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Abstract (sv.) 

Uppsatsen strävar efter att utveckla kunskap om sambandet mellan förskollärares 
didaktiska ingripanden och förskolebarns möjligheter till att kreativt utforska och 
uttrycka musik. Undersökningen utgår från ett kulturpsykologiskt perspektiv som 
betonar interaktionen och det individuella kreativa prövandets betydelse för det 
musikaliska lärandet. Förskolebarns musikaliska utveckling påverkas av förskollärares 
musikaliska kompetens och didaktiska förmåga att uppfatta och stödja barns egna 
musikaliska uttryck. För att kunna observera barn och pedagogers förhållningssätt till 
spontant kreativt musikskapande, erbjöd jag tre pedagoger och deras barngrupper en 
överraskning, en resväska fylld med ordinära och hemgjorda rytminstrument som jag 
kallat den hemliga lådan. Metoden gav mig också möjligheter att utforska 
musikdidaktiska alternativ till förskolans traditionella musikverksamhet, de 
gemensamma och vuxenstyrda sångsamlingarna. Barnens lust och förmåga att utforska 
den ”hemliga lådan” var påtagligt stark och öppnade upp för ett mer ostrukturerat 
handlande. Barnen kunde röra sig fritt och inspirerades av varandra. Något som inte 
visade sig var pedagogernas förmåga eller vilja att ge sig hän i det kreativa 
musikskapandet, samtidigt såg jag många exempel på när en öppen och bejakande 
inställning hos pedagogerna möjliggjorde för musikalisk kreativitet. Studien visade 
även exempel på pedagogers bristfälliga förståelse för meningen med denna typ av 
ljudligt och kreativt musikutforskande. Barnens handlingsutrymme och deras nöje av 
att befinna sig i ”flow” kunde bryskt avbrytas av vuxnas behov av kontroll. 
Förhållandet mellan det lekfulla musikutforskandets ljudliga, intuitiva och 
ostrukturerade form och förskoleverksamhetens syn på uppförande och ordning verkar 
vara problematisk. Bristen på kreativt ljudskapande i förskolans verksamhet ska 
kanske inte enbart tolkas som en musikpedagogisk fråga.  
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Nyckelord: musik, förskolan, små barns musikskapande, musikalisk interaktion i 
förskolan, handlingsutrymme.  

Abstract (Eng.) 

The thesis aims to develop knowledge about the connections between preschool 
teachers’ didactic interventions and preschool children’s opportunities to creatively 
explore and express music. The research is based on a cultural-psychology 
perspective, which emphasizes interaction and individual creative experimenting in 
musical learning. Preschool children’s musical development is affected by preschool 
teachers’ musical competences and didactic abilities to notice and support the 
children’s own musical expressions. In order to observe children’s and teachers’ 
relations to spontaneous music creation, I brought three preschool teachers, and their 
classes of children, a surprising item: a suitcase full of home-made musical 
instruments, which I called “The Secret Box.” In addition to being able to observe 
spontaneous music creation, bringing The Secret Box made it possible for me to 
investigate musical-didactic alternatives to preschool’s traditional musical activity, 
which is adult-directed group singing. The children’s lust and ability to explore The 
Secret Box was apparent, and it enabled more non-structured activity. The children 
moved freely and inspired each other. Unfortunately, most teachers did not interact 
with the children’s creative music making – they merely let them experiment on their 
own. Furthermore, my investigation included examples of teachers’ inabilities to 
perceive any meaning with the discussed types of creative music making and musical 
exploration. The children’s opportunities of expression and their “flows” were 
occasionally abruptly put to an end because of adults’ wants of control. The contrast 
between playful, noisy, and spontaneous music exploration, and teachers’ conceptions 
of order and children’s proper demeanor, appeared problematic. One conclusion of this 
thesis is that lack of creative music making in preschool might be caused by 
organizational factors beyond the scope of music didactics.  

Keywords: music, preschool, young children’s music creation, musical interaction in 
preschool, opportunities of expression. 
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INLEDNING 
 

Barnen sitter vid borden och det ska snart serveras mellanmål, plötsligt börjar ett barn 
banka rytmiskt med händerna mot bordsskivan. Responsen från de andra barnen låter inte 
vänta på sig och snart deltar alla i den rytmiska leken. Studenten uppfattar leken och börjar 
spontant dirigera i samma takt som barnen, den ordinarie personalen hinner precis hejda ett 
hyschande, och glädjen i samspelet är total. En av de ordinarie förskollärarna får en impuls 
och springer iväg för att hämta gitarren, men så fort gitarren och den vuxne visar sig i 
dörröppningen tystnar alla barn tvärt. 

 
Så här beskriver en student en händelse under sin praktik hösten 2012. Initiativet att 
hämta gitarren för att spela med i klapporkestern var väl toppen! Varför tystnade 
barnen?  

Berättelsen väckte min nyfikenhet och ett behov av att formulera en rimlig 
förklaring. Min första tanke var att gitarren kanske var ett ”främmande” föremål, 
något exotiskt som fångade barnens uppmärksamhet eller kunde det abrupta slutet 
bero på att barnen förknippade gitarren med en viss aktivitet, som att ”sitta tysta” och 
vänta på att pedagogen skulle börja spela och starta sången? Denna förklaring är enkel 
att ta till. Jag har under många år som lärarutbildare i musik tagit del av studenters 
ganska krassa beskrivningar av förskolans musikstunder. Stereotypa gruppaktiviteter i 
samband med samlingen, där inlärda handlingsmönster ofta handlar om att vänta på 
sin tur eller att sjunga en ganska begränsad repertoar sånger utan större engagemang 
eller entusiasm. Motbilder finns av eldsjälar som sprider musikglädje, ofta 
gitarrspelande personer som älskar att sjunga och leda sångsamlingar, men hur 
hanterar pedagoger förskolebarns egna kreativa musikskapande? Erbjuds barn 
möjligheter till eget utforskande eller blir de som tar initiativ till ljudande aktiviteter 
hyschade? Hade händelsen fått ett annat förlopp om studenten inte hade varit 
närvarande eller om studenten inte haft samma pondus och handlingskraft, inte 
förmått upptäcka den rytmiska leken eller inte haft förståelse för vikten av att bejaka 
barns musikaliska uttryck? Frågorna är många och svaren tvetydiga. Det kan ju lika 
gärna vara så att den trummande initiativtagaren hade bankat klart och just när 
gitarren dök upp så var aktiviteten slut.   

Efter att under många år ha arbetat som lärarutbildare och fortbildare i musik, 
bland annat inom förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet, är jag nu i 
skrivande stund själv student på ett masterprogram i musikvetenskap med 
musikpedagogisk inriktning vid Örebro universitet. Jag är utbildad instrumental- och 
ensemblelärare i sång, med musik för förskolan och lågstadiet som mitt bi-fack. Jag är 
också utbildad Funktionsinriktad musikterapeut. Innan jag började studera till 
musiklärare utbildade jag mig till fritidspedagog, vilket resulterade i två års 
vikarierande på olika fritidshem och förskolor, en erfarenhet som jag satt stort värde 
på och som jag haft mycket nytta av under alla år som lärarutbildare i musik.  
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Från att ha varit fokuserad på att försöka utveckla och förmedla inspirerande 
metoder och musikmaterial till blivande pedagoger, har jag med tiden blivit mer 
intresserad av pedagogers förhållningssätt till sitt eget och barns kreativa musicerande, 
till förmågan att våga vara lekfull och uppleva flow. Jag har börjat fundera på hur 
pedagogers musikaliska handlande påverkar barns möjligheter att uppleva musik som 
meningsfullt och intressant. Detta är vad jag vill undersöka i denna uppsats. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
   

Tyvärr förefaller det sig ofta så, att vi vuxna inte uppfattar barnens egna musicerande som 
musik utan snarar som oljud. Vi kräver redan av små barn att musik ska vara något vackert. 
Helst något som vi har skapat för dem och kan njuta av. Samtidigt hindrar vi barnmusiken 
med sin egenart att komma fram. På vilken annat område tillvaratar och bejakar vi så lite 
barns egna resurser, som när det gäller musik? Vet vi överhuvudtaget vad som är 
musikaliska yttringar hos barnen? (Lindgren & Öhrström, 1992) 

 
Citatet ovan är hämtat från en liten bok där Nils Lindgren (1992) även kallad 
”Skrammel-Nisse” beskriver hur han tillsamman med utvecklingsstörda skolbarn i 
början på 40-talet upptäcker hur barnens egna musikaliska utforskande och 
uttryckande till slut övergår till medvetet lyssnande och samspel. Lindgren hade från 
början tänkt att tillsammans med barnen organisera en rytmorkester. Han hade 
inspirerats av grammofonskivor från England, där barn spelade på rytminstrument 
tillsammans med en stor orkester och därför införskaffat en väska fylld med olika 
rytminstrument. Det visade sig genast att dessa barn inte var lika fogliga som de barn 
han var van att undervisa, alla slet åt sig instrument och började skramla. Barnen rörde 
sig fritt i rummet och använde även rösterna, ljudnivån var hög och ingen lyssnade på 
läraren. Lindgren beskriver hur han av någon anledning valde att släppa sin 
lärarauktoritet, barnen fick hållas trots att detta väckte stor irritation bland de andra i 
personalen. Lindgren förhöll sig missmodigt passiv i bakgrunden, tills en dag då han 
plötsligt kände lust för att medverka i det ljudliga kaoset. Han satte sig vid pianot och 
började delta, började kommunicera och leka med musik. Det gemensamma 
musiklekandet skulle ta ytterligare en vändning, efter månader av skramlande väckte 
något av barnen plötsligt en dag frågan varför hans triangelspel inte hördes, han 
föreslog att trianglarna skulle få spela själva. Detta var upptakten till ett gemensamt 
organiserat musicerande som utgick från barnens initiativ.  
 
Barns kreativa musikskapande 
 
Hur ska vi se på små barns behov av musikundervisning? Sheila Woodward (2005) tar 
upp många viktiga aspekter och hänvisar i en artikel till en mängd forskare som 
studerat små barns agerande i musiksammanhang. Woodward poängterar att barns 
musikaliska lärande startar redan innan de är födda och lärandet sker ständigt i olika 
situationer, både strukturerat och informellt. Små barn har tidigt musikaliska 
preferenser.  
 

All children possess musical intelligence and the capacity for developing musicianship, not 
just as consumers, but also as performers and creators of music. Furthermore, children’s 
spontaneous music making, from the first mother-infant musical interactions to playground 
rhymes and jeers, is the springboard of music learning. However, the contexts in which 
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early musical experiences occur are critical, and adult interventions require balancing 
challenge and skill to achieve musical focus and self-growth in young children. 
(Woodward, 2005 s. 249-250) 

 
Woodward (2005) uppmärksammar att pedagogers syn på barns musikaliska förmåga 
och behov är avgörande för att hitta rätt balans mellan intryck och uttryck. Barn 
behöver få vistas i en varierad och tillåtande musikmiljö, där det finns musicerande 
vuxna som förebilder och där vuxna ger sig hän i musiken och deltar med själ och 
hjärta. Woodward beskriver hur barn genom att experimentera, imitera och fantisera 
lär sig förstå och uttrycka känslor musikaliskt med hela kroppen, utifrån variation, 
upprepning och representation. Liknande upplevelser har även beskrivits av forskare 
som studerat barns spontana sjungande (Bjørkvold, 1991; Sundin, 1995; Young, 
2006). 

Woodward (2005) hänvisar till Lori Custoderos omfattande forskning kring små 
barns musikaliska förståelse. Custodero (1997) har observerat barns upplevelse av 
”flow” både i fri lek och i strukturerade lärarledda musikaktiviteter och menar att 
”when children are engrossed in making music, they are not just using a tool to create 
something outside of themeselves, they become the music” (Custodero, 1997, 
refererad i Woodward, 2005, s. 256). Woodward presenterar i samma artikel 
Custoderos (2000) tankar kring vikten av en tillåtande miljö, där barn känner sig 
trygga, accepterade och viktiga samt där pedagoger backar upp och uppmuntrar 
musikalisk kreativitet som en viktig del i verksamheten. 

 
…to be in flow, the individual must have sense of control over the activity, a feeling that 
what he or she does matter. In order to sustain flow, strategies must be spontaneously 
adjusted to balance challenge and skill (Custodero, 2000, refererad i Woodward, 2005, s. 
256) 

 
Woodward (2005) pekar även på att barns musikskapande hämmas i de vuxnas 
närvaro, när vuxna inte förstår vikten av att låta små barn får vara i ett kreativt 
tillstånd och där det inte handlar om att göra rätt, utan om att ha kontakt med sitt inre. 
Custodero (2005) skriver i sin artikel Being with om betydelsen av att som barn få 
uttrycka sig genom ljud och musik: 
 

Just as we transform our environments with music, we also are drawn to the 
transformational potential of musical materials – we compose, interpret, arrange, and 
improvise with sounds and silences. This drive is perhaps one of the strongest legacies we 
retain from childhood… (Custodero, 2005, s. 46) 

 
Susan Young (2006) är kritisk till den seglivade fokuseringen på att lära små barn att 
sjunga sånger för att de ska framföras. Detta stjäl uppmärksamhet från barns eget 
spontana sjungande. Young identifierar tre särdrag av barns sjungande inom kontexten 
för deras lekande: ”When Words Sing”, ”When Voices Dance” och ”When Toys Have 



	  	  	  	   	  5	  

Songs”. Hennes forskning bygger på observationer av barns improviserade sjungande 
under fri lek. Tillsammans med en kollega gjorde de ljudupptagningar och försökte 
transkribera med klassisk notation. Young anser att det inte går att presentera enbart 
sångmelodin utan den hör ihop med barnens hela musikaliska uttryck, så som rörelser, 
sinnesstämning och mimik. Hon diskuterar även problemet med att försöka anpassa 
ett lekfullt ljudande beteende till våra musikaliska, ganska fyrkantiga 
noteringskonventioner. Istället för att presentera barnens improviserade sjungande 
med notskrift använder Young målande beskrivningar av röst, rörelse och lek. Varje 
episod har valts ut som representation för de tre kategorierna. Youngs sätt att resonera 
tyder på en medveten tanke kring vad som är relevant och möjligt att redovisa i 
sammanhanget. Förförståelsen tycks ha stor betydelse för vår möjlighet att tolka det 
skrivna ordet och exemplet nedan kan vara svårt att förstå för en läsare som inte har 
umgåtts med små barn. 
 

Jamie is just two years old…He is looking at a children’s book which has a picture of a 
football filling one page. He points to the picture and calls out ’football’ several times 
over - but with distortion of the consonants so that it sounds more like ’Pop- B/pall!’ (the 
B sound is very soft, more like a hard P). He continues to call out ’Pop’pall!’ while 
looking at the book, but with each repetition the sound syllable becomes increasingly 
elongated, the vowel sound rounder and more open-throated. He turns away from the 
book and moves slowly across into the centre of the room, declaiming ’Pop’ball!’ with a 
short, clipped first ’pop!’ and the ball with an open vowel on an exaggerated downward 
pitchslide (Young, 2006 s. 273) 

 
Små barns improviserade sjungande tar sig andra uttryck än vuxnas och kan vara 
svåra att urskilja för den ovane lyssnaren, där även frågan om vad som anses vara 
musik är central. 
 

   Musikens kommunikativa möjligheter  
 
För att vidga förståelsen för små barns röstliga improviserande, vill jag lyfta fram 
Malloch och Trevarthens (2009) begrepp kommunikativ musikalitet, som beskriver 
människors inneboende förmåga att interagera utifrån omedvetna musikaliska 
mönster. Det handlar bland annat om timing, röstklang och tonfall. Teorin har 
utvecklats utifrån studier av mödrars ickeverbala kommunikation med sina spädbarn, 
där timing och språkmelodi skapar berättelser. Sven-Erik Holgersen (2012) tolkar 
begreppet kommunikativ musikalitet som ”hur mänskliga samspel är beroende av fint 
avstämd kommunikation, som antingen är av musikalisk art eller kan beskrivas med 
liknande begrepp” (a.a. s. 98). Kommunikativ musikalitet skulle kunna vara ett 
relevant begrepp när vi talar om olika former av sjungande, både spontansång och 
gemensam sång. Musiketnolog John Blacking (1976) levde under många år 
tillsammans med Vandafolket i Sydafrika. Under en tioårsperiod reste han regelbundet 
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till Afrika, dokumenterade och lärde sig folkets musik, danser och sånger. Trots att 
han ganska snart kunde härma enkla melodier och rytmer så kunde han ändå inte 
härma barnens sånger fullt ut; den avgörande skillnaden var hans oförmåga att 
efterlikna den avgörande betoningen, känsloladdningen i sjungandet. Jag ställer mig 
frågan, är detta en väsentlig del av en fint avstämd kommunikation, det vill säga 
förmågan att tolka och uttrycka en sångs meningsinnehåll och känsloladdning? 
Blacking frågar sig vad som karaktäriserar de första sånger som små barn sjunger. 
Han betonar att Vendas småbarn har hört många olika sånger innan de sjunger själva. 
Vendafolkets barnsångsrepertoar innehåller allt från två-tons sånger till sju-tons 
sånger, men det är innehållet och sångens form, idé, som avgör i vilken ordning de 
lärs ut. Det viktiga är inte själva ton-träffandet utan hur rösten laddar den enkla 
strukturen med ett känsloinnehåll.  
 

