet med alla sinnen och hela kroppen 

(Bjørkvold, 2005; Grahn, 2005).  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att de yngre barnens vardag på 

förskolan till stor del består av verksamhet där barnen får tillfällen att arbeta med musiska 

arbetssätt.  Verksamheten i förskolan består också till en stor hel del av situationer av 

rutinkaraktär, där man kanske tror att lärandet inte lyfts fram till lika stor del som vid de 

planerade aktiviteterna. Därför har vi även valt att studera hur de yngre barnens 

omsorgssituationer ser ut, synliggörs det något musiskt arbetssätt där – eller glöms det bort?  

Musiskt är att ha möjligheten att vara en närvarande skapande individ i sitt eget liv. Redan i 

fosterstadiet har rörelse, takt, puls, ljud och rytm en avgörande roll för utvecklingen av det 

ofödda barnets hjärna.  

Ljudet når för övrigt inte bara fostrets öra, som ju är helt beroende av ljudstimuli för att kunna 
utvecklas som organ. Vibrationer från moderns kropps- och bensubstans fortplantar sig genom 
fostervattnet till barnet som ljud som påverkar hela barnkroppen. Ljuden blir då en total kroppslig 
upplevelse för fostret (Bjørkvold, 2005, s.16).  

Därför är det viktigt att lyfta det musiska hos förskolans yngre barn så de kan ge uttryck för sina 

rörelser och inre rytmik eftersom barnet har en biologisk förmåga för detta (Bjørkvold 2005, s. 

16). Enligt den reviderade läroplanen Läroplan för förskolan Lpfö98 (2010) så är helhetssynen på 

fostran, omsorg och lärande de grundpelare förskolan har i uppdrag att arbeta efter. Förskolan 

skall lägga grunden för ett livslångt lärande genom det pedagogiska arbetet som även skall präglas 

av trygghet, lärande och utveckling utifrån varje förskolebarns enskilda behov (Skolverket, 2010 s. 

7). 

I läroplanen för förskolan (2010) är den pedagogiska principen att omvårdnad och pedagogik hör 

samman. För att barnet skall få ett aktivt lärande och utveckling framåt så krävs en trygg, 

kärleksfull omvårdnad (Niss & Söderström, 2006 s. 14).  

Musisk verksamhet med förskolans yngsta barn är viktig att lyfta då förskolan vilar på en 

demokratisk grund. Eftersom de yngsta barnen inte kan uttrycka sina tankar, känslor och åsikter 

med ord så bör förskolläraren finna andra, icke verbala sätt att tolka de yngre barnen och berika 

deras olika uttrycksformer (Granberg, 1999 s. 19). Detta kan vara genom att ha ögonkontakt, 

tolka kroppsspråk eller fingerpekningar. Men det kan också vara genom att man låter barnen 

förmedla sina åsikter, tankar och känslor genom de musiska arbetssätten, till exempel genom 

sång, barnets bildspråk, dans eller drama. Förskolan har som mål att…” varje barn utvecklar sin 

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik och dans” (Skolverket, 2010, s 12).  

Barn lär genom intresse, engagemang och målmedvetenhet, just därför är det viktigt att 

pedagogen planerar ett meningsfullt arbete med de yngre barnen (Granberg, 1999 s. 21-23; Niss 

& Söderström, 2006 s. 14). Förskolläraren bör ha kompetensen i att kunna läsa av barnet och på 

så sätt hitta ett engagemang och ett intresse, och därigenom planera sina aktiviteter. Målet som 
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förskollärarna bör arbeta efter skall vara att alla förskolans aktiviteter blir så lockande för de yngre 

barnen att de självmant väljer att delta. De yngre barnens lärande berikas genom deras intresse 

(Granberg, 1999 s. 24).  

Då vi i denna studie har kommit fram till att det inte finns så mycket litteratur som behandlar just 

det musiska lärandet hos förskolans yngsta barn, så har vi valt att undersöka hur lärandet 

synliggörs vid musiska aktiviteter hos de yngsta barnen i förskolan. 
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Litteraturöversikt 

Följande lyfts litteratur kring yngre förskolebarns lärande fram. Avsnittet behandlar även 

teoretiska utgångspunkter för studien samt centrala huvudbegrepp.  

 

Omsorgssituationer 

Johansson beskriver i Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan (2003) hur 

förskolans pedagoger använder sig av omsorgssituationer för att synliggöra lärandet. Enligt 

Pedagogerna i studien har medvetet delat upp barngruppen så att varje barn ska få tid och 

utrymme för sitt lärande (Johansson, 2003, s.138).  

De yngsta barnens lärande handlar mycket om att lära sig färdigheter. Barnen uppmuntras att 

pröva sig fram, upptäcka sin kompetens och klara av olika saker själva. Så som att använda sina 

färdigheter i att hämta en blöja, själv klara av på och avklädnad av ytterkläder, gå på pottan samt 

tvätta händerna. I undersökningen presenterade Johansson (2003) olika strategier som 

pedagogerna vid den aktuella förskolan använde sig av vid omsorgssituationerna. I den första 

strategin fokuseras det på det pedagogiska samtalet, här har språket en central roll och 

pedagogerna arbetar medvetet med begrepp för att utveckla barnens språkutveckling. Samtalet är 

en viktig del då pedagogen och barnet skapar ett möte menar Johansson (2003). 

Omvårdnadssituationerna skapar möjligheter för att skapa ett förtroende, samt att skapa en 

relation som grundar sig i trygghet och närhet. En viktig del som pedagogerna i 

omsorgssituationerna arbetar efter är att barnen… ”skall utveckla en känsla för den egna 

kroppen” (Johansson, 2003, s. 139). Omsorgssituationen menar Johansson (2003) skapar tillfällen 

till lärande och upptäckter tillsammans med barnen. Niss & Söderström (2006) talar om vikten av 

känslomässig bindning mellan pedagogen och barnet, en god trygg och positiv relation bidrar till 

att lärandet kan berikas. Det känslomässiga samspelet och omsorgen är tätt sammanvävda med 

varandra. En god omsorg om barnet kräver en positiv känslomässig relation till barnet av 

pedagogen. Att knyta an är ett biologiskt behov som varje barn har, en god anknytning är en 

nödvändighet för barnets överlevnad (Söderström & Niss, 2006 s.27- 32). 

I den andra strategin behandlar Johansson (2003) ”tillfällen för upptäckter och lärande ” 

(Johansson, 2003, s. 139-142). Med detta menas pedagogernas medvetna förhållningssätt till 

barnen under omsorgssituationerna. Fokus ligger på att synliggöra barnens kompetenser. Detta 

kan göras genom att pedagogen uppmärksammar barnet på något de klarat av själv eller de 

framsteg som barnet gör. I den tredje strategin finner Johansson (2003) att pedagogerna endast 

instruerar barnen och ger dem direkta anvisningar till vad de ska göra. Barnen får inget utrymme 

för att själva påverka situationen. De fasta rutinerna som pedagogerna arbetar efter kommer i 

första hand. Den sista strategin handlar om övergångar. Johansson (2003) uppfattar det som att 

pedagogernas syn på omsorgssituationen inte är av stor prioritet, och pedagogerna vill helst ha 

arbetet klart så fort som möjligt (Johansson, 2003, s. 139).  

Johansson (2003) menar att den tidigare traditionen och synen på att lärandet endast var till för 

förskolans äldre barn, medan de yngsta barnen i förskolan endast behövde omvårdnad och 

omsorg är på väg att ändras. För att synliggöra lärandet vid det småbarnspedagogiska arbetet 

omsorgssituation behövs nyskapande medvetna pedagoger och en bra planering över 

omvårdnadssituationerna som kopplas mot läroplanen för förskolan (2010) (Johansson, 2003, s. 

139).  
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Lärande och kommunikation 

Vägen till att barn ska få lust att lära sker genom glädje och gemenskap med positiva, delaktiva 

och intresserade pedagoger menar Johansson (2003). Barns lärande sker inte endast vid specifika 

situationer utan hela tiden i barnets vardag – barn lär hela tiden. Barnet behöver även få prova själv, 

på så sätt framhålls barnets kompetens. Då barnet fysiskt får agera stöds lärandet (Johansson, 

2003 s. 94-97).  

Språket är en viktig faktor även hos de yngsta barnen. Barnen bygger de upp ett passivt ordförråd 

då pedagogen aktivt för ett samtal med barnet. Genom samtalet lär sig barnet språket redan innan 

de själva kan prata. Rim och ramsor tillsammans med bilder och sång är ett bra sätt att främja 

språkutvecklingen redan hos de yngsta barnen (Johansson, 2003 s. 196-201). De yngsta barnen 

som inte ännu har utvecklat sitt talspråk använder sig av sitt kroppsspråk samt mimik för att 

uttrycka sig (Sheridan; Pramling, Samuelsson 2010 s. 81). På grund av detta ser man vikten av att 

arbeta musiskt med de yngsta barnen. Genom ett musiskt arbetssätt ges barnen möjligheter att 

uttrycka sig och utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 

och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, sång, bild, rytmik och rörelse, musik och dans. 

(Bjørkvold, 2005). Språket och det sociala samspelet tillsammans med andra människor är 

dominerande redskap som behövs för utvecklingen menar Vygotskij (Sträng; Persson, 2007 s. 

22). Enligt det sociokulturella perspektivet är barnet en genuin kommunikativ individ som är 

inriktad att samspela med andra redan då barnet är nyfött (Sträng; Persson, 2007 s. 25).  

 

Musisk lära  

Musiskt lärande är att man lär i helhet med hela kroppen. Kunskapen och lärandet är 

upplevelsebaserad kunskap, man tillägnar sig kunskap genom att förena sina sinnen tillsammans 

med en kroppslig upplevelse. Hjärnan – handen - hjärtat - själen -förenas och blir en helhet 

tillsammans med musik, dans, drama, bild, rörelse eller sång menar Bjørkvold (2005).  

Grunden att bli en musisk människa läggs redan då barnet är ett foster i mammans mage. Varje 

människas musiska grundelement finns inpräglat i vårt känselsinne redan långt före födseln. 

Mammans puls, rytm och …” vibrationer från moderns kropps och bensubstans fortplantar sig 

genom fostervattnet till barnet som ljud som påverkar hela barnkroppen”( Bjørkvold 2005 s. 16). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser man människan redan i fosterstadiet en kommunikativ 

individ som uppfattar rörelser och ljud när den ligger inbäddad i moderns livmoder (Sträng; 

Persson, 2007 s. 25). Den lilla nyfödda bebisens första, ofullständiga språkuttryck genom miner, 

joller, ögonkontakt, leende och viftande med armar och ben är inte att bebisen ”talar med sig 

själv” utan det är ett tecken på att bebisen intar ett socialt samspel menar Donaldson (1978) 

(Sträng; Persson, 2007 s. 29). Bebisen börjar med joller, rörelser och snappar mer och mer upp 

den vuxnes tal och sång. På så sätt börjar bebisen härma melodisnuttar som den hör, det vill säga 

början till en mänsklig sångförmåga som alla besitter (Garnder, 1994 s. 107; Bjørkvold 2005). 

Musiken för barn, kan ses som ett språk i barnets utveckling. Den sång som barnet själv skapar, 

det vill säga barnsången… ”är människans musiska modersmål” (Doverborg; Pramling; Qvarsell, 

1989 s. 122).                                                                                                                                                                                               

Att spontant kunna sjunga är något som alla barn besitter. I leken kopplas sången till olika 

stigande och fallande röstlägen då barnen talar med varandra. Rösten gungas genom kroppens 

rörelser och puls. På detta sätt vävs ord, röst, puls och sång ihop till en helhet som barnet är 

bekant med från fosterstadiet. Barnets upplevelser, tankar, känslor och kroppsrörelser vävs ihop 
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till en total helhetsupplevelse. Leken med sång är alltså en livsform, eller ett sinnestillstånd som är 

i ständig förändring där nya intryck hela tiden blir ett lärande (Bjørkvold, 2005 s. 35-36). 

 

Musiskt lärande enligt Grahn (2005) är att barnet själv ges möjligt att finna ett personligt sätt att 

lära på. Det musiska lärandet är inte att man producerat något klart – utan vägen dit. Ett exempel 

på ett musiskt lärande med de yngsta barnen är under samlingen. Förskolläraren tar fram en 

sångpåse, detta väcker nyfikenhet hos barnen. Sedan får varje barn ta upp något ur påsen, till 

exempel en ko. Förskolläraren benämner då namnet på objektet KO, och samtalar med barnen 

hur kon låter och hur den ser ut. Därefter sjunger och dramatiserar barngruppen en sång om en 

ko och härmar en kos beteende och läte (Pramling, Samuelsson; Mårdsjö, 1997 s. 144).  

