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Sammanfattning  

 
Bakgrund 
I bakgrunden presenteras musicerande och fri lek utifrån tidigare forskning. Musicerandet 

handlar om ljud, rytm och rörelse och finns med oss redan innan vi föds. Det är ett sätt att 

kommunicera och en början att förstå omvärlden och bilda ett lärande. Den fria leken är en 

stor del i verksamheten på förskolan där barnen delvis själva skapar sina egna 

lärandesituationer. Genom musicerande skapas en mening i leken och lyfts till något lustfyllt. 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om på vilka olika sätt musicerandet gestaltas av 

förskolebarn i den fria lekens lärande. 

 

Metod 
Vi har med inspiration från en etnografisk metod observerat barn i åldern 3-6 år. Genom 

observationerna där vi fört löpande protokoll har vi kunnat få en helhetsbild av musicerande i 

barns fria lek i förskolan. 

 

Resultat 
I resultatet redogör vi för på vilka olika sätt barn musicerar i den fria leken. Musicerandet sker 

genom olika ljud, rörelser, redskap och imitation. Musicerandet är en stor del av den fria 

leken där lärandet ingår i olika situationer och miljöer. Barns lärande påverkas av miljöer och 

därför är det viktigt att pedagoger erbjuder en tillåtande miljö i förskolan.  
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Under vår verksamhetsförlagda utbildning i lärarutbildningen har vi observerat den fria leken 

i förskolan och sett att musik har varit en stor del i leken. Vi har däremot saknat uppmuntran 

från pedagoger att föra musiken vidare i leken. Därför vill vi nu undersöka fri lek och musik 

som något som stödjer barns lärande och kan föra den pedagogiska utvecklingen framåt i 

förskolan.  

 

I vår utbildning har vi fått kunskap om miljöns betydelse för lärande. Vi har fått en förståelse 

för att miljö påverkar barns lek. Vi kan därför tänka oss att fri lek främjar musicerandet och 

att musicerandet kan utveckla den fria leken. Därför har vi valt att undersöka på vilka olika 

sätt musicerandet gestaltas i den fria leken. Den fria leken är en stor del av verksamheten på 

en förskola och den största utvecklingen hos barn sker i den fria leken. Vi menar att musik 

kan ses som ett verktyg både i den pedagogiska verksamheten och i något som ligger naturligt 

i barns lek. Vi vill därför undersöka på vilka olika sätt barn använder musik i den fria leken 

och vilka redskap de använder sig av. Eftersom vi vill undersöka hur barn musicerar i den fria 

leken väljer vi att vända oss till en musikförskola. Vårt antagande är att det förekommer 

musik i större utsträckning på en profilerad musikförskola. Därför har vi valt att genomföra 

vår undersökning på en musikförskola. 

 

Med detta arbete vill vi få pedagoger att förstå hur de kan stimulera barns fria lek och lärande 

utifrån tillåtande miljöer. Genom att ta hänsyn till barns behov och intressen, stödja 

musicerandet i den fria leken så kan pedagoger utforma utvecklande och lärande miljöer i den 

fria leken. Alla barn är musikaliska, det gäller bara att uppmuntra dem!  

 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om på vilka olika sätt musicerandet gestaltas av 

förskolebarn i den fria lekens lärande. 

 

Frågeställningar: 

 På vilka olika sätt använder förskolebarn redskap i musicerandet? 

 På vilka olika sätt kan miljön stödja musicerandet? 
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Detta kapitel berör musicerande, fri lek och lärande samt barns miljö på förskolan utifrån vad 

forskning anger. Med fri lek menar vi den tiden där barnen själva styr över leken och med 

musicerandet menar vi alla typer av ljud som förekommer kring barn. Vi kommer använda oss 

av ordet redskap som beskriver de fysiska material som används i leken, allt från instrument 

till dockor och bilar.  

Musicerande och lärande  
Redan innan vi föds har musiken haft inverkan på oss. Ljud, rytm och rörelse är något som 

barnet i magen känner, hör och registrerar. Söderman och Riddersporre (2012) beskriver att 

ljud och rytm är en typ av kommunikation och ett sätt för modern och barnet att lära känna 

varandra redan före födseln. Dessa ljud och rytmer skapar en trygghetskänsla för barnet och 

även kunskap om världen utanför mammans mage. Söderman (2012) beskriver sedan hur 

detta fortsätter efter det att barnet fötts och lägger en grund för en egen musikkultur hos 

barnet. När barnen sedan kommer till förskolan är det inga musikaliska nykomlingar som 

pedagogerna möter, barnen har formats av musik sedan de var foster.  

 

Bjørkvold (2005) menar att alla barn föds med musiken inom sig som ett universellt 

modersmål och beskriver detta modermål så här: 
 

Musik, spontansång och skapande har stor betydelse när det gäller att skapa 

form och struktur i barns tillvaro. De musiska rötterna från spädbarnstiden 

ligger till grund för den fortsatta identitets- och medvetenhetsutvecklingen.  

 

                                                                                   (Bjørkvold, 2005, s.42) 

 

Genom musiken kan pedagoger skapa struktur i barns vardag. Musicerande är något som 

finns i barns identitetskapande och utvecklas under hela livstiden.   

 

Musicerande handlar inte enbart om att sjunga sånger eller spela instrument, det ligger 

betydligt djupare i barns värld. Hela kroppen, alla ljud, rörelser och toner skapar ett 

musicerande hos barn. Lek innehåller både ljud och rörelse, vilket historiskt sett även ordet 

lek innebär på flera språk som till exempel franskans ”jeu” som betyder spel och lek. Ljud och 

rörelser kan även ses i det musicerandet som finns i leken hos barn som till exempel 

spontansång. Spontansång skapar liv i leken, skapelse åt rörelser och attityd i rösten. Den är 

viktig för barnen eftersom spontansång är ett uttrycksmedel, vilket styrs av gemensamma 

system och koder. Barn använder spontansång när de leker för att till exempel uttrycka vad de 

gör för stunden. Det hörs på deras toner om de är arga, glada eller ledsna. Spontansång 

påverkas av kulturella regler i vårt samhälle, vilket barnen bland annat lär sig att uppfatta i 

leken. Talet och spontansången är lika i det avseende att det används för likadana syften. De 

används som en reaktion i ett speciellt tillstånd. Barn använder spontansång utan att vuxna 

uppmanar dem till det. Den är en naturlig del av leken. När de är i två-treårsåldern börjar 

barnen kommunicera via sången samtidigt som de börjar leka mer tillsammans. I treårsåldern 

börjar de improvisera i sången då barnen får inspiration utifrån leken. De kan till exempel 

använda sig av en känd melodi där de byter ut texten till något passande som sker i leken just 

då (Bjørkvold 2005).   

 

Young (2006) har observerat barn i den fria leken och kommit fram till tre grenar i barns 

musicerande, den första är när barn använder sin röst och sina ord i en mer klangfylld melodi. 

