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Abstrakt 

Titel: Kom och spela med mig – Musikaktiviteter med de yngsta barnen  

Title: Come and play instrument with me – Music activities with the 
youngest children 
 

Syftet med studien var att undersöka hur musik används med och av de yngsta barnen i 

en förskola samt att undersöka hur pedagogerna gynnar barnens intresse för musik och 

instrumentalspel. Med hjälp av två av de tre frågeställningarna fokuserade studien på 

om det blev någon skillnad på barnens musiska intresse och lärande i aktiviteter med 

instrument i relation till att endast ge fri tillgång till instrument. Undersökningen utgick 

från en kvalitativ metod och ett etnografiskt perspektiv, vilket har inneburit att vara 

deltagande i observationerna samt använda olika undersökningsverktyg, vilka var 

spaltobservationer, videoinspelning och intervjuer. Deltagarna i studien var barn i två 

till tre års ålder och tre pedagoger på två olika småbarnsavdelningar på en förskola där 

det finns ett uttalat musikintresse. En tydlig skillnad som resultatet visade var att barnen 

spelade på instrumenten på olika sätt i den fria leken och i musikaktiviteterna. I 

musikaktiviteterna började barnen slå i jämnare takt på virveltrumman och xylofonen 

medan de i den fria leken spelade lite hur som helst. Det som kom fram i resultatet av 

både musikaktiviteterna och den fria leken var ett stort intresse, goda 

samspelssituationer och glädje hos barnen. I resultatet av intervjuerna beskrivs 

pedagogernas intresse för att ha instrumentalspel med barnen men på grund av 

osäkerhet kring hur de ska använda dem blev det inget instrumentalspel med barnen.     

 

Nyckelord 

Instrumentalspel, förskola, socialt samspel, musik, barns lärande   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tack! 

Vi vill tacka de medverkande barnen som stått ut med oss studenter under utveckling  

och till de pedagoger som tog sig tid och gav oss en inblick i deras arbetssätt och 

musikintresse. Tack till familj och vänner som stöttat och trott på oss när det har varit 

som allra kämpigast. Tack till Erik Lenas som noga korrekturläst och givit oss nya 

perspektiv på vår text. Vi vill rikta ett extra stort TACK till vår handledare Eva 

Kjellander Hellqvist som trott på vår idé från start och alltid givit oss konstruktiv 

feedback. Du har givit oss energi och kämparglöd och har varit ett stort stöd på vägen.  
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1 Inledning 

I sökandet av tidigare forskning fann vi ingen forskning på hur instrumentalspel 

påverkar de yngsta barnen i förskolan. Av vad vi kunnat se har mer fokus lagts på de 

äldre barnen eller vad pedagogerna anser om musikens roll i förskolan. Med tanke på 

detta förstärktes vårt intresse att studera hur de yngsta barnens instrumentalspel kommer 

till uttryck. Vår upplevelse är att instrumenten i förskolan glöms bort, de ligger oftast 

undanstoppade i en “instrumentlåda” i ett förråd. Vi har även upplevt att pedagoger blir 

stressade och uttrycker att det blir för stökigt och högljutt när barnen spelar på 

instrumenten. De drar sig därför för att ha sådana aktiviteter med dem. Det kan också 

bero på att de känner sig osäkra på att musicera med barnen med fokus på instrument 

och rytm. Uddén (2001) menar att pedagoger undviker att musicera med barnen 

eftersom de känner sig otillräckliga, oftast på grund av att de har för stora krav på sina 

musikaliska och estetiska kunskaper. Barnen har rätt att få musicera och få tillgång till 

musik på olika sätt. Genom att barnen får spela instrument tror vi att deras skaparlust 

kan gynnas, samt att de kommer vilja utforska detta spelande i den fria leken. Enligt 

Jederlund (2011) kan barnen bli trygga i sitt musicerande genom att de vuxna ger dem 

uppmuntran och mening att uttrycka sig musiskt, får de ingen respons på sitt uttryck 

kommer meningen med detta att försvinna. I förskolan kan barnen ges möjlighet att 

utvecklas personligt och socialt genom musiken då miljön är avslappnad och tillåtande 

och kommunicerar att det inte finns något rätt eller fel. Enligt Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, rev. 2016) ska barnen få vara kreativa och kommunicera med alla 

uttrycksformer som exempelvis musik, dans, rörelse, sång och rytmik, vilket 

tillsammans med tal-och skriftspråket ska främja barnens utveckling och lärande. Vi vill 

att de yngsta barnen ska få tillgång till att använda musiken och instrumenten som ett 

uttryckssätt även utanför styrda musikaktiviteter. 

 

Denna studie skulle kunna bidra med kunskap om de yngsta barnens intresse för och 

reaktioner på instrumentalspel i förskolan genom vad som visar sig intressant eller inte 

intressant för barnen. Vi hoppas kunna bidra med inspiration till arbete med de yngsta 

barnens musikintresse och intresse för vidare forskning inom detta område. Musiken har 

visat sig vara betydelsefull för barnens utveckling och lärande då musik har införts i ett 

tidigt stadie i barnets liv (Riddersporre, 2012). Vi menar att barnen behöver en lustfylld 

och kreativ atmosfär för att inspireras och känna glädje över att musicera och mötas av 

tålmodiga vuxna för att kunna utveckla sitt intresse för instrumenten. 
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2 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur musik används med och av de yngsta barnen i 

en förskola. I vår studie har vi haft för avsikt att undersöka om det blev någon skillnad 

på barnens musiska intresse och lärande i planerade aktiviteter med instrument i relation 

till att endast ge fri tillgång till instrument, samt hur pedagogerna gynnar barnens 

intresse för musik och instrumentalspel.   

 

2.1 Frågeställningar  

 Hur reagerar barnen på aktiviteterna med instrumenten och vad visar sig vara 

intressant? 

 

 Hur reagerar barnen på att få fri tillgång till instrumenten i sin fria lek och vad 

visar sig vara intressant? 

 

 Vad kan vi se för musiskt lärande hos barnen och hur möjliggör pedagogerna 

barnens musiska lärande? 
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3 Bakgrund 

Avsnittet inleds med Läroplanens riktlinjer inom ämnet och definitionen av 

begreppen  musik/musisk och musikalisk. Vidare ges en introduktion till vad den 

musiska människan kan innebära och vad forskning säger om små barns musikaliska 

utveckling. 

 

3.1 Styrdokument  

Förskolans Läroplan (98, rev. 2016) ger pedagogerna tydliga riktlinjer om att det ska 

erbjudas en trygg, öppen, innehållsrik och meningsfull miljö som ska stimulera barnen 

till lek och aktivitet där de kan utvecklas på alla plan. Varje barn ska få möjlighet att 

uttrycka sig på olika sätt, bland annat genom musik, lek, sång, rörelse och drama samt 

genom dessa uttryck få förmedla tankar och erfarenheter (Lpfö 98, rev. 2016). I 

förskolans uppdrag ingår det även att sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande 

förmåga och fantasi (a.a). Dessa uttrycksformer ska utgöra både innehåll och metod i 

förskolan och de ska även bidra till barns utveckling och lärande. Wallerstedt (2015) 

menar att i den målformulering som förskolans Läroplan har står det att barn ska 

utveckla sin förmåga, vilket innebär att barn redan har en skapande förmåga. I enlighet 

med Läroplanen (Lpfö 98, rev. 2016) ska pedagogerna ta hänsyn till och bejaka barnens 

tidigare erfarenheter för att skapa mening och sammanhang för barnen. 

3.2 Definition av begreppen musik/musisk och musikalisk  

Enligt Bohlin i Nationalencyklopedin kommer ordet musik från grekiska mousikē´ 

(te´chnē) av musernas (konst). I antika Grekland var betydelsen av begreppet musik mer 

omfattande än det är idag, det musiska infattade flera andra fenomen som exempel poesi 

och dans. Allmänt kan musik beskrivas som olika kulturella uttryck vilket kan innebära 

alla slags ljud som framställs med rösten eller med hjälp av ljudredskap (a.a.). I denna 

studie används ordet musisk med betydelsen att det musiska finns inom oss alla från att 

vi är foster och att musik är något vi lever igenom. Det är individuella upplevelser av 

ljud, rörelse och rytm. Begreppet musikalisk förklaras i Nationalencyklopedin som att 

någon har begåvning för musik och är tonsäker, samt förknippas med vackert ljud. 

Begreppet musikalisk används i denna studie med betydelsen, människans förståelse 

och förmåga att lära sig musik. Det handlar om en medfödd egenskap som kan tränas 

till att bli bättre. 
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3.3 Den musiska människan  

Bjørkvold (2009) menar att den musiska människan finns inom alla människor, från 

foster till döden. Utan det musiska inom sig är man inte hel som människa. Ordet 

musisk härstammar från muserna som Zeus, enligt den grekiska mytologin, skapade för 

att ge uttryck för världsalltets skönhet med musiska konster som dans, sång och 

diktning (a.a.). Enligt Bjørkvold (2009) är musiskt en form av musikaliska upplevelser 

genom hela livet som varje individ tolkar och tar till sig för att sedan använda och 

förmedla. Människan använder hela kroppen och alla sina sinnen i inlärning och för att 

uttrycka sig. Grunden till den musiska människan är ljud, rörelse och rytm. Uddén 

(2004) menar att den grundläggande orsaken till att människan är musisk har med 

språkdriften att göra. Ordet och tanken är det centrala för barnet, alltså att förstå, samt 

att sång och gestaltning blir ett verktyg för språk- och tankeutveckling under 

barndomen. Vidare menar Bjørkvold (2009) att barns spontansång kan ses som deras 

musiska modersmål. Spontansången är förankrad i leken och används för att uttrycka 

sina känslor som andra barn och vuxna kan ta del av. Spädbarnets musiska rötter ligger 

till grund för att utveckla sin identitet och medvetenhet genom hela livet. Barnens 

förmåga att beröras och uttrycka sina erfarenheter kan bli mer nyanserad och rikare om 

barnens musiska uttryck från början är mångsidigt och rikt. Det kan även innebära att 

vuxenlivet kan bli mer rikt och skapande ju bredare musikspråklig kompetens barnet får 

(a.a). 

 

3.4 Barns tidiga musikaliska utveckling  

Calissendorff (2005) lyfter fram den kritik riktad mot tidigare forskning som fokuserat 

på att barn följer olika stadier i sin musikutveckling. Nu finns en medvetenhet om att 

den sociala kontexten påverkar barns musikaliska utveckling. Barnens interaktion med 

andra och omgivningen utgör en väsentlig del i förklaringen till deras utveckling. Även 

Sundin (2007) belyser forskningens framsteg inom barns tidiga musikaliska utveckling 

med den teoretiska synen som tidigare dominerade, den så kallade biogenetiska 

modellen. Denna modell byggde på att barnens utveckling följde olika tonala stadier, 

från monotoma sånger med endast en ton till pentatonik, melodier som byggde på 

femtonskalan. Vidare menar Sundin (2007) att man i senare studier inte hittar några 

universella tonala stadier, utan barn har en större repertoar av musikaliska uttryck och 

varierar dem beroende på den omgivande kulturen. En av hans egna studier visar vad 
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barnen musikaliskt uttryckte i sin fria lek. Det var en stor variation i deras sång och 

deras egna sånger är långt mer fantasifulla än att bara följa en viss tonskala (a.a).  