I avhandlingen Musisk pedagogik med kunskapande barn (Musikhögskolan i Stockholm, 2001) 

beskriver Uddén begreppet musiskt enligt följande … 

 

 Det rytmiskt, gestaltade ordet i alla uttryck som har med röst samt hand och kroppsgester att göra, i 
språklek, sång, rytmisk rörelse och dramatisk gestaltning i lekformerna rim och ramsor, visor, 
fingerlekar, klapplekar, rytmiska hopplekar, sång-, ring- och danslekar m.m. inom ramen för folklig 
barnkultur. (Uddén, 2001 s. 8) i (Grahn, 2005 s. 60-62).  

 

Det finns olika kommunikationsformer enligt den musiska läran. Ena sättet är att vi uttrycker oss 

genom bildskapande och form, andra kommunikationsformen är att vi uttrycker oss genom vår 

kropp och röst. Den musiska pedagogiken definierar Uddén (2001) som didaktiskt 

förhållningssätt där …” lekande, prövande och improviserande hållning till barns lärande” 

(Grahn, 2005 s. 61). Rim, ramsor, sång och rytmik används som ett kunskapande medel för 

lärande (Grahn, 2005 s. 61). En viktig ingrediens i den musiska läran är den gestaltande leken som 

är kärnan för lärandet.  

Trots att den musiska teorin i över tio år har funnits i Sverige, och då även praktiserats av många 

förskollärare och lärare så har inte läroplansutredarna behandlat just vikten av det musiska. 

Förklaringen till detta menar Uddén (2001) är att pedagogiken i vardagen har svårt att tillägna sig 

den musiska teorin som innefattar flervetenskapliga redskap. 
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I denna studie utgår vi till största del från det sociokulturella perspektivet, men även det 

pragmatiska perspektivet på kunskap och lärande. Kunskap enligt det pragmatiska perspektivet är 

något som utgår från erfarenheter och handling.  

Det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande överensstämmer bäst mot studiens syfte 

och frågeställningar då studien grundar sig i kvalitativa observationer av yngre barns lärande vid 

musiska aktiviteter. I studien analyseras de kvalitativa data som synliggörs genom barnens 

handlande, där utgår vi från det pragmatiska perspektivet men även från det sociokulturella 

perspektivet. Det krävs en viss kunskap, förståelse och utveckling i sina färdigheter för att 

använda sin kunskap genom ett handlande. Det är erhållande av kunskap som gör att man vidare 

kan handla (Klaar, 2012, s.13). 

 

När man talar om kunskap, utveckling och lärande finns det två centrala kunskapsteoretiker som 

framhålls i detta sammanhang, Piaget och Vygotskij. Det finns starka likheter men också 

skillnader mellan dessa teoretikers synsätt. Piagets teorier grundar sig i biologin och individens 

inre intellektuella verksamhet där …” utveckling ses som en process som i avgörande grad 

kommer inifrån” (Säljö, 2000 s. 65). Vygotskij (1897-1934) pekas ut som grundaren för den 

sociokulturella inriktningen, hans fokus ligger på språkets och kommunikationens betydelse i det 

sociala samspelet. Den sociala miljön för människan var också en viktig faktor likväl samspelet 

mellan vuxna och barn där den vuxne fungerar som ”draghjälp” så barnet utvecklas vidare mot 

nästa utvecklingszon (Vygotskij, 1995 s. 11; Sträng; Persson, 2007 s. 20-21).  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande menar Säljö (2000) att lärandet inte bara är en 

process som sker i hjärnan, man måste även väva in hur miljön och omgivningen ser ut. Det 

kommunikativa sammanhanget som individen befinner sig i har en avgörande betydelser för 

lärandet. Språket är alltså centralt inom det sociokulturella perspektivet, i det sociala samspelet 

förmedlas olika sätt att handla, tänka och resonera, dess blir sedan en del av individens handlande 

och tänkande (Säljö, 2000 s. 67-69; Bente, Eriksen Hagtvet, 2004, s.94-95).  

Barnets första år tillsammans med sin vårdnadshavare i hemmet där miljön och samhällets regler 

lägger strukturen primära socialisationen, det vill säga att barnet lever i det sociala samspelet där 

interaktion med omgivningen är grunden för barnets lärande . Men när barnet sedan börjar 

förskolan blir barnet delaktig i en annan social praktik än vad denne hade innan då barnet var 

hemma med vårdnadshavaren. Barnet hamnar då i den sekundära socialisationen, det vill säga 

förskolan där annan miljö, andra normer och regler gäller än vad som innan fanns i hemmet. 

Detta bidrar till ett nytt lärande i en ny social kontext där barnets lärande alltmer kommer ske 

inom de sociokulturella förhållandena (Sträng; Persson 2007 s. 36, Löfdahl, 2004).  

 

Språket enligt det sociokulturella perspektivet betraktas som en sociokulturell resurs. Språket som 

medel verkar som ett redskap för människan, då denne genom detta redskap skapar mening och 

påverkar interaktionen mellan människor som socialt agerar, förhåller sig och handlar med 

varandra i sociala praktiker i olika sociala sammanhang (Vygotskij, 1995 s.8; Sträng; Persson 2007 

s. 30).  

När man talar om begrepp och språkutveckling hos små barn kan man aldrig veta när och om det 

har ”gått upp ett ljus” för barnet menar Vygotskij. Därför kan förskollärarna aldrig planera vad och 
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när barnet ska lära sig något, då barnets utveckling och lärande är en oförutsägbarhet som inte i 

förtid kan bestämmas (Sträng; Persson 2007 s. 38). Det är trots detta viktigt att förskollärarna 

ständigt är medvetna i deras planeringar och i pedagogiska arbetet agerar med att ge ”draghjälp” 

så att barnet strävar mot den närmaste proximala utvecklingszonen (zone of proximal 

development). Det vill säga ”stötta” barnet utifrån dess individuella lärande mot nästa steg i 

utvecklingsprocessen. Vygotskij menar att barn genom imitation kan nå sådant som är långt över 

gränsen för vad de själva skulle klara av. Den proximala utvecklingszonen konkretiseras till 

exempel då ett barn och ett mer kunnigt barn inom ett område tillsammans gör något där de ena 

barnet har mer kunskap om aktiviteten. Genom socialt samspel, kommunikation samt imitation 

utmanas det mindre kunniga barnet av det mer kunniga barnet till nästa steg i dess 

utvecklingszon. Här sker då en progression och ett lärande. Ett annat exempel på detta är då 

förskollärarna medvetet har en dialog med barnen där nya begrepp konkretiseras (exempel 

genom sagor, sång, bild). Förskolläraren arbetar hela tiden med utgångspunkt för varje barns 

individuella lärande, pedagogiskt strävar mot en progression mot nästa steg i den proximala 

utvecklingszonen (Sträng; Persson 2007 s. 38). 

Lärande och utveckling sker genom sociala praktiker, så som genom lek. Leken som form kan 

man betrakta som en social praktik där barnen inför specifika normer och regler. Dessa regler 

menar Vygotskij (1986) har skapats i förhand och är regelbaserad fast reglerna inte i förhand har 

bestämts. Barnet blir genom lek medvetet, och på så sätt sker ett pågående konstant lärande om 

dem bestämda reglerna som gäller i det sociala samspelet barnen emellan. Detta gäller även för de 

yngre barnen som inte har utvecklat språket än (Sträng; Persson 2007 s. 40-42).  

Vygotskijs teori, social interaktionism och Piagets kognitiva teori handlar om det sociala växelspelet 

som sker barn emellan. Enligt dessa teorier är socialt samspel grundläggande för varje barns 

utveckling och för att intellektuellt utvecklas genom det sociala samspelet. (Svensson, 1998 s.25-

29, Brodin; Hylander 1999, s. 95).  

 

Då denna studie undersöker musiskt lärande och de yngre barnens lärande är det sociokulturella 

perspektivet av god relevans. Vygotskij (1995) menar att all kreativ aktivitet grundar sig i fantasin. 

Barn redan i unga år är kreativa och skapande individer, detta synliggörs i barnens lekar och 

aktiviteter. Barnen tokar sina tidigare erfarenheter och känslor genom leken. Vygotskij skriver att 

… 

 

” … hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är 
också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt 
beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter” (Vygotskij, 1995 s. 13).  

 

Leken menar Vygotskij (1995) en primär form av kunskapsbildning för barnet, genom leken 

vidgas barnets begreppsuppfattning, omvärldsuppfattning och uppfattningen om jaget. Lärandet 

berikas genom social aktivitet, så som genom lek, även barnets intellektuella utveckling och 

tänkande grundar sig i sociala aktiviteter.  Vygotskij menar att den individuella utvecklingen 

kommer efter den sociala interaktionen där samspelet har en viktig faktor. Detta är till motsats 

mot Piagets teorier som grundar sig på att barnet utvecklas utifrån ett självupptaget egocentriskt 

tillstånd.  

En viktig ingrediens i det musiska är leken, då det lilla barnet ses som ett musiskt väsen där den 

musiska verksamheten är leken. Leken är ett ursprungligt mänskligt behov som alla individer har, 

och leken är kärnan för individens lärande (Grahn, 2005 s. 61). 
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 I den musiska undervisningen är det vikigt att hela människan, men alla sina sinnen, så som 

tankar, känslor, intellekt, röst, rörelse, kropp och fantasi deltar i meningsfulla sammanhang 

(Grahn 2005, 64). I det musiska är processen det viktiga – inte slutprodukten menar Bjørkvold 

(2005). Även Vygotskij (1995) talar om detta då han menar att barnets erfarenhet, upplevelse och 

process i en aktivitet är det viktiga – inte det färdiga slutresultatet (Vygotskij, 1995 s. 85).  

Socialt samspel är centralt för lärandet enligt både musisk pedagogik och sociokulturellt 

perspektiv. Genom att barn imiterar varandra tillägnar de sig nya erfarenheter som resulterar i ett 

lärande och en utvecklingsprocess. Barnet som imiterar blir då själv medskapare till ny kunskap 

menar Vygotskij (1995). Att vara musisk är att vara närvarnade, medskapare till sitt eget liv 

(Grahn, 2005 s. 179) i ett meningsfullt sammanhang, så som vid imitation till exempel (Jensen, 

2006, s. 25-32; Hansson, 2009, s. 86). 

Begrepp 

Med studiens syfte som utgångspunkt definieras följande begrepp:  

musisk, musisk lärande, musiskt förhållningssätt, musisk undervisning, musisk fostran, lärande, 

kunskap, lek och spontansång. 

Musisk är ett svårdefinierat begrepp, grundtanken i det musiska är att man lär i helhet med hela 

kroppen och alla sina sinnen (Grahn, 2005; Bjørkvold, 2005). Det musiska är att se lärandet som 

en helhet, det vill säga att flera sinnen och kroppen lustfyllt gemensamt är integrerat i lärandet 

(Bjørkvold, 2005; Grahn, 2005). Musiskt lärande är nästan samma sak som estetiska lärprocesser, 

skillnaden är att man i det estetiska mer fokuserar på slutprodukten medans man i det musiska 

betonar processen, helheten och reflektionen. Genom det musiska lärandet i förskolan ger man 

barnen redskap i att utvecklas genom flera olika uttrycksformer, så som bild, dans, drama, rörelse, 

sång, musik och rytmik med mera. Barnen skapar sin egen kunskap i meningsfulla sammanhang 

genom olika uttrycksformer. Det finns ingen ämnesuppdelning utan alla sinnen är integrerade. 

Barnsynen enligt det musiska förhållningssättet är att barnet är kunskapande, full av insikter, 

nyfiken, finner möjligheter och är kompetent (Grahn, 2005; Bjørkvold, 2005).  

Musisk undervisning innebär att undervisningen innehåller lustfylld lek och måste erfaras genom 

skapande och aktivitet. Den musiska undervisningen bygger på kommunikationen, reflektion och 

samtal och det är viktigt att hela människan deltar. Intellekt, insikter, känslor, tankar, fantasi och 

kropp blir en helhet i ett meningsfullt sammanhang (Grahn, 2005 s. 64). 

Begreppet musisk fostran myntades i Tyskland på1920-talet och …” kännetecknas av en enighet 

mellan diktning, musik och rytmisk kroppsrörelse utifrån de antika idealen.” (Grahn, 2005 s. 62). 

Den musiska fostran handlar om att hela människan ska bindas samman genom att förena kropp, 

förstånd och känsla(Grahn, 2005 s. 62). 

 

Kunskap enligt Svenska akademiens ordlista, betyder ”vetande, insikt, kännedom”. 

Kunskap är enligt Läroplanen för förskolan (2010) ett begrepp som har flera uttrycksformer… 

”så som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra” (Lpfö98/2010, s. 8). Barn erövrar och söker sin kunskap genom lekens värld, 

utforskande, skapande och socialt samspel. Barn lär också genom imitation i det sociala samspelet 

där barn lär av varandra (Vygotskij, 1995). Förskolan har i uppdrag att …”ge barnen stöd i att 

utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande skapande individer” (Lpfö98/2010, s. 
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9). Säljö (2000) lyfter begreppet kunskap ur ett sociokulturellt perspektiv. Han menar att tänkande 

och kunskap är något som skall ses som en del i den sociala kontexten som individen befinner sig 

i. Tänkande är alltså inte någon individuell aktivitet där kunskap endast enskilda individer innehar. 