It is the total pattern of the music and its associated situations which are more significant 
than the number of tones used in songs. Children learn these songs as they learn language, 
as complete ideas, and not gradually by musical progression. (Blacking, 1976 s. 94) 

 
Ellen Dissanayake (2006) är musiksociolog och har forskat om musikens betydelse ur 
ett evolutionärt och biologiskt perspektiv. Hon hävdar att meningen med musiken är 
att väcka känslor som styr vårt beteende, som i sin tur har en positiv påverkan på vår 
sociala förmåga och överlevnad. Det lilla barnet är beroende av den vuxnes förmåga 
och vilja att kommunicera känsloladdat och med dynamisk variation. Dissanayake 
menar att ”infants are born ready to respond to and coordinate their own behavior with 
these very signals, and especially to their dynamic variation” (a.a. s. 38). 

Kommunikativ musikalitet är vårt sätt att berätta och skapa nära relationer till 
andra, inte minst föräldrars icke verbala kommunikation med spädbarn. Dissanayake 
(2012) utvecklar sina tankar kring vårt ursprungliga sätt att ”prata” med det lilla 
spädbarnet, och dess likheter med ett livligt samtal eller en fängslande muntlig 
berättelse. 
 

In a baby’s first months of life, adults direct a lot of ”talk” at them, to which they respond 
with obvious delight. Baby talk can be regarded as narrative (or proto-narrative), though of 
a very peculiar kind, since its recipients don’t understand a word of what is said to them. 
When then do babies respond to? And why do we talk to babies? The importance of these 
early narratives, both phylogenetically (as they evolved in our species), and ontogenetically 
(as they develop in each individual person), has interesting implications for the way that 
narratives have been used historically and culturally – in theory as well as practice. 
(Dissanayake, 2012 s. 3) 

 
Denna kompetens har stor betydelse för vårt kommunicerande livet igenom. När vi är 
små, kommunicerar vi med hela kroppen, vårt uttryck är naturligt lekfullt och vi riktar 
vår uppmärksamhet mot det som känns intressant och möjligt att utforska 
(Dissanayake, 2012). Hur kan vi stimulera till varierad och meningsfull 
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kommunikation? Begreppet affordance, det vill säga hur ett objekt kan erbjuda eller 
möjliggöra för aktörer att utföra olika handlingar myntades ursprungligen av 
psykologen James Gibson. I boken The Ecological Approach to Visual Perception 
(1979) presenterade han sin ecological perceptual theory. Han hävdade att den fysiska 
miljön erbjuder olika möjligheter till handlande utifrån det sätt vilket vi upplever 
världen med våra sinnen (Clark, 2005; López-Cano, 2006). Musikforskare har tolkat 
Gibsons teorier utifrån olika perspektiv. Eric Clark (2005) och Rubén López-Cano 
(2006) är två forskare som kopplat begreppet affordance till perception och handling 
och beskriver bland annat kopplingen mellan lyssnares kroppsrörelser och musik. Åsa 
Bergman (2009) hänvisar till Tia DeNoras (2003) musiksociologiska perspektiv på 
affordance där DeNora påstår att människor tar hänsyn till hur musiken låter när de 
använder den i ett bestämt syfte och att ”vad musik erbjuder eller möjliggör är också 
beroende av hur, av vem och i vilken situation det används” (DeNora 2003, refererad i 
Bergman, 2009 s. 9). När vi hör musik kan vi associera till tidigare händelser i vårt liv 
och till människor som stått oss nära. Musiken kan väcka minnen som vi kan använda 
oss av för att återskapa känslor och minnesbilder. DeNora menar att ”one’s very 
perception and experience of other(s) takes shape through and with reference to 
music. It is for this reason, I suggested, that music can so powerfully ”bring it all 
back” (DeNora, 2003, s. 61). 
 

   Musikaliskt ledande i förskolan 
 

Jag tror inte på den pedagogiskt dirigerade leken, jag tror på barnen. Jag tror att barnen vet vad 
de behöver och vad de med de vuxnas hjälp behöver få (Lindgren & Öhrström, 1992 s. 30) 
 

Så här formulerade sig ”Skrammel-Nisse” Lindgren redan på 50-talet, då han i 
debattartiklar ifrågasatte den rådande synen på musikalisk fostran. En syn på barns 
musikaliska lärande som handlade om att lära sig göra rätt och som förutsatte de 
vuxnas oinskränkta tolkningsföreträde.  

Bertil Sundins (1963/1995) studie av barns spontana sjungande bland 
förskolebarn visar att musikalisk förmåga, som att sjunga rent och rytmiskt rätt, inte 
automatiskt leder till musikalisk röstlig kreativitet. Jon-Roar Bjørkvold (1991) 
konstaterar i sin studie av norska barn att ”Jag fann där att daghemsbarn som stod 
under stark och systematisk påverkan av vuxnas sång, fick vad man kan kalla en 
påskyndad, musikalisk socialisering” (a.a. s. 98). De sångsociala ramarna innebar 
bland annat att själva sjungandet förknippades med fasta sångsamlingar och att man 
likt de vuxna återgav både melodi och text korrekt. Barns spontansjungande och 
improviserande var betydligt mindre förekommande på dessa förskolor. Bjørkvold 
hävdar till och med att ”tydligare, typiskt barnkulturell sångutveckling var faktiskt 
mest påtagligt där vuxeninflytandet var minst” (a.a. s. 98). Dessa två skandinaviska 
forskares studier har några år på nacken, men deras resultat är fortfarande aktuella och 
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överensstämmer med nyare forskning som redovisats i kapitlet ovan. Barn är beroende 
av ”kulturella förebilder” (jag förklarar vidare vad jag menar med ”kulturell förebild” 
s. 23) som sanktionerar den musikaliska leken. Paul Collard (2011) hävdar till och 
med att den viktigaste förutsättning för att utveckla barns kreativitet i förskolan är 
kreativa pedagoger. 1 

Anna Ehrlin (2012a) beskriver i sin avhandling processen att förändra en vanlig 
förskola till en språkförskola med musikinriktning. Förutsättningen för projektet var 
att ändra innehållet i verksamheten utan att byta ut personalen. På denna förskola 
fanns det många barn med olika modersmål och personalen var också den flerspråkig. 
Här verkade det vara av största vikt att ledningen drev detta förändringsarbete under 
lång tid och att det fanns stor förståelse för och resurser till återkommande 
fortbildning och handledning. Den stora utmaningen var att få all personal på 
avdelningen att känna sig bekväma och kompetenta att leda musikaktiviteter på egen 
hand med barnen. Efter fyra års medvetet strategiskt arbete kände i stort sett alla i 
personalgruppen sig bekväma i arbetssättet med mycket musik och de kände sig 
säkrare i pedagogrollen. ”Man skulle kunna säga att eftersom ett uttalat mål med 
musiken var att på ett lustfyllt sätt stärka barnens språk, och inte deras musikalitet, 
vågade personalen utveckla sig också musikaliskt”. (Ehrlin, 2012b, s. 149) 

Det finns få musikpedagogiska avhandlingar som riktat sig mot förskolan och få 
som fokuserat på själva musiken och det konstnärliga uttrycket. I 
licentiatavhandlingen Musicking: Kreativ improvisation i förskolan observerar Maria 
Wassrin (2013) en grupp små barn, 1 till 3 år gamla, och deras musikaliska initiativ 
tillsammans med kompetenta musikpedagoger på två musikförskolor. Wassrin 
genomför en noggrann och detaljerad analys av sina videoobservationer och hon 
förvånas över hur kompetenta och musikaliskt medvetna barnen är. Små tecken som 
gester, mimik, rösten, rörelser och ljud kommuniceras på ett meningsfullt sätt bara 
pedagogerna tar barnens handlande på allvar, har förmåga att läsa av och förstå de 
musikaliska inviterna, samt förfogar över en kreativ musikalisk förtrogenhet för att 
kunna ge musikandet ny energi när så behövs.  
 

I och med att pedagogerna uppmärksammar och lyfter de individuella barnens projekt så 
blir dessa också mer synliga för andra barn och dessa kan så dras in i aktiviteter eller 
projekt som ett eller flera barn kommit med. De individuella barnen uppmärksammas alltså 
inte bara för att så stå i centrum ”en i taget” utan initiativen används av pedagogerna för att 
skapa grupp. (Wassrin, 2013, s. 111) 

 
Förutom olika materiella resurser så som väl valda och åtkomliga musikinstrument, är 
små barn beroende av golvyta och möjligheter att få röra sig fritt i rummet.  
           

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Inledningstalare på konferensen Av egen kraft i Karlstad 31oktober 2011 
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 …en viktig förutsättning för att kunna ta initiativ till musicking och att bygga ett event är 
att barnet självt kan bestämma när, var och hur olika verktyg ska användas i samspel med 
andra barn (och med musiken och pedagogen). Först då uppstår fruktbara dialoger i form av 
improvisatoriska händelsekedjor. Om dessa kroppsliga resurser begränsas genom att barn 
vid musiksamlingar förväntas sitta i ring inskränks möjligheten att delta aktivt i 
framväxande aktiviteter. (Wassrin, 2013, s. 109) 

 
Wassrin (2013) pekar även på vikten av en gemensam och varierad repertoar som kan 
fungera som ett verktyg och möjliggöra för barn utan verbalt språk att uttrycka sig 
känslomässigt på ett medvetet plan tillsammans med andra barn och vuxna. 

Det finns nyare forskning som tyder på brister i förskolornas urval. Ylva 
Holmberg (2010) redovisar i sin pilotstudie en stor avsaknad av musikalisk variation; 
90 procent av sångerna som sjungs i förskolan går i dur och de flesta går i 4/4 dels 
takt. Även den inspelade musik som förekom på förskolorna visade sig vara både 
oreflekterad och begränsad. Johan Söderman (2012) uppmanar förskollärare att aktivt 
reflektera över musikval och att undvika kategoriserandet av viss musik som 
barnmusik. Genom att utforska olika typer av musik tillsammans med barnen kan 
pedagogerna utveckla förskolans sångkanon och hitta musik som väcker barnens 
intresse. För att man som pedagog ska kunna möta denna typ av uppmaningar behövs 
ett perspektiv på musikaliskt ledande som bygger på interaktion och delaktighet. 

Cecilia Ferm (2004) har i en avhandling studerat hur pedagoger interagerar med 
sina elever i musikdidaktiska sammanhang. ”Interaktionen, så som den definieras i 
denna studie, syftar till att erbjuda eleverna musikaliskt erfarande” (Ferm, 2004, s. 31-
32). Ferm identifierade olika strategier som pedagogerna utgick från i den musikaliska 
interaktionen och som hon bedömde som extra betydelsefulla; öppenhet för barns 
tidigare musikaliska erfarande; öppenhet för barns initiativ; bemötande av barns 
handling och medvetenhet kring användandet av symboler (Ferm, 2004). Denna studie 
gjordes i grundskolans årskurs 4-6, men dessa teman på pedagogers handlande borde 
fungera som mål att sträva mot även i förskolan.  

Eva Johansson (2011) har författat skolverkets kunskapsöversikt Möten för 
lärande där hon diskuterar atmosfärens betydelse för den pedagogiska verksamheten i 
förskolan. Den specifika atmosfären som präglar mänskliga möten i olika 
grupperingar eller situation är något vi genast känner in, den kan beskrivas med ord 
som varm, kall, tillåtande, kontrollerande. Anette Emilson och Ann-Marie Folkesson 
(2006) konstaterar att små barns möjligheter till eget initiativ och delaktighet styrs av 
vuxnas kontrollbehov. I starkt lärarkontrollerade miljöer är barns delaktighet 
begränsad och motsatsen, i förskolemiljöer med svag vuxenkontroll finns stöd för 
barnens egna initiativ. I den svagt lärarkontrollerade situationen var det svårt att peka 
på något särskilt lärandemål, eftersom fokus låg på interaktionen mellan barn och 
vuxna och de vuxna tog en mer avvaktande roll. Barnen lärde sig mycket genom att ta 
egna initiativ och av att bli lyssnade på. Emilson och Folkessons undersökning pekar 
också på att lärares behov av kontroll ökar i förhållande till den egna upplevelsen av 
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bristande kontroll. I Möten för lärande beskrivs hur de vuxnas kontroll kan förmedlas 
i en lågmäld och vänlig ton som legitimeras av ordning och struktur, med få vare sig 
positiva eller negativa känslouttryck och inte sällan stillasittande aktiviteter vid 
matborden (Johansson, 2011). I en stor forskningsstudie 2009 om den svenska 
förskolan Barns tidiga lärande, framkom att i de förskoleverksamheter som påvisade 
låg kvalité, var pedagogernas kontroll över aktiviteterna som störst (Sheridan; 
Pramling Samuelsson & Johansson, 2009).  

  
   Problemformulering  
 

Mot bakgrund av den forskning jag refererat till ovan så vill jag påstå att barn har 
behov av och förmåga till eget kreativt musikaliskt skapande. Det finns även 
formuleringar i den svenska läroplanen för förskolan som uttrycker stöd för ett sådant 
påstående, även om de är allmänt skrivna. 

	  
"I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kultur-
skapande som att överföra ett kulturarv…" LpFö 98 s. 6) 

 
"Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet...Verksamheten 
ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå 
ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer 
ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet."(LpFö 98 s. 9) 

 
Den allmänna skrivningen blir problematisk när det saknas en precisering av vad 
läroplanen menar med att till exempel skapa och kommunicera 
   

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse…utgör både innehåll och metod i förskolans 
strävan att främja barns utveckling och lärande…" (LpFö 98/2010 s. 7) 

 
Hur ska dessa texter tolkas och vad innebär själva skapandet och kommunicerandet i 
de olika uttrycksformerna? Denna otydlighet kan leda till att pedagoger förhåller sig 
godtyckligt till meningen med musikutforskande aktiviteter och hur de kan gestalta 
sig. Det finns även en risk att konsensus kring musikskapande på förskolan distanserar 
sig både från musikalisk praxis och musikpedagogisk forskning. Jag har tagit del av 
forskning kring små barn och musikalisk kreativitet som framhåller nödvändigheten av 
att barn får möjligheter att utforska världen och sig själva genom att experimentera 
och kommunicera med ljud, sin röst och rörelser. Det finns även studier som beskriver 
hur små barn uppvisar både musikalisk kompetens och medvetenhet och som visar på 
vikten av att barn får vistas i musikaliskt stimulerande och tillåtande miljöer.  

Inom förskolan finns en stark musiktradition av framför allt vuxenstyrda 
gemensamma sångstunder i samband med samlingen där det sjungs välkända sånger 
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på ett bestämt sätt. Denna tradition krockar med tankar kring ett kreativt 
musikskapande som sker i stunden, där barn och vuxna deltar fullt ut och på lika 
villkor i musicerandet. Finns det ett glapp mellan vad vuxna uppfattar som 
meningsfullt kreativt ljudskapande och hur barn upplever det? Är det möjligt för 
pedagoger att balansera mellan att aktivt leda och aktivt delta utan att störa barns egna 
kreativa musikaliska handlande? 

 
Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån de frågor som väcks, utveckla kunskaper om 
sambandet mellan pedagogers didaktiska ingripanden och barns möjligheter till 
kreativt musikaliskt utforskande och uttryck i förskolan. Studien syftar även till att 
lyfta frågor kring vuxnas syn på barns musikaliska förmåga och pedagogers 
förhållningssätt till ljudliga spontana aktiviteter.  Undersökningen har som ambition 
att utforska musikdidaktiska alternativ till förskolans traditionella musikverksamhet, 
de traditionella gemensamma och vuxenstyrda sångsamlingarna. Jag ser det kreativa 
musikskapandet som ett konstnärligt uttryck och jag ska i studien försöka beskriva hur 
musikaliska yttringar hos barn kan visa sig. En studie i förskolan med fokus på barns 
möjligheter att kunna uttrycka sig musikaliskt kreativt, framstår mot bakgrund av den 
forskning som jag redovisat ovan både som relevant och önskvärd.  
 