 

Fagius och Lagercrantz (2007) belyser att barn redan i fosterstadiet från och med vecka 

20 har fungerande hörsel och kan höra mammans röst genom fostervattnet men även 

ljud utifrån som till exempel musik. Från fosterstadiets andra halva är barnet kapabelt 

att minnas musiken den registrerat och reagerar därför på samma musikstycke eller visa 

efter födseln. Detta verkar tyda på att vi har en fallenhet för musik från start i livet på 

samma sätt som den medfödda språkliga förmågan. Författarna menar även att från 

cirka ett års ålder börjar många barns sångförsök, särskilt om de omges av mycket 

musik och att de gärna sjunger spontant. Enligt Fagius (2015) börjar barnet jollra redan 

vid tre till fyra månaders ålder och när barnet når ett halvårs ålder sjunker struphuvudet 

vilket ger förutsättningar för artikulerat ljud och förmågan att sjunga uppstår. Under de 

tre första levnadsåren är den mänskliga hjärnan enligt Jederlund (2011) som mest 

utvecklingsbar. Våra upplevelser och sinnesintryck i livets början är som näring för den 

växande hjärnan och dess utveckling. Genom att leka med musikens puls och rytm, rim 

och räkneramsor får barnen en ökad fonologisk medvetenhet och det gynnar deras 

utveckling av tal,- skriv,- och läsförmågan (a.a.). Fagius och Lagercrantz (2007) menar 

att det finns starka skäl att ta tillvara på barns förmåga till sång och musik oavsett hur 

barnet utvecklats till dagens lekande, spelande, sjungande människa, eftersom sång och 

spel utgör en naturlig ingrediens i det mänskliga livet. 

 

3.4.1 Musikens påverkan på kognitiv utveckling 

Fagius (2015) poängterar att det inte finns ett speciellt musikcentrum i hjärnan utan att 

alla delar av hjärnan har betydelse för musiklyssning och musikutövning. Nervceller 

samverkar och försöker få kontakt med varandra under inlärning, när det sker upprepade 

gånger uppstår tillslut ett permanent lärande. Jederlund (2011) menar att efter två års 

ålder börjar de nervförbindelser i hjärnan som inte används att dö ut. Därför är 

upprepandet av stimulerade erfarenheter avgörande för hjärnans utvecklingspotential 

under de första levnadsåren. Jederlund (2011) belyser att regelbunden musikträning 

utvecklar samarbetet mellan vänster och höger hjärnhalva, vilket hör samman med den 

kognitiva utvecklingen som exempelvis talspråket, samt logiskt och abstrakt tänkande. 

Fagius (2015) beskriver hur forskningsgrupper under 1990-talet har rapporterat om att 

aktiv musikträning inom instrumentalspel förstärker inlärningsförmågan inom andra 
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ämnen. Fagius (2015) menar vidare att musicerande stärker kognitiva förmågor hos 

barnen som till exempel minne och förståelse och kan förbättra barnens allmänna attityd 

till inlärning. Barn som spelar enkla instrument, sjunger och hör musik förbättrar även 

kreativt tänkande och den matematiska förmågan. 
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4 Tidigare forskning  

I och med vår undersökning av barns musiska intresse och lärande samt av hur 

pedagogerna gynnar detta, kommer avsnittet att belysa tidigare forskning och litteratur 

om barns erfarenheter inom musik och instrumentalspel i förskolan. Avsnittet belyser 

även pedagogernas synsätt och förhållningssätt. 

4.1 Instrumentalspel med barn  

Enligt Calissendorff (2005) är just förskoleåldern en fördelaktig ålder att börja spela ett 

instrument, särskilt piano eller fiol, för att ha en chans att kunna nå långt som musiker. 

Det finns musikskolor som har instrumental undervisning för barn i femårsåldern och 

även de som erbjuder babysång eller rytmik för spädbarn. Bjørkvold (2009) uttrycker 

vikten av att börja med instrument som barnen är mogna för. Allt för många barn har 

istället fått instrumentalundervisning som krävt sådant de ännu inte är mogna för. 

Trummor är ett bra instrument att börja med för de yngsta barnen eftersom det kan 

användas i kombination med sång och lek. Theorell (2009) menar att barn som börjar 

spela instrument tidigt får hjälp att utveckla fingerfärdighet och musikalisk förmåga. 

Theorell (2009) syftar vidare till att dessa barn även blir bra på att organisera sin tillvaro 

på ett fokuserat sätt, vilket kan få effekt på andra delar i livet, men då är det avgörande 

att träningen är lustbetonad. I annat fall kan det slå över i något ångestladdat och till och 

med hämma inlärningen. Även Bjørkvold (2009) menar att barn kan vara hjälpta av 

musik, spontansång och skapande lek för att kunna skapa form och struktur i sin 

tillvaro. 

Calissendorff (2005) hävdar att musikundervisning redan i förskoleåldern borde vara en 

rättighet för alla oavsett begåvning. Redan från barnets födsel påverkar föräldrarnas 

musikaliska engagemang barnets intresse för musik det kan även vara föräldrarnas 

gensvar på barnets tidiga sång som gör skillnad (a.a). Föräldrars musikintresse och 

engagemang i barnets musikaktiviteter har betydelse för barns vilja att på egen hand öva 

hemma i att spela ett instrument eller sjunga. Den mest kända metoden vad gäller 

förskolebarns lärande i instrumentalspel är Suzukimetoden vilken handlar om att lyssna, 

härma och repetera och är den Calissendorff använde sig av i sin studie. Enligt Suzuki 

bör barn läras musik tidigt lika naturligt som de lär sig tala då de har naturliga 

förutsättningar för det (Calissendorff, 2005). 
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4.2 Musik och det sociala samspelet  

Enligt Antal Lundström (1996) är människan i starkt behov av att känna tillhörighet, 

vilket är en av de viktigaste grundförutsättningarna för att lyckas i livet. Barn utvecklar 

sitt etiska och solidariska förhållningssätt i en musikalisk miljö och att musicera 

tillsammans innebär att man samtidigt deltar i en social gemenskap. Barn utvecklar även 

sina musikaliska kunskaper tillsammans och förstärker sin sociala kompetens. 

Sammanfattningsvis stärker musicerandet gruppkänslan och det egna jaget. Theorell 

(2009) menar att när en grupp människor deltar i eller lyssnar på gemensam musik är 

rytmen densamma för alla deltagarna medan resten av musikupplevelsen kan vara 

individuell. Att människor är ”omusikaliska” är ytterst ovanligt även då individen påstår 

sig vara omusikalisk. Dessa typ av “omusikaliska” har egentligen musikalisk potential 

och är endast otränade i musiken. 

 

Vestad (2015) fann att musiken barn lyssnade på när de lekte kunde fylla flera olika 

funktioner. Dels kunde musiken vara förknippad med en speciell rollek, dels kunde 

musiken utgöra en port in i lekens värld. Förskolan kan introducera nya referenser för 

barnen, musik de inte har hört, lekar de inte har lekt och berättelser för att skapa 

gemenskap på olika nivåer. Jederlund (2011) skriver om sångens sociala funktion och 

menar att sjunga tillsammans med föräldrar, andra barn och vuxna inger en stark känsla 

av samhörighet. Ur den sociala och kulturella aspekten är sången ett inträde till 

gruppens gemenskap och ett sätt att identifiera sig med den. 

 

4.3 Barns perspektiv  

Enligt Johansson (2003) är de vuxnas antaganden om hur de kan förstå barnet en grund 

för att närma sig barns perspektiv. Att förstå vilka intentioner barnet har och det som 

visar sig meningsfullt för barnet är att närma sig ett barns perspektiv. Den vuxnas 

möjlighet till att fullt förstå barns perspektiv är däremot begränsat (a.a). Calissendorff 

(2005) menar att man inte får tillgång till barns perspektiv genom att bara iaktta dem 

eftersom barnen måste ha uppnått en viss ålder för att kunna kommunicera och uttrycka 

sig. Granberg (1999) menar däremot att pedagogen närmar sig barnet genom att försöka 

tänka sig in i dess situation. Pedagogen försöker genom att ställa sig vid barnets sida bli 

dess medupptäckare och medforskare. Enligt Burnard (2015) får pedagogen chans att se 

hur barnet aktivt engagerar sig i sina världar när pedagogen lär tillsammans med barnet. 

Wallerstedt (2015) tar upp samlingen som ett exempel där pedagogen kan ge en lekfull 
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inramning som öppnar upp för möjligheten att leka och låtsas. En grundprincip är att 

försöka ta med barns perspektiv i planeringen av en samling, i form av att till exempel 

uppmärksamma barnets lek eller samtala om samlingen. Detta ger möjlighet till att 

förstå hur barnet uppfattar sin omvärld. Vidare poängterar Wallerstedt (2015) vikten av 

att både praktisera och verbalisera kunskapen som krävs för att reflektera över, ställa 

frågor om och samtala om musiken. Samtalet är ett sätt för pedagogen att uppfatta barns 

perspektiv och det gör det möjligt att mötas i upplevelser och erfarenheter. Att 

kommunicera med varandra handlar enligt Johansson (2003) inte bara om de ord som 

sägs utan också barnets gester, tonfall och ansiktsuttryck, vilka som helhet berättar om 

barnets tankar och dess sätt att vara. Still (2011) menar att pedagogen behöver känna till 

barnets personliga sätt att uttrycka sig för att kunna realisera dess möjligheter och 

uppfylla dess behov av utveckling och lärande. 

4.4 Pedagogernas förhållningssätt   

Enligt Sundin (2007) var musiknormen förr klassisk musik men att populärmusik idag 

blivit det man rent allmänt menar med begreppet musik, mycket på grund av 

massmedias inflytande. Vidare menar Sundin att alla pedagoger därmed behöver vara 

medvetna om de samhälleliga förändringar som skett samt hur de påverkar barnens 

förutsättningar att skapa musik. Medvetenheten om samhällets påverkan på kulturella 

uttryck kan bidra till mer genomtänkta val vad det gäller musikupplevelser för barnen, 

samt att pedagogerna försöker skapa en balans mellan barnens möjlighet att skapa fritt 

och pedagogiskt styrda aktiviteter (a.a). Enligt Söderman (2012) bör pedagoger vara 

uppmärksamma på barnens tidigare erfarenheter av musik, som de har med sig när de 

kommer till förskolan för att kunna bemöta dem och bygga vidare på deras intresse och 

kunskaper. Wallerstedt (2015) menar också att pedagogen bör rikta uppmärksamhet mot 

det musikaliska innehållet samt fånga upp och knyta an till barnets intresse. Att låta 

barnen få musikaliska upplevelser och möta musikaliska begrepp är ett sätt att förbereda 

dem för senare utbildning inom musik. Bjørkvold (2009) menar att om pedagogen visar 

en inre trygghet och förmedlar den till de yngre barnen kan det bidra till en minskad 

spelfobi för barnen i äldre ålder. Pedagogen behöver våga börja någonstans och gärna i 

något som känns tryggt, till exempel att sjunga en sång alla kan och sedan utveckla 

musiken utifrån det. Wallerstedt (2015) poängterar att pedagogen bör ta tillvara på 

barnens frågor, funderingar och intresse för musiken, för att på så sätt få med sig 

musikaliska erfarenheter för resten av livet. 
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4.5 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

 

Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv som Allwood och Erikson (2010) 

beskriver som tolkningslära, vilket innebär att använda sig av sina egna tolkningar för 

att försöka förstå andras tankar och perspektiv. Som forskare innebär det att använda sig 

av sina egna tolkningar av det outtalade och kunna tolka andra människors tankar och 

känslor utifrån vad de berättar och för vår del handlar det även om det barnen uttrycker. 