Kunskap kan analyseras i termer som ”sociokulturella redskap” enligt ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Det vill säga att alla objekt, från vårt språk till leksaker är föremål för 

lärande. Genom att individen konstant genom en så kallad approprieringsprocess lär sig behärska 

de och interagerar med sociokulturella redskapen inom ramen för de sociala praktiker vi har så 

berikas lärandet och kunskapen (Säljö, 2000, s. 74-79).  

 

Med lärande i detta arbete menar vi är en social process som sker hela tiden. Lärandet pågår 

konstant i det sociala samspelet mellan barnen emellan och dess omgivning (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2000, s. 112). Barns sociala kompetens utvecklas genom att barn lär och 

utvecklas som individ. Samverkan mellan kompisar i förskolan, det vill säga det sociala samspelet 

har en stor betydelse för utveckling och lärande hos barnen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2000, s. 108). Sociokulturellt teoretiskt sätt menar man att utveckling och lärande sker hos barn 

när de lär sig nya saker. Det är svårt att studera lärande för hur ska men veta att någon kan något 

som denne inte kunde förut? Således kan ett lärande ses som att man förändrar sitt handlande. 

Barn imiterar både vuxna och andra barn. Genom imitation och det sociala samspelet som skapas 

då barn integrerar med varandra så kan plötsligt barnet skapa något nytt själv som barnet tidigare 

bara kunde tillsammans med någon annan. Genom att barnet lär sig något nytt så kommer denne 

vidare till nästa steg i den proximala utvecklingszonen . (Sträng; Persson 2007 s. 38). 

 

Begreppet lek som ursprunglig betydelse innefattar musiska elementen rörelse och ljud 

(Bjørkvold, 2005 s. 49). Ordet lek härstammar från de ”gotiska lakis, som bland annat betyder 

rytmik, rörelse och dans” (Ibid., s 50). Lek, som ord motsvarar människans musiska kulturella 

uttrycksform menar Bjørkvold (2005). Barns spontansång…” som form och funktion är mycket 

närmare besläktad med lek än den traditionella definitionen av musik” (Bjørkvold, 2005 s. 50). 

Färdigsång är en typ av spontansång där barnet sjunger och reflekterar utifrån en tidigare 

erfarenhet som denne kopplar mot något som sker för stunden, till exempel sjunger en sång om 

en katt när barnet ser en bild på en katt (Ibid., s 66).      
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Syfte     

Studiens syfte är att undersöka förskolans yngsta barns lärande i situationer som karaktäriseras av 

ett musiskt arbetssätt. För att kunna genomföra detta måste vi först undersöka om det är ett 

musiskt arbetssätt som förskolläraren arbetar utifrån. I den verksamhet som framträdde kommer 

vi sedan studera hur ett lärande hos de yngre barnen synliggörs genom musiska uttryck. 

 

Frågeställning 

 

 Hur arbetar en förskollärare musiskt? 

 

 Hur beskriver förskolläraren sitt arbetssätt med de yngre barnen vid musiska aktiviteter 

och vid omvårdnadssituationerna? 

 

 Vilket lärande synliggörs hos barnen vid de musiska arbetssätten i den pedagogiska 

verksamheten? 

 

 Kan man se det musiska vid de vardagliga omvårdnadssituationerna? 
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Metod  

I detta avsnitt presenteras urval och datainsamlingstekniker där studiens teoretiska ansats 

redogörs. Sedan beskrivs proceduren, etiska reflektioner och sist presenteras reflektion av 

metoddelen. 

 

Urval 

Till grund för denna studie ligger metoderna observation och samtalsintervju, dessa två kvalitativa 

metoder kompletterar varandra. Observation definieras som uppmärksamt iakttagande och det 

innebär att man samlar data genom uppmärksam iakttagelse. Vid metoden intervju samlar 

författarna in språkliga utsagor (Esaiasson et al., 2007 s. 344).  

De två förskollärare som arbetar med den aktuella småbarnsgruppen tillfrågades om att delta i 

studien genom intervju. Ena förskolläraren tackade nej att medverka. Förskolläraren som tackat 

ja till att delta i studien kommer vid intervjun förekomma i en respondent karaktär, det vill säga 

att förskolläraren och hennes egna tankar som är studieobjektet (Ibid., s 258).  

Metoderna bygger på ett flertal observationer av en förskolas yngsta barn i åldrarna 18 månader -

2 år, samt en samtalsintervju med en förskollärare som arbetar med småbarnsgruppen i den 

aktuella förskolan. De sju mest relevanta observationerna valdes sedan ut som episoder med 

tillhörande analyser för studien. Vi observerade de yngsta barnen vid aktiviteter som är musiska i 

sin karaktär, så som samling, rörelse och rytmik, bild, drama, lek och dans. Vi observerade även 

omsorgssituationerna blöjbyten och tvätta händerna, där undersöktes det hur det musiska och 

lärandet synliggjordes. Tre av observationerna kompletterades med fotografering.  

 

Förskolan ligger centralt i en av Sveriges större städer, förskolan har två enheter med tre 

åldersanpassade mindre grupper vardera. Båda enheterna har småbarnsgrupper med 9 respektive 

12 barn i åldrarna 1-2år. Det är ena enhetens småbarnsgrupp som observerades i denna studie. I 

varje småbarnsgrupp arbetar två förskollärare. Det totala arbetslaget vid varje enhet består av fyra 

förskollärare samt två barnskötare. 

Förskolan har en inhägnad utegård som går att dela upp då båda enheterna är utomhus. På 

gården ges barnen möjlighet att utforska, leka i sandlådan, leka och bygga koja i de stora 

buskarna, cykla, klättra i två olika lektorn samt åka rutschkana.   

I samråd med förskollärarna och föräldrarna till de yngsta barnen på förskolan valdes ena 

enhetens småbarnsgrupp ut för observation. Observationerna samt intervju med en förskollärare 

genomfördes inomhus på förskolan. 
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Arbetet mellan de två författarna delades upp följande: 

Nikki stod för observation: 

Barnet Max - Episod.3, Episod.4. Episod.5, Episod.7. 

Barnet Märta - Episod.1, Episod.3, Episod.6. 

Foto av Episod Tvätta händerna. Episod.4, Episod.5 

Skrivande av frågeställning till intervjun. 

Antecknade de intervjusvar som förskolläraren angav. 

Analys av intervjun med förskolläraren. 

 

Lena-Maria stod för observation: 

Barnet Moses - Episod.1, Episod.2, Episod.4, Episod.5, Episoden.Tvätta händerna. 

Foto av Episod.5 

Skrivande av frågeställning till intervjun. 

Intervju med förskollärare. 

Analys av intervjun med förskolläraren. 

 

Fördelningen av arbetet var väl fördelat mellan de två författarna.  

Vid intervjun med förskolläraren så skrev Nikki ner intervjusvaren, medans Lena-Maria förde 

samtalsintervjun. Analys av förskollärarens intervjusvar, och därmed konstaterande av 

frågeställningen skedde i dialog mellan författarna. Då Lena-Maria gjorde samtalsintervjun med 

förskolläraren så tilldelades Nikki att göra två observationer mer än Lena-Maria. 

Fotografering av observationerna delades upp så att ena författaren fotade det aktuella 

observerade barnet medans den andra författaren fokuserade på att observera det aktuella barnet 

inom bestämd tidsram.  

 

Datainsamlingstekniker  

Metoderna vi har valt att bygga denna studie på är till största del observation, men även en 

samtalsintervju med en förskollärare. Vi har utformat frågeställningar samt intervjufrågor och vid 

observationerna förs löpande protokoll (Esaiasson et al., 2007 s.345). Intervjun i denna studie 

bygger på en fenomenografisk ansats. Vid metoden intervju undersöks en förskollärares 

upplevelser och tankar. Fenomenografin bygger på individens uppfattningar av olika fenomen i 

omvärlden (Uljens, 1997 s. 101-103).  

Intervju  

Vid kvalitativ samtalsintervju som metod vill vi som undersökare få en förståelse över 

intervjupersonens tankar, upplevelser, erfararenheter samt arbetssätt av de fenomen som 

studeras. Samtalsintervju ger ett bra utrymme för samspel mellan den intervjuade personen och 

intervjuaren. Då samtalsintervju är av karaktären respondentkaraktär då människors tankar, 

erfarenheter och åsikter efterfrågas menar Esaiasson (2003, s. 285-286). 

Metoden intervju, även kallad samtalsintervju i denna studie, syftar till att få höra en förskollärares 

tankar, känslor och uppfattningar kring de yngre barnens lärande kring de musiska arbetssätten i 

förskolan(Esaiasson et al., 2007, s.283-285). Med samtalsintervjun hade vi även som mål att få 



14 
 

kännedom om förskollärarens uppfattning om kunskapsutvecklingen och lärandet genom 

musiska uttryck hos de yngsta barnen vid de vardagliga omsorgssituationerna.  

Metoden samtalsintervju ger möjlighet att registrera förskollärarens svar som kan komma oväntat 

genom samtalet (Ibid., s 283). Intervjun med förskolläraren skedde vid ett tillfälle. Ena författaren 

förde intervjun med frågorna medan den andra författaren antecknade intervjusvaren med papper 

och penna i ett löpande protokoll. 

Samtalsintervjun gjordes i ett lugnt avskilt rum med stolar och ett litet bord på den aktuella 

förskolan (Ibid., s 302). Valet av rum gjordes av förskolläraren. En vecka innan intervjun skulle 

ske hade förskolläraren fått intervjufrågorna via mail från författarna. Detta var för att ge 

förskolläraren tid att reflektera och förbereda sig innan intervjun. Förskolläraren var informerad 

över hur hennes svar skulle användas i studien (Ibid., s 2301). Förskolläraren blev tillfrågad om 

båda författarna fick vara delaktiga vid intervjun i karaktärer som att ena författaren förde 

intervjun medans den andra författaren under tiden antecknande samtalet som fördes. 

Förskolläraren angav att hon mer än gärna såg att båda författarna medverkade vid 

intervjutillfället.  

Förskolläraren var väl informerad om sin anonymitet i studien samt enligt samtyckeskravet att 

hon när som helst under intervjuns gång kunde välja att ångra eller avsluta sin medverkan i 

studien (Ibid., s 290). 

 

Frågorna var utformade, korta och öppet formulerade med fokus på studiens frågeställning 

(Bilaga.1). Vid intervjutillfället kom följdfrågor upp som också antecknades. Förskolläraren gav 

tydliga exempel vid sina svar. Svaren skrevs ner med penna på papperet under de bestämda 

förtryckta frågorna som förskolläraren tidigare hade fått (Bilaga.1).  

Efter intervjun fördes ett samtal med uppföljningsfrågor för att förtydliga att vi hade förstått 

varandra rätt. Med uppföljningsfrågor ges förskolläraren en chans att ändra sig, komplettera sitt 

svar eller vidareutveckla de svar som hon angett (Ibid., s 298-299). Vid uppföljningsfrågorna så 

användes tolkande frågor för att stämma av med förskolläraren om hennes svar hade tolkats 

korrekt (Ibid., s 299). 

Intervjusvaren renskrevs sedan på dator direkt efter intervjun, dessa kopplades sedan till 

frågeställningen och analyserades av båda författarna (Ibid., s 254, 303).  

Intervjusvaren som insamlats analyserades och jämfördes sedan med litteraturens beskrivningar 

av vad musiska verksamheter och musiskt arbetssätt kan vara. Genom att studera intervjusvaren 

och då hitta likheter mellan hur litteraturen beskriver musiskt och musiskt arbetssätt, och vad 

förskolläraren beskrivit så kunde författarna se i vilka avseenden som verksamheten kan betraktas 

som musisk. 

 

Observation  

Vid observationstillfällena valdes rollerna deltagande samt icke deltagande observatörer (även 

kallade fullständig observatör samt fullständig deltagare) (Esaiasson et al., s. 345-346). Observationerna 

gjordes vid musiska planerade aktiviteter så som sång, rörelse och rytmik, drama och bild samt 

under omvårdnadssituationerna blöjbyten och tvätta händerna. Observationerna gjordes under 

förmiddagarna mellan klockan 9.00- 11.00, tiden för varje observation varierade mellan 10-15 

minuter. Det gjordes 10 observationer totalt.  
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Valet av tid gjordes i samråd med de aktuella förskollärarna för att författarna så naturligt som 

möjligt kunde observera utifrån frågeställningarna och även passa in i verksamhetens rutiner samt 

löpande schema.  