Frågeställningar   
 
För att få förståelse för och utveckla kunskaper om sambandet mellan pedagogers 
didaktiska ingripanden och barns möjligheter till kreativt musikaliskt utforskande och 
uttryck i förskolan utgår jag från följande frågeställningar: 
 
Hur hanterar barn möjligheten att spontant få utforska diverse rytminstrument och 
vardagsföremål som erbjuds i samband med en gemensam musikstund.  
 
Hur reagerar pedagoger på barns agerande i samband med spontant ljudskapande med 
rytminstrument och vardagsföremål? 
 
Vad har pedagoger för tankar kring sitt didaktiska handlande i samband med ett 
gemensamt spontant musikutforskande? 
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  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

För att få svar på dessa frågor har jag valt att utgå från ett kulturpsykologiskt 
perspektiv på musikaliskt lärande. Jag behöver något att spegla mitt observerande i, en 
teori som hjälper mig att förstå hur och varför det förebildliga reproducerandet och det 
lekfulla kreativa utforskandet kan vara meningsfullt. Den vedertagna metaforen som 
beskriver att man tar på sig olika ”glasögon” för att se världen utifrån ett nytt 
perspektiv, fungerar även för mig i denna undersökning. Jag har genom att ta del av 
Lev Vygotskijs idéer fått nya infallsvinklar kring musikens möjligheter och innebörd 
för förskolan. Jerome Bruners (2002) kulturpsykologiska teori är en utveckling av 
Vygotskijs kulturhistoriska teori. Bruner ser det mänskliga lärandet som komplext och 
hävdar att jämte det kulturella sammanhanget så spelar sociala- psykologiska- och 
även i viss mån biologiska aspekter roll för utvecklandet av människans medvetande. 
Andra teman som tas upp i detta kapitel, förutom det kulturpsykologiska perspektivet, 
är bland annat musikdidaktiska perspektiv och musikaliska kunskapssyner. Med stöd i 
dessa teorier kan jag både välja relevanta metoder och formulera min förförståelse av 
det problemområde som jag valt. Teorierna kan även hjälpa mig i mitt analyserande 
och tolkande för att få svar på mina frågor. 
 

   Kulturpsykologiska perspektiv 
 

Jag utgår i min studie från ett kulturpsykologiskt perspektiv, som bygger på 
Vygotskijs kulturhistoriska tankar om lärande. I förordet till Fantasi och kreativitet i 
barndomen skriver Gunilla Lindqvist (1995) att ”enligt Vygotskij är medvetandet 
dynamiskt och föränderligt och speglar den omgivande kulturen både till form och 
innehåll” (Lindqvist, 1995, s. 8). Vygotskijs intresse för hur konst och litteratur 
påverkar människan utvecklade hans syn på tänkandet, en övertygelse att tänkandet är 
föränderligt och att det utvecklas i den sociala interaktionen och i samspelet med den 
kulturella omgivningen. Lindqvist hävdar att Vygotskijs teori förmedlar en helhetssyn 
och en tro på att alla människor är kreativa redan som barn och att vår föreställning 
om världen skapas både känslomässigt och intellektuellt. Hon menar att ”känsla och 
förnuft hör ihop” (Lindqvist, 1995 s. 10).   

Reproduktion och kreativitet utgör enligt Vygotskij (1995) hjärnans två 
huvudfunktioner och de är beroende av varandra. Den reproducerande funktionen 
strävar efter att bevara och återupprepa tidigare erfarenheter och den kombinatoriska 
eller kreativa aktiviteten förmår att bearbeta och kombinera tidigare erfarenheter och 
utifrån dem skapa nya bilder och beteenden. Vygotskij kopplar dessa tankar om 
kreativitet och fantasi till barns förmåga att leka. Barn relaterar ständigt till tidigare 
upplevelser, inte minst sådant som de sett vuxna säga och göra, men de reproducerar 
aldrig detta exakt, utan erfarenheten kombineras och förändras med hjälp av fantasi 
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och kreativitet. ”Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda, utan en 
kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa 
en ny verklighet, som motsvarar barnets egna behov och intressen” (a.a. s. 15-16). 
Vygotskij beskriver även två typer av fantasi. En yttre, plastisk fantasi som lånar 
element från olika typer av intryck utifrån och den emotionella inre, som hämtar 
näring inifrån.  

Bruner (2002) tänker sig att människan, genom sin förmåga att skapa och förstå 
berättelser, får möjlighet att skapa en meningsfull och personlig värld där hon fyller 
en funktion. Till de narrativa konsterna räknar Bruner bland annat sång, musik, 
skönlitteratur och drama. Han skriver att ”det verkar alltså som om förmågan att 
konstruera berättelser och att förstå berättelser är avgörande för oss när vi ska 
konstruera våra liv och hitta en ”plats” för oss själva i den värld vi kommer att möta” 
(a.a. s. 59). Detta identitetsskapande resonemang är intressant och kan jämföras med 
Dissanayake (2012) som påpekar vikten av själva berättandet, förmågan att 
kommunicera sina historier, där sången och musiken väcker känslor som förstärker 
vårt uttryck, inte minst genom prosodin och den kommunikativa musikaliteten. 

Teorin om den närmaste eller proximala utvecklingszonen beskriver ”den 
dynamiska relationen mellan barnet och omgivningen, där den vuxne i dialog med 
barnet skapar en potentiell utveckling” (Lindqvist, 1999 s. 277). I enlighet med detta 
perspektiv kan musikaliskt lärande i förskolan ske genom att barnen iakttar eller 
härmar någon, vilket jag kommer att omnämna ”pedagogen som kulturell förebild”, en 
person som har förmåga att levandegöra en tradition, en musikalisk handling. Andra 
exempel på musikaliska förebilder förmedlas bland annat genom olika former av 
media. Intrycken måste sedan bearbetas individuellt. Denna process kallar Vygotskij 
för internalisering och handlar om att människor återskapar sin verklighet. Det handlar 
om att hitta en balans i verksamheten mellan intryck och uttryck för att möjliggöra för 
barns musikaliska utforskande och lärande. Den tredje och avslutande fasen av 
lärandet kallar Bruner (2002) för externalisering, då vi visar upp vårt ”verk” och gör 
vårt omedvetna lärande synligt och reflekterbart. Med tanke på musikaliskt lärande så 
handlar det som att självständigt kunna återskapa en musikalisk idé, stycke eller stil i 
en speciell kontext utifrån en personlig tolkning som är begriplig för andra (Hultberg, 
2009). Teorin om den proximala utvecklingszonen handlar om att personer 
tillsammans och med stöd av någon som kan mer än sig själv, lyckas utföra något nytt 
som de ännu inte behärskar på egen hand. De får på så sätt hjälp att förbereda sig inför 
nästa kliv i sin utveckling. Vygotskij är inte intresserad av vad barn kan, utan vad de 
skulle kunna med hjälp av någon (Lindqvist, 1999). Här är det också viktigt att hitta 
en lagom svår utmaning.  

Enligt det kulturpsykologiska perspektivet utvecklar varje kultur ett speciellt 
meningsinnehåll och symbolik i de handlingar som utförs i förhållande till de verktyg 
som anses självklara i sammanhanget (Bruner, 2002). Utifrån förskolans musikkultur 
skulle detta kunna handla om instrument (rösten) sångböcker, ljudanläggning, media, 
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mikrofon, men även gester, mimik, rörelser, att klappa takten och applåder. I min 
studie får deltagarna under musikaliska former möta och handskas med okända 
”instrument” och vardagsföremål, utan musikaliskt meningsinnehåll. Det kulturella 
verktyget gestaltar sig i detta sammanhang i själva ljudet och associationen till musik. 

    
   Musikdidaktiska perspektiv 
  

Den danske musikforskaren Frede V. Nielsen (2002) beskriver musikens 
kunskapsformer utifrån sex olika dimensioner. Den strukturella dimensionen handlar 
om musikens form och struktur, men även om tempo, rytm, melodi och stil. Den 
akustiska dimensionen innefattar hur det låter, om det är starkt, svagt, olika klanger 
och karaktärer och hur vi förhåller oss till varandra och rummet. En existentiell 
dimension beskriver hur musik kan vara identitetsskapande genom att vi får möjlighet 
att uttrycka oss själva i musiken, ta musikaliskt initiativ. Den emotionella 
dimensionen handlar om hur vi med musikens hjälp förmedlar och tolkar känslor. En 
kroppslig dimension genererar och förmedlas genom rörelse, det kan även handla om 
hur vi kroppsligt reagerar på musik och hur vi lär oss musik genom kroppen. Den 
sjätte dimensionen är spänningsmässig, hit hör till exempel pausen som skapar 
förväntningar och dynamik, harmonik och överraskningseffekter. Dessa sex 
dimensioner och musikaliska kunskapsformer motiverar och tydliggör musikens 
många möjligheter till variation och fördjupning.  

Nielsen (2002) har även definierat fem aktivitetsformer som kan utgöra en 
checklista på möjliga musikhandlingar för musikverksamheten i förskolan. 
Reproduktion gestaltas genom sånger, rörelser och spel på rytminstrument till 
existerande sånger. Produktion möjliggörs genom musikskapande och 
sångimprovisation. Perception bearbetas genom hörseln och lyssnandet, men även 
andra sinnen är aktiva så som det taktila (vibrationer) och det kinestetiska sinnet 
(rumsuppfattning). Interpretation handlar om att tolka musik. Genom att samtala 
kring musik övar vi upp förmågan att analysera och beskriva vad musiken "berättar". 
Reflektion möjliggör för musikaliska överväganden och utvecklandet av olika 
förhållningssätt till musiken.  

Ytterligare ett perspektiv på musikaliskt handlande beskrivs av Marner (2008) 
som utgår från att de estetiska ämnena skiljer sig från andra skolämnen som 
artikuleras genom språket. Aktuella skolämnen på förskolan är svenska, matematik, 
naturkunskap och teknik. Musikens hemmedium är således ”ljud” och ”musik” och 
varje hemmedium behandlas antingen estetisk och/eller instrumentellt. I enlighet med 
Marners teori om ett estetiskt perspektiv skulle musikaliskt handlande kunna innebära 
att tolka, gestalta, skapa, improvisera, gå in i det musikaliska uttrycket. Ett 
instrumentellt perspektiv på musik skulle kunna vara att pröva, utforska, öva, 
komponera, experimentera, reflektera, jämföra, värdera, fokusera på det musikaliska 
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hantverket. Detta är en grov indelning och det instrumentella och estetiska 
perspektivet kan existera samtidigt. När vi sjunger så uttrycker vi oss estetisk, vi 
tolkar melodin och texten, identifierar oss med sångens ”huvudroll”. Samtidigt så kan 
vi experimentera med olika dynamik, tempo, klangfärger och karaktärer.  

 
Musikaliska kunskapssyner 

 
Vad är det som styr människors musiksyn? Varför anses viss musik vara mer värd och 
varför kategoriseras så många människor så lättvindigt som omusikaliska. Det är 
viktigt att som musikpedagog kunna utveckla sin egen musikfilosofiska övertygelse, 
som i sin tur är en del i utvecklandet av den musikpedagogiska grundsynen menar 
Øivind Varkøy (2003). Denna musikfilosofiska grundsyn påverkar hur pedagoger ser 
på sina egna och andras musikaliska möjligheter att utvecklas. 

Sture Brändström (1997) tar upp två olika synsätt på musikalitet. Den absoluta 
synen utgår från att bara vissa människor föds musikaliska, samt att några få är bärare 
av en unik musikalisk gåva. Lars Lilliestam (2009) beskriver hur den absoluta 
musiksynen styrt vår västerländska syn på musikalitet som en mätbar förmåga sedan 
början av 1900-talet. Där det handlade om ”att höra och identifiera skillnader mellan 
intervall, rytmer och klanger” (Lilliestam, 2009, s. 189). Denna syn på musikalitet har 
förvaltats och bevarats framför allt av de västerländska musikutbildningarna som 
fortfarande i hög grad mäter musikalisk förmåga vid bland annat intagningsproven. 
Brändström beskriver även den relativistiska musikalitetsuppfattningen som hävdar att 
musikalitet är något alla människor har tillgång till och kan utveckla. Detta är en nyare 
syn som breddar begreppet musikalitet till att också handla om musikupplevelsen, det 
kreativa skapandet och förmågan att lyssna. Brändström frågar sig om det går att 
förena dessa två synsätt och han antar att musiksynen hos de flesta människor 
förmodligen ligger någonstans mitt emellan dessa ytterligheter. Vi förutsätter kanske 
att vissa har en speciell medfödd musikalisk talang samtidigt som vi inte tror att någon 
utvecklas till musikalisk stjärna av sig själv. Här finns stora likheter mellan synen på 
musiker och idrottare menar Brändström. 

Varkøy (2010) diskuterar den musikfilosofiska frågan om det finns någon 
mening i själva musiken eller om meningen uppstår först i samband med lyssnarens 
tolkning. Varkøy utvecklar Nielsens (1994) tankar i denna formulering och anser att 
det handlar om ”møter mellom musikk – som kan beröre, og mennesker – som kan la 
seg berøre”.(Nielsen, 1994, citerad i Varkøy, 2010, s. 9). I ovanstående beskrivning 
saknas själva musikförmedlaren, Det vill säga den som kan beröra med musik. Ur ett 
kulturpsykologiskt perspektiv handlar det då om någon som kan gestalta och 
kommunicera musik, någon som kan möjliggöra och stödja ett musikaliskt lärande. 

Blacking (1976) beskriver hur musikalitet kan vara en ickefråga. Hos 
Vandafolket tar alla människor del av ett gemensamt gehörsmässigt musikaliskt 
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handlande. Olika musikaliska ritualer genomsyrar hela samhället och riterna 
involverar både kropp, röst, rörelse och mimik. Även politiska frågor diskuteras 
utifrån musikaliska former. Där finner man inga musikaliska analfabeter, men väl 
extraordinära musiker och dansare. En mycket viktig fråga som han ställer är synen på 
musikalitet. 
 

…all members of an African society are able to preform and listen intelligently to their own 
indigenous music, and if this unwritten music, when analyzed in its social and cultural 
context, can be shown to have a similar range of effects on people and to be based on 
intellectual and musical processes that are found in so-called ”art” music of Europe, we 
must ask why apparently general musical abilities should be restricted to a chosen few in 
societies supposed to be culturally more advanced (Blacking, 1976 s. 4) 

 
Ett annat sätt att se på kunskap beskriver Per Dahlbeck och Sven Persson (2011) när 
de definierar begreppet estetik som en speciell kunskapsform utifrån det grekiska 
ordet aisthetiko’s (det sinnliga, det förnimbara) och kallar det för ”förnimmelse 
kunskap”. Vi förnimmer intryck och upplevelser som vi tolkar. Dahlbeck och Persson 
argumenterar för synen att se på estetik i förskolan som meningsskapande. 
 

De estetiska uttrycksformerna har en existentiell innebörd som inte får underskattas. Barns 
lek, rörelser, bilder, sång och musik är uttryck för ett skapande subjekt; man kan till och 
med hävda att barn skapar sig själva i dessa. (Dahlbeck & Persson, 2011 s. 203)  

 
Detta synsätt ligger nära både det kulturpsykologiska perspektivet och det 
intersubjektiva meningsskapandet som utgår från att det är i mötet med andra som vi 
utvecklar förståelse för oss själva och vår omvärld. I de gemensamma och kreativa 
musikaktiviteterna får vi automatiskt möjligheter att spegla oss i varandra, intryck blir 
uttryck och vise versa.  

 
Valda teoretiska perspektiv 
 
I min studie utgår jag från att alla människor har förmåga att utveckla både musikalitet 
och kreativitet. Jag antar ett kulturpsykologiskt perspektiv som är viktigt i och med att 
jag anser att interaktionen mellan människor inom den lokala musikkulturen är en av 
de viktigaste förutsättningarna för musikalisk utveckling och lärande (Hultberg, 
2009). Som en skenbar paradox till detta så förutsätter jag även biologiskt betingade 
förutsättningar. Jag utgår från synsättet att vi föds med en förmåga att tolka vissa 
musikaliska aspekter, samt att det finns universella musikaliska värden som väcker 
känslor och fångar vårt musikaliska intresse på ett eller annat sätt (Bruner, 2002; 
Dissanayake, 2006). Detta visar sig inte minst i spädbarns inneboende förmåga till 
kommunikativ musikaliteten i det tidiga samspelet med sina föräldrar (Malloch & 
Trevarthens, 2009). Utifrån ett etologiskt perspektiv så väcker musiken känslor som 
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motiverar beteenden som haft en positiv inverkan på vår överlevnad. Dessa beteenden 
visar sig bland annat genom vårt behov av och sociala förmåga att skapa 
gemensamma musikaliska ritualer (Dissanayake, 2006). Som musikalisk 
utgångspunkt har jag använt Nielsens (2002) fem aktivitetsformer; reproduktion, 
produktion, perception, interpretation och reflektion. Dessa begrepp har påverkat min 
förförståelse och mina förväntningar på vad som ska visa sig. Nielsens sex 
musikaliska kunskapsdimensioner; strukturell; akustisk, existentiell, emotionell, 
kroppslig och spänningsmässig, beskriver på vilket sätt aktiviteterna gestaltas och 
visar som jag ser det både på förmågan till musikalisk variation och på graden av 
musikdidaktisk medvetenhet. I enlighet med ovanstående perspektiv skulle musiken 
kunna sägas ha både universella och allmänmänskliga värden och kulturellt 
utvecklade värden, och att musikalitet förutsätter förmågan att uttrycka och uppleva 
musik, så skulle kanske musikaliskt lärande kunna beskrivas som ett möte mellan 
människor som kan beröra med musik, själva musiken och människor som kan låta sig 
bli berörda av musik.  

