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SAMMANFATTNING 

Titel: Spontant musicerande i förskolan 

Title in English: Spontaneous expression of music in preschool 

Syftet med denna studie är att undersöka tre förskollärares syn på barns spontana musicerande 
i förskolan. Med utgångspunkt i hur förskollärarna tänker kring barnens spontana 
musicerande vill studien skapa en djupare förståelse för vilka musikaliska förutsättningar 
barnen möter i förskolan.  
  Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre förskollärare. Intervjufrågorna formades 
med avsikt att inhämta förskollärarnas erfarenhetsvärld, upplevelser och beskrivningar av det 
spontana musicerandet.  
  Undersökningen visar att förskollärarnas syn på barns spontana musicerade innefattar 
främst sång och då i reproducerande form, men även ljudexperimenterande med föremål och 
skapande av egna sånger knutna till en viss handling som utförs. Förskollärarna ser en uppgift 
i att musicera tillsammans med barnen och använder musiken som ett medel för 
språkutveckling och identitetsskapande. Förskollärarna uttrycker att de samarbetar med 
kollegor för att stärka musikkompetensen samt att musik finns som en självklar men 
oreflekterad del av förskolans verksamhet. I studien framkom att vad förskollärarna ser som 
spontant musicerande är sammankopplat med deras syn på vad musik och musikalitet är, 
vilket i sin tur är förankrat i deras tidigare erfarenheter av och kunskaper om musik och är 
därmed unikt för varje individ. 

Sökord: musik i förskolan, spontant musicerande, förskollärare, musik, spontansång 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

FÖRORD 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till de tre förskollärarna som tog sig tid till att 
medverka i denna studie samt förskolläraren som deltog i pilotintervjun. Vägen som skulle 
leda fram till denna färdigkomponerade uppsats har inte varit rak och enkel att gå. Den har 
kantats av allt vad livet kan innehålla från sorg till glädje. Med mig på resan har jag haft några 
människor som jag vill rikta ett speciellt stort och varmt tack till, utan er hade denna uppsats 
aldrig tagit form. Ett stort tack till Jonas Ålander för all kunskap du delat med dig av, din 
uppmuntran, alla dina goda råd och för roliga handledningstimmar. Ett varmt tack till 
Kristina, Mia, Rebecca och Jonas för att ni har orkat lyssna på alla min tankargångar kring 
denna uppsats och för att ni har uppmuntrat mig! Sist men inte minst vill jag tacka min familj 
- David och Tilda - för allt stöd och all kärlek. Utan er kraft hade detta aldrig gått!  
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INLEDNING 

Under de senaste åren har jag arbetat som rytmikpedagog och körledare i förskolan, 
grundskolan och Svenska kyrkan. Jag har träffat många olika barn, i olika sammanhang, 
under de år som jag arbetat, och har fått möjlighet att uppleva vad musik och rytmik gör med 
barns drivkraft, fantasi, nyfikenhet och lekfullhet. Som förälder ser jag musikens närvaro 
varje dag i mitt barns liv. Allt ifrån att det skapas rytmer när skeden slås mot bordet till att 
vokala ljud som glissandon bildas när rösten utforskas. Under mitt arbete som rytmikpedagog 
i förskolan mötte jag alltid barnen i en musikstund där kroppen, rösten och upplevelsen av 
musiken förenades med det tematiska arbete som just då var i fokus på förskolan. Jag kom till 
förskolan och packade upp alla mina instrument, djembetrumman, elpianot och ett antal 
rytminstrument. När vi hade sjungit hejdå-sången var det dags för lite fri lek. Varje gång efter 
samlingen kom flera barn fram och trängdes vid pianot och turades om att spela sina 
improviserade melodier, medan några av de andra barnen dansade runt i rummet. När barnen 
satte igång sitt spontanmusicerande stod jag bredvid och iakttog deras kreativitet. Detta 
spontana musicerande fascinerar mig och jag har funderat över om det bara är jag som 
uppfattar denna lek som musicerande. Hur tänker andra pedagoger om när, hur och varför 
barn spontant musicerar?   
  Ur ett större perspektiv finns leken ständigt närvarande som en viktig del av barns 
utveckling och lärande i förskolan. Förskolan ska använda barns lek på ett medvetet sätt för 
att till exempel stimulera kommunikation och inlevelse (Lpfö 98/2010). Forskare som Bertil 
Sundin (1995, 2007) visar att det ständigt uppstår sång och musik när barn leker. Därmed 
finns musiken närvarande och tillgänglig i olika former på förskolan. Hur tänker 
förskollärarna kring detta, är de medvetna om att musik existerar i barns lek? Upplever 
förskollärarna att de pedagogiskt använder musiken som finns i den fria leken? Det står i Lpfö 
98/2010 att musik, sång och rörelse ska finnas i förskolan som både innehåll och metod för att 
främja barnens utveckling och lärande. Musik och språkutveckling går hand i hand och 
förutsättningen för att denna utveckling ska ske är att föräldrar och förskollärare 
kommunicerar och stimulerar barnet genom olika uttryck som sång, rörelse och i samtal 
(Uddén 2004). Därmed har förskolläraren en viktig roll i att kommunicera musikaliskt med 
barnen.  