Observationerna skrevs ner med papper och penna, sammanfattande löpande fältanteckningar 

skrevs och sedan analyserades utifrån studiens syfte och frågeställningar (Ibid., s 254, 303). 

Tre observationer kompletterades med fotografier. 

Valet av deltagande observatör var för att vi själva skulle få en vidare förståelse för situationen. 

Då vi själva är delaktiga kan vi se situationen ur ett annat perspektiv än om vi endast stod står 

utanför och observerade, det är lättare att förstå tankar och handlande då man själv befinner sig i 

situationen.  

Då de observerade barnen är unga och flera av dem inte har utvecklat språket än så talar de 

mestadels genom korta ord, gester och kroppsspråk, därför är det lättare att vara nära barnen 

(som deltagande observatör) så man hör vad de sjunger och säger (Bjørndal, 2002).  

Då rollen som deltagande observatörer intogs så skrevs observationerna till viss del ned under 

tiden vi samverkade med barnen, och till viss del skrevs ned i efterhand då vi lämnat barngruppen 

(Esaiasson, 2007 s. 344-352; Bjørndal, 2002).  

De observationer där rollen som icke deltagande observatör intogs placerade sig vi oss utom 

synhåll för både barn och förskollärare för att i minsta mån påverka observationstillfället 

(Esaiasson, 2007 s.345-346; Bjørndal, 2002) . Vid dessa observationer skrevs ett löpande 

protokoll direkt på plats, det vill säga allt som ses och hörs skrivs ner (Esaiasson et al., 2007 

s.345-346; Bjørndal, 2002). Observationer av första ordningen är ett annat namn för dessa 

observationer. Direkt på plats förs löpande protokoll, och med detta fås en högre kvalité på det 

som observerats, just för att man inte kan glömma bort något i samma utsträckning som man kan 

göra då man intar rollen som deltagande observatör och då antecknar i efterhand (Bjørndal, 

2002). 

 

Procedur 

I metoden observation och vid analyserna av observationerna vill vi förstå vad barnen gör och 

varför ett visst beteende sker, då behövs en förklaring. För att kunna analysera det barnen gör 

och få förståelse för lärandet behöver man söka efter en handling och erfarenhetsmässig 

beskrivning. Vi försöker då se med barnen och hur de ser på saker och ting i deras omgivning 

(Uljens, 1997 s. 103).  

Det analysverktyg som vi utgår från är Analys av praktisk epistemologi som utvecklades av 

Wickman och Östman (2002). Analysernas struktur utgår från Action with friction: a transactional 

approach to toddler´s physical meaning making of natural phenomena and process in preschool. av Klaar, 

Susanne (2012). 

Med denna metod studeras hur meningsskapande och handlingar tar en viss riktning (Klaar, 2010 

s. 13). Klaar (2012) har i sin avhandling gjort en vidareutveckling av analysverktyget praktisk 

epistemologi som möjliggör analyser av kroppslig och icke verbala handlingar. Denna typ av 

analysmetod är relevant i denna studie då yngre barns musiska uttryck och lärande observeras. 

Följande förklaras en förenklad trestegs- variant av analysmetoden: 

 

1. Handling. A: så som barnet gör i den här situationen. Vad kan barnet? 
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2. En konsekvens av handling. A, en önskan, frågande (stå och titta) eller tvekan inför en 

situation. Förskolläraren agerar med uppmaningar med mera. 

3. Handling. B: Barnet gör på ett annat/ nytt sätt, i större överensstämmelse med vad 

aktiviteten handlar om, till exempel klappa händer, imitera, sjunga, dansa, snurra med 

mera, det vill säga ett agerande som man ser att barnet gör då barnet är med i aktiviteten 

(lärande).  

(Klaar, 2012 s. 14-15). 

 

Vi valde att komplettera observationerna med fotografi av de barn där vårdnadshavaren hade 

godkänt fotografering som datainsamlingsmetod för studien. Detta val gjordes för att ge oss 

möjlighet att noggrannare kunna analysera de handlingar som synliggjordes vid observationerna 

av barnen vid musiska aktiviteter. De fotografier som presenteras i studien är noggrant utvalda då 

dessa tydligast synliggör de yngre barnens musiska uttryck, samt vad författarna tolkade som ett 

lärande vid aktiviteterna som observerades.  

 

Forskningsetiska reflektioner  

Olika etiska krav såsom anonymitet, tystnadsplikt och konfidentialitet måste följas vid studier 

barn (Vetenskapsrådets etikkommitté, 2007). 

Under sekretesskravet ingår tystnadspliktskravet som innebär att spridning av eventuella 

händelser och personuppgifter inte får äga rum, de observerade och intervjuade personerna i 

studien går fullt under anonymitetskravet. I denna studie har vi tagit hänsyn till kraven om 

sekretess, anonymitet och tystnadsplikt genom att fingera barnens, förskolläraren och förskolans 

namn. Platsen där förskolan ligger och tidpunkter, beskrivning av intervjumiljön samt allt som 

har hörts och setts under tiden på förskolan har hanterats enligt ovanstående krav. Kravet om 

konfidentialitet, det vill säga identitetsskydd av de deltagande personerna i studien från obehöriga 

skall följas.  

Innan vi påbörjade vårt arbete med att samla in data på förskolan så hade vi sökt om tillstånd hos 

de aktuella barnens vårdnadshavare (Bilaga.2). Ett ytterligare krav som vi konstant måste förhålla 

oss till är kravet om informerat samtycke, det vill säga att varje deltagare (eller vårdnadshavare till 

den deltagande) i studien har sin fulla rätt att när som helst under undersökningens gång välja att 

avsluta sitt deltagande. De deltagande barnens vårdnadshavare har informerats om studiens syfte 

innan de godkände deltagande för deras barn. Vi måste även under hela studiens gång ta hänsyn 

och ha respekt för människovärdet, det vill säga etikprövningsslagen (Vetenskapsrådets 

etikkommitté, 2007).  

Vi har av etiska skäl valt att inte publicera foton över Episod.6 Blöjbyte då observationen utspelar 

sig i ett skötrum där barnen är avklädda. Foton av barnet ”Märta” kommer inte att publiceras då 

vårdnadshavaren inte godkände publicering av fotografi av barnet i observationen. Övriga 

episoder som inte illustreras med fotografier är på grund av att vårdnadshavaren till de barn som 

medverkat inte gett sitt samtycke till att publicering av fotografierna av barnet. 
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Reflektion över metoddelen 

Vid insamling av data som deltagande samt icke deltagande observatörer inträffade det händelser 

som gjorde att vi ibland fick ändra strategi vid observationstillfället. Vi pendlade stundtals mellan 

att vara icke deltagande till deltagande observatör då störst fokus var att samspela med 

barngruppen så att barnen skulle känna sig trygga och bekväma att ha oss kring sig. Vid ett flertal 

tillfällen då vi hade intagit rollerna som icke deltagande observatör kom barnen självmant fram till 

oss och kramades och samtalade samt nyfiket undrade vad vi gjorde där. Detta påverkade 

observationstillfällena eftersom vi inte kunde vara konsekventa i den antagna observatörrollen.  
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Resultat 

I det följande avsnittet presenteras en intervju med en förskollärare samt sju observerade 

episoder med tillhörande analyser. De presenterade intervjusvaren är analyserade utifrån studiens 

frågeställningar. De utvalda presenterade episoderna är mest relevanta i besvarandet av 

frågeställningen. Resterande episoder som gjorts faller bort då de inte sammanfaller med studiens 

syfte eller svarar på studiens frågeställningar. 

Nedan följer sammanställningen av författarnas resultat av intervjun med en förskollärare. 

Resultatet visas med hjälp av tre teman som är 1) De yngre barnens lärande vid ditt musiska arbetssätt, 

2) Då barns lärande tydligast synliggörs genom musiska arbetssätt samt 3) De yngre barnens lärande vid 

omvårdnadssituationerna – finns det någon musiskt där? Utifrån dessa tre teman kan författarna med 

grund i vad litteraturen beskriver dra slutsatsen om och i så fall hur förskolläraren arbetar 

musiskt. 

 

Intervju 

 

Tema.1 De yngre barnens lärande vid musiska arbetssätt. 

Resultatet visar att förskolläraren har utgångspunkten i att barns lärande sker hela tiden i helhet 

med hela kroppen. Här ser vi jämförelse till Bjørkvold (2005) där han menar att i barnet i enhet 

med den musiska läran lär i helhet med hela kroppen hela tiden. Barnsynen som förskolläraren 

ger uttryck åt går under samma barnsyn som man har enligt det musiska förhållningssättet, där 

man ser barnet som kunskapande, full av insikter, nyfiken, finner möjligheter och är kompetent 

(Grahn, 2005; Bjørkvold, 2005).  

 
Alla barn- även de yngsta barnen i förskolan är kompetenta, jag ser dem inte som tomma blad utan 

som kompetenta, kunskapande individer som är fulla av nyfikenhet, kunskap, och mottagliga för ett 

lärande. Barnen finner möjligheter att lära och utforska varje dag i förskolan. (Förskolläraren) 

 

Förskolläraren menar att det inte finns någon ämnesuppdelning i de yngre barnens lärande. Här 

ser vi parallell till det musiska lärandet där Bjørkvold (2005) menar att barnen genom det musiska 

lärandet ges redskap i att utvecklas musiskt genom de musiska uttrycksformerna, som till exempel 

bild, dans, rörelse och rytmik med mera. Det finns ingen ämnesuppdelning utan alla sinnen är 

integrerande och ämnesöverskridande.  

 
Allt är möjligt i arbetet med de yngre barnen men det måste åldersanpassas, till exempel leka med 

bokstäver, matematik eller biologi där vi studerar hur vissa djur ser ut, låter och agerar med 

mera.(Förskolläraren) 

 

Kärnan i det musiska är att lärandet ska vara lustfyllt. Att vara musisk är att ha möjligheten att 

vara en närvarande, uttryckande, skapande individ i sitt egna liv (Grahn, 2005; Bjørkvold, 2005). 

Detta kan jämföras med följande citat av förskolläraren…   

 
Lärandet hos de yngsta barnen, till exempel vid samlingen är till stor del att förstå en gruppaktivitet, 

känna sig som en del i en grupp, lära sig vänta på sin tur och få förståelse för att ta hänsyn och 

respektera andra än sig själv. En viktig punkt är även att varje barn får uttrycka sig och känner att 

dennes närvaro är viktig. Samlingen är även av demokratisk grund, barnen får själva bestämma vilken 
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sång vi ska sjunga. Varje barn får välja om man vill medverka – man behöver inte om man inte vill! Viljan, 

lusten och glädjen är det viktigaste! Som förskollärare måste lyfta barnen med positiva uppmaningar, 

visa dem deras demokratiska rättighet – inte tjata oss fram till något som endast vi förskollärare finner 

vara önskvärt. (Förskolläraren) 

 

 

Tema.2 Då barns lärande tydligast synliggörs genom musiska arbetssätt. 

Den musiska undervisningen bygger på att människan i helhet med alla sina sinnen befinner sig i 

ett meningsfullt sammanhang menar Grahn (2005 s. 64). Detta kan jämföras med förskollärarens 

intervjusvar där hon tog upp ett exempel där hon menar att hon tydligt tycker att hon sett de 

yngre barnens lärande. 

 

Vi var på utflykt till ett biologiskt museum och då fotat barnen. Dagen efter satte vi upp fotona från 

utflykten så barnen kunde titta på dem, då såg vi hur barnen pekade på sig själva. När vi samtalade om 

djuren vi sett så pekade barnen på det djur vi då samtalade om. 

Ett annat exempel är när barnen vid samlingen drar ett kort med en symbol, till exempel bild på en 

katt – och sedan pekar på samma bild på en katt som finns på väggen. Där ser man att barnet kopplar 

dessa två objekt till varandra, i vissa fall även med objektets namn – katt. 

Lärandet synliggörs också när ett barn pekar på en bild på väggen som till exempel föreställer spindel 

– och sedan börjar nynna på melodin om en spindel som vi sjunger på samlingen. I dessa 

lärandesituationer kopplar barnet sin tidigare kunskap om en sak till som de ser just då – begrepp + 

kropp + känsla = kunskap och musiskt lärande!  (Förskolläraren) 

 

I den musiska läran betonar man processen som det viktiga. Det är helheten, reflektion och vägen 

dig som är det viktiga – inte slutprodukten (Grahn, 2005; Bjørkvold, 2005). Att barnen skall 

erbjudas en inspirerande miljö som skall locka till nyfikenhet har en stor påverkan på barnens 

lärande menar Sträng & Persson (2007 s. 36).  Aktiviteterna bör vara lustfyllda och utgå från varje 

barns intresse så att lusten, viljan och glädjen att lära ligger som grund (Sträng, Persson 2007 s. 