Enligt Denscombe (2016) behövs det kunskap om människor samt möjlighet att vistas 

nära dem i deras närmiljö för att kunna tolka dem. På grund av den bestämda tidsramen 

var möjligheten att lära känna deltagarna i undersökningen begränsade, dock lärde vi 

känna barnen bättre i och med att vi vistades i deras närmiljö. Eftersom vi ville komma 

åt barnens reaktioner och intresse för musikaktiviteterna respektive den fria tillgången 

till instrumenten försökte vi förstå dem och närma oss deras perspektiv. Vidare tolkades 

intervjuerna med pedagogerna och deras perspektiv för att få förståelse och en bättre 

helhetsbild för hur deras intresse möjliggör barnens musiska lärande. Det är en 

omöjlighet att helt försöka bortse från våra egna förkunskaper och erfarenheter men 

medvetenhet finns om att det kan påverka tolkningarna. Ödman (2007) menar att enligt 

hermeneutiken är tolkning den process som får oss att nå förståelse. Genom att tolka 

och förstå den text vi analyserar kan vi försöka förstå hur en individ tänker och varför 

denne uppträder som den gör. Vidare poängterar Ödman (2007) att inom det 

hermeneutiska perspektivet finns det flera sätt att förstå världen. Det vill säga att 

perspektivet vill peka, inte påpeka och bemäktiga sig läsarens värld, utan endast 

presentera sig för den. 

Allwood och Erikson (2010) förklarar begreppet hermeneutisk cirkel vilket är centralt 

för hela hermeneutiken och utgår från Schleiermachers förståelseprocess. Vilket enligt 

författarna innebär, för att förstå något måste man förstå de ingående delarna, men för 

att förstå de ingående delarna måste man se dem i ljuset av den helhet där de 

förekommer (Allwood & Erikson, 2010:92). Enligt Ödman (2007) symboliserar cirkeln 

pendlandet mellan delar och helheten i en växande förståelseprocess. Den 

hermeneutiska cirkeln utvecklats till en spiral istället vilket den moderna 

hermeneutikern Georg Gadamer förespråkar (a.a). Ödman (2007) beskriver Gadamers 

syn på spiralens symbolik, vilket innebär att det inte finns något förutsättningslöst 

frågande, tolkande eller sätt att förstå. Det innebär även att man måste inse sin 

kunskapsbrist och våga riskera att själv förändras i och med de svar man kan tänkas få 
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av materialet (a.a). Vi kan relatera till detta genom att vi innan undersökningen knappt 

hade någon erfarenhet av att hålla musikaktiviteter med barn till att utveckla vår syn på 

de yngsta barnens musiska lärande och hur vi kan erbjuda barn instrumentalspel. 

Spiralen innebär även enligt Ödman (2007) att tolknings- och förståelseprocessen är 

oändlig, den saknar början och slut samt att man pendlar mellan att förstå delar och 

helheten under arbetets gång. Den hermeneutiska spiralen framträdde i vår studie då vi 

pendlade mellan vår förståelse och kunskap för vissa delar av vår utbildning till att 

binda samman dem till en helhet i genomförandet av undersökningen. Materialet som 

helhet omtolkades till kategorier och nya perspektiv i resultatet, som sedan diskuterades 

och blev en ny helhet och en större helhetsförståelse.  
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5 Metod  

För att ta reda på hur de yngsta barnens intresse för instrumenten och musiska lärande 

kommer till uttryck i våra aktiviteter och den fria leken blev det naturligt att använda 

olika typer av observationer som verktyg. Dels valde vi att göra spaltobservationer, dels 

att filma aktiviteterna. Vi gjorde även intervjuer med tre pedagoger. I metodavsnittet 

redogörs för valet av metod, urval, genomförande, datainsamling och bearbetning och 

etiska överväganden.  

 

5.1 Val av metod  

Nedan förklaras mer ingående den valda metoden, vilket perspektiv den baseras på och 

de observationer som genomförts.  

 

5.1.1 Perspektiv  

Vi genomförde undersökningen med inspiration hämtad ur ett etnografiskt perspektiv. 

Det etnografiska perspektivet antogs då undersökningen har inneburit att vara 

deltagande i observationerna och att försöka förstå deltagarnas upplevelser och 

reaktioner. Eftersom etnografi tillhör den kvalitativa forskningen kan metoden förklaras 

som kvalitativ (Dovemark, 2007). Dovemark menar vidare att i en etnografisk studie 

använder forskaren flera olika tekniker för datainsamling och har ett intresse för att 

komma nära deltagarnas verklighet (a.a.). Fokus i observationerna var att ta reda på vad 

som sker och hur personerna uttrycker sin förståelse och sitt intresse för dessa 

handlingar. Genom att delta i aktiviteterna kom vi barnen nära och kunde därför bättre 

tolka och försöka förstå deras uttryck och handlingar, som det valda teoretiska 

perspektivet hermeneutiken förespråkar. Denscombe (2016) hävdar att kvalitativ 

forskning oftast innefattar småskaliga studier, vilka fokuserar på några få människor där 

behovet ligger i att få en mer detaljerad uppfattning om personerna eller händelserna för 

att kunna genomföra analysen. Denscombe (2016) skriver vidare att i en kvalitativ 

analys är fler än en giltig förklaring möjlig. Forskare kan komma fram till olika resultat 

trots att de i stort sätt använder samma metoder. Det vi såg och hörde av deltagarna i 

undersökningen kan ha påverkat resultatet genom våra egna tolkningar och detta kan ses 

som en nackdel med kvalitativ analys. 
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5.1.2 Undersökningsverktyg  

I vår undersökning valde vi bland annat att göra deltagande observationer och att filma. 

Med de deltagande observationerna menar vi de musikaktiviteter vi själva genomförde 

med barnen och samtidigt filmade. Eftersom vårt intresse var att observera barnens 

förhållande till instrument och att det inte just då existerade några styrda 

musikaktiviteter på den utvalda avdelningen, skapade vi egna aktiviteter att observera 

för vår studie. Enligt Kihlström (2007) kompletteras oftast observationerna med 

intervjuer för att få reda på vad deltagarna tycker och tänker men att det kan vara 

mycket svårt eller till och med omöjligt att intervjua barn under tre års ålder. Då även vi 

finner det svårt att intervjua barn i den åldern valde vi att videofilma dem under 

aktiviteterna, då det är ett bra sätt att fånga barnens uttryck. En fördel är enligt Palmer 

(2012) att videoinspelning gör det möjligt att fånga sekvenser, rörelser, ljud och 

kroppsspråk samt att urskilja barnens upptäckter och skapande. I undersökningen 

använde vi en surfplatta att filma de olika situationerna med. Heikkilä och Sahlström 

(2003) menar att det är lättare att gå runt med en handhållen kamera och på så sätt 

komma närmare delar av barnens rörliga situationer, vilket även fungerar lika väl med 

den surfplatta vi använde oss av. Eftersom vi gjorde musikaktiviteter i fyra veckor blev 

det möjligt för oss att urskilja de förändringar som skedde över tid. En nackdel med att 

filma är enligt Heikkilä och Sahlström (2003) att kameran oftast tvingar observatören 

att välja betraktningsfokus snarare än att se helheter. En annan nackdel kan vara att 

barnens fokus riktas mot kameran istället för mot den aktivitet som ska undersökas. 

Vilket dock inte visade sig i vårt fall.  

 

Vid den fria tillgången till instrumenten valde vi att använda oss av spaltobservation. I 

spaltobservationen använde vi oss av en mall med tre kolumner, i den första beskrevs 

vad barnen gjorde, i den andra vad de sa och uttryckte och i den tredje kolumnen en 

reflektion kring det som hände (se bilaga 3). Fördelen med spaltobservation är enligt 

Palmer (2012) att det blir möjligt att använda flera olika uttrycksformer som att rita, 

skissa eller beskriva händelsen i löpande text. 

 

5.2 Intervjuer  

Eftersom pedagogernas förhållningssätt är en avgörande faktor för vilka möjligheter 

barnen ges att lära sig använda instrument och utvecklas musiskt, valde vi även att göra 

intervjuer med tre pedagoger. Vi såg det som ett sätt att få en djupare förståelse för 
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barnens musiska intresse eftersom de påverkas av de vuxna och deras intresse i sin 

omgivning. Uddén (2004) hävdar att pedagogers uttryckskvalitet är viktig och att barn 

gör som de vuxna gör. De behöver musiska förebilder som ger dem möjlighet att imitera 

och upprepa för att lära i sång och instrumentalspel. Kihlström (2007) menar att intervju 

som metod främst används för att åskådliggöra hur de intervjuade uppfattar och 

resonerar kring ett bestämt ämne. För att kunna analysera svaren och för att inte missa 

någon viktig information spelades intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. 

Denscombe (2016) menar att inspelning av intervju kan vara en fördel då det annars kan 

bli bortfall av viktig information på grund av minnet och att de egna tolkningarna av 

anteckningarna är otillräckliga. Vidare nämner författaren att en nackdel med att 

använda ljudinspelning under intervjuer kan vara att respondenterna blir hämmade. En 

annan nackdel är att datan baseras på vad respondenten säger snarare än vad den gör 

(a.a). 

 

5.3 Urval  

Undersökningens urval bestod av en förskola i sydöstra Sverige, varav vetskapen om ett 

musikintresse på ena avdelningen fanns sedan tidigare. Valet av förskolan grundade sig 

i att en av oss hade sin verksamhetsförlagda utbildning på ena avdelningen. En 

avgörande faktor i valet av förskola var även att personalen såg positivt på vår studie 

och därmed var villiga att delta, vilket resulterade i att både intervjuerna och 

observationerna ägde rum på just den förskolan. Intervjuerna och observationerna 

genomfördes med pedagoger från två olika småbarnsavdelningar och med barn i 

åldrarna ett till tre år. Åldern på barnen valdes utifrån vårt intresse av att undersöka hur 

de yngsta förskolebarnens instrumentalspel kommer till uttryck och eftersom vi inte 

funnit forskning på det området förstärkte det vårt intresse. Vår tanke var att genomföra 

aktiviteterna med ett- och tvååringar men eftersom urvalet bestämdes mycket efter 

vårdnadshavarnas samtycke och bristen på ettåringar var det inte möjligt. Därför bestod 

våra två grupper av två- och treåringar. Vi valde att kalla de två olika avdelningarna för 

A och B. A är den avdelning där aktiviteterna genomfördes och B är den avdelning där 

barnen hade fri tillgång till instrumenten. Första urvalet på avdelning A gjordes utifrån 

de barn som vi fick samtycke från vårdnadshavarna att de kunde delta (se bilaga 2). 