    
  Vetenskapliga perspektiv på forskning 
  

Jag redovisar här några vetenskapsteoretiska ställningstaganden som jag utgått från. 
Alvesson och Sköldbergs (2008) förespråkar en reflexiv forskning och formulerar fyra 
olika tolkningsnivåer som de anser att reflexiv forskning bör beakta. Det empiriska 
materialet måste framstå som trovärdigt och tolkningen av olika innebörder behöver 
vara väl förankrade i empirin. Den tredje tolkningsnivån handlar om att kritiskt tolka 
bland annat ideologiska, politiska och sociala fenomen. Som fjärde nivå framhålls 
vikten av forskares förmåga till självkritik kring sitt tolkande, skrivande och sina 
auktoritetsanspråk. De anser det viktigt att man ”noga reflekterar kring vad empirin 
egentligen betyder och är öppen för dess tve- och mångtydigheter" (a.a. s. 541). 
Alvesson och Sköldberg argumenterar för att vi ska försöka förhålla oss kreativt och 
fantasifullt i relation till det empiriska materialet och menar att ”genom att ta olika 
slags avstamp och utmana tidigare tolkningar stimulerar man mer mångtydiga 
perspektiv på det material som ska studeras” (a.a. s. 539). De fortsätter: 
 

Empiri bör uppfattas som argument i en debatt - vilka kan ha olika tyngd beroende på dels 
sammanhang, dels hur välslipade dessa är - snarare än som överdomare i en debatt mellan 
olika (teoretiska) ståndpunkter. ( Alvesson & Sköldberg, 2008, s 537) 

 
Alvesson och Sköldberg (2008) tar också upp betydelsen av ”poängrik” forskning 
(forskning som problematiserar). De menar att ”I mångtydig empiri och inte minst 
mångtydiggörandet av empiri finns förutsättningarna för poängrikedom.” De menar 
också att "mer typiskt kommer dock poängrika bidrag till genom betydande och 
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kreativt tolkningsarbete av ett mer eller mindre omfattande empiriskt material” (a.a. s. 
540).  
 

Vid sidan av att ge stöd för olika uppfattningar om hur det är eller (och bättre) fruktbara sätt 
att beskriva och förstå "verkligheten" på, kan naturligtvis empirin användas på andra sätt, 
t.ex för att generera idéer, illustrera och modifiera teori och framkalla insiktsfulla 
beskrivningar (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 537) 

 
Vad är rik empiri? Metaforen ”svampplockaren” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 
543) beskriver hur forskaren plockar välkända svampsorter i tillräcklig mängd. Här 
handlar det om kvantitet, ju mer välfylld korg av välkända sorter du får med dig hem 
från skogen, desto godare gryta och entydigare resultat. Med detta synsätt riskerar det 
entydiga resultatet vara liktydigt med det förväntade, forskningen tenderar att vara 
poänglös och leder inte utvecklingen framåt. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 
metaforerna för forskaren som ”malmletare” och ”resenär”. Malmletaren söker efter 
svaret som finns dolt någonstans, det gäller bara att hitta det. Resenären är öppen för 
nya intryck och observerar mer förutsättningslöst på ett brett plan. Alveson och 
Sköldberg beskriver även forskningsprocessen som en ”detektivroman”, där 
forskarens utmaning är både själva formulerandet och sedan lösandet av mysteriet. 
Det gäller att hitta en relevant metafor som passar för ändamålet. Jag tilltalas mycket 
av Czarniawska-Joerges metafor ”insiktssamlande” istället för ”datainsamlande” 
(Czarniawska-Joerges, 1992, citerad i Alveson & Sköldberg, 2008, s. 544) som en 
bild av forskningsprocessen. Insiktssamlandet som jag tolkar det indikerar att empirin 
är en del av en process, inget färdigt som man hittar utan något som växer fram under 
tiden. Insikter formuleras förhoppningsvis under den reflexiva tolkningen, det handlar 
då inte om att leta insikter utan om att utveckla ny kunskap och se nya kopplingar. I 
min undersökning strävar jag efter att erövra nya insikter om sambandet mellan 
pedagogers didaktiska ingripanden och barns möjligheter till kreativt musikaliskt 
utforskande och uttryck i förskolan, insikter som förhoppningsvis genererar frågor 
kring innebörden i det som sker.  

Musikalisk interaktion är komplex och kräver belysning från många olika 
infallsvinklar om den ska kunna bli begriplig och trovärdig. Hur ska man kunna förstå 
detta sociala fenomen utifrån den insamlade empirin i samband med observationer och 
intervjuer? Den reflexiva forskningen kan förmodligen sätta det empiriska materialet i 
ett större sammanhang, särskilt när det gäller att kritiskt tolka olika sociala fenomen 
och roller. Ett exempel på detta är Vygotskijs teorier kring den proximala 
utvecklingszonen och mästare – lärling förhållandet, där risken för maktobalans är 
uppenbar. Den reflexiva forskningsansatsen överensstämmer som jag ser det med 
Vygotskijs tankar kring kreativitetens betydelse för tänkandet och skapandet av ny 
kunskap. Det kulturpsykologiska perspektivets tankar om att varje kultur utvecklar ett 
speciellt meningsinnehåll och symbolik i de handlingar som utförs i förhållande till de 
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verktyg som anses självklara i sammanhanget, kan behöva granskas kritiskt, för att 
man som forskare inte automatiskt och oreflekterat befäster tidigare ståndpunkter, 
utan förhåller sig öppen för tve- och mångtydigheter som kanske inte visar sig direkt. 
Den reflexiva forskningen skulle kunna sörja för att gamla föreställningar och 
kulturella förgivettaganden ifrågasätts. Den reflexiva forskningen skulle å andra sidan 
kunna använda Vygotskijs tankar om behovet av balans mellan våra intryck (empirin) 
och våra uttryck (tolkningarna), för att genom externalisering (vår förmåga att skapa 
ny förståelse och tolkningar som vi kan förmedla till andra) göra en produktiv 
skillnad. 

 
"Ett avgörande kriterium för att reflexivitet ska vara framgångsrik är huruvida den gör en 
produktiv skillnad…det krävs något slags konkreta resultat, som exempelvis idéer, begrepp, 
utmaningar av det konventionella tänkandet eller förslag till ny forskning" (Alveson & 
Sköldberg, 2008 s. 550) 
 

Jag hoppas att dessa synsätt ska hjälpa mig att problematisera och åstadkomma någon 
form av produktiv skillnad. 
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   METOD 
 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt val av metod. 
Här redogörs också för urvalet av informanter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet. 
 

  Val av metod – ”Den hemliga lådan” 
 

Frågorna som jag söker svar på i min undersökning förutsätter spontant handlande och 
direkta reaktioner, både bland barn och pedagoger. ”Hur hanterar barn möjligheten att 
spontant få utforska diverse rytminstrument och vardagsföremål som erbjuds i 
samband med en gemensam musikstund” och ”Hur reagerar pedagoger på barns 
agerande i samband med spontant ljudskapande med rytminstrument och 
vardagsföremål?” För att kunna förstå och uppfatta vad som händer i stunden, tror jag 
att det är viktigt att närvara personligen i rummet. Genom att jag deltar passivt under 
observationen så har jag möjlighet att inte bara uppleva genom syn och hörsel utan 
även kunna känna in atmosfärens karaktär och stämningen i rummet. Detta är inte 
minst viktigt i situationer som signalerar kontroll och makt (Johansson 2011).  

Syftet med min undersökning är att få förståelse för och utveckla kunskaper om 
sambandet mellan pedagogers didaktiska ingripanden och barns möjligheter till 
kreativt musikaliskt utforskande och uttryck i förskolan. Teorier och begrepp från 
bland annat det kulturpsykologiska perspektivet fungerar som mina ”glasögon” och 
hjälper mig att fokusera i samband med observationerna och intervjuerna. Framförallt 
synen på lek och kulturellt lärande utifrån Vygotskijs modell den proximala 
utvecklingszonen har påverkat mitt tänkande kring musikverksamhetens utformning 
och möjligheten till musikalisk interaktion och internalisering. Vygotskijs teori ser 
produktion som lika viktig som reproduktion. Detta synsätt stödjer mitt beslut att 
fokusera även på det individuella skapandet, och skapa förutsättningar för det 
personliga musiktolkandet att visa sig, både hos barn och pedagoger.  

Behovet av reflektion inträder tidigt, redan innan själva insamlandet av empiri. 
Som forskare är jag tvungen att se på problemets tve- och mångtydighet redan från 
början. Det finns en viss problematik i mina frågeställningar i och med att både 
tidigare forskning och studenters beskrivningar från sina praktikperioder framhåller 
avsaknaden, eller bristen på kreativt ljudskapande i förskolans verksamhet. Även 
tillgången till rytminstrument i förskolan är ofta dålig och urvalet begränsat, jag har 
därför valt att utforma ett eget metodupplägg.  

Genom att erbjuda tre olika pedagoger och deras barngrupper samma input, här i 
fråga om en resväska fylld med ordinära och hemgjorda rytminstrument som jag kallat 
den hemliga lådan, kan jag också få ta del av pedagogers förhållningssätt och kreativa 
handlande. Jag är nyfiken på vad som händer om jag på ett enkelt och lite 
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överraskande sätt erbjuder möjligheter för kreativt musikskapande och utforskande i 
en vanlig förskolegrupp. Den på förhand riggade observationen ger mig möjlighet att  
se hur både barn och pedagoger agerar och reagerar i ett skarpt läge. Det ger mig 
också en chans att utmana invanda aktiviteter och handlingsmönster i förskolan. I min 
roll som forskare hoppas jag få möjlighet att se barn och pedagoger utifrån ett 
metaperspektiv och ta del av hur musicerande och fantiserandet på förskolan kan 
gestaltas i stunden, samt framför allt se hur barn och förskollärare kommunicerar och 
leker med musik. Under sorterandet, analysen och argumenterandet kan jag pröva 
mina antaganden mot teoribakgrunden, utifrån en reflexiv forskningsansats. Genom 
valet av intervju som kompletterande metod, hoppas jag kunna tillägna mig en större 
förståelse för varför pedagogerna handlar som de gör och även få svar på min fråga 
”Vad har pedagoger för tankar kring sitt didaktiska handlande i samband med ett 
gemensamt spontant musikutforskande?” Jag har även förhoppningar om att få ta del 
av pedagogernas syn på sig själva som kulturinspiratörer.  

 
   Observation som kvalitativ metod 

 
Inom pedagogiken har forskare traditionellt sett försökt observera sådant som ansetts 
betydelsefullt och då ”uppfattat observationen som en uppmärksam iakttagelse” 
(Bjørndal, 2005, s. 26), detta överensstämmer med min undersökning. Observationer 
är antingen strukturerade eller ostrukturerade och allt där emellan. Det är vanligt att 
strukturera dokumentationen i samband med observationen med hjälp av ett 
observationsschema. Modellen på observationsschemat måste passa ändamålet. Ju fler 
parametrar man tittar efter desto lättare är det att missa något, samtidigt behöver man 
kanske en viss mängd information för att kunna dra kloka slutsatser. Bjørndal 
poängterar att vi i pedagogiska sammanhang tenderar att selektera ut positiva saker. 
Detta påverkas även av observatörens egen personlighet och det kan vara viktigt att 
reflektera över det innan själva observationen, ställa sig frågan om sina egna tendenser 
att registrera positiva eller negativa skeenden (Bjørndal, 2005). 

Formen och upplägget på observationen påverkas självklart av sammanhang 
och syfte. Forskaren bör börja med att ställa sig frågorna vad och varför. Det gäller att 
hitta en lämplig metod och inte utgå från ett slentrianmässigt val. Den ena typen av 
observation kallas dold och den andra öppen. Under en dold observation kan forskaren 
utge sig för att vara någon annan och inte avslöja sitt syfte. Denna variant används i 
första hand om observatören inte tror sig få ärliga eller uppriktiga svar om hon/han 
avslöjar sin identitet, eller om informanter på en arbetsplats kanske är rädda för 
repressalier. I samband med en öppen observation känner alla deltagare till forskarens 
avsikter. Den öppna observationen kan delas ytterligare i två inriktningar, forskaren 
som aktiv eller passiv deltagare samt allt däremellan (Ahrne & Svensson, 2011).  
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Dokumentationen kan ske på många olika sätt. Vanligt är fältanteckningar, 
ljudinspelningar, videoinspelningar och loggboksanteckningar. Dessa transkriberas 
och sammanställs, sorteras och analyseras. I samband med dokumentationen måste vi 
också ställa oss frågan hur vårt resultat ska kunna kommuniceras på ett tydligt sätt.  

    
   Intervju som kvalitativ metod 

 
I jämförelse med observationen så kan intervjun visa på detaljer som undersökaren 
inte förutsett och förståelse för informantens synsätt. ”Samtalet är kanske det bästa 
sättet för att ta del av en annan persons tankar och upplevelser – att ta den andres 
perspektiv” menar Bjørndal (2005, s. 90). Själva intervjuförfarandet kräver av 
intervjuaren både medvetenhet och intuition. Målet är att skapa ett öppet 
samtalsklimat och sträva efter att som intervjuare lyssna mer än att fråga ut. Det är 
mycket lätt att som intervjuare ställa ledande frågor. Intervjuaren måste vara 
medveten om den maktobalans som alltid finns i en intervjusituation. Informanten kan 
lätt känna sig osäker och försöka tillmötesgå intervjuarens förväntningar. 
Intervjuarens uppgift är att försöka förstå och tolka det informanten uttrycker och 
ställa följdfrågor på ett klokt sätt.   

Intervjun planeras och genomförs utifrån olika grad av struktur. Det fria samtalet 
är minst strukturerad och den standardiserade intervjun med fasta svarsalternativ är 
den mest styrda typen av intervju. Vanligt är att forskaren utgår från en intervjuguide 
eller standardiserad intervju med öppna frågor, en medelstrukturerad väg. Intervjuerna 
dokumenteras oftast med hjälp av ljudinspelning, men även skriftliga anteckningar 
används, inte sällan en kombination (Bjørndal, 2005). Särskilt det inspelade materialet 
bör transkriberas och tolkningen börjar i och med att forskaren bestämmer sig för hur 
detaljerad det är lämpligt att vara. Det är viktigt att försöka vara konsekvent och tydlig 
i sitt transkriberande.  

 
   Design av studien och datainsamling 

 
Pedagogisk verksamhet är komplex och måste kanske styras för att vissa företeelser 
ska kunna visa sig. Mina frågeställningar söker svar på vad som kan hända om 
förutsättningar finns för spontana musikaliska handlingar på förskolan. ”Den hemliga 
lådan” ger dessa förutsättningar och jag får möjlighet att observera både hur barnen 
hanterar möjligheten till musikskapande och hur pedagogerna reagerar på barnens 
agerande i samband med det spontana ljudutforskandet. Den kvalitativa 
undersökningen genomförs som fallstudier, med hjälp av observationer och intervjuer 
av pedagoger i förskolan. Jag kommer att besöka tre förskolor och genomför en 
observation i två delar på varje ställe. Jag kommer även att intervjua de tre 
förskollärarna efter observationerna i samband med besöken.  
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Jag kommer till förskolorna med föresatsen att observera pedagogen i samband 
med en "musikstund". Direkt efter musikstundens slut överräcker jag en ”hemlig låda” 
som pedagogen får öppna tillsammans med barnen. Detta är den andra delen av 
observationen, en sorts riggad observation, som jag kommer iscensätta genom att 
studera hur pedagogerna samspelar med barnen när de får förhålla sig till något de på 
förhand inte känner till, ett överraskningsmoment. Den ”hemliga lådan” består av en 
gammal koffert, märkt med ”top secret”, som är fylld med både hemgjorda och köpta 
rytminstrument och annat som går att få att låta, exempelvis; äggskärare, halsband, 
kokosnötskal, stenar, gummisnoddar, askar och nycklar (se bilaga 3). 