38). Detta kan vi jämföra i ett exempel som förskolläraren tog upp vid intervjun… 

 
För några dagar sedan hade vi en planerad aktivitet vid en skogsdunge i park. Vi förskollärare hade då 

som mål att lyfta matematik genom naturmaterial. Barnen fick i uppgift att plocka ett löv, peka på ett högt 

träd, hämta ett litet löv och så vidare. Men det visade sig att barnen ville något helt annat än vad vi hade i 

åtanke med den planerade aktiviteten - de ville gå på upptäcktsfärd!  

Genom detta fick barnen istället ett lärande genom att upptäcka och utforska istället. Glädjen stod i 

fokus och de fick även ett lärande i matematik då barnen gick balansgång, tränade grovmotoriken och 

även finmotoriken då de plockade upp små naturmaterial som de hittade i skogsdungen. Hela kroppen 

och känslorna var inkluderade i de aktiviteter som barnen höll på med! Det är inte slutprodukten som 

är det viktiga – utan att barnen erbjuds meningsfulla sammanhang som berikar lärandet! 

(Förskolläraren) 

 

Tema.3 De yngre barnens lärande vid omvårdnadssituationerna – finns det något 

musiskt där? 

I det musiska är det av stor vikt att den aktivitet som man befinner sig i meningsfull. Lek och 

sång kan lyftas i allt man gör eftersom det inte finns någon ämnesuppdelning i det musiska 

(Bjørkvold, 2005). Man kan alltså lyfta det musiska i allt man gör i förskolan även vid 

omsorgssituationerna eftersom alla barn är kompetenta och vill lära sig. Detta kan vi se en 

jämförelse med då förskolläraren berättar om lärandet vid omvårdnadssituationerna… 
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Vid omvårdnadssituationerna, till exempel blöjbyten ska man som förskollärare inte endast se det som 

en omvårdnadssituation utan istället tillvarata tillfället som ges för att berika lärandet. Vi måste 

ständigt arbeta mot att skapa erbjudanden där barnens lustfyllda lärande kan berikas. Vi förskollärare 

på den här enheten har till exempel satt upp bilder ovanför skötbordet där barnen ligger för att 

motivera barnen i deras språkutveckling och för att skapa nyfikenhet hos barnen. Barnen känner igen 

flera av bilderna från samlingsrummet och ofta är det så att barnet plockar ner en bild på en katt som 

exempel, och då börjar sjunga sången om en katt som vi sjunger på samlingen! (Förskolläraren) 
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Observation av barn i musisk verksamhet 

 

Vilket lärande synliggörs hos barnen vid de musiska arbetssätten? 

 

Eftersom barns lärande sker hela tiden (Sheridan et al., 2010; Johansson, 2003 s. 94-96) och 

ibland i små steg, så kan det vara svårt att analysera. Vi kommer därför börja med att visa hur en 

förskoleverksamhet är musisk genom hur förskolläraren arbetar och hur barnen handlar. I denna 

observation kommer vi att visa ett exempel på hur vi kan studera vad de yngre barnen lärt sig i 

rutinsituationen tvätta händerna. Samt hur förskolläraren lyfter det lustfyllda lärandet genom sång 

i en musisk verksamhet. 

 

Episod. Tvätta händerna. 

Moses, 18 månader har målat färdigt sin kulmålning. Han lyfts ner från stolen av förskolläraren 

och börjar gå mot dörren ut från ateljén. Moses hör då Max, 18 månader stätta på vattenkranen 

och en melodi om vatten som förskolläraren sjunger tillsammans med Max. Moses stannar upp 

och tittar på Max som tvättar händerna. Moses sätter sedan full fart och springer mot handfatet 

där han ställer sig bredvid Max. 

 

     
Bild.1          Bild.2                 Bild.3 

Moses hör förskolläraren sjunga om vatten och springer fram till handfatet där Max står och tvättar 

händerna tillsammans med förskolläraren. Moses står stilla och väntar tills Max tvättat sina händer färdigt. 

Sedan sköljer Moses sina händer i vattnet medan förskolläraren sjunger. Moses pumpar på tvålen och får 

hjälp av förskolläraren att dra upp ärmarna innan han sköljer av sig tvålen. 
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Bild.4          Bild.5 

När Moses tvättat händerna färdigt tilldelas han en pappershandduk, Moses torkar händerna och munnen, 

sedan går han raka vägen till papperskorgen och kastar pappershandduken.  

 

Analys  

Förskolläraren sjunger en kort spontansång om vatten när hon tvättar händerna tillsammans med 

Max, Moses hör sången och blir då nyfiken. Förskolläraren lyfter olika begrepp med bland annat 

känsla, sång, rim och ramsor – förskolläraren sjunger om att vi ska tvätta händerna, med vatten, och 

med tvål, vi torkar händerna… Det kan tolka så att Moses och Max får ett lärande som gynnar 

talspråksutvecklingen och berikar barnens ordförråd (Bild.1). Glädje berikar lärandet och 

förskollärarnas känslouttryck smittar av sig på Moses och Max. Moses och Max sociala samspel 

och aktiviteter med förskolläraren kan här leda till lärande och utveckling. Lärandet och 

utvecklingen hos Moses och Max kan tolkas som att den sker då de tittar och lär av varandra. 

Barnen delar erfarenheter med varandra och har en lustfylld aktivitet tillsammans. 

Kunskapen i hur man agerar vid turtagning synliggörs vid observation av Moses. Han springer 

fram till handfatet, nyfiket tittar och lyssnar på förskollärarens sång om tvätta händerna och får 

uppmaningen att han står på tur (Bild.2), vilket han självmant gör. Moses verkar veta att han ska 

tvätta händerna vid handfatet och torka händerna och munnen på pappershandduken (Bild.3-4) 

som han får av förskolläraren. När han är klar går han med pappershandduken och kastar den i 

soptunnan (Bild.5).  

I denna observation tycker författarna sig se att Moses intellektuella kunskaper synliggörs i hur 

han ska använda det fysiska redskapet han fått (ett handfat och en pappershandduk). Moses 

kunskap om vad han ska göra med pappershandduken som han tagit och hur han kan använda 

den (torka händerna och munnen, sedan kasta den i papperskorgen) kan tolkas som att det finns i 

det kollektiva minnet hos Moses.  
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Episod.1 Dans, musik och rytmik. 

Barngruppen om fem barn infinner sig i ett stort rum, kallat rörelserummet tillsammans med två 

förskollärare. I rummet fanns det en studsmatta, piano, klätterstege och rutschkana, tunnel i tyg, 

bandspelare, skåp med olika instrument och ärtpåsar och bollar i olika material och storlekar. 

Halva rummet består ett tjugotal stora och små kuddar i olika former, så som kvadratiska, 

trekanter och cirklar med mera. Efter fruktstunden fick barnen utforska rummet och leka fritt tio 

minuter. Barnen började genast bygga med kuddarna, åka rutschkana, springa runt och leka med 

varandra. Efter den fria leken samlade pedagogerna in barnen och presenterade de planerade 

aktiviteterna.   

Märta 2år, och Moses 18 månader står tillsammans med förskollärarna och barnen i en ring på 

golvet. Ena förskolläraren sätter på CD-skivan Mamma Mu visor för hela kroppen med sången "Bang bang 

balans”. Tillsammans dansar de till musiken med hela kroppen, sträcker upp armar, skakar på 

rumpan, stampar med fötterna och snurrar runt. 

Förskollärarna och Märta sjunger med i texten och dansar medan Moses står med ena handen i 

munnen, helt stilla och tittar på Märta en lång stund. 

 
Märta:  Mi kan snulla! (glad tittar på Moses) 

Moses:  Står helt stilla och tittar på Märta. 

Förskolläraren: Vi snurrar, nu byter vi håll och snurrar åt andra hållet så vi inte blir yra! 

Märta:   Mi kan snullaa folt! (glad, skrattandes och snurrar fortare) 

Moses:  Tittar på Märta som snurrar och börjar snurra lite halvt försiktigt.  

  (Musiken går snabbare och blir ljusare toner.) 

Märta:  Mi snullar folt folt! (glad, skrattar, snurrar snabbt och tittar på Moses)  

Moses:  Tittar på Märta och börjar snurra. (börjar skratta)   

  

Analys 

Moses tittar nyfiket på Märta, han följer henne ständigt med blicken som dansar och snurrar till 

musiken. Märta snurrar till musiken som spelas om att snurra och hålla balans. Hon använder 

sina sinnen för att uttrycka sig genom puls, rytm och rörelse. Armarna håller Märta ut för att få 

balans, hon sjunger glädjefullt ut vad hon gör med kroppen och använder sig av sin 

kroppskontroll och kunskap om sin balans när hon snurrar. När Märta snurrat åt ett håll så byter 

hon håll så hon inte blir för yr, hon känner av pulsen i musiken och har taktkänslan i kroppen.  

Moses blir inspirerad av Märta att lära utifrån att se vad hon gör, det vill säga snurra till musiken. 

Genom imitation av Märta så prövar Moses sig fram till att klara av att snurra lite. När han sedan 

fokuserat tittar på Märta som snurrar runt och skrattar så börjar Moses åter igen ta efter vad 

Märta gör och snurrar då ett helt varv. Moses reaktion när han snurrat ett varv är att skratta högt.  

Det kan tolkas som att Märta upplever omvärlden genom sina tankar, sinnen och känslor. 

Genom sinnena omsätts känslorna och tankarna till handlingar av det praktiska slaget som i detta 

fall genom dans och sång (Grahn, 2005, s. 57).  

Genom sånglekar uttrycker Moses och Märta sina musiska sidor. Glädjen och det sociala 

samspelet är det centrala för lärandet menar Vygotskij (1995). Moses börjar imitera Märta när hon 

snurrar. Han tittar på Märta och sin egen kropp medans han snurrar runt och skrattar. Moses har 

vid tidigare sång och dansaktiviteter inte snurrat till musiken. Det kan tolkas som att Moses får en 

ny erfarenhet och på så sätt ett lärande genom sin imitation av Märta, som resulterar i ett lärande 

och utvecklingsprocess där Moses är själv medskapare till ny kunskap. Moses och Märta är 

musiska då de är närvarande och skapande i sina egna liv. Självkänslan kan stärkas hos både 
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Moses och Märta genom denna musiska aktivitet. Märta visar upp vad hon kan och Moses prövar 

något nytt som han klarar av att göra, båda barnens glädje syns. God självkänsla ger trygget vilket 

i sin tur ger goda förutsättningar för all inlärning menar Hansson (2009, s. 86). Glädjen kan 

förstärkas hos barn då det är fler barn i samma grupp som gör samma sak menar Brodin; 

Hylander (1999, s. 95) Detta kan författarna se exempel på då Moses och Märta tillsammans 

snurrar till musiken och skrattar högt när de tittar på varandra. 
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Episod.2 Musik, känsla, kroppsuppfattning och klappa i takt. 

Barngruppen befinner sig i rörelserummet tillsammans med två förskollärare. Musik spelas från 

bandspelaren. Moses 18 månader står på golvet framför ena förskolläraren. Förskolläraren börjar 

klappa händerna i takt till trummorna i musiken. 

 
Förskolläraren: Klapp klapp klapp klapp (klappar i händerna)  

Moses:  Tittar på förskollärarens händer. 

Förskolläraren: Moses, kan du klappa händerna? 

Moses:  Tittar på sina händer och börjar klappa i takt till musiken. 

Förskolläraren: Bra Moses! Vi klappar händerna! 

Moses:  Fortsätter klappa händerna. 

Förskolläraren: Klapp Klapp (klappar på låren) 

Moses:  Tittar på förskolläraren och börjar klappa sig på låren. 

Förskolläraren: Bra Moses vi klappar på låren med våra händer!  

Förskolläraren: Börjar klappa på magen med händerna. 

Moses:   Tittar på förskolläraren och börjar klappa på magen (skrattar). 

Förskolläraren: Bra Moses, vi klappar på magen i takt till musiken! 

 

 

Analys 

Moses står stilla och tittar på förskolläraren som sitter framför honom. Förskolläraren börjar 

klappa händerna i takt till musiken och uppmuntrar Moses att göra det samma. Moses börja då 

skrattandes gunga med hela kroppen och klappa i händerna i takt till musiken. Det kan tolkas 

som att förskolläraren uppmuntrar Moses att vidareutveckla de kunskaper han lärt sig med att 

visa hur han kan klappa på sina olika kroppsdelar. Moses tittar på förskolläraren som klappar på 

sina lår, Moses börjar då imitera förskolläraren och klappar då på hans lår i takt till musiken och 

skrattar högt. Förskolläraren berömmer Moses och börjar sedan klappa sig på magen i takt till 

musiken, Moses tittar då på förskolläraren och börjar klappa sig själv på magen. 

I denna episod kan det tolkas som att Moses lär genom imitation av förskolläraren. Episoden 

anser författarna visar ett exempel på en lärandesituation där förskolläraren erbjuder Moses en 

meningsfull situation där Moses utmanas till nästa steg i den proximala utvecklingszonen.  