Nästa steg i urvalet blev att slumpmässigt välja ut fyra barn i två grupper efter att vi 

gjort ett etiskt ställningstagande. Det vill säga att alla barn skulle få samma chans att 

delta utan personalens rekommendationer av vissa barn. Att ha just fyra barn i två olika 
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grupper valdes för att i datainsamlingen underlätta observationerna, även för att det blev 

lättare att kunna uppmärksamma alla barn i musikaktiviteterna. Urvalet av sammanlagt 

åtta barn hade också sin grund i att vi hade en kort tidsram att förhålla oss till. Däremot 

blev det inte alltid fyra barn som det var tänkt på grund av att barnen vissa gånger, 

särskilt sista veckan då det var lov, var lediga eller sjuka. Det minsta antalet barn var 

dock alltid tre. Den sista dagen vi hade aktivitet med barnen fick vi endast ihop en 

grupp med fyra barn. På avdelning B fanns det 15 barn och tre pedagoger, där 

observerade en av oss barnens användande av instrumenten i den fria leken. Inga 

observationer genomfördes på barnen utan deras vårdnadshavares samtycke. 

 

5.4 Genomförande  

Nedan följer en ingående förklaring på hur vi har gått tillväga i undersökningen, hur vi 

genomförde musikaktiviteterna, observationerna och intervjuerna.    

 
5.4.1 Förberedelse  

Inför varje aktivitet fick vi försöka få ihop grupper med de barn som var närvarande och 

som hade vårdnadshavarnas samtycke att delta och bli filmade. Det kunde därför bli 

olika barn i grupperna från gång till gång men mestadels hade vi samma barn i 

grupperna som vi kallade grupp 1 och grupp 2. Vi varierade ordningsföljden på 

grupperna från gång till gång på grund av att vi under arbetet upptäckte att vi med andra 

gruppen var mer uppvärmda, tydliga och förbättrade det som inte gick bra med första 

gruppen genom små justeringar. Vem som skulle filma var också oklart från gång till 

gång eftersom det berodde på om vi kunde få hjälp av någon pedagog och om det var 

personalbrist den dagen eller inte. Vi hade tänkt från början att en pedagog från 

avdelning A skulle vara med i aktiviteterna som en trygghet för barnen men detta kunde 

aldrig bli av på grund av sjukdomar bland personalen. 

 

5.4.2 Aktiviteterna 

Musikaktiviteterna tog sin början med en inledande aktivitet där vi ville lära känna 

barnen och få en inblick i deras musiska intresse och erfarenheter, samt ge barnen 

möjlighet att lära känna oss bättre. Se vidare tabellen i bilaga 1 som beskriver vad vi 

gjorde i varje aktivitet. Vi inledde varje aktivitet med att sjunga barnens namn (se bilaga 

6) och ta fram en handdocka i form av ett får som vi kallade Miranda. Mirandas roll var 

att fånga barnens uppmärksamhet och göra det extra spännande. Vi berättade en historia 
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kring Miranda som ett sätt att introducera klappandet av stavelserna i barnens namn. 

Därefter var det Miranda som presenterade instrumenten ett i taget och visade till en 

början hur man kunde spela för att sedan låta barnen visa på de olika instrumenten hur 

det låter när de spelar. Vi presenterade två instrument i taget i aktivitet två och tre. I 

aktivitet två presenterades tre olika sorters trummor, bongo-, hand och virveltrumma 

samt rytmäggen. I aktivitet tre presenterades två olika sorters xylofoner en av trä och en 

av metall och klaves. Inför aktivitet fyra, fem och sex valde vi ut de två instrument som 

barnen visat störst intresse för. Varje aktivitet avslutades med en avslutningsramsa (se 

bilaga 6).  

  

5.4.3 Observationer i den fria leken 

En av oss och pedagogerna på avdelning B bestämde tillsammans platsen där 

instrumenten skulle vara tillåtna, vilket till en början var i deras lekhall, vilken båda 

avdelningarna hade tillgång till. Sedan flyttades instrumenten runt på avdelningen B. I 

vissa situationer togs instrumenten bort eller ställdes upp på en hylla på grund av att 

pedagogerna tyckte att det blev för rörigt och högljutt. En av oss gjorde 

spaltobservationer för att observera hur barnens instrumentalspel kom till uttryck i den 

fria leken. Spaltobservationerna skedde mer spontant än vad vi från början planerade 

och vid tillfällen då barnen tog initiativ till att själva spela och leka med dem. 

 

5.4.4 Intervjuer  

Tre pedagoger tillfrågades och informerades kort om vad intervjuerna skulle handla om 

och de fick själva bestämma tid och plats. Vilka intervjufrågor som ställdes kan ni se i 

bilaga 4. En av intervjuerna skedde i ett enskilt rum, de övriga skedde bland barnen med 

anledning av personalbrist. De tre intervjuerna pågick i cirka 10 till 15 minuter vardera. 

Innan varje intervju frågade vi om vi fick göra röstinspelning och informerade om syftet 

med studien och de etiska ställningstagandena. Vår upplevelse var att respondenterna 

inte verkade bli hämmade av att ljudinspelning pågick, de var öppna och villiga att 

berätta. Vi antecknade även samtidigt då det skulle kunnat underlätta för respondenten 

att gå tillbaka till vad som sagts innan om behovet funnits.  

 

5.5 Datainsamling och bearbetning 

Då vi hade observerat 11 musiktillfällen vardera cirka 10 till 15 minuter långa 

transkriberade vi dem för att förbereda för analys. Enligt Denscombe (2016) är det 
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tidskrävande att transkribera videoinspelningar, därför började vi med att överskådligt 

redogöra för vad som hände under musiktillfällena och fokuserade på det väsentliga. Vi 

utgick från syfte och frågeställningar vilket gjorde det möjligt för oss att upptäcka de 

avsnitt som ansågs relevanta. Därefter transkriberades de utvalda sekvenserna mer 

grundligt och kategoriserades. Inför varje aktivitet vi hade tänkt filma hade vi en 

beredskap för att barnen skulle kunna uttrycka att de just då inte ville vara med på film 

och hade därför med oss penna och papper och mallen för spaltobservationen. Vi 

hämtade inspiration från en checklista presenterad av Kihlström (2007), för att få med 

de delar som var relevanta vid de valda observationerna. Den har rubriker som Rum, 

Aktörer, Objekt, Handling, Aktivitet, Händelse, Tid, Mål och Känsla (.a.a). Utifrån 

dessa rubriker, eller specifika utvalda som var lämpade för situationen, kunde vi 

kontrollera att alla väsentliga delar fanns med i observationen. Spaltobservationerna 

tolkades och analyserades utifrån våra frågeställningar och musikaktiviteterna. Vi 

transkriberade de tre intervjuer som genomfördes, vilket bestod i att lyssna på 

inspelningarna och skriva ner ordagrant allt som sagts. Detta för att kunna analysera och 

kategorisera teman till resultatet. Vissa av de frågor vi ställde i intervjuerna var inte 

relevanta att ta med i resultatet. Både barn och pedagoger har fått fingerade namn i 

resultatet.  

 

5.6 Etiska överväganden  

Johansson (2003) menar att barn befinner sig i en underordnad ställning och har små 

möjligheter att hävda sin integritet gentemot forskare och vårdnadshavare som godkänt 

att barnen deltar i undersökningen. Som forskare är det av stor vikt att visa respekt 

genom att gå tillväga så att barnen inte upplever forskarens närvaro som påträngande, 

störande eller integritetskränkande. Då undersökningen krävde ett nära samspel med 

barnen blev det viktigt för oss att genomgående vara noga med det etiska 

förhållningssättet. Eftersom det kan vara svårt för barnen i den åldern att uttrycka sig 

med talspråk behövde vi vara extra observanta på barnens alla möjliga signaler via 

kroppsspråk, miner och gester. Våra etiska överväganden grundar sig i vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska principer (Hermerén, 2011). Informationskravet innebar att vi 

informerade berörda pedagoger vid respektive avdelning och vårdnadshavare om syftet 

med studien, samt att de pedagoger vi intervjuade fick informationen innan intervjun 

ägde rum. I informationen framgick även att barn, vårdnadshavare och pedagoger fick 

avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva ange något skäl. Samtyckeskravet 
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innebar att vårdnadshavare samtyckte till att deras barn skulle få vara med i studien och 

till de olika tillvägagångssätten för observationerna. Skriftligt samtycke inhämtades från 

vårdnadshavare (se bilaga 2). Inför intervjuerna med pedagogerna frågade vi om de 

samtyckte till att intervjun spelades in. Konfidentialitetskravet innebar att barnen och 

pedagogerna som deltog i studien avidentifierades. Förskolan, pedagogerna och barnens 

riktiga namn nämndes aldrig i anteckningar eller i färdig uppsats, allt för att säkerställa 

de medverkandes anonymitet. För att uppfylla dessa krav har vi under arbetets gång 

förvarat allt insamlat material för oss själva. Nyttjandekravet innebar att rektor, 

pedagoger och vårdnadshavare blev informerade om att det insamlande materialet i 

studien enbart kommer att användas i forskningssyfte. I enlighet med Vetenskapsrådets 

förslag frågade vi de involverade pedagogerna och vårdnadshavarna om de vill ta del av 

resultatet. 
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6 Resultat  

Den insamlade datan i denna studie har analyserats utifrån hermeneutiken, vilket 

innebar att vi tolkade den, i tolkningarna försökte vi förstå och närma oss barnens och 

pedagogernas perspektiv. Nedan delas de olika insamlingsmetoderna upp i två avsnitt. I 

det första avsnittet presenteras filmerna med musikaktiviteterna och i det andra avsnittet 

presenteras spaltobservationerna av barnens fria lek samt intervjuerna. I tabellen nedan 

visas vilka av barnen som vi valde att ta med i resultatet, de pedagoger vi intervjuade 

och vilken avdelning de tillhör.  

 

Barns fingerade namn Pedagogernas fingerade namn Avdelning 

Samuel       Minna                

Mattias       Jonas  

Simon        Sanna  

Teodor       Hilda  

Anton                            

Lisbeth  A Musikaktiviteter 

Arvid         Ida  

Maria         Tim 

Mia                Anette B Fri tillgång till 

instrumenten 

 

6.1 Musikaktiviteter  

I avsnittet kommer forskningsfrågan som handlar om musikaktiviteterna att besvaras. 

Kategorierna kommer att handla om samspel och gemenskap, intresse och delaktighet, 

lärande och erfarenheter och till sist iakttagande. Vi vill poängtera att tre av de nio 

utvalda barnen har varit med i alla aktiviteterna medan vissa har varit med två till tre 

gånger och att vi i aktivitet fyra och fem bjöd in två helt nya barn som inte hade varit 

med tidigare.   

 

6.1.1 Samspel och gemenskap kring instrumenten  

I den första aktiviteten som gick ut på att lära känna varandra bättre genom att bland 

annat göra namnsång (se bilaga 6) och rörelser till Kom och klappa med mig (se bilaga 

5), såg vi hur barnen visade på en känsla av gemenskap med varandra som grupp. 