Detta kan beskrivas som sjungande och innehåller en rytm och upprepande betoningar som i 
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sin tur kan kopplas till den spontana sången i leken. Den andra beskriver hur barnet använder 

rösten i samspel med rörelser och låter ljuden leda sin kropp. Dessa rörelser kan vara dans och 

att barnet till exempel lyfter upp en hand i luften och samtidigt betonar det i sitt sätt att sjunga 

eller ljuda. Tredje grenen visar hur barn använder ljud för att förstärka en leksaks rörelse, det 

kan till exempel vara en bil som barn gör ett brummande ljud till för att visa att den är ute och 

åker. Alla dessa grenar kan också kopplas till spontansång, då barn utan att tänka på det 

använder rösten vid aktiviteterna. 

 

Barn har olika erfarenheter och musikbakgrunder med sig när de kommer till förskolan, 

menar Söderman och Riddersporre (2012) Författarna beskriver vidare att det kan ses som att 

barn socialiseras in i musiken från tre håll: föräldrarna, förskolan och medie- och 

populärkulturen. Barn tillämpar sedan dessa olika musikkulturer i den fria leken. Det är allt 

från sång och dans till förstärkande ljud i leken. Barns musicerande handlar också om 

identitetsskapande. Genom musiken får barn utlopp för känslor och tankar. De får möjlighet 

att förstärka en leksituation och samtidigt kommunicera med sin omvärld på ett sätt som följt 

med sedan födseln. Eftersom musik är ett universellt språk borde musik vara en demokratisk 

rättighet för alla barn på förskolan. Alla barn är musikaliska och använder någon form av 

musik när de kommunicerar med varandra. Barnen lär sig att samarbeta och uttrycka sina 

känslor som sedan ligger till grund för ett kommande vuxenliv. Utveckling och lärande kan 

sedan sammanfattas på så vis att det hela tiden sker i barnens vardag genom olika 

sammanhang. Barnen påverkas av miljön de vistas i och får utlopp för sina känslor och tankar 

i den fria leken (Söderman & Riddersporre 2012).   

Fri lek och lärande  
Barns lek är det centrala i detta kapitel men som pedagog är det viktigt att förstå att leken 

finns hos oss genom hela livet.  
 

Två pensionerade damer säger i en intervju i DN:s På stan att när de sitter på 

Kulturhusets terrass så låtsas vi att vi är i Paris. Varför i herrans namn gör de 

det? Jo, för att det är så härligt att leka! Då känns allt annorlunda. Då smakar 

kaffet franskrostat och till och med trafiken blir exotisk. Tänk vilken trafik det 

är här i Paris! 

    (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.6) 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver hur vuxna också leker, även om ordet lek inte används 

i samma utsträckning som när vi talar om barn. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) belyser hur viktigt det är att barn får 

möjlighet att leka och utveckla sin fantasi. Genom fantasin skapar barn egna världar där de 

själva har makten och de utvecklas på ett lustfyllt sätt. Den fria leken är barns sätt att ta till sig 

verkligheten och utforska den samt förstå och bearbeta händelser i sin vardag. Leken är som 

terapi för barnen där de lär sig skilja på fantasi och verklighet. Lek skapar mening genom 

språk, kropp och redskap som ger uttryck för erfarenheter. Förmågan att kunna förstå leken 

handlar om att uppfatta leksignaler, vilket Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver som 

grunden för att barn ska förstå att leken är på låtsas.  

 

Ekelund (2009) menar att den fria leken blir ett livslångt lärande där olika aspekter prövas i 

olika leksituationer. En aspekt kan till exempel vara när barn imiterar en inköpssituation i 

affären. Barn återupprepar en händelse som de är bekanta med och utvecklar det i leken till en 

lärande situation. De flesta barn ser och lär av varandra i leken, detta sätt att lära kallas 

imitation. Harvard och Jensen (2009) beskriver imitation som att barnet tar till sig en tidigare 
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uppfattad situation och härmar eller utvecklar situationen. Situationen kan i sin tur innehålla 

olika redskap som efterliknas på ett eller annat sätt. Ekelund (2009) beskriver vidare de tre 

faktorerna i leken; samförstånd, ömsesidighet och turtagande som bidrar till övning och 

förståelse för det demokratiska samhället i det fortsatta livet. Den fria leken är också viktig 

eftersom den bidrar till utveckling av barns sociala och fysiska förmågor. Den fria leken är 

lustfylld och meningsfull som i sin tur utvecklar ett lärande. Leken är viktig för att kunna 

leva, den hjälper barn att senare socialiseras in i vuxenvärlden, menar Ekelund (2009).  

 

Verksamheten ska skapa ett lustfyllt och stimulerande lärande genom att utgå ifrån barns 

intressen. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) redogörs det för att pedagoger 

tillsammans ska främja den fria leken och lärande. 
 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 

till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter. 

    

(Lpfö 98 rev. 2010, s.9) 

 

Förskolan ska inbjuda till en lustfylld och stimulerande miljö där barnen kan upptäcka och 

experimentera med olika redskap för att det ska ske ett lärande (Bjervås 2003). Pramling 

Samuelsson och Pramling (2010) beskriver att pedagoger måste ta sig tid och vara en del av 

barns lek, det vill säga att pedagoger måste se ur ett barns perspektiv och skapa sig en 

helhetssyn över vad det är barn uttrycker. Dahlberg och Åsén (2011) beskriver hur miljön 

sänder ut olika förväntningar. Om pedagoger ändrar miljön ändrar och skapar de också nya 

förväntningar. Det kan vara olika redskap som byts ut och mer eller mindre finns tillgängliga i 

miljön. Det är förskollärarnas uppgift att på det viset påverka barnen i deras fria lek. Barnen 

på förskolan ska hela tiden få möjlighet att utvecklas och utmanas på ett lustfyllt och 

stimulerande sätt, både genom lek och genom andra aktiviteter. 

Sammanfattning 
Musicerande är en naturlig del hos barn, de föds med musiken som ett uttryckssätt och genom 

den kommunicerar de med sig själva och andra människor. Musicerande och lärande går hand 

i hand genom leken eftersom barn utforskar olika situationer i samband med ljud och rörelser. 

Den fria leken som förskolan värnar om har stor betydelse för hur lärande och utveckling sker 

hos barn. Forskning belyser att i leken prövar barn olika händelser som de erfarit och 

utvecklar dem vidare. Här lär sig barn att samarbeta och hitta lösningar tillsammans med 

andra barn. De lär sig i samspel med andra barn och vuxna och utvecklas därför vidare genom 

att de får nya erfarenheter. För att barn ska kunna leka måste de ha tillgång till en miljö som 

erbjuder motivation och stimulans till lek i form av bland annat olika redskap. Det är 

pedagogers uppgift att se till att barn utvecklas i den fria leken. Detta genom att till exempel 

utgå ifrån barnen och få en mer tydlig bild av vad barn gör när de leker och vad de använder 

sig av för redskap. Det är bra att förändra miljön då och då för att variera barns lekar men det 

måste ske efter barns behov och intressen. 
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Detta kapitel beskriver den teoretiska grund som arbetet utgår ifrån. Det sociokulturella 

perspektivet behandlar hur människor lär i samspel med andra människor. Inom det 

sociokulturella perspektivet benämns de fysiska redskapen som artefakter. I vår undersökning 

ser vi exempelvis musikinstrument, leksaker och möbler som artefakter. I samspel med andra 

människor utvecklas de olika artefakter som finns i vår vardag.  