Musik med takt och puls bidrar till en kroppslig upplevelse hos barnet. Att känna takt och puls är 

en biologisk förmåga som alla individer föds med och hela livet har ett behov av att få uttrycka. 

Redan då barnet ligger i moderns mage så påverkas hela barnkroppen av de ljud som kommer 

från moderns ben och kroppssubstans. Ljudstimulationen för fostret i magen blir en total 

kroppslig upplevelse som är en förutsättning för fostrets utveckling av vissa organ så som örat 

menar Bjørkvold (2005 s. 16). 

I episoden av Moses tycker författarna sig se vikten av att arbeta musiskt eftersom varje barn har 

en biologisk förmåga för detta. Förskolläraren använder de musiska uttrycken för att ge Moses 

instrument så att han kan vidareutveckla sina tidigare kunskaper som han besitter i sitt lärande av 

hans kropp, kroppsdelar, grovmotorik och kroppsuppfattning.  

De barn som ännu inte har börjat tala använder kroppen som ett kommunikationsmedel. Genom 

kroppen förmedlas känslor, och genom att kroppen sätts i musik, rörelse och rytmik utvecklas 

och tränas den känslomässiga förmågan och motoriken hos Moses. När förskolläraren satte på 

musik så kom automatiskt kroppen igång hos Moses, han stampar och klappar med händerna. 

Hela kroppen involveras i musiken och lusten att lära hos Moses märktes tydligt då han skrattade 

högt. I denna episod ser författarna ett exempel på lärande genom imitation och sociala samspel.  
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Episod.3 Rörelse, utmana, utforska och upptäcka. 

Max 18 månader sitter framför tunneln tillsammans med förskolläraren. Förskolläraren frågar 

Max om han vill pröva att krypa genom tunneln. Max skakar på huvudet och tittar på 

förskolläraren. Förskolläraren plockar upp en boll och rullar den genom tunneln, Max springer till 

andra sidan av tunneln och fångar upp bollen när den kommer ut. Max springer tillbaka till 

förskolläraren med bollen, detta upprepas några gånger.  

 
Förskolläraren: Max, vill du pröva krypa igenom tunneln efter bollen? 

Max:  Skakar på huvudet och tittar på förskolläraren. 

Förskolläraren: Titta nu rullar bollen in i tunneln igen! 

Max:  Springer runt och fångar upp bollen som kommer ut från tunneln (glad). 

Märta:  Mi tan tlypa i tunnel! (springer förbi Max och kryper genom tunneln) 

Max:  Tittar intresserad efter Märta som kryper in i tunneln och kommer ut skrattandes. 

Förskolläraren: Titta Märta kröp genom tunneln! 

Märta:  Kryper skrattandes igenom tunneln igen. 

Max:  Tittar intresserad efter Märta som kryper in i tunneln och kommer ut. 

Märta:  Mi tlypel i tunnel folt! (skrattar) 

Max:  Tittar på Märta och kryper efter henne in i tunneln. 

 

 

Analys 

Förskolläraren intar i denna episod rollen som medupptäckare tillsammans med Max. Max verkar 

vara lite rädd för att krypa igenom tunneln och förskolläraren försöker uppmuntra honom till att 

våga krypa igenom den. I den musiska verksamheten erbjuder förskolläraren Max möjligheten att 

lära sig något nytt genom att våga, och på så sätt få ett även stärka Max självförtroende. När 

Märta kommer och kryper in genom tunneln ser författarna ett exempel på hur det sociala 

samspelet mellan barn kan bidra till lärande. Det kan här tolkas som att Max själv är medskapare 

till ny kunskap då han genom imitation kryper genom tunneln efter att Märta. Max utmanas att 

komma ett steg längre i sin utvecklingszon genom imitationen av Märta. Imitationen av vad 

Märta gör (kryper genom tunneln) kan tolkas som det resulterar en utvecklingsprocess hos Max. 

Imitation bidrar till att våga, som sedan blir utveckling och ett lärande menar Vygotskij (1995). 

Vygotskij (1995) menar att barn klarar av att göra mer när de är i ett samarbete med andra barn 

än vad barnet skulle klara av att göra på egen hand, så länge utmaningen befinner sig inom 

barnets utvecklingsnivå. När två eller fler barn tillsammans utför något, så får barnet en vidare 

känsla av kompetens och vågar ta risker tillsammans, då samspel har både sociala och kognitiva 

fördelar menar Lindö (2005, s. 65). Att erbjuda barnen en miljö som är inbjudande, lockande, 

motiverande och väcka nyfikenhet och lust hos barnet är viktigt. Max infinner sig i en ny miljö, 

som utmanar honom och bidrar till nya erfarenheter. På så sätt utvecklas tänkandet och lärandet. 

Barns erfarenheter är grunden till allt lärande menar Johansson, Holmbäck- Rolander (2007, s. 

219). 
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Episod.4 Bildskapande kulmålning. 

Max och Moses, 18 månader gamla sitter vid ett bord på var sin stol mitt emot varandra i ateljén 

tillsammans med en förskollärare. Förskolläraren presenterar en ny aktivitet - kulmålning för 

barnen. Förskolläraren tilldelar varje barn en kartong, med ett vitt papper i. Max och Moses får 

utforska materialet. Sedan klickar förskolläraren ut temperafärg i guld, silver, svart, blått, rött och 

orange på papperet och släpper ner tre kulor. Förskolläraren låter Max och Moses känna på 

materialet, sedan visar hon dem hur man ska skaka på kartongen för att kulorna ska rulla runt i 

temperafärgen och bli mönster. Förskolläraren tar Max händer och visar honom hur han ska göra 

för att skaka kartongen. Under tiden sitter Moses mitt emot och studerar varje steg som Max och 

förskolläraren gör. 

 

        
Bild.1  Bild.2  Bild.3 

Max utforskar det nya materialet som förskolläraren presenterat för honom. 

 

 

    
Bild.4  Bild.5  Bild.6 

Förskolläraren visar Max hur han ska skaka kartongen så att kulorna ska rulla runt i färgen. Under hela 

aktiviteten förs en ständig konversation och reflektion mellan barnen och förskolläraren.  
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Bild.7  Bild.8  Bild.9 

Moses, som sitter mitt emot Max observerade hur förskolläraren och Max arbetade. När det blev Moses 

tur var Moses ivrig och nyfiken på att sätta igång. 

 

 

       
Bild.10  Bild.11 

Moses studerar sitt konstverk och kulorna som rullar runt i färgerna. 

 

Analys 

Max 

Max sitter på sin stol och tittar på materialet som förskolläraren har presenterat för honom 

(Bild.1). Max börjar genast utforska materialet genom att klämma, känna och smaka på kartonen. 

Max vänder och vrider på kartongen, väder den upp och ner för att sedan trumma på den med 

båda händerna (Bild.2). Förskolläraren berättar om det hon gör, hon lägger i ett vitt papper i 

kartongen och frågar sedan Max vilka temperafärger han vill ha. Max pekar då på olika 

färgnyanser av temperafärg som han vill ha i sin målning (Bild.3). Förskolläraren klickar ut 

färgklickar på det vita papperet, sedan lägger hon i tre kulor i kartonen.  

Tillsammans med Max visar förskolläraren hur han ska skaka kartongen så att kulorna ska rulla 

runt i de olika temperafärgerna (Bild.4). Max tittar på färgen som ligger på det vita papperet 

(Bild.5) och börjar skaka på kartongen (Bild.6.)  

Det kan tolkas som att Max lär genom imitation av vad pedagogen visat för honom. Genom att 

flera gånger titta på när pedagogen skakar kartongen så kulorna åker så prövar Max sig fram. 

Först prövar Max med små skakningar och sedan med mer och mer kraft i skakningarna och 

skrattar högt. Max följer hela tiden kulorna med blicken. När Max kraftigt skakat kartongen håller 

han den stilla för att se på konstverket han skapar. 
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Moses 

Moses sitter och tittar på när förskolläraren och Max går igenom hur man ska göra med färg, 

kulor och kartongen. Han följer konstant varje steg som Max gör med blicken med ett nyfiket 

och förväntansfullt uttryck. När det sedan blir Moses tur att måla lyser glädjen upp hos honom.  

Förskolläraren tilldelar Moses likadant material som Max fick. Moses pekar på de färger han vill 

ha i sin målning (Bild.7). Det kan tolkas som att Moses, som hela tiden har observerat hur Max 

och förskolläraren gjort sätter direkt igång med aktiviteten kulmålning (Bild.8). Det kan även 

tolkas som att Moses lär genom imitation av Max och förskolläraren. Moses utforskar hur 

kulorna rullar genom temperafärgerna när han skakar kartongen (Bild 9). Moses studerar sin 

kulmålning efter att han skakat kartongen ett antal gånger (Bild.10-11). Moses petar på en kula 

och säger tyst Boll, sedan fortsätter han skaka kulmålningen. 

 

Förskolläraren i den musiska kunskapsprocessen är medkonstruktör vid aktiviteten kulmålning 

tillsammans med Moses och Max. Förskollärarens deltagande både fysiskt och emotionellt är 

viktigt för barnens kunskapande menar Grahn (2005, s. 62).  

Det kan tolkas som att Moses och Max i denna aktivitet utvecklar sin förmåga i det musisk-

estetiska ämnet bild. Dialogen och imitation av pedagogen en nödvändig förutsättning för 

inlärning menar Vygotskij (1995, s. 9-10). 

Löfdahl (2004) menar att allt lärande är ett meningsskapande. Musiska lärprocesser genom 

bildskapande kan tolkas som att det utvecklar Moses och Max både känslomässigt och socialt. 

Självkänslan kan stärkas hos Moses och Max genom den skapande processen kulmålning. De 

visar glada, stolta upp hur de gör för att skapa sina målningar, detta ger goda förutsättningar för 

all inlärning. Det musiska handlar inte om slutresultatet, det vill säga om man målar fint eller 

dansar bra, utan de musiska handlar om att våga uttrycka sin musiska sida. Det är vägen dit – inte 

resultatet som är det viktiga menar Bjørkvold (2005).  
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Episod.5 Fri lek och upptäckande. 

Moses och Max, 18 månader leker fritt. De befinner sig i ateljén där det finns lådor med olika 

material. Möblerna är låga så att barnen fritt kan ta de material de själva väljer att använda. 

Tillsammans upptäcker Max och Moses en låda med gula flirtkulor i. De drar ut lådan och börjar 

känna på flirtkulorna. 

 

     
Bild.1            Bild.2                   Bild.3 

Moses och Max hittar flirtkulor i olika storlekar. De börjar känna på de olika kulorna. 

 

 

     
Bild.4         Bild.5 

Moses lägger ena kulan på golvet, sedan prövar han att rulla iväg dem samtidigt som han säger Boll. Efter 

uppmaningen av förskolläraren att städa så lägger Moses och Max tillbaka kulorna i lådan. 

 

Analys 

Moses och Max leker och utforskar rummet tillsammans, nyfiket börjar de känna på en byrå. 

Tillsammans upptäcker de en utdragbar låda som innehåller flirtkulor i olika storlekar. Moses 

plockar upp en flirtkula (Bild.1). Max tittar på Moses som visar Max sin flirtkula (Bild.2), därefter 

plockar även Max upp flirtkulor (Bild.3). Tillsammans utforskar de flirtkulorna, de känner, tittar, 

klämmer och skrattar. 
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Moses lägger ner sina flirtkulor och plockar upp en stor och en liten flirtkula, han känner på dem. 

Efter en liten stund säger han Boll tyst för sig själv, sedan kastar han den stora kulan på golvet 

och sparkar på den (Bild.4).  

Förskolläraren uppmanar Moses och Max att det är dags för städning inför lunch, både Moses och 

Max plockar då upp de kulor som de leker med och lägger tillbaka dem i lådan (Bild.5). 

 

I denna episod av Moses kan det tolkas som att Moses har lärt sig vad en boll är, och hur den kan 

användas. I episoden synliggörs Moses kunskap om att beskriva objektets egenskap till att bli 

betydelsebärande i interaktionen. Författarna tolkar Moses handling som reproduktiv, det vill 

säga han utför en återskapande handling som är förknippad med hans minne av en tidigare 

erfarenhet. Lärandet berikas genom kreativt och upprepande handlande menar Vygotskij, (1995, 

s. 11). Vygotskij talar om barnets egocentriska tal (privat speech) vid språkinlärning. Det vill säga då 

barnet är djupt sysselsatt med en aktivitet, och då sätter ord på sina handlingar och tänkande 

(Svensson 1998:36–37; Bente et al., 2004, s.94-95). Detta kan författarna se ett exempel på i 

episoden då Moses håller i flirtkulan och säger boll, sedan kastar han ner den på golvet och 

sparkar på den så att flirtkulan rullar, ännu en gång upprepar han boll .  