  



2 

PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Idag tar i princip alla barn i Sverige del av förskolas verksamhet. Förskoleinstitutionen växer 
hela tiden, antalet barn ökar konstant och barnen är på förskolan fler och fler timmar 
(Holgersen 2012). Pedagogerna på förskolan träffar därmed vissa barn många timmar under en 
dag och får i och med det förmånen att se, utmana och stimulera barnen i deras lek och 
spontana musicerande. Fokus för denna studie är hur förskollärarna tänker på sin uppgift i 
barnens spontana musicerande och vilken betydelse de anser att detta musicerande har för 
barnen i deras utveckling och lärande. Hur tänker förskollärare kring vad musik är och hur 
påverkar det deras syn på barns spontana musicerande? Genom att synliggöra hur förskollärare 
tänker kring barns musicerande under leken vill jag skapa en djupare förståelse för vilka 
musikaliska förutsättningar barnen möter i förskolan.   
  Syftet med denna studie är att undersöka tre förskollärares syn på barns spontana 
musicerande i förskolan. Jag undersöker syftet med hjälp av följande frågeställningar: 

• Vad innebär begreppen musik och musikalitet för förskollärarna? 
• Vad innebär det spontana musicerandet för förskollärarna? 
• Vilken uppgift anser förskollärarna att de har i det spontana musicerandet tillsammans 

med barnen? 
• Vilken betydelse anser förskollärarna att det spontana musicerandet har för barnen i 

deras utveckling och lärande? 
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BAKGRUND 

Bakgrunden är uppdelad i tre delar. I första delen ges en inblick i vad Musik och musikalitet 
som begrepp innebär. Andra delen beskriver förskolan under rubriken Musik i förskolan och 
tittar närmre på dess historik, uppdrag och musikverksamhet, men även lekens innebörd och 
musik i relation till förskolläraren och förskolebarnet. I tredje och avslutande delen ges en 
bild av vad Det spontana musicerandet kan innefatta.  
  