Sociokulturellt perspektiv 
Människor lär och utvecklas i samspel med andra människor, detta sker till exempel genom 

leken hos barn. Barn behöver olika artefakter för att lära, kommunicera och utvecklas. De 

behöver också kreativitet och fantasi som i sin tur bygger på tidigare erfarenheter för att 

kunna leva och utveckla sin framtid (Vygotskij 1995). 

 

Kreativitet kan delas upp efter människans beteende och handlingar. Dessa handlingar kan i 

sin tur delas upp i två delar: reproduktiv och kombinatorisk. I den reproduktiva handlingen 

återskapar människan någonting som den varit med om, vilket är förenat med vårt minne. 

Denna handling sker oftast i barns fria lek. De tar vara på sina erfarenheter och använder dem 

i leken för att återuppleva någonting som de vill vara med om igen. Den andra delen som kan 

ske utifrån människans beteende och handlingar är kombinatorisk, vilket också kan förklaras 

som en kreativ handling. Det betyder att hjärnan inte bara reproducerar utan också kreativt 

skapar nya situationer utifrån spår av gamla erfarenheter. Inom psykologin kallas den 

kombinatoriska förmågan för föreställning eller fantasi (Vygotskij 1995). 

 

Vygotskij (1995) menar att fantasi är grunden till alla kreativa uppfinningar som finns 

omkring oss. Människan måste använda sig av den kombinatoriska förmågan för att utveckla 

något nytt. Det är grunden till att människan är framtidsinriktad, hon skapar sin framtid och 

samtidigt ändrar sin nutid. Barn använder sig av denna förmåga i den fria leken när de 

exempelvis sitter på en kudde, gör ljud och föreställer sig att de rider på en häst. Det vill säga 

att till stor del är barns fria lek reproduktiv men det förekommer också nytt skapande i form 

av fantasi där en kombinatorisk handling sker. Barn använder sig av tidigare erfarenheter och 

utvecklar dem på nytt efter sina behov och intressen. Det innebär att barn får möjlighet att 

erfara olika händelser och bearbeta dessa för att sedan kunna skapa något nytt och 

vidareutvecklas.  

 

Säljö (2000) beskriver hur människor omger sig av artefakter det vill säga fysiska redskap 

som människan har skapat. Det råder en gemensam förståelse kring de artefakter som finns 

inom den specifika kultur som människan lever inom. Genom artefakter använder människan 

sin kreativitet för att utveckla sin tidigare erfarenhet av något. Artefakterna är i ständig 

förändring eftersom samhället och kulturen är dynamisk. Genom att utveckla artefakter kan 

detta stimulera lärandet både psykiskt och fysiskt. Genom det sociala umgänget skaffar vi oss 

kunskap och förmåga att utveckla olika artefakter. Exempel på detta är de vanligt 

förekommande kuddarna och puffarna på förskolan som egentligen är döda ting, men när 

barnen använder dem får kuddarna olika egenskaper. Det kan vara i form av hästar, 

byggklossar eller det som passar i leken just då. Dessa egenskaper uppstår när barnen 

använder sin fantasi och kreativitet för att hitta lösningar i leken. Genom utvecklandet av 

artefakter lär barnen i samspel med varandra, vilket är utgångspunkten i det sociokulturella 

perspektivet.  
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Detta kapitel presenterar metoden som använts i undersökningen samt en beskrivning av 

urvalet och hur genomförandet gått till. Vi presenterar också hur vi har förhållit oss till 

studiens tillförlitlighet och giltighet samt hur vi har tagit hänsyn till etiken. Därefter följer en 

beskrivning om hur analysen är gjord.  

Kvalitativ metod 
Syftet med undersökningen var att få kunskap om på vilka olika sätt musicerandet gestaltas av 

förskolebarn i den fria lekens lärande. Løkken och Søbstad (1995) beskriver en kvalitativ 

metod som en helheltsinriktad bild av det som undersökts. Det vill säga att forskaren ser till 

hela människan och inte delar av människan. Fejes och Thornberg (2009) menar att kvalitativ 

metod kan förklaras genom att information ges genom ord och inte siffror. Kvalitativ metod 

går på djupet och kan analyseras olika utifrån forskarens teoretiska utgångspunkt. 

 

Genom observation var det möjligt för oss att få en helhetssyn på barnen. Kihlström (2008) 

beskriver att observation skapar möjligheter att se och förstå vad som sker till exempel i 

leken. Rubinstein och Wesén (1986) menar att observera betyder att observatören iakttar en 

händelse medvetet och har ett bakomliggande syfte. Observationer kan till exempel göras i 

form av löpande protokoll, där observatören skriver ner det den ser. Hur länge observationen 

varar kan variera men vanligtvis brukar fem minuter vara lagom för löpande protokoll. Det 

som är viktigt med löpande protokoll är att händelsen som studeras beskrivs i detalj så gott det 

går. Det är också viktigt att försöka låta bli att lägga egna värderingar eller tolkningar i det 

löpande protokollet. När vi valde att observera barns musicerande i den fria leken ville vi se 

en hel händelse, därför valde vi löpande protokoll. Dovemark (2007) framhäver att forskaren 

kan inta olika roller som observatör. I undersökning tog vi rollen observatör som deltagare. 

Detta betyder att vi var på plats och synliga för både pedagoger och barn.  

 

Urval 

Eftersom musiken i verksamheten lockar oss valde vi att aktivt söka efter en verksamhet där 

musiken är en naturlig del i vardagen. Vi sökte förskolor på internet och hittade två stycken 

med musikprofilering. Vi kontaktade dessa två förskolor genom e-post och fick svar ifrån en 

förskola där vår studie sedan ägde rum. Vi valde att observera de äldre barnen i förskolan (3-6 

år) eftersom deras samspel och språk intresserar oss samtidigt som det skapar en större 

förståelse för leksituationerna. Vi menar också att undersökningen kan skapa en förståelse för 

hur man kan komma att arbeta med yngre barns musiserande och fri lek. Under fältstudien 

gjordes totalt 31 observationer varav tio presenteras i vårt resultat. Vissa observationer som 

påbörjades valdes bort på grund av att de inte innehöll något musicerande. Andra 

observationer valdes bort på grund av att de liknade varandra. Dessa tio observationer som 

presenteras visade olika delar av vad barnen gjorde i den fria leken och på vilka olika sätt de 

använde sig av redskap.  

Genomförande 
När vi kontaktat förskolan gjordes ett besök där vi informerade om hur vi skulle komma att 

utföra vår studie. Under detta besök lämnades även blanketter med information kring 

kommande studie till pedagogerna, samt missivbrev till föräldrarna med tillhörande 

medgivarblankett (se bilaga 1 och 2). Pedagogerna lämnade sedan ut blanketterna som vi fick 

tillbaka första dagen under fältstudien. Det fanns 19 barn på avdelningen och vi fick 18 
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medgivanden från vårdnadshavarna. Under veckan fanns dock endast de 18 barn närvarande 

som vi fått godkänt att observera. 