Begreppet "musikstund" verkar, efter att ha frågat runt bland kollegor och 
pedagoger, passa mitt syfte. Det finns på förskolan en idé om vad det kan innebära 
(”musikstund på förskolan” ger 14 800 träffar och ”musikstund med barn” ger 35 000 
träffar på Google). Samtidigt får jag chansen att se vad de olika pedagogerna lägger i 
begreppet musikstund och se hur aktiviteter iscensätts. För att observationerna ska 
fungera på ett bra sätt så har jag bett pedagogerna att inte involvera en allt för stor 
barngrupp, runt 10 barn känns som en hanterbar gruppstorlek. I undersökningen 
använder jag mig av en öppen och passiv observation, jag sitter nära men deltar inte i 
aktiviteterna (Ahrne & Svensson, 2011). Alla vet om min närvaro och mina 
förehavanden.   

Under observationerna skriver jag fältanteckningar och efter varje besök för jag 
loggbok. Jag har valt att göra ljudinspelningar i stället för videoinspelningar under 
observationerna. Dels är det lättare att få tillstånd från föräldrarna för 
ljudupptagningar och dels anser jag att det är svårt att både filma och observera 
samtidigt om kameran enbart ska filma pedagogen. Ljudinspelningarna kommer att 
vara ett stöd för mina anteckningar och de ger ett begränsat observationsurval. Detta 
hjälper mig att fokusera på auditiva handlingar i och med att den visuella perceptionen 
har så starkt genomslag.  

Jag vill också beakta trianguleringstanken genom att genomföra kortare 
intervjuer med pedagogerna, där jag kan få ytterligare förståelse för deras handlande. 
Intervjuerna av pedagogerna sker i enrum efter observationen och jag använder mig 
av en halvstrukturerad intervju med fasta frågor där vi samtalar kring en intervjuguide 
(Bjørndal, 2005), (se bilaga 1). Under intervjuerna görs även ljudupptagningar. 

 
Undersökningens genomförande 
 
Undersökningen genomfördes som planerat och jag vill här bara kort nämna några 
tankar som väcktes i samband med mina besök. Pedagogerna hade hörsammat min 
önskan om att inte samla mer än 10 barn under musikstunden. Detta gjorde att alla 
barn på avdelningarna inte deltog, om det var något barn som inte ville vara med så 
blev det inte exkluderat. Jag kontaktade själv mina informanter, det kändes bra att 
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ingen av pedagogerna blev tillfrågade av sina chefer, utan att de fick frågan direkt 
eller indirekt från mig (jag bad bland annat en stor grupp deltagare i förskollyftet att 
höra av sig om de ville vara med i undersökningen). Det finns en risk att mina före 
detta studenter kände min förfrågan som aningen uppfordrande, detta var dock inget 
jag märkte av. Jag försökte smälta in i sammanhanget så att ingen skulle känna sig 
iakttagen, detta är förstås omöjligt, men jag kände mig bekväm i situationen och det 
tror jag påverkade deltagarna positivt. Det kändes viktigt att börja med att observera 
den planerade musikstunden, en för barnen och pedagogen välkänd företeelse, samt att 
alla hade vant sig vid min närvaro när det väl var dags för den ”hemliga lådan”. Jag är 
väl medveten om att jag genom att enbart göra ljudupptagningar istället för att 
använda mig av videoinspelningar missar mycket av den visuella informationen.  Jag 
är ändå nöjd och känner att jag lyckades samla in, för mitt syfte, relevant data i en 
hanterbar mängd. Jag har försökt att fånga observerbara skeenden utifrån en 
helhetsbedömning, samtidigt framträder delar av dialogen i en detaljerad form. Som 
avslutning vid varje besök genomfördes intervjuer. Trots att några frågor kanske 
kunde formulerats på ett tydligare sätt och att det visade sig vara både svårt och ovant 
att sätta ord på musikdidaktiska tankar, kändes intervjuerna både informativa och 
avslappnade, som ett givande samtal. 

 
   Urval  
 

Från början hade jag tänkt utföra en studie där jag jämförde två förskollärare som 
fortbildat sig i musik med två förskollärare som inte fortbildat sig i musik. Jag ville 
studera deras sätt att genomföra och tänka kring musikaktiviteter på förskolan. Syftet i 
studien har förändrats en aning sedan jag inledde arbetet, men jag har valt att behålla 
mina informanter som var villiga att ställa upp från början. Alla tre pedagoger är 
utbildade förskollärare. Två av dem har gått en fortbildningskurs i musik och den 
tredje anmälde sig frivilligt efter en muntlig förfrågan i samband med en studiedag 
som jag hade. Förskolorna som jag besökt ligger i tre olika kommuner. Den första är 
placerad i ett brukssamhälle. Den andra finns i ett blandat villaområde i en mellanstor 
stad och den tredje förskolan är lantligt belägen i närheten av en mellanstor stad.  Jag 
hade planerat att besöka fyra förskolor, men på grund av olika omständigheter blev 
det bara tre, jag tycker mig ändå ha fått ett tillfredställande empiriskt material. Alla de 
tre pedagoger som jag observerade, tyckte mycket om sång och musik och samtliga 
håller oftast i musikaktiviteterna på respektive avdelning. De har även liknande 
erfarenheter av att växa upp i familjer där det sjöngs mycket och de kan alla relatera 
till starka barndomsminnen av musikaliska förebilder och sammanhang. Under 
intervjun kröp även musikaliska tillkortakommanden fram, något som förmodligen 
påverkat deras musikaliska självbild. Jag vill kort presentera de tre pedagogerna 
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utifrån deras egen beskrivning av sin musikaliska bakgrund och sina tidiga 
inspirationskällor. 
 
Pedagog 1 kallar jag för K i undersökningen. 

K – jag hade ganska mycket musik som barn, körsång och spelade piano och tvärflöjt. Det 
höll jag på med i några år. Sen har jag alltid varit blyg och försiktig, så när jag fick frågan om 
jag skulle var med i orkester så bangade jag  
Mona – mhm 
K – fast det ångrar jag idag, om mina föräldrar hade pushat mig lite mer… jag hade kanske 
bara behövt…vi går dit tillsammans första gången, jag går med… 
K – sen har jag sjungit i kör i kyrkan, skolkör och så där…hela familjen nästan har ju sjungit 
Mona  - du är van musik hemifrån? 
K – mm det tycker jag, morfar var ju kantor och lite sånt där  
 
K - det var ju alltid ett problem när man skulle sjunga upp, för då kände jag ju inte igen min 
röst… jag var väldigt hämmad, det gick bra i kör men om nån bad mig sjunga solo var det 
stopp. 

 
Pedagog 2 kallar jag för E. 

 
Mona – sjunger och spelar instrument? 
E – ja, sjunger gör jag, jag har ju sjungit i kör och körat i någon grupp så där och alltid sjungit 
hemma…alltid sjunger jag, nästan jämt 
E – min morbror var ju mongoloid och han tyckte mycket om musik och vi spela jämt som 
barn, vi har en del rytminstrument som är efter han…har jag tagit hit, ja men han älskade ju 
sång och musik och det gjorde ju vi med, vi har mycket det i familjen 
Mona – ja, din pappa var musiker? 
E – ja 

           Monas kommentar: E spelar gitarr under den planerade musikstunden och är även trummis 
 

Pedagog 3 kallar jag för J. 
 

J - jag spela fiol när jag var liten, jag började väl med blockflöjt som man skulle, sen började 
jag med fiol, och trodde att jag skulle låta som Erik Öst 
Mona - jaha 
J - direkt, det gjorde jag inte, så då slutade jag 
Mona - har du spelat, använder du någon gitarr här 
J - nej…jag kan inte spela gitarr 

 
Mona - men du sjunger ganska mycket…har du sjungit i kör eller så där? 
J - nej…men jag är nog aldrig tyst 
Mona - men du gillar att sjunga? 
J - jag sjunger mycket, har nog alltid tyckt det varit kul 
Mona - sjunger gärna! skriver jag 
J – mm, jag hade nog velat bli operasångare om jag haft förmågan 
Mona - jaha, eller tillfälligheter 
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J - ja 
Mona - för du har inte tagit sånglektioner? 
J – nej, aldrig 

 
J - du vet min inspirationskälla är min mormor 
Mona - jaha 
J - som alltid har sjungit…å alltid när hon diska så sjöng hon gamla slagdängor, så jag hör ju 
till dom här som kan tretti-  och fyrtiotals slagdängera…ganska bra 
Mona - härligt, å det var mysigt med mormor? 
J – ja, men det är ju liksom fröjd, hon stod å diska i sommarstugan  
Mona - så hon sjöng jämt, lite som du också? 
J – ja, ja då lär man sej ju. 

 
Bearbetning och analys 
 
Som hjälp för att rikta min uppmärksamhet i samband med observationerna har jag 
utgått från John Loflands teorier från 1971, där han definierar sex huvudkategorier av 
information i samband med deltagande observation: handlingar, aktiviteter, 
förklaringar, deltagande, relationer och upplägg. (Lofland refererad i Cohen; Manion 
& Morrison, 2007, s. 406). De informationskategorier som jag inriktar mig på är 
aktiviteter och handlingar i samband med observationerna och förklaringar vid 
intervjuerna. Aktiviteter utgår jag från att de i huvudsak är vuxenstyrda och 
handlingar kan gestaltas av både pedagogers didaktiska ingripanden och barns eget 
agerande. Jag har i första hand analyserat observerbara skeenden och handlingar 
utifrån den ”hemliga lådan.” Jag behövde även observationen av den förberedda 
musikstunden som en naturlig ingång och som en bakgrund, en hjälp för att få syn på 
pedagogers olika handlingsmönster i musiksammanhang. Intervjuerna har jag 
transkriberat ganska noggrant utefter vad som sägs, även försökt få med pauser, 
tvekan och skratt. Jag har även transkriberat observationerna relativt noggrant och på 
likande sätt, dels för att synliggöra dialogen och dels för att uppmärksamma det 
musikaliska uttrycket. Vissa sekvenser är omöjliga att urskilja, men dessa beskriver 
jag bara allmänt. Min ambition var inte att försöka beskriva allt som hände under 
observationerna. Barnens musikaliska intoning skedde förmodligen hela tiden i 
interaktionen med de andra, men jag valde att försöka fånga en sorts helhetsbild och 
exemplifiera det jag uppfattade under olika rubriker. 

Grundläggande för allt analyserande inom samhällsvetenskaperna är att sortera, 
reducera och argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2011). I själva sorterandet utgick 
jag från hela materialet. Detta hjälpte mig att få syn på vissa kategorier och 
underkategorier. Jag försökte även koppla sorterandet till mitt syfte och mina 
frågeställningar för att på så vis hålla mig kvar på mattan och inte sväva iväg. I 
resultatanalysen utgick jag från en abduktiv tolkning, ett resonemang mellan empirin, 
olika teorier och min förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Jag har utifrån olika 
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exempel på handlingsmönster försökt på ett kreativt sätt bedöma dess konsekvenser 
för barns möjligheter till eget musikuttryck och på så vis synliggöra och kritiskt tolka 
olika perspektiv utifrån en reflexiv forskningsansats. 
 
Etiska överväganden 
 
Barnen och föräldrarna informerades skriftligt innan mitt besök (se bilaga 2). Brevet 
innehöll en kort beskrivning av mina förehavanden, samt att jag hade för avsikt att 
göra ljudupptagningar som stöd för min tolkning. Jag informerade även om att allt 
material skulle behandlas konfidentiellt, att förskolan, pedagogerna eller barnens 
namn inte skulle utlämnas eller nämnas i den text jag skulle skriva, allt i enlighet med 
Vetenskapsrådets (2011) bok God forskningssed. Jag har ändrat allas namn i de 
transkriberade sekvenser som redovisas, för att det inte ska vara möjligt att veta vika 
förskolor som deltar och jag beskriver inte heller lokalerna i fråga. 

   
   Giltighet och tillförlitlighet 
 

Studien handlar om att exemplifiera och väcka frågor utifrån fallstudier av verkliga 
händelser och uttalanden och jag inser att mina resultat inte är representativa. Utifrån 
Kvales (2009) definition av forskningsresultatets reliabilitet som något konsistent och 
tillförlitligt anser jag att informanternas svar verkade väl förankrade. Själva intervjun 
byggde på en avspänd konversation där informanterna vågade yttra sina åsikter. 
Svaren stämde väl överens med deras agerande under observationen och jag kunde 
relatera till det jag sett i samband med observationen även när jag ställde följdfrågor 
under intervjun. Det är svårt att värdera sin egen förmåga att validera sina resultat, Jag 
har försökt att förhålla mig kritiskt till det jag upplevt under undersökningen. 
Noggrant ifrågasatt mitt sätt att transkribera och teoretisera resultat och tolkningar. 
Utifrån min erfarenhet, förförståelse och möten med studenter tror jag mig ha en 
korrespondens med fältet jag studerat. Koherenskriteriet anser jag svårare att 
kontrollera när man studerar komplexa företeelser som musikaliskt interaktion mellan 
barn och vuxna. Min undersökning har kanske en dragning åt aktionsforskning, i och 
med att jag påverkar förutsättningen för handlandet i observationen och jag har ett 
bakomliggande motiv, som förmodligen får mig att se på sanningsbegreppet utifrån 
det pragmatiska kriteriet. 
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RESULTAT  
 

Analys och tolkning startar redan under transkriptionen och vid sorterandet. Det som 
jag väljer att presentera är det som jag uppfattat som meningsfullt och tydligt.  Jag har 
skiljt på presentationen av resultaten och analysen av resultaten. Dessa två delar vävs 
in i varandra, men jag har försökt göra det överskådligt och begripligt.  I 
resultatanalysen kopplar jag mina resultat till teorier och tidigare forskning. 
 
Resultatpresentation  
 
Jag har sorterat resultaten under olika rubriker och i efterföljande underrubriker 
försöker jag lyfta fram beskrivande exempel för att legitimera mina tolkningar. 

 
Hur barnen hanterade den ”hemliga lådan”  

 
Barnen i de tre grupperna reagerade på ett likartat sätt inför den ”hemliga lådan” och 
var mycket lättentusiasmerade.  Spänningsmomentet att öppna den ”hemliga lådan” 
drog till sig allas uppmärksamhet. Trots åldersskillnaden i de olika grupperna 
utforskades innehållet efter ungefär samma mönster. Barnen började genast plocka 
upp saker ur väskan som verkade intressanta, provade och inte sällan letade de efter 
nya saker att pröva. Barnen visade musikalisk kompetens på olika sätt och förmåga att 
kommunicera, gestalta och leka med ljud. 

 
Barnens förmåga att kommunicera med ljud  

 
Barnen var mästare på att inspirera varandra och musikalisk interaktion visade sig 
genom allt skratt och fniss kring ljudandet. Barnen härmade och svarade varandra, 
letade efter liknande ljud eller kontraster. Ofta fördes en muntlig dialog och det 
resonerades kring ljudens betydelse. I dialogerna kommenterades livligt ”knasiga 
instrument” eller varför det fanns välkända vardagsföremål i olika konstellationer. En 
kombination som väckte särskild uppmärksamhet var en tomteluva som innehöll en 
nyckelknippa.  

 
Barnens lek och gestaltande med ljud 

 
Barnen, speciellt i den grupp där barnen var vana att under lekfulla former dansa och 
spela teater, gick snabbt in i och förstärkte sina roller med hjälp av ljud och röst. Det 
visade sig i alla grupper att barnen spontant associerade till olika karaktärer och gick 
in i olika roller. Även lekar som att jaga varandra uppstod. Endast vid ett tillfälle slog 
sig ett barn, fick kanske en smäll av någon yvig instrumentalist. Ett lekmoment 
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uppstod när J hittade en ganska stor tygpåse fylld med körsbärskärnor (vacker och ljus 
klang) och uppmanade barnen att sova. Genast var det några som vill leka att de sov 
och ljudliga snarkningar skakade rummet. Även rösterna och orden väckte lekfulla 
beteenden. Ett exempel var ordet kokosnöt som barnen upprepade frekvent, det var 
roligt att säga. 

 
Barnens musikaliska kompetens  

 
Barnen kunde visa stor musikalisk kompetens, detta gällde även bland de yngsta 
barnen. Musikalisk medvetenhet visade sig bland annat i hur barnen kunde anpassa sig 
till en gemensam puls och ljudstyrka. Eller genom att känna in och uttrycka en 
speciell känsla i samband med de gemensamma aktiviteterna. Dessa bestod i 
huvudsak av att spela till olika sånger. Barnens musikaliska intoning skedde 
förmodligen hela tiden i interaktionen med de andra. Ytterligare musikalisk 
kompetens och erfarenhet tyckte jag mig höra i barnens förmåga att göra medvetna 
avslut på sångerna. Barnen förmedlade även en egen uppfattning om olika 
instrumentkategorier. 