Barnen härmade varandra genom att flytta bakåt i ringen vi satt i eller lägga sig ner, 

eller började dem dansa på samma sätt och så vidare. I samspelet mellan barnen såg vi 

hur de ville interagera med varandra, ett exempel är när vi sjöng om att dansa med en 
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kompis och ett barn bjöd in sin kamrat till dans redan i första aktiviteten. De inspirerade 

även varandra till att vara med i rörelserna när de tittade på varandra och hängde med i 

det vi visade. Ibland tittade de på varandra och klappade om de såg att kompisen 

klappade. Vid några tillfällen tog ett barn initiativ till att applådera efter vi sjungit klart 

och fick de andra att göra likadant. Vi såg även hur barnen visade på en känsla av 

gemenskap med varandra som grupp och hur de samspelade med varandra.  

 

Miranda tog fram ägget och Samuel började spela. Han undersökte instrumentet och 

spelade lite om vartannat samtidigt som Minna gjorde rörelser till hans spel. 

 

Vi såg en naturlig interaktion mellan barnen där de vuxna inte hade någon påverkan. 

Barnen visade även att de kunde vara egocentriska och måna om att själva få spela och 

tog instrumenten från varandra och inte heller lyssnade på när de andra spelade, då fick 

vi uppmana dem att ta hänsyn till kamraterna. I andra situationer var de måna om att 

skicka vidare instrumentet till kamraterna bredvid och lyssna på varandra. Nedan följer 

en situation där barnen visade hänsyn till varandra.  

 

När Jonas fick virveltrumman av fåret Miranda spelade han väldigt högt och Simon 

och Mattias höll för öronen. En av oss visade Jonas att man kan spela tystare och sa 

att man får vara försiktig med trumman för den kan gå sönder. När Jonas spelade 

försiktigt höll Mattias fortfarande för öronen och Jonas sa till honom -nu de inte 

låter.  

 

Jonas förstod inte till en början att han spelade för högt och att det besvärade hans 

kamrater. Efter att en av oss hade visat honom att det går att spela tystare på 

virveltrumman gjorde han Mattias uppmärksam på att det inte längre var besvärligt. 

Situationen visade att barnen ville eftersträva ett fungerande samspel och var måna om 

att respektera varandra. 

 

6.1.2 Barnens visade intresse och delaktighet i musikaktiviteterna 

När vi sjöng med barnen i aktiviteterna visade dem stort intresse genom att vilja ta om 

det vi sjungit flera gånger. De hade fokuserade blickar och satt riktade mot oss den 

största delen av tiden vi hade med dem i alla sex aktiviteterna. Barnen var delaktiga 

eller försökte vara det i klappandet av namnen och i rörelserna till Kom och klappa med 

mig (se bilaga 5). Vi såg vidare att vissa barn tappade intresset i andra aktiviteten av att 
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klappa namnsången och gick iväg och fick då någon eller några att göra likadant medan 

andra då satt kvar och hade kvar uppmärksamheten på oss. Om de gick iväg och började 

plocka med något annat tolkade vi det som att de för stunden hade tappat intresset. En 

annan tolkning skulle kunna vara att barnen behövde vila från alla nya intryck, vilket 

särskilt skulle kunna vara fallet då barnen gick ifrån och iakttog oss på håll, som för att 

vila i sitt deltagande. Vissa barn visade större intresse än andra barn och var mer 

entusiastiska vad gäller att sjunga och klappa med oss, medan andra var mer osäkra eller 

iakttagande och inte kom igång med rörelserna. Barnen kan ha varit osäkra på hur de 

skulle göra de olika momenten då vi såg att de tittade på oss lite frågande ibland som 

om de undrade om de gjorde rätt. Osäkerheten skulle också kunnat bero på att de inte 

riktigt visste om de ville vara med i aktiviteterna eller ej. Det var svårt att avgöra vad 

Mattias protesterande betydde när han inte ville att vi skulle klappa eller sjunga hans 

namn samt att Mattias oftast ville ha en napp och snutte under aktiviteten. Det 

sistnämnda skulle kunna bero på att han inte kände sig tillräckligt trygg, men trots det 

var han med och visade intresse för aktiviteterna både genom att iaktta och delta. Sedan 

visade vissa att de hade svårare att bibehålla uppmärksamheten och gick iväg lite då och 

då, men visade ändå stort intresse. Om barnen för stunden tappade intresset för det vi 

gjorde vann vi med hjälp av fåret Miranda oftast tillbaka deras intresse. De visade redan 

från första aktiviteten ett intresse för fåret genom att hälsa, krama och pussa på fåret när 

hon dök upp och dem sa hejdå när fåret gick. Fåret Miranda har även hjälpt oss att fånga 

barnens intresse för att klappa och att undersöka instrumenten och att visa varandra 

hänsyn och lyssna. Genom att vi frågade barnen vilket instrument de trodde fanns i 

säcken som fåret Miranda haft med sig kunde vi skapa förväntningar och nyfikenhet hos 

barnen. 

 

6.1.3 Barnens erfarenheter och lärande i musikaktiviteterna 

Vi såg i aktiviteterna att vissa barn hade erfarenhet sen tidigare av att klappa sitt namn 

och att de tidigare har klappat händerna till någon sång eller ramsa eftersom de redan 

från början var med och klappade. Andra barn var mer iakttagande och avvaktande med 

att klappa. Från och med aktivitet tre när vi bland annat sjöng namnsången, klappade 

barnens namn och sjöng och gjorde rörelserna till Kom och klappa med mig (se bilaga 

5), tog de mer initiativ till att klappa och säga varandras och sina egna namn och ville 

visa att de kunde. I de senare aktiviteterna fick vi även se att de kunde klappa i takt till 

namnen, även de namn som har tre stavelser samt att de ibland kom in i takten när de 
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spelade tillsammans eller då de fick spela sina namn. Det finns även exempel på när 

Simon och Jonas spelade jämna och hårda slag på virveltrumman till skillnad från i 

början då de spelade oregelbundet och lite hur som helst. I sången Kom och klappa med 

mig tyckte barnen generellt i grupperna att trumman var roligast att göra rörelse till och 

att dansa. De hade svårare för rörelsen att spela på gitarren, detta kunde bero på bristen 

på erfarenhet av att spela gitarr, eller se någon spela gitarr. Vissa barn visade att de har 

erfarenheter av instrumenten sedan tidigare. Ett exempel är när Jonas i aktivitet två 

ropar -Trumma!, när Miranda tog fram den ur säcken och han började slå på den. Han 

var även mån om att hjälpa och vilja lära sin kamrat som inte gjorde som vi visade på 

virveltrumman innan. Nedan följer ett utdrag ur fältanteckningarna som visar på det. 

 

Sanna spelade inte och verkade ha svårt att greppa om pinnen för att kunna slå och 

rörde runt med den på virveltrumman istället. -Du målar, så här sa Jonas och slog till 

med handen på trumman. 

 

Det tyder på hans vilja att visa vad han kan och hans särskilda intresse för 

virveltrumman. I aktivitet fyra, när de fick spela fritt på virveltrumman och med 

rytmäggen (se bilaga 1), upprepade det sig då han sa att Sanna inte kan spela och 

hävdade igen att hon målar och visade därför genom att trumma i mattan hur hon borde 

spela på den, även Simon visade på samma sätt som Jonas. I aktiviteterna kanske barnen 

lättare fick inspiration till att lära med och av varandra, deras lärandeprocess blev även 

tydlig när aktiviteterna gjordes regelbundet. Barnen hittade egna sätt att spela på 

instrumenten även om vi visade hur de kunde göra, det visade sig när Paula la 

handtrumman i knät för att lättare kunna spela på den. Handtrumman verkade vara för 

stor och klumpig för henne att hantera. Bongotrumman verkade de inte heller vara så 

vana vid och en del satt och undersökte trumman genom att vända och vrida på den. 

Samma sak skedde i aktivitet två när rytmäggen togs fram. Barnen undersökte 

rytmägget först utan att spela på det, Jonas stoppade det även i munnen. När en av oss 

visade hur man spelade med ägget gjorde de likadant innan ägget skickades vidare till 

kompisen bredvid. I aktivitet fyra blev barnen ivriga när de kände igen ljudet av 

rytmäggen. 

 

Miranda skramlade med säcken och sa -ska vi se vad jag har mer i säcken. Jonas 

ropade då -äggen och de andra barnen tittade intresserat medan Miranda tog upp ett 
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rytmägg ur säcken. Simon sträckte ut ena handen och sa -jag vill, och började spela 

när han fick det. 

 

Citatet ovan visar att de fått erfarenheter av instrumenten och kunskap om hur de ska 

hantera instrumentet och därmed kan även intresset för det ha ökat. Ett annat instrument 

som barnen visade intresse för var xylofonen. Teodor och Hilda försökte säga 

xylofonens namn när fåret Miranda frågade dem vad instrumentet hette, vilket vi 

tolkade som att de hade erfarenhet av instrumentets namn sedan tidigare. De verkade 

däremot inte ha så mycket erfarenhet av att spela på instrumentet då de spelade 

utforskande på det. I aktiviteterna längre fram sa Simon och Anton xylofon när fåret 

frågade, förmodligen på grund av dem har hört fåret säga xylofon. Minna undersökte 

träxylofonen och fick pinnen att fastna mellan hålen, när hon testade den i metall 

missade hon xylofonen först men hittade sedan vart hon skulle spela. Efter att Minna 

fått guidning från fåret kunde vi vid senare tillfälle se en utveckling i att kunna spela. 

 

Barnen uttryckte ett stort intresse för avslutningsramsan (se bilaga 6). I början iakttog 

dem mest eftersom ramsan var ny för dem medan de i den sista aktiviteten kunde göra 

alla rörelser och följa med i ramsan. På vissa barn märktes det tydligt hur de i de senare 

aktiviteterna tog för sig mer till skillnad från första aktiviteterna då de var mer försiktiga 

och iakttagande. Barnen har generellt följt med bra på våra aktiviteter trots det faktum 

att vi la oss på för hög nivå ibland. Att vi la oss på en för hög nivå visade sig särskilt i 

aktivitet fyra, fem och sex, (se bilaga 1), då barnen hade svårt att förstå vad vi menade 

med att de skulle spela sina namn på instrumenten, spela i takt till Kom och klappa med 

mig och även då vi i sista aktiviteten introducerade spelande i olika tempon. Barnen 

uppfattade våra instruktioner av att spela snabbt och sakta som att spela ljudstarkt och 

tyst. 

 

6.1.4 Barns iakttagande i musikaktiviteterna   

När vi sjöng namnsången med barnen sjöng de inte med, men deltog ändå genom att 

iaktta och första gången vi gjorde den ville de ta om den flera gånger. När barnen iakttar 

kan det därför betyda att dem är delaktiga fast dem inte fysiskt gör rörelserna eller 

sjunger med. De studerade mycket under hela aktiviteterna, ibland gick vissa ifrån och 

studerade på håll för att sedan komma tillbaka och vara med i ringen igen och vid senare 

tillfälle även delta. Vissa barn sa bestämt nej till att deras namn skulle klappas eller till 

att spela på instrumenten men var ändå med och tittade på. Vissa barn visade intresse 
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för instrumenten trots att de till en början varit iakttagande. Ett tydligt exempel på det 

var när Teodor blev erbjuden att spela på xylofonen. 

 

Teodor blev erbjuden att spela på både handtrumman och xylofonen men skakade på 

huvudet. Vi lät xylofonen ligga vid hans sida och han betraktade istället hur hans 

kamrater spelade. När ett barn försökte ta instrumentet som låg bredvid honom 

protesterade han och sa -näe min. 