 

Innan vi startade våra observationer orienterade vi oss runt på avdelningen för att se om det 

var möjligt att utföra observationerna i miljön på förskolan. Observationerna pågick sedan 

under fyra arbetsdagar i den fria leken. Detta skedde i barnens naturliga miljö på avdelningen 

där vi observatörer följde barnens lek på håll. Vi observatörer valde här att på varsitt håll röra 

oss runt på avdelningen och hitta platser där vi såg att barn utförde fri lek. Vi försökte hålla 

oss diskreta och satt oftast lite på håll även om vi fanns i samma rum och barnen kunde se att 

vi fanns på plats. Detta gjorde vi för att inte påverka barnens fria lek, men för att barnen ändå 

skulle ha möjlighet att säga ifrån om de inte ville att vi skulle observera. Varje observation 

varade i snitt 5-10 minuter. Observationerna gjordes med hjälp av löpande protokoll som vi 

sedan renskrev efter varje dag. Vi hade även för avsikt att använda fältsamtal i samband med 

observationerna, dessa uteblev och kommer diskuteras i metoddiskussionen.  

Tillförlitlighet och giltighet 
Med giltigheten menas att forskaren mäter det som avses mätas i en studie, att det är väl 

förankrat med syftet. Tillförlitlighet kontrollerar att den metod som använts är den bästa för 

att få fram ett resultat (Kihlström 2008). Vi förberedde oss genom att diskutera hur vi skulle 

genomföra observationerna och fastställde hur vi skulle tänka och gå till väga. Vi orienterade 

oss på förskolan för att få en bild över hur vi skulle gå tillväga i resten av studien. Detta för att 

utgångspunkten i observationerna skulle bli så lika som möjligt och för att se till att vi kunde 

förhålla oss till syfte och frågeställningar och därmed öka giltigheten. När vi hade prövat att 

observera i verksamheten diskuterade vi observationerna och kontrollerade tillförlitligheten av 

metoden. Vi kom fram till att observationer var det bästa sättet att undersöka det vi ville 

undersöka. Genom att starta fältstudien med att orientera oss på förskolan fick vi även 

möjlighet att öva oss på att observera. Detta beskriver Løkken och Søbstad (1995) som en del 

i förberedelsen och för att på det sättet få goda genomförda observationer. 

Etik 
När forskning bedrivs är det viktigt att beakta de forskningsetiska principerna. 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver fyra krav som forskare måste ta hänsyn till när de samlar 

information från allmänheten: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att respondenten skall informeras om sitt deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet 2011). Informationen om vår studie skickades via ett missivbrev till 

vårdnadshavare och ett informationsbrev till pedagoger. Vi ankom till förskolan och fick 

möjlighet att presentera oss för barn och vuxna vid en samling och berätta att vi var där för att 

observera barnen.  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagaren kan avbryta sitt deltagande när som helst. 

Forskare får inte tvinga eller påverka en person som väljer att avstå från undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2011). Genom missivbrevet och medgivandeblanketten fick vårdnadshavare 

godkänna att deras barn fick delta i studien. Genom att vi var lyhörda och lyssnade på om 

barnen i någon utsträckning var negativa till att vi observerade kunde vi välja de rum som var 

mer lämpliga att vara i. Innan vi observerade stämde vi av med barnen att vi fick observera. 

Om barnen inte ville att vi skulle observera tog vi hänsyn till det och gick därifrån. 
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Konfidentialitetskravet innebär att personen som deltar i forskningen ska kunna känna sig 

trygg och säker över att den inte kommer kunna identifieras på något sätt i rapporten. Dess 

personuppgifter kommer inte heller att spridas vidare till någon annan (Vetenskapsrådet 

2011). Vi meddelade föräldrarna och pedagogerna om detta krav i vårt missivbrev. Förskolans 

namn kommer inte att namnges i rapporten och alla barns namn kommer att vara fiktiva, detta 

som skydd för identifiering. 

 

Nyttjandekravet handlar om att det resultat som framkommer i studien endast får användas i 

forskningssyfte. Resultatet får också bara användas för forskarens syfte och inte lämnas ut till 

någon annan (Vetenskapsrådet 2011). Den information och data som vi samlade in från 

studien får enbart användas i vår undersökning och inte spridas vidare. För att inte sprida data 

vidare renskrevs observationerna och namnen byttes ut. Originalen kommer att förstöras när 

uppsatsen är godkänd. 

Analys/bearbetning 
Björklund (2008) beskriver vikten av att reflektera över egna tankar och åsikter när en analys 

och tolkning ska genomföras av insamlad data. Vi har renskrivit våra löpande protokoll från 

observationerna varje dag efter att vi kommit hem från förskolan. Sedan har vi diskuterat vad 

vi har sett och kommit fram till. Genom att vi satt och analyserade observationerna varje dag 

kunde vi diskutera och reflektera över vad vi hade sett. Detta i samband med att vi läste 

aktuell forskning och litteratur. Vi diskuterade olika händelser som vi sett under dagen och 

försökte lägga ihop likheter och skillnader som vi kunde utläsa i observationerna. Efter varje 

dag kunde vi också diskutera de olika rum på avdelningen där musicerandet varit synligt. 

Efter veckans slut kunde vi jämföra våra observationer och de olika händelser i musicerandet 

som vi sett. Vi kunde redan här urskilja olika delar genom att sortera observationer utifrån 

likheter och skillnader. Vi kunde uppmärksamma fyra olika delar; sjungande spontansång, 

förstärkande ljud, ljud och rörelse och redskap i musicerandet.  

Sammanfattning 
För att studera på vilka olika sätt musicerandet gestaltas av förskolebarn i den fria lekens 

lärande användes observationer. För att få ytterligare information hade vi för avsikt att 

använda fältsamtal. Innan undersökningen genomfördes fick vårdnadshavare information 

kring undersökningen samt att vi tog hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Med informationen fanns även en medgivandeblankett som vårdnadshavare fick skriva under. 

Barnen fick information genom en presentation där vi berättade vad vi skulle göra. För att få 

veta om våra observationer skulle fungera i verksamheten orienterade vi oss runt på förskolan 

för att se hur vi skulle kunna utföra våra observationer på bästa sätt. Efter att ha renskrivit alla 

observationer och diskuterat kunde vi uppmärksamma fyra olika delar; sjungande 

spontansång, förstärkande ljud, ljud och rörelse och redskap i musicerandet.  
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Vi kommer att presentera ett antal observationer som vi anser är av vikt för vårt resultat. Vi 

har under vår analys av observationer kunnat kartlägga fyra olika delar inom musicerandet, 

dessa delar kommer att rubriceras som: sjungande spontansång, förstärkande ljud, ljud och 

rörelse samt redskap i musicerandet. Innan följer en kort beskrivning av de rum med redskap 

som förkommer i observationerna.  

 

Hemvrån är ett mindre rum inne på avdelningen och uppbyggd som ett litet hem. Här finns en 

säng, bord med stolar, i ett hörn är det uppbyggt ett kök med spis och hyllor. I denna del finns 

även torkskåpet och barnens klädhyllor.  