 
K – vad har du för nåt?  
Barnet håller i ett ”regnrör” i plast 

 K – vänd på den 
 Barnet vänder på den, pschhhhhhh 
 K – vad fint det låter (viskar) det låter som vattendroppar 
 Barn – maraccas 
 

Barnens uppmärksamhetsfokus 
 

I småbarnsgruppen, med barn mellan 2-3 år, varade den planerade musikstunden 8 
minuter. Pedagogerna pockade hela tiden på barnens uppmärksamhet för att kunna 
hålla kvar ett gemensamt fokus kring musikaktiviteten. När sedan den hemliga lådan 
öppnades var de små barnens engagemang totalt i över 30 minuter och några barn 
började gråta när de skulle lägga tillbaka instrumenten. Det långa passet innehöll även 
gemensamma aktiviteter, som att spela till välkända sånger och försöka spela bara i 
pausen.   

 
Pedagogen som medaktör 

 
Observationerna visade exempel på när vuxna inte pockar på särskild uppmärksamhet 
utan deltar på ett likvärdigt sätt tillsammans med barnen. En sekvens beskriver hur 
pedagogen hittade en deltagarstrategi som inte kvävde barnens egna initiativ. 
Pedagogerna visade även på ett avvaktande och iakttagande deltagande i samband 
med det kreativa musicerandet. 
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   Pedagogen som spegel - någon som legitimerade aktiviteten 

 
Pedagog J deltog inte i själva spelandet, men hon visade tydligt sitt deltagande lite 
från sidan genom positiv respons i form av leenden, skratt och äkta intresse. Nästa 
sekvens utspelar sig under observationen av de yngsta barnen. Barnen på avdelningen 
är vana att slussas ut i mindre grupper när det är dags för utelek, så skedde även under 
vår musikstund. 

 
 Barn – varför vill vi gå ut? 
 E – för att vi behöver få frisk luft, vi behöver också få det 
 Barn – jag inte nu 
 E – spela mer om du vill 
 Barnet spelar 
 E – det va kväsigt ljud va! Det är ju som den här trumman som vi har 
 Barn – vi har sån 
 E – ja, vi har ju en sån trumma  

Barn – ja vill den! barnet sträcker sig efter krummeluren (en plastslang med lättblåst 
munstycke) 

 E – vill du blåsa i den? 
 Barn – ja (barnet blåser fina studsiga toner) 
 Barn – blåsa! 
 E – ska jag blåsa? 
 Barn – ja (skrattar) 
 E – okey (E blåser) 
 E – ska du blåsa nu? (barnet blåser starkt) 
 

Att samtala om det som hittades, hur man kunde spela och hur det lät 
 

De tre pedagogerna deltog aktivt i samtalen kring ”instrumenten” där en av de vuxna 
fokuserade mer på själva dialogen och de andra var mer aktiva i själva provandet av 
att framkalla ljud. Här är ett exempel på när den vuxne genom att inte nödvändigtvis 
komma med ett färdigt svar, bollar tillbaka frågan till barnet. 

 
Barn – hur spelar man på den här? (håller i en liten ask av hård kartong) 
J – jag vet inte 
Barnet återkommer till J med frågan och får samma svar. Slutligen kommer barnet 
glädjestrålande fram till J  
Barn –  J, J, J! Kanske lådorna ska va så här (öppnar och stänger asken rytmiskt och distinkt 
till tonerna av den indiska poplåten) 
J – ja! så där! 

 
Pojken visade glädje och stolthet över att ha hittat en lösning på egen hand. Exemplet 
nedan beskriver ett samtal där pedagogen väcker frågor utan att ha ett färdigt svar. 
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Den vuxne deltar på ett likvärdigt sätt i samtalet och bejakandet av barnens egna 
kreativa idéer faller sig naturligt. 

 
J – vad är det där? (skratt) J tar upp stora runda trä-trissor som är trädda på ett snöre 
Barn – sätt det på halsen och skaka å då låter det som musik 
J – kan man det? Smart…det har jag heller aldrig sett 
Barn – inte jag heller 
Barn - inte jag heller (alla håller med) 
J – kan det va så att man kan göra musik av vad som helst 
Barn – jaa (lite tvekande) 
Barn – om man slår på stenar så kan man göra musik 

 
Utforskandet och fantiserandet kunde även leda till nya gestaltande idéer, som under 
detta samtal med de yngsta barnen och bekantskapen med krummeluren. Där formen 
för fantiserandet gick över i en sorts lekdialog. 

 
P – du får blåsa också 
Barnet blåser, Tuuuuuut 
P – bra! 
Barnet brister ut i ett glädjeskratt 
Barn – va konstigt 
P – en elefant nästan 
P – låter elefanter så där kanske? 
Barn – ja, ja 
E – vi kan ta indianerna! 
Barn – jaaa 
E – Då får du blåsa i den där när björnen kommer fram, då kan den där va björnen 

      
Vuxnas avvaktande roll i det kreativa musikskapandet 

 
Pedagogerna deltog mycket sporadiskt i det spontana musicerandet. De vuxna kunde 
testa att få ljud i ”instrumenten” men de gav sig inte in i det kreativa musicerandet, 
utan iakttog istället barnens spelande. Detta avvaktande beteende uppvisade alla tre 
pedagogerna och de initierade ingen spontan musikalisk idé. Närmast detta var när en 
av pedagogerna initierade en ljudlek, där man växelvis spelade starkt eller svagt. 

 
Pedagogen som organisatör 

  
Här handlade det om att få alla att delta, fördela uppgifter och attribut, att samla 
gruppen i gemensamma aktiviteter. Nedan är ett exempel från de yngsta barnens pass, 
där pedagogen hittade balansen mellan att styra och inte styra på samma gång. 
Pedagogen ställde en retorisk fråga och började sjunga utan att hyscha barnens 
spontana spelande. Barnen anpassade sitt spelande till den gemensamma aktiviteten av 



	  	  	  	   	  32	  

sig själva. I denna grupp fanns också från början en uttalad önskan att alla skulle sitta 
på sin plats och spela, något som glömdes av ganska tidigt.  

 
Intensivt spel och tjoanden, någon sjunger en fras, riktig ”jam session” 
E – ska vi ta Blinka lilla stjärna?  
Blinka lilla stjärna där hur jag undrar….sången sjungs med mycket komp! (pedagogerna fnissar 
och sjunger) 
E – vad duktiga ni är på å spela! Braaaa! (applåder) 

 
Ett annat exempel på organiserande som bejakar barnens individuella utforskande 
visas i följande transkription: 

 
J startar en för barnen känd indisk poplåt på CD-spelaren. Barnen spelar hela tiden, när 
musiken drar igång börjar de anpassa sig till det de hör och spelar väldigt frejdligt och 
rytmiskt. De pratar, dansar och spelar samtidigt, något barn sjunger. Efter ett tag börjar 
barnen utforska instrumentens möjligheter och spelar med pinnar mot väggen, mot varandra 
och mot olika underlag, lampor och mot fönsterbrädor. Cymbalen hittar en härlig puls och 
instrumenten passar verkligen in och förstärker stämningen. Krummelurens naturtonsskala 
känns helt rätt och vi förflyttas till Bombays bakgårdar  

 
Nästa sekvens är ett exempel på hur pedagogen strukturerar upp en aktivitet i stunden 
och samtidigt ger barnen handlingsutrymme för eget tolkande. 

 
Barnen spelar i bakgrunden hela tiden 
K – ska vi pröva och spela lite tillsammans då  
Barnen – jaaa 
K – nu låter det väldigt mycket med dom här instrumenten men vi får försöka och spela 
väldigt svagt (viskar) väldigt tyst… nu spelar vi starkare…(alla spelar väldigt starkt) K visar 
växelvis starkt och svagt 
K – tror ni man skulle kunna sjunga nåt till den här musiken 
Barnen – jaaa 
K – ska vi ta röd, röd, röd? Ni som blåser kan ju inte sjunga men ni får blåsa bara så får vi 
andra sjunga och så sjunger vi röd, röd, röd va 
Barnen – mm 
Röd, röd, röd är mössan på mitt huvud… 
Barnen spelar mycket fint och inlyssnande, pulsen hålls stadigt av kokosnöten och en av 
krummelurflöjterna gör en snygg avslutning med lite extra tryck i sluttonen (som visar på 
musikalisk medvetenhet) det låter mycket fint! 

 
Det sista exemplet är från den inledande observationen av den planerade 
musikstunden. Här är ett exempel på en pedagog som organisatör som bitvis delegerar 
ledarskapet och ser barnen som jämställda och musikaliskt kompetenta. Barnen får 
tillfälle att visa att de kan själva. 

 
J – vi börjar samtidigt, för det blir så mycket bättre då 
Barn – kan vi ställa oss upp? 
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J – ja, ställ er upp om ni känner för det 
Barn – ja! 
Barn – juppi duppi dupp 
Barnen drar igång sången Älgen Elvis, fröken kommer av sig men barnen sjunger säkert 
vidare, fröken hittar tillbaka efter en stund 
J – Gud va bra ni kan den där, tänk om jag kunde lära mig den också…nu får ni slå er ner igen 

 
Gemensamt för pedagogernas ledande av aktiviteterna kring den ”hemliga lådan” var 
deras bejakande och delegerande förhållningssätt, där barnen togs på allvar, samt en 
tillåtande atmosfär som gjorde det möjligt för deltagarna att våga uttrycka sin 
kompetens och sina tolkningar. 

 
Pedagogen som kulturell förebild 

 
Pedagogerna tog inte tydligt rollen som musikaliskt förebild i samband med det 
musikaliska utforskandet, utan höll sig mest i rollen som organisatör eller 
samtalspartner. Men i de gemensamma sångaktiviteterna utstrålade alla tre pedagoger 
musikalisk närvaro genom sjungandet. Genomgående så introducerade pedagogerna 
sångerna i för låga lägen och barnen hade svårigheter att sjunga med. I de situationer 
barnen själva startade sången sjöngs det i något högre lägen. 

 
Att som pedagog förmedla inlevelse och sångglädje 

 
De tre pedagogerna kan alla beskriva musikaliska förebilder och de har alla en positiv 
inställning till musik, musiken har alltid varit närvarande i deras liv. Under 
observationen av den ”hemliga lådan” var det i huvudsak genom sången och 
sjungandet som pedagogerna agerade kulturella förebilder (här avser jag kultur i 
”antropologisk” mening, se Volgsten, under utgivning). Så här uttrycker sig 
pedagogerna i intervjun, när de reflekterar kring musikpedagogrollen. 

 
E – Det som är det viktiga är väl att ha inlevelse, inlevelse och glädje till barnen…låta på ett 
bra sätt…för om jag kommer in och nu ska vi sjunga och så ser jag ut så här (ser nollställd ut) 
då för jag ju inte med mig så mycket bra, utan jag måste tänka på hur 
 
J - att jag ska va den som gör att det blir lustfyllt å roligt att ha musik liksom, att det ska ge en 
positiv…inte den här fröken som många hade som tala om att du kan minsann inte sjunga och 
du kan va tyst för då låter det bättre 
J skiljer mellan sång och musik, det kan man ju fundera över 
J – allså, jag har, jag känner mig inte så säker så att jag har några ambitioner att dom ska lära 
sig musik via mej det har jag faktiskt inte 
 
K - ja, delaktig…och visa att det är roligt…hm.. man får ge sig hän lite och våga, det blir 
roligare då (fniss) för en själv också 
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Alla tre pedagoger nämner att de vill förmedla glädje, två nämner inlevelse och att ge 
sig hän och en av förskollärarna lyfter begreppet delaktighet. En pedagog bedyrar att 
hon inte har några ambitioner att lära barnen någon musik, detta trots att hon redan har 
visat motsatsen i handling. Samma pedagog berättade även om sina misslyckade fiol- 
och gitarrstudier under intervjun. 
 
Pedagogernas kulturella musikverktyg  
 
Sjungandet och varierandet av rösten var det tydligaste kulturella verktyget som jag 
observerade. Ingen av pedagogerna använde sig av gitarr eller piano under 
ljudexperimenterandet, och många av ”instrumenten” var icketraditionella. 
Pedagogerna använde sig av vissa musikaliska begrepp som ”hålla takten” ”pulsen” 
och ”starkt” och ”svagt”. Någon praktiserade uttrycket ”räkna in” på ett lite 
hemsnickrat sätt, mest för att fånga barnens uppmärksamhet. Mimik och gester 
användes för att förmedla kulturella företeelser. J använde sig även av en indisk poplåt 
som ett kulturellt verktyg, både som stöd och inspiration till det kreativa 
musicerandet. Även tankar kring hur vi handskas med rytminstrument visade sig som 
en form av kulturella verktyg  

 
J – vad tror ni är tanken med den här lådan? 
Barn – musikinstrument 
J – och vad gör man med musikinstrument? 
Barn – spelar 
Barn – spelar 
J – precis, och för att det ska låta fint, vad måste man göra då? 
Barn – öhh, träna 
J – ja till exempel 
Barn – orkester 
J – ja och kanske får man tänka lite på hur man låter med dem 

 
Sammanfattningsvis så visade sig en viss skillnad mellan hur de tre pedagogerna 
utnyttjade sitt kroppsspråk som kulturellt verktyg för att kommunicera sin musikaliska 
förståelse och musikalitet. Det var överlag ett relativt återhållsamt 
musikgestikulerande från pedagogernas sida. 

 
Pedagogen som ordningsvakt 

 
Denna kategori visade sig tydligast i en av grupperna och genom de två pedagoger 
som inte hade någon större vana att leda musikaktiviteter. Gemensamt för 
pedagogerna var att de alla hade en föresats att barnen skulle sitta på sina bestämda 
platser i ringen i samband med spelandet. 
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Sitta still på sin plats 
 
Uppmaningar till barnen att sitta på sina platser hördes i alla tre grupperna, men olika 
frekvent. I samband med att jag transkriberade ljudinspelningen från K:s musikstund, 
upptäckte jag ytterligare information. Det var beskrivningar av två andra pedagogers 
didaktiska ingripanden och reaktioner i samband med den hemliga lådan. K hade 
”lånat” en barngrupp med äldre barn, 4-5 åringar just för detta specifika tillfälle och 
det var anledningen till de två pedagogernas närvaro. Bonuspedagogerna påpekade 
under inspelningen att de inte brukar sjunga så mycket med barnen på deras 
avdelning. Under den första delen av observationen höll sig pedagogerna mer i 
bakgrunden och hyschade på barnen när det blev för pratigt. När observationen sen 
övergick till den mer ostrukturerade ”hemliga lådan” visade de tydligt sin ambition att 
upprätthålla ordningen.  De pratade och ingrep på ett helt annat sätt än under K:s 
planerade musikstund. Det föreföll som de två pedagogerna inte såg något egenvärde i 
själva utforskandet av den hemliga lådan, mer än som ett testande för att kunna välja 
något att spela på. Ett exempel på detta synsätt kan synliggöras i denna lilla sekvens, 
när de två pedagogerna tog över för en stund. 

 
Krummeluren och kokosnötterna spelar intensivt tillsammans med diverse bjällror och 
maraccas. Mycket dialog som jag inte kan urskilja, det pratas om det man hittar och hur det 
låter. Bubblande skratt när någon hittar cymbalen 
Bonuspedagog 1 – stopp! Håll i era saker lite 
Barnen tystnar 
Bonuspedagog 2 (höjer rösten) – ni som har valt ett instrument kan sätta er ner på er plats så 
ska vi låta dom som inte valt välja något också 
Bonuspedagog 1 - kan ni va tysta en stund så vi hör vad K säger 
Bonuspedagog 2 – så ska vi spela något fint sen tillsammans 

 
Du har redan valt! 

 
Mycket diskussion uppstod kring de två extra pedagogernas uttalade uppfattning att 
man skulle välja ett instrument och sedan var nöjd. De flesta barn prövade olika 
instrument, de inspirerades av varandra och ändrade sig hela tiden. Något barn 
accepterade tanken om att göra ett enda val och anpassade sitt handlande till 
pedagogernas förväntningar och förstärkte även pedagogens åsikt. 