 

Teodor tittade på vad hans kamrater gjorde och visade tydligt att han inte ville att de 

andra skulle spela på xylofonen. Vi tolkade det som att han ville se hur de andra spelade 

på sina instrument först innan han själv kunde känna sig redo att spela på xylofonen. 

Efter att vi avslutade musikaktiviteten ville han stanna kvar tillsammans med en kamrat 

och spela på instrumenten, för att han då fick spela på sina egna villkor. 

 

6.2 Sammanfattning av övergripande resultat 

Nedan har vi i punktform belyst de mest framträdande resultaten i musikaktiviteterna.  

 

 Barnen hade ett övergripande intresse för instrumenten, sången och rörelserna i 

våra aktiviteter även om deltagandet många gånger innebar ett iakttagande.  

 

 De visade även ett stort intresse av fåret Miranda som lockade barnen till att 

undersöka instrumenten.  

 

 Barnen samspelade och sökte en känsla av gemenskap genom att härma 

varandra både i rörelser som hade med aktiviteten att göra men tog även egna 

initiativ till rörelser som låg utanför den planerade aktiviteten.  

 

 Vad det gällde lärandet visade vissa barn  på att de fick en större förståelse för 

instrumenten i de senare aktiviteterna, vad instrumentet hette, hur det lät, hur det 

kändes, hur man använde det och att man kunde spela på olika sätt.  

 

 Vissa hade erfarenheter av virveltrumman och klappa namn sedan tidigare. I de 

senare aktiviteterna började barnen slå i jämnare takt på virveltrumman och 

xylofonen. 
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6.3 Barnens fria lek och samtal med pedagoger 

Avsnittet belyser forskningsfrågorna som handlar om, den fria tillgången till 

instrumenten i barnens fria lek och hur pedagogerna möjliggör barnens musiska lärande. 

På avdelning B där observationer gjordes av barns interaktioner med instrumenten i den 

fria leken, var det totalt 15 barn och tre pedagoger. Instrumenten var placerade på tre 

olika ställen på avdelningen under undersökningsperioden. Nedan redovisas även de tre 

intervjuerna inom de olika kategorierna, samspel och gemenskap, intresse och 

delaktighet, lärande och erfarenheter och till sist iakttagande. 

 

6.3.1 Samspel och gemenskap kring instrumenten 

Instrumenten visade sig bli något att samlas kring då de flesta situationer utspelade sig 

med fler än ett barn i taget. Om det var ett barn som ville spela med instrumenten fick 

det ofta med sig andra barn att delta. Även om det fanns fler trummor att välja på 

spelade dem på samma trumma. När de spelade tillsammans var det särskilt två barn 

som var måna om att hjälpa och ville lära kamrater hur spelandet på virveltrumman går 

till och att en trumpinne behövs. Trumpinnen användes till en början för att spela på 

trummorna för att vid senare tillfällen mer användas till annat i leken. Ett tydligt 

exempel på samspel är när Arvid och Ida lekte med trumpinnen. 

 

-Jag fick en fisk, sa Arvid. Barnet använde trumpinnen som ett fiskespö. Ida 

uppmärksammade leken och ville gärna vara med, därför tog hon en annan 

trumpinne och fiskade. -Jag fick en fisk, jag fick en lång fisk. En stor fisk, sa Ida. 

 

Det finns även andra exempel på sådana här situationer då instrumenten associerades till 

olika artefakter så som väskor och gräsklippare. När dem i sin lek utforskade 

instrumentets olika funktioner tolkade vi det som att det var ett sätt för dem att försöka 

förstå sig på instrumentet. Situationer uppkom då samspel fungerade mindre bra och 

pedagogen var tvungen att styra upp turtagningen mellan barnen. Vid ett flertal tillfällen 

togs instrumenten bort för att det blev för högljutt och rörigt. En del barn höll för öronen 

när kamraterna spelade och höll med om att det blev för högljutt. Därför visade 

pedagogerna på hur det kunde låta annorlunda genom att de spelade på olika sätt. 

Annars samspelade inte barn och pedagoger så ofta i den fria tillgången till 

instrumenten. En samspelssituation var när pedagogen, Mia, visade intresse för barnens 

spelande genom att fråga om de skulle sjunga något som de kunde spela tillsammans, 

barnen fick då uppmuntran av pedagogen att de spelade fint och bra. Mia fick 
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intervjufrågan om det fanns något speciellt sätt hon skulle vilja använda instrumenten 

på med barnen och förklarade då att hon tycker man kan ha fyra olika instrument och 

dubbelt så många barn så att de kan turas om. De barn som spelar hamnar i fokus och 

får feedback från de andra, det blir träning på att ge och ta. Pedagogen var mån om att 

gynna barnens samspel i både spontana och planerade aktiviteter. 

 

6.3.2 Barnens visade intresse för instrumenten i den fria leken 

Under den första veckan i den fria tillgången till instrumenten var de placerade i 

avdelningens lekhall i en låda. Den av oss som gjorde spaltobservationerna kunde då se 

ett mindre användande av instrumenten, vilket berodde på att barnen vistades mindre i 

den miljön. När de flyttades in till avdelningens centrum visade barnen ett intresse för 

instrumenten så gott som dagligen. Barnen gick ofta runt med rytmäggen och spelade. 

Många barn visade även ett stort intresse för virveltrumman och trumpinnen som var 

mer attraktiv än bongotrumman och handtrumman, vilket kan bero på att de har mer 

erfarenhet av virveltrumman sedan tidigare. De uttryckte även flera gånger att det var 

roligt att spela med instrumenten. Barnen visade också intresse för instrumenten då de 

ofta satt i soffan tillsammans och spelade på rytmäggen eller trummorna och samtidigt 

spontant började sjunga medan de spelade. I övrigt visade barnen på stor delaktighet i 

andra musiksammanhang som exempelvis sång i sångsamlingar, när pedagogen tog 

fram gitarren, musik från surfplattan och sång i den fria leken. 

 

Vid frukostbordet sa Arvid -vi har ingen musik på och Anette svarade -nej, det har 

vi inte, vill du att vi sätter på lite musik? -Ja svarade då Arvid. 

 

Det hörde till vanligheterna att de lyssnade på musik vid de olika måltiderna och vilan. 

Pedagogerna på avdelningarna A och B använde surfplattan frekvent för att spela musik 

för barnen. När vi diskuterade pedagogernas intresse för att använda instrument och 

musik med barnen sa Lisbeth att surfplattan fångar barnens intresse eftersom det finns 

mycket att hämta både från Youtube och Spotify. Lisbeth anser vidare att det inte ställer 

några höga krav att ha instrumentalspel med barnen eftersom det får låta hur som helst 

men att de ytterst sällan använder instrumenten. I motsats till Lisbeths funderingar 

tycker inte Anette att det är så enkelt alla gånger, det är en konst att få med sig och 

entusiasmera barnen och troligen är det en orsak till varför de sällan spelar med barnen. 

Anette gillar musik och tycker instrumentalspel är bra för barnen men att det lätt kan bli 

stökigt. Mia tycker som Anette att det är svårt och beskriver det som följer nedan. 
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Det krävs mycket fokus för mig för annars blir det, jag kan tycka att det blir liksom 

för spontant, jag fixar nog inte det och liksom det är det som är glädjen hos barnen. 

Jag kan tycka att det är svårt och man vet aldrig vad som ska hända och jag vill ha 

lite mer när jag vet ungefär hur det ska bli. Det har man ingen aning om när man tar 

fram musiklådan. 

 

Mia sa att hon tycker om musik och vi tolkade det som att hon vill ha musik med barnen 

för att hon ser deras musikglädje men att det hon beskriver ovan hindrar henne. Hon 

säger att det blir för spontant, det tolkade vi som att hon blir osäker i sådana situationer 

och föredrar mer styrda aktiviteter. Hennes intresse för att spela instrument fanns när 

hon var liten då hon spelade blockflöjt, tvärflöjt och orgel men avtog när det blev för 

mycket instrumentalspel och nu spelar hon inget alls men sjunger däremot. Anette 

sjunger med sina barn och vänner, hon spelar även gitarr, lite blockflöjt och har en 

önskan om att kunna spela piano. Lisbeth har inget intresse alls för att spela instrument 

på fritiden och sätter endast på radion ibland. Det vi kunnat se är att de pedagoger som 

har intresse för att spela instrument på fritiden även visat intresse för att ha 

instrumentalspel med barnen på förskolan. 

 

6.3.3 Barnens erfarenheter och lärande i den fria leken 

Flera barn hade sedan tidigare erfarenhet av instrument vilket visade sig när de kunde 

berätta och visa för sina kamrater och pedagoger vad instrumenten heter och hur de 

kunde spela på dem. Ett tydligt exempel från tidigare erfarenheter var när Ida fick syn 

på en xylofon och utbrast -åh en xylofon! För andra barn var instrumenten en ny 

erfarenhet och de spelade utforskande på dem. Maria utforskade xylofonen genom att ta 

bort metallbrickan på de olika tonblocken för att sedan antingen be om hjälp eller själv 

sätta tillbaka dem upprepade gånger och däremellan spela på den. När barnen spelade 

enskilt kunde de spela och utforska instrumenten samt slå med trumpinnen på olika sätt, 

gå ifrån och titta på vad deras kamrater gjorde för att sedan gå tillbaka till instrumenten 

och spela igen. Vi tolkade det som att barnen var på väg att skaffa sig kunskaper om hur 

instrumenten ska användas genom att dels iaktta och dels delta. 

 

Pedagogerna visade sig sällan delta i barnens eget utforskande av instrumenten men 

möjliggjorde barnens lärande i samlingar och genom spontana initiativ som skedde flera 

gånger i veckan. I intervjufrågan om att möjliggöra barns utveckling i instrumentalspel 
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och musik svarade Mia att de använder gitarren mycket ihop med barnen och att de får 

testa att spela lite medan pedagogen tar ackorden. Mia menar vidare att de 

spontansjunger mycket och följer barnens intresse men att de då inte har 

musikinstrumenten framme. Lisbeth menar på att sången är i fokus för barnens musiska 

lärande och att det beror på vad som sjungs. Genom att räkna takten kan vi få in lärande 

i matematik och språket gynnas i det stora hela säger Lisbeth. Anette tycker att musik 

gynnar alla och hade önskat att de oftare tog fram musikinstrumenten. Hon menar även 

att det hade varit roligare och blivit mer musik om kollegorna hade varit lika 

intresserade. Nu blir det att hon spelar på gitarren, tar fram några maracas ibland och 

sjunger varje dag med barnen. Anette tycker att instrumenten borde finnas mer 

tillgängliga på avdelning B för att lättare kunna användas med barnen. 

 

Så de borde finnas lite mer tillgängliga, jag kanske skulle ha en xylofon framme 

faktiskt, för det är som att spela lite lätt piano det kan man ju. Det kanske jag kan ha 

som projekt att ha en xylofon framme på diskbänken att ta fram [...]. 

 

Vi tolkade det som att hon menar tillgängligheten för pedagogerna att använda 

instrumenten. Hon verkar vilja lära ut instrumentalspel till barnen och ha kontroll över 

när det ska spelas på instrumenten, vilket är motsatsen till det lärande som kan ske 

spontant i den fria leken med instrumenten. Till exempel att de får utforska själva eller 

tillsammans och lära av varandra. 