 

Allrummet är det centrala rummet på avdelningen. Det är i detta rum måltider förekommer, 

vilket gör att det består av många bord och stolar. I rummet finns instrument placerade på 

hyllor och på väggarna, alla redskap är på barnens nivå.  

 

Byggrummet ligger i anslutning till allrummet. Rummet är litet och består av en stor låg bänk 

där det finns olika typer av byggredskap som till exempel klossar, tågbanor och kaplastavar.  

 

Rörelserummet turas avdelningarna om att använda under veckan. I rummet hålls annars mera 

lärarledda aktiviter som ukuleleskola, samlingar och musikaktiviteter. Rummet är större än de 

övriga rummen och är utrustat med olika instrument som till exempel piano och 

rytminstrument. Det finns även ribbstolar, kuddar och madrasser.  

Sjungande spontansång 
Under ett flertal gånger har vi observerat att barnen använder sig av spontansång i den fria 

leken. Detta kunde exempelvis utmärka sig på följande sätt: 

 

Observation 1 klockan 13.40: Johan 4 år vistas i byggrummet och har plockat fram bilar. I 

samma rum finns tre andra pojkar som leker i en annan del av rummet.  

 

Johan ställer upp bilar på en lång rad. 

Johan - Inget kan ju vara/Johan sjunger på en välkänd barnvisa 

men ändrar texten/ 

 

Rummet är ganska litet och erbjuder flera olika former av bygglek i form av tågbanor, bilar, 

klossar och liknande. Här ser vi Johan som under lekens gång spontant börjar sjunga på en 

välkänd barnvisa ”Mössens julafton” som han ändrar texten på.  

 

Johan fortsätter med denna spontansång i andra sammanhang 

 

Observation 2 klockan 15.00: Joel 6 år och Lisa 4 år bygger en karusell i rörelserummet av 

kuddar och madrasser. Lisa sitter omringad av kuddar och madrasser medan Joel bygger runt 

henne. Johan 4 år kommer in i rummet och hoppar och dansar omkring. Johan börjar sjunga: 

 

Johan - hoppan gungnam stajl yeah! 

Johan fortsätter att sjunga hoppan gungnamn stajl, dansa och 

hoppa omkring i rummet tills han lägger sig ner på en kudde. 

Johan - Jag har en kudde.  
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Lisa och Joel tittar på Johan och fortsätter sedan bygga sin 

karusell. 

 

Rummet som Johan befinner sig i har en stor yta vilket gör att han kan röra sig fritt. 

Rörelserna blir en del av Johans spontana sång. 

Förstärkande ljud 
Förstärkande ljud förekommer upprepade gånger i nästan all lek. Det handlar om olika ljud 

och betoningar som passar in i det barnen gör. Detta kunde exempelvis utmärka sig på 

följande sätt: 

  

Observation 3 klockan 13.33: Isak 4 år befinner sig i byggrummet och har byggt upp en bana 

i olika höjder med hjälp av klossar och andra redskap. Isak håller en bil i handen som han kör 

över banan som är uppbyggd. Efter någon minut kommer Johan 4 år in i leken och kör runt 

med en bil. 

 

Isak - Alla kan drunkna! 

Isak - Vänder sig mot andra sidan rummet där tre pojkar sitter och 

bygger. 

Isak - taaaa stoooo. 

Isak kör med bilen över banan. 

Johan kommer in i leken med en bil. 

Isak - Du kommer drunkna i vattneeeet. 

Isak - Åhuu åkte du ner, du såg inte. 

Isak - Du åkte här. 

Johan kör bilen bredvid.  

Johan - tooooo preoook kooooWhaaaooooa booom tjoo. 

 

Både Isak och Johan betonar hur de kör med sina bilar. Isak förstärker även det Johan gör 

genom ord och ljud och markerar hur han kör med sin bil, till exempel hur han åkte ner och 

körde på saker och att han inte såg. Johan verkar inte bryr sig speciellt mycket om vad Isak 

säger utan fortsätter göra sina ljud. 

 

Observation 4 klockan 14.12: Joel 6 år leker i rörelserummet med en tjock röd madrass som 

står lutad mot väggen. Den faller ner på golvet och Joel plockar upp den och ställer den mot 

väggen igen. Den ramlar ner igen. Joel lägger sig under madrassen. Isak 5 år kommer in i 

rummet och ser Joel ligga under madrassen. 

 

Joel - Här ligger jag och sover. 

Isak tar upp madrassen och släpper ner den på Joel. 

Joel - Ja gör det igen! 

Isak gör samma sak igen. 

Isak - Boom! 

Joel - Gör det igen! 

Isak tar upp madrassen och återupprepar händelsen. 

Isak - Boom! 

Isak lägger sig på madrassen som ligger på Joel och Joel rör sig 

upp och ner. 

Joel - woom woom. 

Joel rör sig upp och ner medan Isak sitter på madrassen. 
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Joel - Nu är karusellen stängd. 

Joel ligger still på golvet med madrassen över sig. 

Isak går av madrassen. 

 

Här syns det hur ljud kan förstärka och tillföra mening i leken. Även om madrassen i sig själv 

låter när den faller ner förstärker Isak det med sin röst. Både Joel och Isak använder sig av 

ljud när de leker karusell.  

 

Observation 5 klockan 13.42: Lotta 6 år och Isak 5 år är i rörelserummet och leker. Lotta 

hämtar en kudde och sätter sig på den. 

 

Lotta - Nu ska jag rida på min häst. 

Lotta härmar hur en häst låter och hoppar från den ena sidan av 

rummet till den andra sidan. 

/Isak ser vad Lotta gör och kryper runt bland kuddarna och det 

verkar som att han försöker kommunicera med henne/ 

Isak - mjau mjau. 

Lotta - Sluta! 

Lotta springer bort från Isak och börjar plocka med några tallrikar på en hylla 

lite längre bort i rummet.  

 

Ljud behövs för att göra leken levande och förstärka vissa situationer som till exempel när 

barnen leker häst och katt. 

Ljud och rörelse 
Rörelse i leken förekommer hela tiden och är det centrala, tillsammans med rörelser har vi 

även kunnat se en kombination av ljud som följer rörelser. Detta kunde exempelvis utmärka 

sig på följande sätt: 

 

Observation 6 klockan 13.32: Denna observation utspelar sig i allrummet. Platsen består av 

ett lågt bord och på väggen framför finns en spegel uppsatt, vilket gör att när barnen sitter och 

ritar kan de se sig själva i spegeln. Johanna 4 år har suttit och ritat vid ritbordet och har nu 

blivit tillsagd att plocka undan. 

 

Johanna tittar i spegeln, hoppar upp och ner, vickar på huvudet åt 

sidorna. Sätter sig på stolen. 

Johanna - Lalalala 

Plockar ihop papper och lägger i en hög. 

Johanna - Plooo plooo laaa 

Plockar ihop pennorna, vickar på huvudet och stampar med 

fötterna. 