I episoden av Moses ser författarna hur han använder sig av sina tidigare erfarenheter 

(kulmålningen) då han åter igen kopplar begreppet Boll till flirtkulan som han rullar på golvet. 

Moses har tidigare vid sångsamling tillsammans med barngruppen rullat en boll mellan varandra 

fram och tillbaka. Förskolläraren har vid sångsamlingen tydligt lyft fram namnet BOLL på bollen 

som används. Till en början så höll Moses bollen fast mellan sina händer när han fick den rullad 

till sig, men efter att ha varit med på sångsamlingen några gånger så lärde sig Moses själv rulla 

bollen. Det kan tolkas som att Moses lärde sig vad man kan göra – rulla en boll- genom imitation 

av hur de andra barnen gjorde när de rullade bollen mellan varandra.  

Bjørkvold (2005) däremot menar att språkinlärningen hos barnet börjar i fosterstadiet, det 

handlar bokstavligt talat om ett modersmål (Bjørkvold, 2005, s. 15-19). Barn utvecklas genom lek 

med andra barn och lärandet berikas genom att barnen har ett stimulerande material att arbeta 

med menar Löfdahl (2004).  
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Kan man se det musiska vid de vardagliga omvårdnadssituationerna? 

Episod.6 Blöjbyte. 

Skötrummet är ett stort rum med två stora skötbord. Mellan skötborden finns ett handfat med 

tvål, handsprit och tvättlappar. Ovanför skötborden finns en hylla, under hyllplanet har 

förskollärarna fäst småbilder som föreställer olika djur (samma bilder sitter på väggen i rummet 

där barnen har sångsamling). 

Märta, 2år ligger på ett skötbord bredvid ett annat barn. Förskolläraren ska byta barnens blöjor. 

Barnen ligger och småpratar med varandra.  

 

Märta plockar ner en bild från hyllplanet. 

 

Förskolläraren:  Vad är det på bilden Märta? 

Märta:  Mi ha en tatt! (glad och visar bilden på en katt för förskolläraren) 

Förskolläraren:  Ja titta det är en katt!  

Märta:  Lille tatt lille tatt lillleee söte taaatt…. .(sjunger Lille Katt) 

Förskolläraren:  Sjunger med! 

Märta:  Mi vill ha den! (byter lapp till något annat motiv) 

Förskolläraren:  Vad är det på den där bilden då? 

Märta:  En to! 

 

Märta börjar berätta en saga om Mamma Mu för förskolläraren, sagan utgår från de bilder som Märta ligger och tittar 

på. 

 

Analys 

Märta ligger på skötbordet, hon plockar ner en bild på en katt från hyllplanet. Förskolläraren 

frågar Märta om vad det är för motiv på bilden. Märta svarar då förskolläraren med de kunskaper 

som hon erhåller sedan tidigare erfarenheter i förskolan – en katt. Märta känner igen, och har en 

kunskap om bilden av en katt från sångsamlingen och från sina tidigare erfarenheter därifrån 

(Vygotskij, 1995, s. 21). Det kan i denna episod tolkas som att Märtas lärande berikas genom 

kreativt upprepande handlande. I förskollärarnas arbete i förskolan är det viktigt att personalen 

har roligt tillsammans med barnen, det skapar trygghet och en positiv stämning som berikar 

lusten att lära menar Nissm & Söderström (2006, s. 56). 
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Diskussion & Konklusion 

Eftersom begreppet musiskt är relativt nytt inom pedagogikens värld och lärarprogrammet i 

Sverige så är det viktigt att lyfta fram att i musiska läran så finns det inget rätt eller fel. Många 

förskollärare arbetar troligtvis till stora delar musiskt och har en musisk tanke i förskolan och 

skolan utan att själva veta om det. 

 

Denna studie har handlat om att studera förskolans yngsta barns lärande i situationer som 

karaktäriseras av ett musiskt arbetssätt. För att kunna genomföra detta måste vi först undersöka 

om det är ett musiskt arbetssätt som förskolläraren arbetar utifrån. Genom samtalsintervju fick vi 

svar på den frågeställningen och kunde då utgå från att förskolläraren arbetade musiskt 

tillsammans med barngruppen, fast hon själv alla gånger kanske inte benämnde sitt arbetssätt som 

musiskt. Förskollärarens beskrivningar av sitt arbetssätt stämde väl överens med hennes 

arbetsmetoder med barnen i de observationer som gjordes. Fotografierna över de episoder som 

presenteras i studien anser vi kompletterar våra observationer och analyser på ett positivt sätt. 

Fotografier anser vi, tydligt visar barnens musiska uttryck och handlingar vid aktiviteterna som 

observerades. 

 

De yngre barnens lärande kan se olika ut eftersom varje barn är en unik individ. Beroende på 

ålder, relationer, hur nyinskolad barnet är i förskolan, tidigare erfarenheter samt hur barnet socialt 

fungerar i barngruppen är betydelsefullt att ha i åtanke då man studerar hur lärandet synliggörs.  

Det finns likheter i hur de observerade barnens lärande synliggjordes. Barnens nyfikenhet för ett 

lärande fångas vid flertal tillfällen upp genom ett uppmuntrande pedagogiskt arbete med sång, 

dans, känsla, imitation och rytmik.  

Barnens känslor och lust att lära fångas upp genom sång och dans, exempel på detta är i Episod.1 

då Märta snurrar runt och visar stor glädje. Genom hennes sång, dans, glädje och berättande 

fångar hon upp nyfikenheten hos Moses, som genom imitation av Märtas snurrande bildar ett 

lärande. Förskollärarna erbjuder här barnen ett meningsfullt sammanhang där förskollärarna 

samspelar med barnen. Detta kan författarna se en koppling till då Grahn (2005) menar att 

förskolläraren har en viktig uppgift i att genom meningsfulla aktiviteter samspela med barnen. 

Det viktigaste är att skapa aktiviteter som främjar lusten hos barnen så de själva vill delta menar 

Grahn (2005 s. 57). Genom sånglekar uttrycker Moses och Märta sina musiska sidor, glädjen och 

det sociala samspelet är det centrala för lärandet menar Vygotskij (1995). Moses får en ny 

erfarenhet och på så sätt ett lärande genom sin imitation av Märta, detta resulterar i ett lärande 

och utvecklingsprocess Moses är själv medskapare till ny kunskap. Genom att barnet samspelar 

med en mer kunnig person så utmanas barnet att nå nästa steg i den proximala utvecklingszonen 

(Jensen, 2006, s. 25-32; Hansson, 2009, s. 86).  

Moses och Märta ser författarna i observationen är musiska. Då man är närvarande och skapande 

i sina egna liv är man musisk menar Bjørkvold (2005) & Grahn (2005 s. 179). Självkänslan kan 

stärkas hos både Moses och Märta genom denna musiska aktivitet. Märta visar upp vad hon kan 

och Moses prövar något nytt som han klarar av att göra, båda barnens glädje syns. God 

självkänsla ger trygget vilket i sin tur ger goda förutsättningar för all inlärning menar Hansson 

(2009 s. 86). 

I Episod.2 kan författarna tycka sig se ett lärande hos Moses i kroppsuppfattning genom att 

tillsammans med förskolläraren infinna sig i en meningsfull situation där Moses med musik, 
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takt, känsla, puls, sång och rytm. Författarna kan i episoden med Moses se hur han tillsammans 

med förskolläraren använder sin kropp och sina händer som instrument för att få ett lärande i 

kroppsuppfattning. Samtidigt syntes glädjen hos Moses av att infinna sig i musiken tydligt kunna 

uttrycka sig. Moses lär genom imitation av förskolläraren. Observationen menar författarna visar 

ett tydligt exempel på en lärandesituation där den mer kunnige (förskolläraren) erbjuder barnet 

(Moses) en meningsfull situation så barnet utmanas till nästa steg i den proximala 

utvecklingszonen. (Sträng; Persson 2007 s. 38). 

Musik med takt och puls bidrar till en kroppslig upplevelse hos barnet. Att känna takt och puls är 

en biologisk förmåga som alla individer föds med och hela livet har ett behov av att få uttrycka. 

Redan då barnet ligger i moderns mage så påverkas hela barnkroppen av de ljud som kommer 

från moderns ben och kroppssubstans. Ljudstimulationen för fostret i magen blir en total 

kroppslig upplevelse som är en förutsättning för fostrets utveckling av vissa organ så som örat 

menar Bjørkvold (2005 s. 16). I observationen av Moses ser vi vikten av att arbeta musiskt 

eftersom författarna i enighet med Bjørkvold (2005 s. 16) varje barn har en biologisk förmåga för 

detta. 

Genom att barnet infinner sig i en utmanande miljö som berikar till nya erfarenheter, där barnet 

kan utforska och upptäcka olika saker så utmanas barnet att lära. Ett exempel på detta menar 

författarna är i Episod.3 när man kan se att Max kände oro inför att krypa in genom tunneln. 

Märta kommer då hoppandes, skuttandes och glädjefullt berättar att hon ska krypa in genom 

tunneln. Detta är något som hon har tidigare erfarenheter av till skillnad mot Max som endast 

vistats i rörelserummet några få gånger. Här tycker sig författarna se ett lärande i hur barn lär av 

varandra . Max känner trygghet i att förskolläraren finns där, på så sätt vågar han utmana sig själv 

och lockas till utmaning genom Märtas lustfyllda lek.   

Ett barn som utmanas att ta ett nästkommande steg i sin utvecklingszon genom det sociala 

samspelet och imitation bidrar till att komma ett steg längre i sin utvecklingszon menar Sträng & 

Persson (2007 s. 38). 

Imitation bidrar till att våga, som sedan blir utveckling och ett lärande hos barnet menar 

Vygotskij (1995). Barn klarar av att göra mer när de är i ett samarbete med andra barn än vad 

barnet skulle klara av att göra på egen hand, så länge utmaningen befinner sig inom barnets 

utvecklingsnivå. När två eller fler barn tillsammans utför något, så får barnet en vidare känsla av 

kompetens och vågar ta risker tillsammans, då samspel har både sociala och kognitiva fördelar 

menar Vygotskij (1995) & Lindö (2005 s. 65). 

Att uttrycka sig genom bild och utforska färger ger ett lärande hos barnen. Detta tycker 

författarna synliggjordes vid Episod.4 kulmålning. Barnen Max och Moses fick känna på nytt 

material, själva välja färg, utforska vad som händer när kulan rullar genom färgerna och bildar 

mönster. Talanger som barnet utövar utvecklar barnet och därigenom sker ett lärande. 

Författarna tycker sig se ett lärande i episoden med Moses då han använder sina tidigare 

erfarenheter (vad han sett Max och förskolläraren göra) i att själv pröva sig fram i en ny aktivitet. 

Genom att använda sina tidigare erfarenheter i en ny aktivitet sker en utvecklingsprocess genom 

kunskap menar Jensen (2006 s. 25-31).  

 

Författarna kan i denna observation av Moses se kopplingar till Piagets teori där Moses använder 

assimilation (Jensen, 2006, s. 29). Det vill säga sådant som han känner igen och redan kan då han 

kopplar begreppet Boll till kulorna som rullar i kulmålningen.  
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Vygotskij (1995) menar att alla individer, även det lilla barnet är kreativa, det är även viktigt att få 

utlopp för sin kreativitet då kreativa aktiviteter är en förutsättning för tänkandet.  

Förskolläraren i den musiska kunskapsprocessen ser författarna är medkonstruktör vid aktiviteten 

kulmålning tillsammans med Moses och Max. Förskollärarens deltagande både fysiskt och 

emotionellt är viktigt för barnens kunskapande menar Grahn (2005 s. 62).  

Leken är viktig, det är genom lek, det sociala samspelet, språkutvecklingen och kommunikation 

utvecklas. Leken bygger till stor del på att barn lär, imiterar och utmanar varandra menar Löfdahl 

(2004). Detta tycker sig författarna sig se i Episod.5 då Moses och Max i den lustfyllda fria leken 

med flera skratt hittar en byrå med flera utdragbara lådor. Tillsammans utforskar de byrån och 

hittar en låda med flirtkulorna i.   

Då barnet utför en handling som är reproduktiv, det vill säga att barnet utför en återskapande 

handling som är förknippad med barnets minne av en tidigare erfarenhet så berikas lärandet 

genom kreativt, upprepande handlande menar Vygotskij (1995, s. 11). Vygotskij talar om barnets 

egocentriska tal (privat speech) vid språkinlärning. Det vill säga då barnet är djupt sysselsatt med en 

aktivitet, och då sätter ord på sina handlingar och tänkande (Svensson 1998:36–37; Bente et al., 

2004, s.94-95).  Detta kan författarna se exempel på då Moses håller i flirtkulan och säger boll, 

sedan kastar han ner den på golvet och sparkar på den så att flirtkulan rullar, ännu en gång 

upprepar han boll. 