 

6.3.4 Barns iakttagande i den fria leken  

Ibland iakttog vissa barn på håll vad deras kamrater gjorde med instrumenten. Ett av de 

iakttagande barnen, Tim, stod en bit bort och tittade intresserat på kamraternas spelande 

men försökte sällan själv spela. Barn som iakttar har vi tidigare stött på i de inspelade 

aktiviteterna och det kan bero på olika saker men vi tolkar detta som ett stadie i deras 

lärprocess, en form av utforskande. En del behöver mer tid att ta in sin omgivning, vad 

andra runt omkring gör för att skaffa sig erfarenheter innan de vågar prova själva. 

Pedagogerna har vid något tillfälle frågat ett barn som studerat kamraterna om hen inte 

vill vara med de andra och spela men utan att kunna påverka. Vi undersökte genom 

intervjuerna om pedagogerna sett barnens intresse för instrumenten eller musik i övrigt. 

Lisbeth som arbetar på avdelning A, där aktiviteterna har genomförts, säger först att hon 

inte sett något intresse och syftar till att barnen nyligen är fyllda två år. Efter ett tag kom 

hon på att barnen har bankat och slagit två plastskålar mot varandra som ju kan ses som 
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att spela. Mia på avdelning B menar att barnen sjunger mycket, till och med de barn 

som inte kan prata så mycket och berättar om ett barn som sjöng Sjörövarfabbe för 

henne fast de sällan sjungit den sången. Det är generellt mycket spontansång bland 

barnen. Hennes kollega Anette har även hon sett att de lär sig texter och sjunger mycket. 

Vad det gäller intresse för instrument har Anette bland annat reflekterat med barnen 

över vad föräldrarna sagt till henne att de gör hemma och berättar det som följer. 

 

[...] barnen sitter hemma och låtsas spela gitarr i luften eller lånar föräldrars gitarrer 

och så kan de då säga att de spelar som Anette gör på förskolan [...]. 

 

Här kan vi se hur barnens studerande av de vuxna inspirerar dem att härma, vilket kan 

föda ett intresse och i sin tur gynna deras lärande. 

 

6.4 Sammanfattning av övergripande resultat 

Nedan har vi i punktform belyst de mest framträdande resultaten i den fria tillgången till 

instrumenten i barnens fria lek och pedagogernas intervjusvar.  

 

 Barnen visade ett stort intresse för instrumenten så gott som dagligen och 

särskilt attraktiva var virveltrumman, trumpinnen och rytmäggen.  

 

 Barnen använde instrumenten på andra sätt än att spela på, till exempel då 

instrumenten associerades till olika artefakter. 

 

 Vissa barn iakttog på håll vad deras kamrater gjorde med instrumenten och 

pendlade mellan att iaktta och att delta.  

 

 Barnen var måna om att hjälpa och lära varandra hur man spelar på 

instrumenten, vilket också visade på att vissa barn har erfarenhet sedan 

tidigare.   

 

 Pedagogernas intervjusvar visade att de skulle vilja använda instrumenten mer 

med barnen men känner sig osäkra på hur de skulle gå tillväga.  
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 Två av tre pedagoger har ett musikintresse på fritiden vilket kan påverka hur de 

lägger märke till barnens intresse för instrumenten.  

 

 Deras osäkerhet på sin egen förmåga att använda musikinstrumenten hindrar 

deras handlingskraft att faktiskt använda dessa i verksamheten. 
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7 Diskussion 

Nedan följer en diskussion av vad som framkommit i resultatet av musikaktiviteterna, 

den fria tillgången till instrumenten och intervjuerna med de tre pedagogerna, samt vilka 

konsekvenser de kan få för den pedagogiska yrkesprofessionen. Vidare kommer 

metodkritiskt avsnitt och förslag på tidigare forskning presenteras.  

 

7.1 Skillnader och likheter mellan barnens reaktion på instrumenten och 

vad som visar sig intressant i musikaktiviteterna respektive den fria leken 

I den fria leken visade barnen nästan dagligen ett intresse för instrumenten, där förekom 

spelandet med rytmäggen mest frekvent men även virveltrumman var av stort intresse. 

Intresset för instrumenten har även varit stort i aktiviteterna, barnen har undersökt dem 

noga och utforskat olika sätt att spela på. I musikativiteterna visades störst intresse för 

trummorna och xylofonen, virveltrumman var mer intressant än bongo- och 

handtrumman, samt att vissa barn redan hade erfarenheter av detta instrument sedan 

tidigare. Bjørkvold (2009) poängterar att trumman är ett bra instrument att börja med 

för de yngsta barnen och vidare poängteras vikten av att anpassa sig efter vad barnen är 

mogna för. Konsekvenserna kan annars bli att barnen förknippar musik och 

instrumentalspel med något svårt och kravfyllt. För att bibehålla barnens intresse för 

instrumenten behöver barnen få börja med något de behärskar för att sedan utveckla 

utmaningarna. Även lekfullhet och ett fantasifullt skapande är viktiga ingredienser för 

att fånga barnens intresse. I resultatet ser vi hur fåret Miranda i musikaktiviteterna har 

lyckats fånga tillbaka barnens intresse när de sprungit iväg och börjat pyssla med annat. 

Den första reflektionen av att barnen sprang iväg och betraktade oss på håll var tron om 

att de visade ointresse men efter bearbetningen av materialet kunde det tolkas som ett 

iakttagande lärande eller barnets paus från alla nya intryck. Om pedagogen ser det som 

att barnet har ett ointresse och tvingar barnet tillbaka kan det få negativa konsekvenser 

för dennes lärande eftersom det varken blir meningsfullt eller lustfyllt. Resultatet visade 

att barnen verkade ha ett behov av att iaktta i både musikaktiviteterna och i den fria 

leken. Att ha kunskap om barnens personliga uttryck menar Still (2011) gynnar deras 

möjligheter till utveckling och lärande.      
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7.2 Skillnader och likheter mellan barnens lärande i musikaktiviteterna 

respektive den fria leken 

I både musikaktviteterna och i den fria leken iakttog och lärde barnen av varandra när 

de spelade och sjöng tillsammans och deras samspel blev en del av lärandet. I 

musiaktiviterna skapades ytterligare möjligheter för barnen att lära sig om instrumenten 

och den sociala kontexten genom att de iakttog och härmade oss. Barnen tog egna 

initiativ till att lära varandra både i musikaktiviteterna och i den fria leken genom att de 

visade så här kan du spela. Antal Lundström (1996) menar att i en musikalisk miljö 

utvecklar barnen sitt etiska och solidariska förhållningssätt, att musicera tillsammans 

innebär att ingå i en social gemenskap och utveckla sin sociala kompetens. Med 

musikativiteterna kan man föra samman och stärka barngruppen, barnen kan bli mer 

trygga och öppna med varandra, men då får det inte finnas något rätt eller fel i barnens 

sätt att uttrycka sig med instrument och sång.  

En skillnad var att barnen i de senare musikaktiviteterna spelade mer med jämna slag på 

exempelvis virveltrumman samt i takt med varandra till skillnad från den fria leken då 

de spelade lite hur som helst på instrumenten. I den fria leken såg vi att barnen använde 

instrumenten på andra sätt än att spela på, till exempel då instrumenten associerades till 

olika artefakter eller xylofonen som plockades isär, medan de i aktiviteterna fick 

möjlighet att se och prova olika sätt att spela på instrumenten. Vestad (2015) menar att 

musiken i leken kan fylla olika funktioner och förskolan kan ge nya referenser och 

inspirera barnen till musik de inte har hört och lekar de inte har lekt. Musikaktiviteterna 

kan ge barnen en ny mening med instrumenten och inspiration att hitta egna sätt att 

spela på. De styrda aktiviteterna kan bidra till ett lärande och att vidareutveckla intresset 

för ett instrument som de inte har någon tidigare erfarenhet av. Både musikaktiviteterna 

och instrumenten i den fria leken har fördelar för barnens musiska lärande och kan 

komplettera varandra. Enligt Bjørkvold (2009) kan en mångfald av musiska upplevelser 

under barnens första år berika barnens förmåga att beröras och uttrycka sig, samt att 

barns musikspråkliga kompetens kan ge ett rikt och mer skapande vuxenliv. 

7.3 Pedagogernas ansvar att möjliggöra barnens musiska lärande  

I intervjuerna framkom att de tre pedagogerna sällan deltar i barnens egna utforskande 

av instrumenten utan de möjliggör barnens lärande främst genom att sjunga med barnen, 

både spontant och i samlingar. En av pedagogerna tar även fram gitarren ibland och 
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spelar till. De önskade att de använde instrumenten mer med barnen men känner 

osäkerhet kring det och tycker det är svårt att genomföra. Bjørkvold (2009) menar att 

pedagogerna kan bidra till att minska barns osäkerhet eller rädsla att spela ett instrument 

genom att vara trygga musiska förebilder och visa tillit till barnens förmåga. En 

konsekvens av att pedagogerna känner sig hämmade när det gäller att använda 

instrumenten är att barnen inte får erfarenheter av instrument eller av att skapa egen 

musik med dem. Instrumenten i musikaktiviteterna och i den fria leken har bidragit till 

goda samspelssituationer och glädje hos barnen. Som pedagog behöver du inte ha 

mycket förkunskaper för att använda instrument i musiksamlingar med de yngsta barnen 

utan kan fungera som barnens medupptäckare.  

Pedagogerna använder ofta surfplattan för att spela musik från både Youtube och 

Spotify för att spela sådant som barnen vill lyssna på, den används för att skapa en viss 

stämning vid matsituationer och vilostunder. Sundin (2007) hävdar att pedagoger bör 

vara medvetna om hur förändringar i samhället påverkar barns villkor att skapa musik. 

Det kan generera bättre genomtänkta val och att pedagoger strävar efter att skapa balans 

mellan styrda aktiviteter och barns möjlighet att skapa fritt (a.a). Meningen med 

användandet av surfplattan och om det gynnar barnen blir avhängigt av att en didaktisk 

plan finns, samt om barns tankar och reflektioner om vad de ser och lyssnar på tas 

tillvara. Här möts barnens tidigare erfarenheter av musik med vad förskolan kan erbjuda 

och ta tillvara på och en egen kultur på förskolan bildas. Eftersom det finns en osäkerhet 

kring användandet av instrumenten som verkar hämmande kan surfplattan vara en 

ingång, genom att använda videoklipp eller appar som inspirerar till instrumentalspel på 

olika sätt. På så sätt kan videoklipp eller appar introducera instrumenten och visa på hur 

man kan spela och kan därför användas som ett komplement. Pedagogerna försöker 

gynna barnens musikintresse samtidigt som deras eget intresse ändå i det stora hela styr 

vad de väljer att göra tillsammans med barnen. 