 
K – men har du tittat, här finns det ägg också 
Barn 1 – ägg? 
K – vill ni ha ägg? 
Bonuspedagog 1 – men ni har ju redan valt! 
Barn 2 - ni har redan valt! 
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Barnen kommunicerade med ljud och de uttryckte och gestaltade olika känslor och 
roller spontant, de lekte musik. Om barnen skulle kunna uttrycka många olika saker i 
sin interaktion med de andra var det omöjligt att välja endast ett instrument och vara 
nöjd med det. Här var det tydligt att det fanns olika agendor kring aktiviteten. 
Pedagog J lät barnen testa och prova som de ville själva en stund, sedan fick alla lägga 
tillbaks sina instrument i lådan. Efter ett gemensamt utforskande av innehållet i 
väskan gick barnen i tur och ordning fram och valde ett nytt. Turordningen bestämdes 
av fröken utifrån ett rättvisetänkande, de mest påstridiga och framfusiga barnen fick 
välja sist. Denna förklaring accepterades av barnen, när alla valt stängdes locket utan 
protester. I en annan grupp uppstod problem när ett barn inte kunde välja, han ville 
prova ett speciellt instrument som någon redan valt.  

 
Bonuspedagog 1 – vill du ha någonting Jonas? (en paus)…du får ta något annat för dom här 
är upptagna, ta nåt i väskan 
K – dom här såg väl spännande ut! 
Bonuspedagog 1 – men det här är upptaget vet du det kan du inte välja, då får du ta nåt som 
finns 

 
I alla tre grupperna bytte barnen instrument med varandra i organiserad form. Detta 
genomfördes vid flera tillfällen och de flesta barn verkade nöjda. Bytena skedde oftast 
i samband med att barnen spelade till någon sång, men även under det fria spelet till 
den Indiska poplåten. 

 
Pedagogernas tankar kring sitt didaktiska handlande  

 
Pedagogerna kommenterar på olika sätt i intervjun dilemmat mellan att styra och att 
släppa kontrollen över barnens individuella handlande. Det var ett handlande som i 
detta sammanhang ofta framstod som ”kaosartat”. 

 
Så här uttrycker sig E: 

 
E - först tänkte jag när jag öppna, åh, ska jag göra någon saga eller någonting men sen kände 
jag, nej, dom kommer ju bara vilja titta vad det är för någonting... och dom prova och dom 
höll på ganska länge… jag kan väl känna att jag själv tycker att det blir lite rörigt när det blir 
så här 

 
K säger så här angående den hemliga lådan: 

 
K – Sitt ner… oh vad det låter (skratt) nej nej nej, det var jättespännande! Ehh… i vanliga fall 
så vet man vad ju vad som finns i lådan… och dom barnen vart ju överlyckliga och väldigt 
nyfikna å… den var ju så välfylld, det var ju så mycket grejer i eh… så det kände jag ganska 
snabbt, jag ska inte göra så mycket mer med det nu utan det får bli deras grej så där 

 
J har ett lite annat perspektiv, hon har även ett rättvisetänkande: 
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J - å sen så när dom liksom fick se att det var instrument å dom dök i så kände jag, då kände 
jag sådär att öh…aa…testa å så där men så kände jag till slut, nej det här måste vi styra upp. 
Å då kände jag lite grann sådär, det kanske inte Mona vill att jag ska göra (skratt)… för då 
tycker du kanske att jag hindrar deras (skratt) frihet där. Men det blir ju också så… det är 
några som står i och så står dom andra bakom och väntar 
 

Pedagogerna förmedlar ett tvetydigt förhållande till det fria skapandet. De känner 
förväntningar från både kollegor och föräldrar, både när det gäller att hålla 
ordning och samtidigt sörja för barnens möjlighet till fritt spelrum.  

 
Resultatanalys 
 
Här kommer jag att försöka analysera mina tolkningar under några sammanhållande 
rubriker. Varje rubrik avslutas med ett kort sammanfattande resultat. 

 
   Barnens lust och förmåga att utforska den ”hemliga lådan”  
 

I fokus under observationerna fanns barnens starka intresse och engagemang kring det 
gemensamma kreativa musikutforskandet, där lek, gestaltande och berättande smälte 
samman. Skillnaden var liten mellan de olika barngruppernas förmåga att uttrycka och 
leva sig in musikaliskt i samband med den ”hemliga lådan”. Barns brist på tidigare 
erfarenhet verkade inte hindra lusten att låta och musicera tillsammans. Det växlades 
friskt mellan ett introvert och ett extrovert fokus. Detta liknar Vygotskijs (1995) 
tankar om den yttre påverkbara och den inre känslomässiga fantasin. Barnen lät sig 
beröras av musik och gav sig hän i det musikaliska uttrycket. Endast ett barn i de tre 
grupperna valde att inte spela (ett av de yngsta barnen) men det barnet var ändå 
uppmärksam på de andras spelande och stannade kvar i en så kallad första 
deltagarstrategi som Holgersen (2002) benämner reception. Ytterligare ett barn ville 
spela endast på ett speciellt instrument och förblev självvalt passiv ända tills 
instrumentet äntligen blev tillgängligt. I studien visade det sig att det stora flertalet 
barn använde sig av Holgersens alla fyra deltagarstrategier reception, imitation, 
identifikation och elaboration. Utan att specifikt använda Holgersens fyra kategorier i 
min analys tolkar jag detta som en indikation på musikalisk kompetens och 
självständighet. Barnens lust och förmåga att utforska den ”hemliga lådan” var 
påtagligt stark, oavsett tidigare erfarenhet. 
 

   Barns behov av handlingsutrymme – vuxnas behov av kontroll 
 

Motsättningen mellan barns behov av handlingsutrymme och vuxnas behov av 
kontroll framträdde tydligt under observationen av den ”hemliga lådan”. Studien 
visade på bristfällig förståelse för meningen med denna typ av kreativt 
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musikutforskande. ”Bonuspedagogerna” verkade se på det individuella utforskandet 
av instrumenten som en sorts utprovning och väljande inför det riktiga musicerandet, 
det vill säga att spela på ”riktigt” i gemensam puls till olika sånger. Här kan det med 
tanke på det Varkøy (2003) skrivit om musik, handla om hur pedagoger ser på och 
värderar själva ljudexperimenterandet och deras syn på vad som är musik. Skillnader 
visade sig också mellan de olika pedagogernas syn på barns behov, kompetens och 
drivkraft att ge sig hän i musiklekandet. Woodward (2005) hävdar att barns 
musikskapande hämmas om inte den vuxne har förståelse för barns kreativa 
uttrycksbehov, i vilket det inte handlar om att göra rätt utan istället om att ha kontakt 
med sitt inre. Den stora skillnaden handlade kanske om pedagogerna kunde uppfatta 
musiken och musikaliteten i ett barns intensiva klapprande med två kokosnötskal, 
eller känna timingen och svänget som stundtals infann sig i samspelet när barnen 
spelade till den Indiska poplåten. Det viktigaste av allt var troligen pedagogernas 
förmåga att kunna dela barnens glädje över att befinna sig mitt i musiken. 

Det visade sig i studien att pedagogernas handlande hade betydelse för barnens 
möjligheter till kreativt musikutforskande. Förskollärares makt att avbryta och styra 
verksamhetens både innehåll och förlopp upplevde jag vara avgörande för vad som är 
möjligt för barn att göra. Begrepp kring ordning och kontroll verkade vara vanligt 
förekommande i samband med musikstunder på de förskolor jag besökte. I studien 
handlade det framförallt om att sitta stilla på sin plats, vänta på sin tur och att lyssna 
på pedagogen, denna iakttagelse stämmer överens med Johanssons (2011) 
beskrivningar av förskolors strukturerade aktiviteter. De två bisittande pedagogerna 
tycktes vilja hjälpa K att hålla ordning, bland annat genom att få barnen att sitta tysta 
och stilla på sina platser och invänta K:s direktiv. Detta synsätt utifrån ordning och 
kontroll påverkar i hög grad barns möjligheter till delaktighet och interaktion 
(Emilson & Folkesson, 2006) och inverkar på barns möjligheter till lärande på ett 
negativt sätt (Sheridan; Pramling Samuelsson & Johansson, 2009).  

Young (2006) påpekar att fokuseringen på den sångliga reproduktionen och 
själva framförandet, stjäl utrymme från barnens eget spontana sjungande. 
Rytminstrumenten i den ”hemliga lådan” genererade inte bara spelande utan även en 
hel del frejdligt spontansjungande. Jag registrerade vid flera tillfällen hur pedagogerna 
lät barnen sjunga vidare, även om en gemensam aktivitet startade. Detta tolkar jag 
som att flera olika musikaliska handlingar kan ske parallellt. Barnen verkade uppfatta 
musikens struktur på ett annat sätt än de vuxna och stördes inte av det som utifrån 
verkade kaosartat. De gemensamma ljuden och rytmerna verkade skapa ett 
musikaliskt handlingsutrymme där de som deltog kunde ge sig hän och uttrycka sig 
själva i interaktion med andra. Detta påminner om Gunilla Lindqvists (1997) tankar 
om byggandet av gemensamma lekvärldar. Med tanke på Holgersens (2002) 
deltagarstrategier så förutsätter de att barn har möjligheter till eget handlingsutrymme 
i musicerandet, interagerandet och skapandet. Barns behov av handlingsutrymme och 
nöjet av att befinna sig i ”flow” kunde bryskt avbrytas av de vuxnas kontrollbehov. 
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   Tillåtande atmosfär och förväntningar  
 

Något som inte visade sig var pedagogernas förmåga eller vilja att ge sig hän i det 
kreativa musicerandet, samtidigt såg jag många exempel på när en öppen och 
bejakande inställning möjliggjorde för musikalisk kreativitet. Varför fungerade det i 
dessa grupper fastän ingen av de vuxna deltog i det kreativa musicerandet, förutom 
när man spelade ganska traditionellt till sångerna genom att hålla pulsen? Det handlar 
kanske om att pedagogerna visade äkta intresse för barnens handlande och hade 
förmågan att skapa en tillåtande atmosfär, där barnen kände sig viktiga och 
kompetenta, vilket överensstämmer med Custodero (2000) och Johansson (2011). De 
tre observerade pedagogerna förmedlade alla sångglädje och en kulturell 
sångförtrogenhet, sjungandet kändes naturligt och självklart. Tillåtande atmosfär och 
förväntningar hos pedagogerna verkade i det gemensamma kreativa musikskapandet 
vara minst lika viktigt som musikalisk deltagande. 
 
Kulturell interaktion och kreativt kaos 
 
Hur kan vi se på pedagogiskt ledande i samband med denna typ av ostrukturerad 
musikalisk aktivitet utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv? Barnen växlade mellan 
ett yttre och ett inre fantiserande, vilket är i överensstämmelse med Vygotskijs (1995) 
teori om två typer av fantasi, en yttre, plastisk som lånar element från olika typer av 
intryck utifrån och den emotionella inre som är mer känslostyrd. Intryck blev till 
uttryck och vice versa. I den musikaliska leken framstod det som om det kulturella 
reproducerandet och den kreativa bearbetningen (internaliseringen) skedde parallellt.  

Om jag utgår från tanken om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1995) 
föreföll det som om gruppen kunde fungera som ett stöd för den individuella 
prestationen. Här tog kanske gruppen kollektivt rollen som kulturbärare och 
möjliggörare, likt det informella lärandet utan någon officiell lärare. Pedagogens 
uppgift bestod då i att inte göra musikdidaktiska ingripande som störde. Alla tre 
pedagogerna lyckades initiera gemensamma aktiviteter som kändes inspirerande utan 
att känslan av flow bröts. Det framstod som mycket viktigt att barnen fick sjunga och 
spela vidare fritt utan att bli hyschade. Barnen verkade inte ha något problem att 
befinna sig i sin inre känslovärld samtidigt som de var högst medvetna om vad som 
hände i rummet för övrigt. Möjligheten att röra sig fritt i rummet ökade interaktionen 
och underlättade vid byte av instrument. Fysiska förutsättningar för att kunna ta egna 
medvetna initiativ är mycket viktig för barns möjligheter till kreativt utforskande. 
Förmågan att ge och ta emot impulser av andra är själva drivkraften för att håll kvar 
intresset och energin i samspelet (Wassrin, 2013). Barnen kunde röra sig fritt i rummet 
och spelade till den indiska poplåten, plötsligt fick någon en idé och började spela 
med kinapinnar på fönsterbrädet. Denna idé reproducerades och genererade nya 
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ljudkombinationer, rytmer, känslor och idéer. Kulturell interaktion och kreativt kaos 
kunde med lätthet ske samtidigt hos barnen och leda till informellt lärande, förutsatt 
att alla kunde röra sig fritt i rummet. 

 
   Musikdidaktisk medvetenhet 
 

 Den frågeställning som blev minst belyst i undersökningen handlar om pedagogernas 
tankar kring sitt musikdidaktiska handlande, i samband med det gemensamma 
spontana musikutforskandet. Förskollärarnas beskrivningar handlar inte så mycket om 
musikdidaktiska idéer som ska driva musicerandet åt något håll, utan om valet mellan 
att låta barnen sköta sig själva eller begränsa det fria handlingsutrymmet, detta faktum 
är intressant att fundera kring. Det skulle kunna tyda på att pedagogerna upplever 
situationen ovan och inte vet vad, varför eller hur de ska göra för att påverka det 
musikaliska skeendet. En annan rimlig förklaring handlar om att förskollärarna befarar 
att de ska tappa kontrollen över situationen och istället fokuserar på att begränsa 
aktiviteten. Antagligen känner pedagogerna även av den höga ljudnivån och känner en 
rädsla för att kollegor ska ifrågasätta deras förmåga att hålla ordning på barngruppen. 
Trots detta så uttrycker någon av pedagogerna att det känns viktigt att barnen får 
handlingsutrymme och möjlighet till eget utforskande. Pedagogernas svårighet att 
uttrycka sig musikdidaktiskt medvetet kan självklart bero på bristande kunskap och 
erfarenhet. Det kan också handla om att de befunnit sig i nuet tillsammans med barnen 
och handlat intuitivt eller också beror det kanske på ”jantelagen” och oviljan att visa 
starkt musikaliskt självförtroende. Pedagogerna hanterar ändå situationen utifrån vissa 
musikdidaktiska idéer, oavsett om de är medvetna om dem eller dess betydelse. Ett 
exempel är när någon initierar en sång som alla är med och spelar till fritt, denna 
aktivitet driver musicerandet framåt av sig själv, förutsatt att ingen lägger locket på. 
Musikdidaktisk medvetenhet är svårare än man tror att erövra, den hänger tätt samman 
med synen på sig själv som fullvärdig musikaktör.   
 

   Musikalisk variation  
 

Avslutningsvis berörde, mer eller mindre medvetet, alla tre pedagogerna musikens sex 
dimensioner som strukturell, akustisk, existentiell, emotionell, kroppslig och 
spänningsmässig (Nielsen, 1994). Detta visade sig genom att pedagogerna förändrade 
sättet de organiserade aktiviteterna på eller genom att variera tonstyrkan.  Det egna 
kreativa utforskandet var en existentiell handling när barnen kände att de kunde ta 
egna självständiga initiativ. Ingen var heller emotionellt oberörd och det visade sig 
kroppsligt inte minst i den spännande pausen. Den ”hemliga lådan” inbjöd på ett 
naturligt sätt pedagogerna och barnen att bejaka Nielsens fem aktivitetsformer 
reproduktion; produktion; perception; interpretation och reflektion. Musikalisk 
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variation utifrån Nielsens dimensioner och aktivitetsformer ökade av sig själv när alla 
deltagare fick musikaliskt handlingsutrymme. 
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DISKUSSION	   
	  
I diskussionen kommer jag att resonera kring förskolans syn på kreativt 
musikutforskande och ostrukturerade aktiviteter. Jag ifrågasätter sångsamlingen som 
enda form för förskolans gemensamma musicerande, där sittandet i ring verkar 
motverka musikaliskt interaktion, koncentration och sångglädje. Jag tar även upp 
pedagogers roll som kulturbärare och vikten av att se barn som kompetenta 
medmänniskor med behov av handlingsutrymme. Sist men inte minst kommer jag att 
diskutera vikten av att som vuxen uppmuntra det viktiga tillstånd av flow och fantasi 
som musikalisk lek genererar, om den får möjlighet och legitimitet. 
 