Fantasi, sagor, sång och berättande ger ett lärande i språkutvecklingen. Detta kan författarna 

tyckas sig se vid Episod.6 då Märta tar en bild och berättar en saga och sjunger en sång om 

objektet på bilden. Vid denna episod av Märta uppfattar författarna det som att Märta sjunger 

färdigsång Lille katt, det vill säga en färdig sång som hon imiterar och reflekterar utifrån en 

tidigare erfarenhet – samlingen. Vygotskij (1995) menar att…  

 
Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är också ett organ 

som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer. (Vygotskij, 1995, s. 13)  

 

Det kan här tolka som att Märta använder sina tidigare kunskaper, det vill säga det hon behärskar 

i form av motoriska scheman för att sjunga sången Lille katt som hon kan. När barnet utför en 

reproduktiv handling, det vill säga utför en återskapande handling som är förknippad med en av 

tidigare erfarenheter berikas lärandet menar Jensen (2006, s. 29). 

 

Ett annat exempel på detta ses i Episoden Tvätta händerna då Max tvätta händerna tillsammans 

med förskolläraren. Genom att sjunga om något man fysiskt utför– tvätta händerna i vatten, bli blöt – 

så konkretiseras lärandet, barnet får ett lärande i talspråksutvecklingen och en djupare förståelse 

för just vatten, tvätta händerna och hur det känns och låter genom sången. Glädje berikar 

lärandet och positiva känslouttryck som smittar av sig ger en bra förutsättning för lärande menar 

Bjørkvold (2005) & Brodin; Hylander (1999, s. 48). 

Som förskollärare är det viktigt att skapa förutsättningar för att alla barn ska känna att de kan 

sjunga, ingen sjunger fel eller rätt – utan alla har sina individuella röster som är lika mycket värda. 

Svennson (1998) talar om Vygotskijs teori, social interaktionism och Piagets kognitiva teori om det 

sociala växelspelet som sker mellan individer . Enligt dessa teorier är socialt samspel 

grundläggande för barnets utveckling, förståndet och intellektet utvecklas genom socialt samspel i 

den miljön man befinner sig i menar Svensson (1998 s.25-29). Lärandet och utvecklingen hos 
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barn sker då de studerar och lär av varandra, delar erfarenheter med varandra och har en lustfylld 

aktivitet tillsammans menar Svensson, (1998 s.25-29).  

 

Gemensamt för allt lärande som observerats är att barnen vid varje tillfälle med glädje lär sig 

något nytt, de skrattar, dansar, och genom kroppsspråket uttrycker glädje. Självkänslan och 

glädjen i att själv kunna klara av något för första gången synliggjordes tydligt genom observation 

av barnens blick, kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

Förskollärarna i den aktuella förskolan arbetar mycket efter att stärka självkänslan hos barnen, 

eftersom trygghet och självkänsla lägger grunden för att våga lära sig något nytt. I grund och 

botten är allt detta det musiska lärandet handlar om. Gemenskap är drivkraften i det musiska 

parallellt med ett lustfyllt lärande där man med alla sina sinnen lär i enhet med hela kroppen. 

  

Lärandet sker hela tiden, och vi kan inte ju veta vad barnen tänker och om det lärt sig något 

förutom om vi kan se lärandet då det synliggörs i en speciell situation.  

Vi har i denna undersökning kommit fram till att det finns ett konstant lärande som lyfts och 

synliggörs genom det musiska arbetssätten med barngruppen. Lärandet kunde vi se hos barnen 

genom deras musiska uttryck vid olika aktiviteter. Barnen använder hela kroppen på olika sätt vid 

olika tillfällen för att uttrycka sig. Eftersom varje barn har en demokratisk rättighet att kunna få 

uttrycka sig och sina tankar, känslor och åsikter anser vi att det musiska är så viktigt att lyfta fram.  

Då ingen tidigare forskning om de yngre barnens lärande vid musiska aktiviteter finns att finna så 

har vi ingen tidigare forskning att jämföra denna studie med. 

 

Metoddiskussion 

Observationerna genomfördes i en förskola i en småbarnsgrupp under en tidsperiod om två 

veckor. Om studien omfattats av fler veckor eller månader så skulle fler kvalitativa observationer 

kunnat genomföras. Dessa hade i sin tur bidragit med att studiens resultat då fått större 

tillförlitlighet.  

Samtalsintervjun skedde vid ett tillfälle med en förskollärare. Denne arbetar med den 

småbarnsgrupp som efter intervjun skulle observeras.  

Förskollärarens svar vid samtalsintervjun var så utförliga och beskrivande så fann vi det inte 

nödvändigt för ännu en intervju.  

De antagna rollerna som icke deltagande, samt deltagande observatörer ansågs vara de mest 

relevanta rollerna att inta för att bäst kunna ge de önskvärda resultat som efterfrågades utifrån 

studiens frågeställningar. Intervju med förskolläraren stärkte studiens resultat då frågeställningen 

direkt blev besvarade genom datainsamlingen samtalsintervju. Förskolläraren lyfte sitt arbetssätt 

som kunde kopplas mot det musiska lärandet och grundtankarna i musiska läran. Då studiens 

fokus ligger i att studera hur de yngre barnens lärande synliggörs genom musiska uttryck så var 

der relevant att undersöka om verksamheten och förskollärarna arbetade musiskt. De svar som 

angetts vid intervjun med förskolläraren stärker tillförlitligheten i att förskollärarnas arbetssätt 

med de yngre barnen är musisk, därigenom stärks tillförlitligheten i observationerna av barns 

lärande vid den verksamhet som de då infinner sig i. 

Metoden observation som användes gav bäst reslutat mot studiens frågeställningar för att 

författarna så lite som möjligt skulle påverka de musiska uttryck som de yngre barnen använde sig 

av i sitt lärande vid olika situationer.  
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Valet att fotografera barnen vid musiska aktiviteter gav oss ett mer heltäckande resultat än endast 

fältanteckningar då skriftligt material inte täcker allt som vid en situation sker. Eftersom barnen 

till största del använder sig av handlade, mimik och kroppsspråk och till mindre del verbalt språk 

så är fotografier ett bra komplement till fältanteckningarna. Fotografier ger oss större och vidare 

information som i sin tur ger oss möjlighet att noggrannare kunna analysera det som studeras. 

Insamlingen av fotografier som sedan parallellt analyserades med fältanteckningarna anser vi gav 

oss vara tillräckliga för att kunna göra analyser mot studiens frågeställningar.  

 

Hur berikar denna studie oss som framtida förskollärare. 

Då vi i våra framtida yrken kommer att arbeta med de yngsta barnen i förskolan så har denna 

studie varit av stor vikt och berikat våra kunskaper i hur vi kan arbeta så vi kan stötta barnen 

vidare i sina lärprocesser. 

Eftersom grunden för vårt framtida arbete ligger i lustfyllt lärande så är de musiska av stor vikt. 

Vi har genom studien fått stor kännedom om olika arbetssätt som lustfyllt lyfter barnens lärande 

vidare. Vi har blivit inspirerade och fått många bra idéer i hur man genom vardags och 

omsorgssituationer tillsammans med barnen kan få in lärande genom musiska aktiviteter. 

Vi har sett hur bra det musiska arbetssättet har fungerat i en småbarnsgrupp där trygghet, glädje 

och lust att lära hos de yngre barnen tydligt syntes. 

Små barn behöver få utforska, upptäcka, använda sig av sin fin och grovmotorik och röra på sig. 

Genom de musiska får man både igång sinnena, kroppen och även lägger en bra grund för en 

god kroppsuppfattning. 

Studien är av vikt då vi vill lyfta den musiska medvetenheten. Det musiska arbetssättet, tror vi, 

finns i de flesta verksamheter så som förskola, förskoleklass och skola, utan att förskollärarna och 

lärarna vet om det eller benämner sitt arbete som musiskt. 

 

Vidare forskning. 

I denna studie har vi kunnat se hur det musiska arbetssättet berikar lärandet hos de yngsta barnen 

i förskolan. Vi finner det därför intressant att för fortsatt forskning lyfta fram och synliggöra hur 

bred den musiska läran är – både i skolan och i förskolan. En vanlig missuppfattning är att 

musiskt endast är musik, men det är ju så mycket mer än det. Genom att barn får integrera hela 

kroppen med alla sina sinnen i olika ämnen och aktiviteter så berikas lärandet.  

Hur kan man lyfta och synliggöra det musiska i skolans värld? 

Hur kan lärare få in ett musiskt arbetssätt i sin undervisning? 

På vilket sätt berikas lärandet hos elever i skolan genom musiska uttryck? 

 

Vi finner det även av stort intresse för fortsatt forskning att studera de yngsta barnen i förskolan 

mer djupgående, där man synliggör de yngre barnens stora kompetenser. 
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Bilaga.1  

Samtalsintervju med en förskollärare onsdagen den 16/11-2011 klockan 14.00, 

intervjun sker på en förskola. 

Intervjufrågor: 

 Vilken syn har du på de yngre barnens lärande vid ditt musiska arbetssätt? 

 

 När tycker du att yngre barnens lärande tydligast synliggörs? 

 

 Hur beskriver du de yngre barnens lärande vid omvårdnadssituationerna?  

 

 

 Hur arbetar du för att främja de yngre barnens lärande vid 

omvårdnadssituationen blöjbyten?  
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Bilaga.2 

 Hejsan förälder! 

 

Vi söker härmed anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning som vi skall 

göra inom ramen för vårt examensarbete vid lärarutbildningen på Uppsala Universitet. 

 

Vi heter Nikki Christovski och Lena-Maria Tengdelius och är studenter som utbildar oss till 

förskollärare på Uppsala Universitet. Flera av er känner säkert igen en av oss, Nikki som har haft 

sin avslutande verksamhetsförlagda utbildning på förskolan. 

Tillsammans skall vi nu skriva den avslutande forskningsstudien inom lärarutbildningen som är 

vårt examensarbete, efter detta är vi båda examinerade och får vår lärarbehörighet. Detta 

examensarbete motsvarar ungefär 12 veckors heltidsstudier och vårt arbete skall vara klart januari 

2012.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att studera de yngsta barnens lärande i 

förskolan. Frågeställningarna vi ska undersöka är följande: 

 

 Hur arbetar en förskollärare musiskt? 

 

 Hur beskriver förskolläraren sitt arbetssätt med de yngre barnen vid musiska aktiviteter 

och vid omvårdnadssituationerna? 

 

 Vilket lärande synliggörs hos barnen vid de musiska arbetssätten i den pedagogiska 

verksamheten? 

 

 Kan man se det musiska vid de vardagliga omvårdnadssituationerna? 

  

Vi behöver samla in material för att kunna forska inom detta och för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Så därför behöver vi samla in material genom kvalitativa observationer av 

personalens musiska arbete med barngruppen så som vid samlingar och blöjbyten. Vi kommer 

även komplettera observationerna med kvalitativ intervju med den förskollärare som arbetar med 

de yngsta barnen. 

 

Undersökningen är tänkt att genomföras under några dagar på Ert barns förskola under 

veckorna 46-48 2011.  

 

Vi önskar med detta brev att be Er som vårdnadshavare till förskolans yngsta barn om tillåtelse 

till att ert barn deltar i den observation som ingår i vårt examensarbete. 

 Alla barn kommer att garanteras anonymitet. Förskolan kommer inte att nämnas vid namn, 

eller i vilken stad förskolan ligger. Den kommer heller inte på annat sätt kunna urskiljas i 

undersökningen.  

Hela arbetet följer helt i enlighet med de etiska regler som gäller, det vill säga, barnens deltagande 

är helt frivilligt. 
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Ert barn, eller ni som vårdnadshavare, har full rättighet att intill den dag vårt arbete är publicerat, 

när som helst välja att avbryta deltagandet i studien. Materialet kommer att behandlas strikt 

konfidentiellt och arbetet kommer inte heller att finnas tillgängligt för annan bearbetning. 

 

 

 

Vad vi nu behöver från Er vårdnadshavare är att ni skriver under detta brev och 

vänligen så snart som möjligt skickar det med barnet tillbaka till förskolan. 

 

Sätt ett kryss för vad som gäller för er del: 

( ) Som vårdnadshavare ger jag mitt tillstånd till att mitt barn ska delta i studien. 

( ) Som vårdnadshavare ger jag inte mitt tillstånd till att mitt barn ska delta i studien. 

 

Datum: …………………………………………………………………….. 

 

Vårdnadshavares underskrift:……………………………………… 

 

 

 

 

 

Har ni några funderingar eller ytterligare frågor kan ni kontakta oss! 

 Med vänliga hälsningar: 

 

Nikki Christovski Tel: 073******. 

Lena-Maria Tengdelius Tel: 07****** 

 

 

Handledare för vår studie är: Malena Lidar   

Uppsala Universitet institutionen för didaktik. 

 

 

 

 

 