 

7.4 Metodkritiskt avsnitt  

Vi valde deltagande observation, spaltobservation och intervjuer för att få en djupare 

förståelse för hur barnens intresse och lärande kommer till uttryck i musikaktiviteterna 

och i den fria leken. Genom att använda de olika undersökningsverktygen fick vi olika 

perspektiv som ökade vår förståelse för det valda ämnet och för de inblandade barnen 

och pedagogerna. Möjligtvis hade vi fått ett annat resultat om vi inte hade varit 
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deltagande i aktiviteterna utan hade filmat pedagogernas planerade sångsamlingar, då 

deltagandet medförde svårigheter att vara objektiv. Vi hade inte kunnat undersöka det 

som intresserade oss eftersom det var en stor brist på instrumentaktiviteter. Hade vi 

däremot observerat pedagogernas aktiviteter hade kanske barnen agerat annorlunda i 

och med att de känner sig mer trygga med dem och kanske deltagit ännu mer. Från 

början diskuterades att en pedagog från den aktuella avdelningen skulle vara med för att 

fungera som ett stöd och en trygghet för barnen, för att lättare få med barnen i 

aktiviteterna. Hade en pedagog varit med hade inte en av oss behövt agera fåret 

Mirandas klappande och samtidigt filma, eftersom fåret inte kunde klappa så att det 

hördes. Konsekvenserna av att filma samtidigt som att klappa var att greppet om 

surfplattan blev okontrollerbart och vissa filmsekvenser gick förlorade. Ibland kunde vi 

få hjälp med att filma men oftast var det för stor personalbrist. 

En påverkansfaktor som vi aldrig reflekterade över innan var vad som påverkade 

barnens intresse utanför förskolan. Barnens intresse kanske har influerats av de 

erfarenheter de har med sig hemifrån, då föräldrars och släktingars musikintresse kan ha 

inspirerat dem. Eftersom vi var fokuserade på hur pedagogernas intresse påverkade 

barnen, tänkte vi aldrig på att ta reda på detta. I vår undersökning och i våra tolkningar 

av den insamlade datan fanns det även fler påverkansfaktorer så som vår förförståelse 

för ämnet. Våra tidigare erfarenheter inom instrumentalspel och att ha musikaktiviteter i 

förskolan är knapphändiga. Det vi kan härleda till är främst de kunskaper vi skaffat oss i 

grundskolan och de vi tillägnat oss under vår nu pågående förskollärarutbildning, i 

kurser som Estetiska lärprocesser och Fördjupning i estetiska läroprocesser med 

inriktning mot musik, dans och rörelse. Pedagogiska erfarenheter har vi tillägnat oss 

från arbete på olika förskolor samt verksamhetsförlagd utbildning under utbildningen. 

Med tanke på detta la vi oss på en för hög nivå i de planerade aktiviteterna både för oss 

själva och barnen. Med hjälp av den pedagog som var med och filmade oss fick vi vid 

några tillfällen reflektera över att vissa delar i de senare aktiviteterna var för svåra för 

barnen att genomföra och förstå sig på. 

Om vi hade intervjuat alla pedagoger på båda avdelningarna vilket var sex stycken, hade 

vi kanske kunnat få fler nyanser i resultatet och en större variation. De intervjuer vi 

gjorde gav ändå en god förståelse för deras situation. På grund av att undersökningens 

tidsram var begränsad hade vi inte möjlighet att intervjua fler pedagoger och analysera 

alla våra intervjufrågor. Tidsbegränsningen gjorde även att vår första tanke om att se 
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barns utveckling blev för omfattande och fick istället ändras till lärande. Hade vi haft 

längre tid hade vi kunnat följa barnen och säkert fått se andra resultat samt kunnat 

återkoppla och utvärdera tillsammans med pedagogerna. 

 

7.5 Fortsatt forskning 

Önskan var att vi hade kunnat göra en etnografisk studie i sin helhet och distribuerat 

aktiviteterna över en längre tid för att kunna följa barnens utveckling. Efter 

undersökningens slut hade man efter en tid kunnat se om aktiviteterna hade inspirerat 

barn och pedagoger till vidare instrumentalspel. Vi hoppas därför att detta kan bidra till 

vidare longitudinella studier av andra forskare inom musik för de yngsta barnen på olika 

förskolor. Alternativt att använda studien som ett mindre utvecklingsprojekt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Tabell 

 

Aktivitet Innehåll 

Aktivitet 1  

Tisdag 11/10-16 

Lära-känna-aktivitet: 

Namnsång, klappa barnens namn, sång med rörelser, “Kom och 

klappa med mig”, avslutningsramsa.  

Aktivitet 2  

Onsdag 12/10-16 

Namnsång, klappa barnens namn, introduktion av instrumenten 

virvel-, bongo- och handtrumma och två rytmägg, 

avslutningsramsa. 

Aktivitet 3  

Torsdag 20/10-16 

Namnsång, klappa barnens namn, introduktion av instrumenten 

trä- och metallxylofon och klaves, sång med taktklapp “Kom och 

klappa med mig”, avslutningsramsa. 

Aktivitet 4  

Torsdag 27/10-16 

Namnsång, klappa barnens namn, fokus på instrumenten 

virveltrumma och två rytmägg, spela barnens namn, sång med 

taktklapp “Kom och klappa med mig” med instrumenten, 

avslutningsramsa.  

Aktivitet 5  

Tisdag 1/11-16 

Namnsång, klappa barnens namn, fokus på instrumenten hand- 

och bongotrumma och metallxylofon, spela barnens namn, spela 

takten i sången “Kom och klappa med mig” med instrumenten, 

avslutningsramsa.  

Aktivitet 6 

Torsdag 3/11-16  

Namnsång, klappa barnens namn, fokus på instrumenten hand- 

och bongotrumma och metallxylofon, en gång rörelser till “Kom 

och klappa med mig” och en gång spela till, testa om barnen kan 

följa med i tempoväxlingar med instrumenten, avslutningsramsa.  
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Bilaga 2 Informations- och samtyckesbrev till vårdnadshavare   

 

Hej! 

Vi heter Anna Engström och Hanna Eriksson. Vi läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet och skriver under hösten vårt 

examensarbete.  

Vårt examensarbete syftar till att undersöka om det blir någon skillnad på barns musiska 

intresse och utveckling i aktiviteter med instrument än att endast ge fri tillgång till 

instrument. För att kunna undersöka detta kommer vi vilja planera musikaktiviteter med 

era barn och få observera dem genom anteckningar och film. Filminspelning vill vi 

använda oss av för att lättare kunna analysera det barnen ger uttryck för.  

Musikaktiviteterna tar ca 20 minuter att göra och det kommer ske i två olika grupper om 

fem barn på förskolan. Musikaktiviteterna kommer att ske 1 gång i veckan och det är 

meningen att följa barnens intresse för vidare planering av successiva utmaningar i 

aktiviteterna. Det ska vara roligt och meningsfullt för barnen. 

Deltagandet är frivilligt och vårdnadshavare eller barn kan avbryta deltagandet när som 

helst. Barnets anonymitet kommer att värnas om, vilket innebär att förskolans eller 

barnens riktiga namn aldrig kommer nämnas i anteckningar eller färdig uppsats. Endast 

resultatet på musikaktiviteterna kommer att registreras. Inga enskilda resultat kommer 

att lämnas vidare till förskolepersonal eller vårdnadshavare. Den färdigställda uppsatsen 

kan man sen ta del av på DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Undersökningen 

kommer även att presenteras muntligt vid Linnéuniversitet, samt skriftligt i form av en 

uppsats. Filminspelning och anteckningar är tillgängliga enbart för oss.   

Om ni är intresserade av att låta ert barn delta, skulle vi uppskatta om ni fyller i 

samtyckesblanketten. Denna ska lämnas till förskolepersonalen så fort som möjligt.     

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar  

Anna Engström         Hanna Eriksson         Handledare: Eva Kjellander Hellqvist   

              

     Vänd sida 
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Fortsättning Bilaga 2  

Samtyckesblankett  

 

 Ja, jag samtycker till att mitt barn får delta i studien vilket inkluderar 

observation och filminspelning.  

 

______________________________________________________________________

Barnets namn 

______________________________________________________________________ 

Födelsedata (ÅÅMMDD) 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavare/-s underskrift 

______________________________________________________________________

Namnförtydligande 

______________________________________________________________________

Ort och datum  

 

 

Tack för er medverkan!  
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Bilaga 3 Spaltobservation 

 

Vad gör barnen? Vad säger barnen? Reflektion 
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Bilaga 4 Intervjufrågor  

 

 Vad har du för erfarenhet av att hålla i aktiviteter med instrumentalspel/musik 

sen tidigare med barn och i så fall vilka åldrar? 

 Vad tycker du om att ha instrumentalspel/musik med barnen? 

 Skulle ni vilja använda instrument mer med de yngsta barnen? 

- Om nej, varför?  

- Om ja, på vilket sätt och hur kan det gynna barnen? 

 Har du ett intresse överlag av instrumentalspel/musik på din fritid och hur ter det 

sig? 

 Hur tänker du kring vidareutbildning i musik och pedagogik? 

- Skulle chefen ge er möjlighet till vidareutbildning inom musik? 

 Hur möjliggör ni barnens utveckling inom musik? 

 Visar barnen något intresse för instrument och musik? 
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Bilaga 5 Kom och klappa med mig  

 

Text och musik: Kerstin Andeby 

 

Kom och klappa med mej! 

Kom och klappa med mej! 

Kom och klappa med, 

Kom och klappa med, 

Kom och klappa med mej! 

 

Över huve´t 

framför magen, 

bakom ryggen, 

kom och klappa med mej! 

 

Kom och spela med mej….. 

på gitarren, 

på trumman, 

på tamburinen, 

kom och klappa med mej! 

 

Kom och gunga med mej….. 

gunga framåt, 

gunga bakåt, 

åt sidan, 

kom och klappa med mej! 

 

Kom och dansa med mej….. 

dansa vackert, 

med en kompis, 

dansa tokigt, 

kom och klappa med mej! 

 

Kom och klappa med mej….. 
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Bilaga 6 Namnsång och avslutningsramsa   

 

Namnsång 

xxx är här och xxx är här 

Tänk vad roligt att xxx är här 

Och i vårt glada gäng har vi xxx här idag 

Tänkt vad roligt att xxx är här  

 

Regn och vind 

Regnet smattrar smatt, smatt, smatt (gör ljudet med fingrarna på golvet) 

Vinden viner shwiss, shwiss, shwiss (för händer och armar som trädgrenar) 

Men vad nu (stanna upp) 

Regnet slut (för ena handen bakom ena örat och lyssna) 

Vinden är slut (för andra handen bakom andra örat) 

Kom så springer vi ut (spring med fingrarna på golvet mot ringens mitt) 

 

En variant på ramsan regn och vind med instrumenten  

Trumman låter bom, bom, bom, (gör ljudet med händerna på golvet) 

Xylofonen låter pling, pling, pling (gör ljudet i luften med knyten näve) 

Men vad nu (stanna upp) 

Trumman tystnar, inget bom (för ena handen bakom ena örat och lyssna) 

Xylofonen tystnar, inget pling (för andra handen bakom andra örat) 

Kom så springer vi ut (spring med fingrarna på golvet mot ringens mitt) 

 

Ägget låter svish, svish, svish (gör rörelse som om vi spelar med ägget) 

Klaves låter klonk, klonk, klonk (låtsas ha två pinnar att slå mot varandra) 

Men vad nu (stanna upp) 

Ägget tystnar, inget svish (för ena handen bakom ena örat och lyssna) 

Klaves tystnar, inget klonk (för andra handen bakom andra örat) 

Kom så springer vi ut (spring med fingrarna på golvet mot ringens mitt) 

 
 
 

 
 

 