Resultatdiskussion 

Pedagogernas ljumma förebildlighet verkade inte påverka barnens musikaliska 
entusiasm, barnen inspirerade varandra. Förutsättningarna för att detta lyckades 
handlar kanske om att barnen fick röra sig fritt i rummet och därigenom interagera på 
ett direkt sätt med varandra. Det hade kanske blivit ett annat resultat om barnen suttit i 
ring på sina platser. Då hade de haft svårare att ta egna initiativ och kommunicera med 
varandra och hela kroppen. Detta tror jag är centralt för studien, hur vi ser på 
musikalisk interaktion i förskolan. Ser vi på barn som musikaliskt kompetenta 
medmänniskor, möjliggör vi automatiskt för barns delaktighet och inflytande. Barn är 
musikaliskt erfarna redan innan födseln och utsätts ständigt för informellt musikaliskt 
lärande så fort de tar del av inspelad musik, eller när någon gnolar i närheten. I 
samband med den ”hemliga lådan” hade barnen möjlighet att utforska ljuden och 
musiken själva och tillsammans med andra, utan krav på hur det lät. I de 
gemensamma aktiviteterna fortsatte sedan samma entusiasm, förutsatt att barnen inte 
blev hyschade utan fick det utrymme de behövde, både rumsligt och ljudligt. Barnen 
introducerade rytmer och spelsätt för varandra, rytmer som också plockades upp av 
andra och som ledde till samspelssituationer. Wassrin (2013) hävdar att vi måste 
definiera och diskutera vad musik är på förskolan, och värdesätta barns eget 
musikande utifrån sig själva och inte se det som ofullständigt vuxenmusicerande. Det 
är först när pedagoger utgår från att alla barn är musikaliskt medvetna och kompetenta 
som de kan uppfatta barns kreativa musikskapande som meningsfullt. Jag har tidigare 
tänkt kring och beskrivit barns kreativa musikaliska utforskande som ett musikaliskt 
kladdstadium, förmodligen som ett försvar för det ostrukturerade och impulsiva 
handlandet. Detta synsätt tenderar att underskatta små barns musikaliska avsikter och 
kompetens och jag är beredd att tänka om. Jag vill istället beskriva det musikaliska 
utforskandet utifrån DeNoras (2003) sätt att se på musik- och ljudskapande, som ett 
medvetet prövande av vad ljud kan betyda och användas till.  

Hur ska vi kunna implementera ett kreativt musikutforskande i förskolan? Vad 
behöver pedagoger kunna? De behöver kanske mest av allt tro på sin egen förmåga att 
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leka med musik, berätta med musik och de behöver uppbackning av sina chefer. 
Ehrlin (2012a) beskriver betydelsen av en förskolechefs långsiktiga och målmedvetna 
arbete, för att få alla pedagoger att våga ta ansvar för musikverksamheten.  

Det överraskade mig att de små barnen kunde hålla kvar både fokus och intresse 
kring musiken på ett helt annat sätt, i samband med den ”hemliga lådan” och dess 
improviserade utformning, än i den inledande musikstunden, vad kan det bero på? 
Förskollärare vet av egen erfarenhet att små barn inte orkar hålla kvar 
uppmärksamheten vid traditionella stillasittande musiksamlingar mer än korta stunder. 
Trots det, verkar det vara ovanligt att innehållet i aktiviteterna förändras, istället görs 
passen kortare. Jag har inte själv förut reflekterat över detta, men det verkar som om 
små barn styrs i hög grad av en inre motor och behöver ett stort eget 
handlingsutrymme, både i tid, rum och inte minst i samspelet med vuxna. Barn 
behöver mötas av vuxnas förväntan och respekt. Hur skulle barnens musicerande 
påverkas om det organiserades för mindre grupper, tillsammans med en pedagog? 
Pedagogens fokus och energi skulle kanske flyttas från att hålla ordning till själva det 
musikaliska lekandet och interaktionen. 

Aktiviteterna kring den ”hemliga lådan” öppnade upp för ett mer ostrukturerat 
handlande, där barnen kunde röra sig fritt och inspireras av varandras ljudande. När 
den reproducerande verksamheten inlemmades i den ostrukturerade formen, 
resulterade det i att alla barn blev mer engagerade och de gick in med stor entusiasm 
även i sjungandet av de välkända sångerna. Den fria ostrukturerade formen verkar 
vara frigörande och den genererar både musiklust och engagemang. En konsekvens av 
detta borde leda till att vi strävar efter att utveckla nya och friare former av 
musikaktiviteter på förskolan och utmana den traditionella sångstunden, där barnen 
mestadels blir passiva, sitter still och härmar. Vi bör kanske börja med att diskutera 
vilken barnsyn denna traditionella struktur förmedlar och söka efter alternativ. 
Samtidigt så förändras förmodligen inget om vi inte definiera vad en skapande 
musikaliska handling innebär. Målet för den musikskapande verksamheten måste utgå 
från själva utforskandet och uttryckandet i sig. Skapande verksamhet innebär inte att 
man på uppmaning spelar på ett rytminstrument. Skapande handlar om att undersöka 
och uttrycka något eget. 

Utifrån studien drar jag även slutsatsen att pedagogers musikdidaktiska 
ingripanden har betydelse för barns möjligheter till kreativt musikutforskande i 
förskolan. Det handlingsutrymme som erbjuds barnen behöver inte automatiskt vara 
kopplat till pedagogers musikaliska kompetens. Förskollärares handlande verkar 
framförallt styras av deras förhållningssätt, dels till sin egen musikaliska 
uttrycksförmåga och sitt förhållande till musik och musikskapande.  

I sin studie drar Wassrin slutsatsen att barns möjlighet till musikalisk interaktion 
och kreativt musicerande gynnas av en stor och gemensam repertoar. Detta 
överensstämmer med Lindqvists (1997) resultat från hennes undersökning av små 
barns meningsskapande i lek. Där barnens möjligheter att påverka och vara delaktiga i 



	  	  	  	   	  44	  

lekandet gynnades av en gemensam kulturell kontext. Det kulturpsykologiska 
perspektivet jämställer reproduktionen och produktionens betydelse för barns lärande, 
de är varandras förutsättningar. Som pedagoger måste vi vara medvetna om och förstå 
hur våra didaktiska ingripanden påverkar barns möjligheter att delta och ta initiativ, 
där varje situation har sina unika förutsättningar.  

Pedagogers förmåga att skapa en tillåtande atmosfär är en mycket viktig 
förutsättning för kreativa skeenden. Engagemang, intresse och gemensamt fokus visar 
sig och gestaltas ofta genom skratt och fniss. Vad händer om vi ser denna visade 
glädje som engagemang och intresse för ämnet och inte som ett tecken på ointresse 
eller förströelse. Glädje, lustfyllt, lekfullt, känna, kul och intuition är begrepp som jag 
tycker fått oförtjänt dåligt rykte. Vad händer om vi kombinerar de begreppen med 
kompetens, utforska, att kunna, att förstå, att uttrycka, att kommunicera? Enligt 
Vygotskij (1995) bildar känslor, tänkande, fantasi och kultur en helhet kring lärandet. 
Det kulturpsykologiska perspektivet förutsätter även att vi tillsammans ständigt skapar 
och återskapar vår egen kulturella musikkontext. Vad ställer det för krav på 
pedagogen när det handlar om kreativt musiklekande. Det torde vara svårt att i detta 
sammanhang försvara ärvda sångkort och oinspirerad vuxensång. Studien visar att 
viktiga pedagogiska egenskaper inte alltid handlar om musikaliskt kunnande, men 
faktum kvarstår: som kulturell musikalisk förebild på förskolan måste man kunna 
framföra musikaliska handlingar självständigt, förmågan att sjunga, leka med ljud och 
rösten är central i förskolan. 

 
   Metoddiskussion 
 

Resultatet påverkades förmodligen av att jag på ett öppet sätt förde in den ”hemliga 
lådan” i gruppen. Jag både legitimerade det kreativa musicerandet och stod som en 
garant för att det var viktigt, både i min roll som musiklärare och som lärarutbildare. 
Uppgiften ifrågasattes inte, utan behandlades som ett uppdrag (vilket jag också 
förväntade mig). Pedagogerna höll kanske ut extra länge på grund av min närvaro och 
de behövde inte stå till svars för den högljudda aktiviteten inför sina kollegor. Jag 
känner mig nöjd med mitt metodval, att jag genomförde både observationerna och 
intervjuer på det sätt jag gjorde och hur det empiriska insamlandet förlöpte. Självklart 
skulle jag kunnat få fler perspektiv på pedagogers handlande, men jag undgick också 
fällan att få en ohanterlig mängd empiri att hantera. Trianguleringen gjorde att jag fick 
en större förståelse för de olika pedagogernas synsätt och förehavanden. Den 
inledande observationen använde jag mig inte av i så stor utsträckning i 
resultatanalysen, men den gav mig värdefull information, inte minst kring den rådande 
atmosfären i samband med musikstunden och pedagogens sätt att interagera. Jag tror 
att de transkriberade exemplen kan ge en relativt autentisk bild av det som visade sig, 
trots att jag är mycket medveten om att det är min förförståelse och min personliga 
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uppfattningsförmåga och agenda som styrt urvalet som presenteras. Resultatet skulle 
kunna tolkats annorlunda utifrån pedagogernas musikaliska förebildlighet och 
musikdidaktiska medvetenhet och därigenom visat en brist på musikdidaktiska mål, 
musikaliska begrepp och musikalisk variation. För att få svar på mina frågor tror jag 
att det var nödvändigt att styra uppmärksamheten mot det gemensamma spontana 
musikutforskandet. Dels för att få syn på det som faktiskt hände när pedagogerna inte 
hindrade barnens eget initiativ och för att se hur pedagogerna kunde delta och 
inspireras tillsammans med barnen, där vuxnas bejakande verkar avgörande för barns 
möjligheter till eget musikutforskande.  
 

  Egna reflektioner 
 

Jag vill återknyta till den lilla berättelsen i inledningen. Ett bankande barn får med sig 
resten av barngruppen. Leken utvecklas och får ny energi när studenten gör det 
oväntade, går in i leken och gestaltar en dirigent som dirigerar deras bankande med 
överdrivna rörelser. När den ordinarie pedagogen visar sig i dörröppningen med 
gitarren så slutar bankandet och leken tvärt, varför? Jag har funderat mycket på det 
och jag anar att det har med lekandet att göra. Lindqvist (1997) drar denna slutsats 
”när de vuxna gestaltar roller och handlingar och låter barnen kliva in i en lekvärld, då 
tvivlar de inte på vad som är lek eller ej” (Lindqvist, 1997, s. 57). Barnen förknippade 
förmodligen inte gitarren med lek utan med sång. Detta är kanske min viktigaste 
slutats; vi måste tillsammans skapa en rik och varierad musikalisk kontext där det 
oväntade kan hända, ett musikaliskt handlingsutrymme där ingen kan var oberörd, 
allra minst pedagogen. En möjlighet där det finns plats för allas tolkningar och där vi 
ger barnen initiativet. Ett ställe där vi alla är delaktiga och får leka med musik. 

 ”Skrammel-Nisse” Lindgren skapade en sådan plats på egen hand och satte tidigt 
ord på och debatterade för detta förhållningssätt redan på 50-talet, inte långt efter 
Vygotskij, men långt före den musikpedagogiska forskningens etablering. Jag kom i 
kontakt med ”Skrammel-Nisses” tankar i början på 90-talet, i samband med att hans 
bok användes som kurslitteratur under några år. Trots att jag inte läst boken på många 
år så inser jag hur budskapet och förhållningssättet påverkat mina musikdidaktiska 
ställningstaganden. Jag har förmodligen tagit för givet att alla andra också burit på 
samma inställning. Den svenska förskolan är kanske mogen att 70 år senare återigen 
ifrågasätta de vuxnas oinskränkta tolkningsföreträde och synen på att barns 
musikaliska lärande handlar om att lära sig göra rätt. ”Skrammel-Nisses” 
formuleringar känns mycket moderna och stöds av i stort sett all nyare forskning kring 
barns kreativa musikskapande som jag har kommit i kontakt med i samband med 
denna undersökning. ”Vi måste våga oss på att leka musik. Vi kan lära av barnen, de 
kan låtsas musik!” (Lindgren & Öhrström, 1992, s. 47).  
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   Arbetets betydelse 
 
Min förhoppning är att uppsatsen ska inspirera till diskussioner kring synen på barns 
kreativa musikskapande och hur pedagoger ska kunna möta barns behov av ljudligt 
handlingsutrymme för fantiserande och lek. Även diskussioner kring betydelsen av 
pedagogers helhjärtade deltagande i kreativa och lekfulla musiksammanhang skulle 
vara av vikt, inte minst i lärarutbildningarna. Forskning om musik i förskolan har 
länge lyst med sin frånvaro, men nu verket intresset växa. Jag hoppas att denna studie 
ska kunna bidra en aning till den samlade bilden av musikens utformning och 
möjligheter i svenska förskolor. 
 

   Fortsatt forskning 
 

Jag tror att vi behöver undersöka förhållandet mellan det kreativa musikutforskandet 
och musicerandets ljudliga, intuitiva och ostrukturerade form och 
förskoleverksamhetens syn på uppförande och interaktion. Bristen på kreativt 
ljudskapande i förskolans verksamhet ska kanske inte enbart tolkas som en 
musikpedagogisk fråga. Problemet är förmodligen både tve- och mångtydigt och 
handlar inte minst om gamla strukturer, makt och kontroll. Jag tycker att det skulle 
vara intressant att mer ingående utforska det kulturpsykologiska perspektivets 
betydelse för musikaliskt lärande i förskolan. Inte minst när det gäller pedagogers 
olika roller och kompetens. Det vore väl lämpligt att ta upp stafettpinnen och försöka 
transformera och sammanföra Lindqvist lekpedagogiska teori med ”Skrammel-
Nisses” kreativa musiklekande. 
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BILAGA 1: SAMTALSGUIDE FÖR INTERVJUSTUDIEN 
 
Musikerfarenhet? 

Sjunger, spelar instrument? 

Utbildning, fortbildning?  

Inspirationskälla? 

Vad har du för tankar kring "musikstunden" idag? 

Något särskilt du vill kommentera, något som påverkade i positiv eller negativ riktning 

Vad har du för tankar kring den "hemliga lådan"? 

Barnens reaktion?  

Din egen reaktion? 

Vad har du för tankar kring de musikdidaktiska frågorna i förskolan: 

Varför? 

Vad? aktiviteter och innehåll 

Hur? 

Vart? Med vad?  

Vilka praktiska förutsättningar anser du krävs för en lyckad musikverksamhet? 

När? 

Vad har du för tankar kring variation? 

Vad har du för tankar kring pedagogrollen i musikundervisningen? 

Beskriv hur du upplever dig i de olika musikrollerna: 

kompositören (skapa) 

musikern (musicera)  

åhöraren (lyssna)  

Vilken trygghet och vilket självförtroende upplever du att du har i de olika 

musikrollerna? 
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BILAGA 2: 
 

Information till föräldrar och förskolebarn 

Hej! Jag heter Mona Persson Aronson och jag arbetar sen många år som lärarutbildare i 
musik vid Karlstads universitet och jag deltar just nu i ett kompetensutvecklingsprojekt 
för adjunkter. Under våren genomför vi en undersökning som ska mynna ut i en 
magisteruppsats.  

 Jag kommer en dag under februari att besöka er förskola och förskollärare 
................................................................ för att observera en "musikstund". 

Jag ska undersöka vilka musikaliska kunskaper och färdigheter som är viktiga för 
pedagogen och jag ställer även frågan, hur visar sig musikdidaktisk förtrogenhet i 
dagens förskola? Som lärarutbildare i just musik är jag intresserad av att utveckla 
musikundervisningen i förskollärarprogrammet och i förlängningen, 
musikverksamheten ute på våra förskolor.  

Jag önskar dokumentera observationen av "musikstunden" med en ljudupptagning för 
att kunna tolka och återskapa minnesbilder. Materialet kommer endast att vara 
tillgängligt för mig och min handledare under studiens gång. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, förskolan, pedagogerna eller barnens 
namn kommer inte att utlämnas eller nämnas i den text jag skriver. 

Det ska bli kul att få komma till er förskola! 

Hälsningar 
Mona Persson Aronson 2012-02-01   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  	  	   	  53	  

BILAGA 3: INNEHÅLLET I DEN HEMLIGA LÅDAN: 
 
Två kokosnötskal 
Ett regnrör i plast 
Två ”krummelurer”  
En schal med bjällror 
Bjällervantar med små bjällror 
Bjällervantar med stora bjällror 
En liten bjällerstav 
En stor bjällerstav 
Liten cymbal med snöre 
Kedja av duschdraperihängen i plast 
Tomteluva 
Nyckelknippa 
Gummisnoddar 

Stenar 
Hemgjort pärlhalsband 
Sirapsburk med ris 
Medicinrör i plast med sesamfrön 
En liten plåtburk med sand 
Två tygpåsar med körbärskärnor  
Maraccas stor 
Två Maraccas små 
En långsmal maraccas 
En påse med äggmaraccas 
Ett hopbundet snöre med massa trätrissor 
En påse med 30 kinapinnar (ätpinnar) 

 
Krummeluren kan man köpa från Låta: http://www.soundwell.com/ 

 