 

Samtidigt som Johanna ser sig i spegeln använder hon olika ljud i de rörelser som 

förekommer. Hon sätter sig på stolen och plockar med papper och pennor samtidigt som hon 

vickar på huvudet och stampar med fötterna. I samband med detta förekommer olika typer av 

ljud.  
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Redskap i musicerandet 
Det förekommer även musicerande med hjälp av olika redskap. Här visas det hur barn 

använder dessa i olika situationer. Detta kunde exempelvis utmärka sig på följande sätt: 

 

Observation 7 klockan 13.22: I allrummet finns ett antal ukuleles som hänger på en vägg. 

Ukulelerna hänger på en nivå som gör det lätt för barnen att ta ner och använda eller använda 

när de hänger på väggen. Mattias 3 år, Klara 4 år och Peter 4 år förekommer i denna 

observation. 

Mattias tar en ukulele från väggen, går bort ett par meter och sätter 

sig ner på golvet. Lägger ukulelen i knät och drar med handen över 

strängarna.  

Mattias - Baj, baj, baj 

Klara kommer och sätter sig bredvid, hon har också varit och 

hämtat en ukulele och drar med händerna över strängarna.  

Mattias reser sig och går till väggen där ukulelerna hänger och 

Mattias hänger upp ukulelen han använt.  

Peter kommer fram till väggen och börjar dra på strängarna. Peter 

går fram till Klara, Klara ställer sig upp och går tillbaka till väggen 

med ukuleles och hänger tillbaka den. Peter följer efter. 

Klara och Peter står kvar vid väggen och drar med händerna över 

strängarna på de olika ukulelerna som hänger på väggen. Klara 

vänder sig bort från väggen och tittar på vad några andra barn gör. 

Peter - Klara, Klara kan vi spela lille katt? 

Klara svarar inte utan tittar på vad de andra barnen gör. 

Peter - Klara, Klara 

Peter rör på ukulelerna. 

En pedagog kommer och säger att de ska gå och klä på sig. 

 

I denna observation inleder Mattias med att börja spela på en ukulele, tätt efter följer Klara 

som kommer och sätter sig bredvid. Mattias avslutar sedan medan Klara sitter kvar, då 

upptäcker Peter att Klara spelar och går fram för att börja spela med Klara. När Klara sedan 

hänger tillbaka ukulelen på väggen slutar hon inte att spela utan fortsätter dra fingrarna över 

strängarna tillsammans med Peter. Peter kommer sedan på att han vill spela ”lille katt” med 

Klara, men det verkar som hon har släppt tanken på att spela och tittar på annat. Spelandet 

kommer inte så mycket längre eftersom det var dags att gå ut. 

 

Observation 8 klockan 13.43: I hemvrån finns Peter 4 år tillsammans med Klara 4 år och tre 

andra barn. Här hittar Peter en tennisracket. 

 

Peter tar upp en tennisracket som han håller i händerna som en 

gitarr. Peter börjar dra med fingrarna över nätet på tennisracket.  

Peter - Man kan faktiskt spela 

Klara går förbi och tar tag i tennisracket och drar det ur Peters 

händer.  

Peter är tyst och plockar upp en annan tennisracket från golvet.  

Peter går fram till Observatören  

Peter - det här är ett tennisracket som du kan spela på med 

Peter lägger det på bordet framför observatören (Observatören 

säger inget) 

Peter - Du kan spela när du är klar. 
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Här hittar Peter ett redskap som han använder i leken. Han har en idé kring hur han kan 

använda redskapet på flera olika sätt. Han vill även förmedla det till observatören då han 

lämnar fram tennisracket. 

 

Observation 9 klockan 14.00: I rörelserummet har fem barn fått frihet att vistas. I rummet 

finns ett piano som blir centralt i observationen. Joel 6 år, Sara 5 år och Isak 5 år förekommer 

i denna observation. 

 

Joel går fram till pianot och trycker ner några tangenter, går sedan 

vidare. Sara kommer fram och trycker ner några tangenter och går 

sedan vidare till en annan del av rummet. Isak kommer fram till 

pianot och trycker ner några tangenter, går sedan iväg. Joel 

kommer tillbaka och trycker ner några tangenter. Trycker ner en 

följd med tangenter som bildar en melodi. Trycker ner flera 

tangenter samtidigt. Isak kommer tillbaka och börjar trycka ner 

tangenter samtidigt som Joel trycker på tangenterna. Isak gör toner 

med rösten /svårtydligt om det är en melodi/. Isak och Joel byter 

plats med varandra. 

Isak – Tyst! 

Trycker ner en tangent.  

Isak springer bort, springer tillbaka till pianot och trycker ner 

tangenter i farten. Springer iväg igen och kommer tillbaka och 

upprepar proceduren två gånger.  

Joel och Isak går sedan iväg till en annan del av rummet. 

 

Här startar ett barn med att klinka lite på pianot och efter följer ett antal barn som testar sig 

fram genom att trycka ner tangenterna. Det är fullt fokus och barnen säger inget till varandra. 

Pianot låter väldig högt men detta är inget som barnen i rummet visar något uttryck för.   

 

Observation 10 klockan 14.25: Johanna 4 år och Lisa 4 år leker i hemvrån.  

 

Johanna sitter med en låtsasgitarr i knät och drar med fingrarna 

över strängarna. Lisa flyttar gitarren och visar Johanna hur hon ska 

hålla gitarren. Johanna får tillbaka gitarren och börjar spela igen. 

Lisa tar fram en trumma och sätter sig mittemot Johanna och 

börjar trumma. 

 

I denna observation använder barnen instrument som redskap när de musicerar i den fria 

leken. De spelar ihop och behöver inte säga mycket utan Lisa visar Johanna hur hon ska hålla 

gitarren. Johanna tar emot Lisas hjälp och fortsätter spela, Lisa går sedan och hämtar en 

trumma och sätter sig och spelar tillsammans med Johanna. 

Sammanfattning 
Våra observationer visar att barn använder musicerandet i leken på de platser vi observerat. 

Musicerandet som består av sång och olika ljud finns i de olika rummen vi observerat i. Barn 

använder sig av musicerandet som ett uttryckssätt och kommunicerar via det. Spontansången 

blir ett naturligt uttryckssätt för barnen när de sjunger samtidigt som de leker, sången kan 

tillhöra lekens händelser men behöver inte göra det. De förstärkande ljud som barn gör när de 

leker förtydligar och förstärker olika situationer i form av olika tonfall och betoningar. Ljud 
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och rörelser går hand i hand med kroppen som skapar mening genom att rörelserna samspelar 

med ljuden. Användandet av redskapen i musicerandet utgör inslag i barns fria lek. Barnen 

använder redskapen till det ändamål de är till för eller för andra ändamål. Det finns olika 

redskap i miljön som är tillgängliga för barnen, vilket gör att de används. Redskapen skapar 

behov och intressen hos barnen, vilket bidrar till en inspirerande miljö. I vissa observationer 

visar barnen imitation genom att använda redskap på ett sätt som andra barn har använt dem.  
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I diskussionen kommer vi utifrån vårt syfte och frågeställningar diskutera analysen och 

resultatet kopplat till litteratur och forskning. 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte var att undersöka på vilka olika sätt förskolebarn gestaltar musicerandet i den fria 

lekens lärande. Vi kommer diskutera fyra olika delar i musicerandet hos förskolebarn som vi 

kunnat urskilja med hjälp av observationer. Dessa fyra delar är en del i barnens fria lek och 

musicerande som i vissa fall påverkas av vilka redskap som finns tillgängliga. I andra fall hur 

barnen imiterar varandra eller hur barnen självständigt musicerar. Vi kommer diskutera på 

vilka olika sätt redskapen används och hur barnen tillsammans eller enskilt använder 

redskapen. Sedan diskuteras hur pedagoger kan forma en tillåtande miljö för musicerande i 

barnens lek och vad våra observationer har visat. 

Sång och ljud i fria leken 
I observationen med Johan (observation 1) kan vi urskilja hur han i olika miljöer använder 

spontansång. Han använder spontansång på olika sätt där han den ena gången är i ett mindre 

rum och använder sig av redskap i form av en bil. Spontansången uppkommer i leken och han 

sjunger en klassisk barnvisa (Mössens julafton) och ändrar texten till det som passar honom. 

Den andra gången använder Johan (observation 2) spontansången i ett stort rum där han tar 

plats genom att hoppa, dansa och sjunga. Sången härstammar från populärkulturen och spelas 

ofta i media. Sången blir ett uttryck för Johan i leken. Detta beskriver Bjørkvold (2005) 

genom att spontansång är en del av barns modersmål och ett sätt för barn att uttrycka sig. 

Spontansång uppkommer i leken och urskiljer sig genom att det är en helhet i melodierna och 

rytmen. Vi ser också att Johan improviserar när han byter ut texten på den klassiska 

barnvisan, likaså sker improvisation genom hans hoppande, dansande och sjungande i sången 

från populärkulturen. Precis som Riddersporre och Söderman (2012) beskriver blir 

musicerandet ett sätt att få utlopp för sina känslor, vilket Johan visar då han hoppar, dansar 

och sjunger. Young (2006) beskriver att barn använder sig av förstärkande ljud för att leken 

ska bli mer inlevelsefull och mer markerande. I exemplet med Johan och Isak (observation 3) 

som kör med sina bilar markerar Johan och Isak hur det låter när bilarna kör i deras lek. Både 

ord och ljud markerar olika händelser med bilarna i leken. Vi har även sett i den andra 

observationen med Joel och Isak (observation 4) att förstärkande ljud förekommer. Isak 

markerar hur madrassen slår ner över Joel även om madrassen låter utan Isaks ljud. På samma 

sätt förmedlar Joel ljud när karusellen startar. Det finns ett behov från Isaks sida att uttrycka 

hur madrassen faller ner. Young (2006) redogör i sin studie för hur barn använder 

förstärkande ljud när de till exempel leker med ett redskap. I observationen då Lotta 

(observation 5) hoppar runt på en kudde använder hon sig av förstärkande ljud för att markera 

och visa vad det är hon gör, i detta fall gnäggar hon vilket gör det lätt att förstå att det är en 

häst som förekommer i leken. In i leken kommer även Isak och jamar för att visa att han är en 

katt. I alla dessa situationer ger ljuden en tydlighet vad barnen menar med leken. På detta sätt 

kan vi lättare analysera vad barnen vill förmedla och uttrycka. Förstärkande ljud gör det också 

lättare för andra barn i leken att förstå vad det är Lotta gör. Båda barnen använder sig av den 

kombinatoriska förmågan, vilket Vygotskij (1995) beskriver är grunden för att kunna skapa 

fantasi. Barnen skapar med hjälp av ljud en förståelse att de är olika djur. Lotta utvecklar 

leken ytterligare genom den kombinatoriska förmågan då hon skapar någonting nytt från sina 

erfarenheter, i detta fall en häst där vi kan ana att kudden symboliserar hästen. 
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Musicerande och lärande i fria leken 
Bjørkvold (2005)  beskriver att hela kroppen med dess ljud och rörelser skapar ett 

musicerande. Lek innefattar både ljud och rörelse, vilket också observationen innehåller där 

Johanna (observation 6) följer rörelsen med ljudet. Hon ser sig själv i spegeln och 

uppmärksammar hur kroppen rör sig i samspel med sina ljud. Vi kan tänka oss att spegeln gör 

det lättare för Johanna att utforska sin kropp och sina rörelser. Det skapas möjlighet för en 

lärandesituation då Johanna rör sig på olika sätt och sätter ljud på sina rörelser. Young (2006) 

framhäver också att barn använder ljud och rörelse i den fria leken för att uttrycka sig i leken. 

Redskapen finns tillgängliga i verksamheten och vi kan se att i de flesta fall används redskap 

när musicerandet sker i den fria leken. Precis som Vygotskij (1995) menar att vi lär och 

utvecklas med hjälp av redskap. Vi kan ana att det finns en medvetenhet hos barnen om hur 

redskapen ska användas, då redskapen används på ett sätt som de är avsedda att användas för. 

I observationen där bland annat Mattias (Observation 7) använder en ukulele håller han 

instrumentet på ett sätt som kan förknippas med hur man ska hålla ett sådant instrument. I 

denna observation (Observation 7) samt observationen med pianot (Observation 9) kan vi 

också se att barnen blir påverkade av varandra. Ett barn börjar med användandet av 

instrumenten och flera barn följer efter. Vi upplever att instrumenten i dessa fall blir mer 

intressanta och levande för barnen som i sin tur skapar denna effekt av användandet. I 

samband med att barnen tar efter varandra kan vi också se att behovet att leka tillsammans 

med redskapen finns. Peter (observation 7) vill gärna spela tillsammans med Klara och 

försöker ta kontakt för att spela ”lille katt”. Precis som Johanna och Lisa (observation 10) där 

Lisa hjälper Johanna att hålla gitarren rätt för att sedan sätta sig och spela tillsammans med 

Johanna. Här sker det ett samspel mellan barnen där de utbyter kunskap. Detta kan knyta an 

till det sociokulturella perspektivet där barn lär sig i samspel med andra. Vygotskij (1995) och 

Säljö (2000) menar att barn lär sig i olika sammanhang tillsammans med andra barn och 

vuxna samt med olika redskap i vardagen. Det finns också de stunder där barnen använder ett 

redskap på ett sätt som kan likna ett instrument. I observationen med Peter (observation 8) 

använder han tennisracket som en gitarr, det verkar även som att han gör en upptäckt och 

inser att det liknar en gitarr samtidigt som han säger att man faktiskt kan spela på den. 

Metoddiskussion   
Vi valde att göra en kvalitativ studie med observationer. Observationer var det som passade 

oss bäst eftersom vi ville undersöka barns musicerande i den fria leken. Vår tanke var att 

sträva efter att både pedagoger och barn skulle bli vana vid att vi fanns och iakttog. På det 

sättet kan de vi observerat agera mer naturligt som i sin tur bidrar till en mer rättvis bild i 

observationerna. Vi tänkte oss fältsamtal som ett komplement till observationerna för att få en 

vidare bild av vad som sker i leken men de föll sig aldrig naturligt. Vi ville inte störa barnen i 

deras lek och avbryta något intressant som pågick. När vi gjorde en orientering över 

avdelningen och prövade observationer var vi osäkra på hur vi skulle göra fältsamtalen. 

Fältsamtalen var något vi skulle haft behov av att öva på innan vi började med själva studien. 

Vi kan tänka oss att observationerna hade blivit mer tillförlitliga om vi hade utfört fältsamtal. 

Fältstudien var tänkt att pågå under fem arbetsdagar men två dagar var vi tvungna att räkna 

bort. En orientering gjordes första dagen på förskolan, vilket resulterade i att en dag av 

fältstudien föll bort. Den andra dagen hade barnen utevistelse. Detta försvårade 

observationerna då en annan avdelning infann sig på samma plats. Från denna avdelning hade 

vi inga medgivanden från vårdnadshavare. Genom vår orientering kunde vi skapa bättre 

möjligheter för att genomföra observationerna på bästa sätt. Vi kunde till exempel ta ett beslut 

om att vi inte behövde låsa oss i ett rum, eller sitta tillsammans som vi tidigare hade tänkt. Vi 

upptäckte andra vägar som vi ansåg gav oss djupare observationer. Till exempel hur många 
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barn som gick att observera i taget och i vilka olika rum som det var mest musicerande i. 

Detta innebar att vid första dagen gjordes observationer som sedan räknades bort i analysen. 

Genom att läsa upp alla observationer för varandra och diskutera vad vi hade sett kunde vi 

urskilja fyra olika delar inom musicerandet: sjungande spontansång, förstärkande ljud, ljud 

och rörelse och redskap i musicerandet. 

Didaktiska konsekvenser 
Vår studie kring barns musicerande i den fria leken har utgått ifrån ett starkt intresse kring 

musik på förskolan. Vi hoppas kunna påverka och bidra till att fler pedagoger ska arbeta med 

detta ämne och se vilken stor betydelse det har för barn i leken. De fyra olika delar som vi 

kommit fram till inom musicerandet är: sjungande spontansång, förstärkande ljud, ljud och 

rörelse och redskap i musicerandet. Även om vi har plockat ut dessa delar från den fria leken 

finns en förståelse för att alla dessa delar, mer eller mindre bildar en helhet som vi anser kan 

bidra till lärande.  

 

Genom denna studie har vi fått förståelse för att en tillåtande miljö där pedagoger låter barnen 

musicera och där redskap för musicerande finns tillgängligt är ett sätt att uppmuntra barnen 

till att musicera i sin lek. Det är med hjälp av miljön och redskap för musicerande som barnen 

får utlopp för sina erfarenheter som de tar med sig vidare in i leken. Vår kommande uppgift 

som pedagoger är att stimulera och motivera barnen till att musicera och leka, vilket i sin tur 

bidrar till lärande situationer. Detta genom lättillgängliga redskap och en tillåtande miljö där 

barnen får sjunga och förstärka leken med olika ljud.  

 

Vi hoppas med andra ord på att vår studie ska bidra till en vidare förståelse bland pedagoger 

och att fler pedagoger ska arbeta med musik. Vi hoppas även att pedagoger ska få förståelse 

för att en tillåtande miljö kan bidra till att barnen själva tar initiativ till att musicera. Vi vill att 

alla barn ska få frihet till att musicera i sin fria lek eftersom musicerandet är en naturlig del 

hos alla barn.  

 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka musiken inom barns kultur närmare. Till exempel 

vilken typ av musik skulle barnen själva välja i förskolan respektive hemmet? Är det någon 

skillnad vad barnen lyssnar på i hemmet respektive förskolan? Hur skulle pedagoger välja att 

påverka barns musiska miljö utifrån hur musicerandet ser ut i hemmet och i förskolan? 

 
Studien visar möjligen inte på några nyheter kring barns musicerande, det finns dock en 

djupare förståelse kring hur viktigt och hur ofta barn faktiskt använder musik för att lyfta 

leken. Genom vår undersökning hoppas vi kunna hjälpa pedagoger att använda musiken som 

ett arbetssätt för att ge liv åt den fria leken som utvecklar barnen. Vi vill uppmana pedagoger 

till att forma en tillåtande miljö med tillgängliga redskap. Detta för att barnen ska få möjlighet 

att musicera i leken som i sin tur skapar lärandesituationer.  
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Avslutningsvis vill vi tacka alla barn, föräldrar och pedagoger som har gjort det möjligt för 

oss att genomföra denna studie. Vi vill också tacka vår handledare Gunilla Fihn för god 

handledning och stöttning i vårt arbete. Tack till de som läst vårt arbete och kommit med 

synpunkter. Vi vill till sist framhäva de intressanta och givande diskussioner som har kommit 

att forma oss under hela utbildningen. Detta har bidragit till utveckling och förståelse för vårt 

kommande yrke som pedagoger. 
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Högskolan i Borås 

Institutionen för pedagogik 

      

Informationsbrev till pedagogerna på musikförskolan  
 

Vi är två studenter vid namn Ann Wred och Therese Svensson och studerar till förskollärare 

vid Högskolan i Borås. Vi vill i vårt examensarbete undersöka hur barn använder musik i den 

fria leken.  

 

Det vi vill göra under vecka 16 är att observera och utföra fältsamtal bland de äldre barnen 

under deras fria lek, det vill säga de aktiviteter barnen gör utöver de planerade aktiviteterna. 

Det betyder att vi kommer vara på plats i barngruppen under exempelvis eftermiddagarna och 

göra våra observationer/fältsamtal.  

Under veckan önskar vi att följa en barngrupp de tider då den fria leken är som mest 

förekommande, exempelvis eftermiddagar. Vi skulle även önska att få närvara vid en eller 

flera planerade musikaktiviter någon passande dag. 

Tveka inte att kontakta oss vid vidare funderingar  

(se bifogade kontaktuppgifter) 

 

Med vänlig hälsning 

Ann Wred & Therese Svensson 
Tel: XXXX Tel: XXXX 
E-post: xxxx@hb.se E-post: xxxx@hb.se 
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Högskolan i Borås 

Institutionen för pedagogik 

 

Informationsbrev till föräldrar på musikförskolan Eken  

 
Vi heter Therese Svensson och Ann Wred och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås. Nu läser vi vår sista termin och ska genomföra vårt examensarbete som kommer 

inrikta sig på barns musicerande i förskolan. Syftet är att fokusera på hur musicerandet i den 

fria leken ser ut. Detta betyder att vi i kommer observera och samtala med ditt/dina barn 

därför behöver vi medgivande från dig som vårdnadshavare. Vi följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket betyder att Barnens och förskolans namn inte kommer 

benämnas i vårt arbete. Vi kommer att informera barnen om att det är frivilligt att delta och 

självklart har du och ditt barn när som helst rätt att avbryta medverkandet i undersökningen. 

 

Therese Svensson & Ann Wred 

Studerande vid Högskolan i Borås. 

 

 

Var vänlig kryssa i och skriv under här nedan och lämna till pedagogerna på förskolan senast 

xxxxx 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  Jag medger att mitt/mina barn får delta i de aktiviteter vi kommer att observera.  

 

  Jag medger inte att mitt/mina barn får delta i de aktiviteter vi kommer att observera.  

 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________  

 

 

Målsmans underskrift: _________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