Musik och musikalitet som begrepp 

Musik som begrepp 
Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap och skriver i sin bok Musikliv. Vad människor 
gör med musik – och musik med människor (2009) att musik som begrepp innefattar många 
olika perspektiv och synsätt. Musik kan beskrivas som ett ord som ursprungligen kommer 
från grekiskans mousiké téchne, vilket betyder musernas konst (Uddén 2004). Under antiken 
var det nio gudinnor som kallades för muser och dessa gudinnor stod för olika konstformer 
som ”instrumentalt och vokalt ljudskapande, diktning, kroppsutövningar och andlig bildning” 
(Lilliestam 2009, s. 20). Vad som innefattas i begreppet musik har ändrats genom historien 
och begreppet har vidgats med tiden. Enligt Lilliestam (2009) menar Ling att utvecklingen har 
gått från att under 1600-talet benämna musik som bönder och arbetare tog del av genom dans, 
spel och sång som icke musik, till att idag vara ett vidgat och stort begrepp som nästan inte 
går att greppa och innefattar många olika klingande fenomen.  
  Att skriva ordet konst tillsammans med musik har använts i uppslagsböcker under 1900-
talet och begreppet musik har beskrivits som tonkonst eller konstmusik. Ordet konst beskrivs 
av Lilliestam (2009) som något utöver det vanliga och som inte förekommer i vårt vardagliga 
liv. Författaren menar att detta gör musikbegreppet avgränsat och utestänger viss typ av musik 
som de flesta människor har tagit störst del av och konsumerat mest under 1900-talet och 
fram till idag, nämligen populärmusiken.   
  Musik beskrivs i form av olika musikaliska begrepp som harmonier, toner, rytmer, 
melodier, puls och klanger som oftast framförs i samklang på ett vanligt instrument som 
piano, gitarr eller sjungs fram (Lilliestam 2009). Med utgångspunkt i organiserade ljud 
skapar dessa klingande företeelser en helhet och lustfylld harmoni infinner sig. Motsatsen till 
detta är oorganiserade ljud som då uppfattas som irriterande oljud och buller istället för musik 
(Fagius & Lagercrantz 2007). För tonsättaren Cages innefattar begreppet musik allt från 
tystnad till samtliga ljud som existerar i vår värld (Lilliestam 2009). Utifrån detta synsätt 
definieras och bestäms vad som är musik av varje individ, tycker vi att klangen, ljudet eller 
tystnaden är musik då är det musik (Ibid.). Det innebär att ljud som benämns som musik inte 
behöver komma från ett musikinstrument. Begreppet musik kan innefatta ljud som vi har runt 
omkring oss i vår vardag. Under 1900-talet blev ljudexperimenterade inom både 
komponerade musikverk och sedan i elektronisk samt digital musik allt vanligare. I dagens 
producerade digitala musik förekommer många olika former av ljud och klanger (Ibid.).  
  Musik kan även ses som kommunikation. Musik är då något vi har gemensamt och gör 
tillsammans med andra, något vi berättar som inte går att förmedla på annat vis (Lilliestam 
2009). Vilken typ av musik som vi väljer att ha i vår närhet skapar vår identitet menar Johan 
Söderman (2012). Vårt musikliv följer samhället i stort och formas efter de normer och 
värderingar som råder. Författaren skriver att ”musik är kultur och kultur(er) är aldrig 
statiska” (Söderman 2012, s. 40) vilket leder till att en utveckling och förnyelse pågår hela 
tiden. Oberoende av hur samhället utvecklas framstår det som att vi väljer att strukturera och 
planera skolan och förskolan på liknande vis. Detta har lett till att det finns en viss typ av 
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skolmusik som har växt fram ur de traditioner, normer och värderingar som dessa institutioner 
vilar på enligt Söderman (2012).   
  Lilliestam sammanfattar begreppet musik som ”icke-verbala av människan organiserade 
ljud som hon på olika sätt använder socialt och tillskriver betydelser” (Lilliestam 2009, s. 24 
och 33) och menar att när musik sedan knyts ihop med text blir det ett ännu mer sammansatt 
begrepp med många nya perspektiv. Lilliestam (Ibid.) lyfter även fram tanken att oavsett 
vilket perspektiv eller synsätt vi har på begreppet musik är det alltid det klingande ljudet som 
står i fokus och det är det vi använder oss av.  

Att musika - Musicking 
Enligt Cecilia Wallerstedt, Pernilla Lagerlöf och Niklas Pramling (2014) kan musik ses som 
ett substantiv och då betraktas som ett objekt, någonting som är - men även som ett verb och 
därmed utgå från en handling, något vi gör. Christofer Small förändrade ordet musik till ett 
verb och skapade begreppet musicking och inkluderade därmed både den som lyssnar till 
musiken samt den som just då spelar musiken (Wallerstedt m.fl. 2014). Lilliestam (2009) 
översätter Smalls begrepp musicking och to music till musikande och att musika. Han vill 
utöka Smalls syn på begreppen till att inkludera ”alla aktiviteter där musik ingår” (Lilliestam 
2009, s. 24) och därmed omfatta allt från att minnas, läsa och samtala om musik till att spela, 
sjunga och röra sig till musik. Varje dag pågår ett musikande i nästan alla människors liv 
eftersom vi både medvetet och omedvetet tar del av, lyssnar på och samtalar om musik (Ibid.).  

Vuxenperspektiv och barnperspektiv på begreppet musik 
Berit Uddén (2004) anser att musikbegreppet är skapat och förankrat i ett vuxenperspektiv 
eftersom begreppet framförallt associeras till färdigkomponerade musikaliska stycken ofta 
spelade på instrument. Musikbegreppet blir därför vilseledande i arbetet med barn och i den 
pedagogiska diskussionen. För att kunna inkludera och förtydliga barns musicerande vill 
Uddén (2004) föra in begreppen musisk lek samt musiska aktiviteter. Begreppet musisk är ett 
samlat begrepp för sång, ljud, rytm och rörelse och är precis som ordet musik förknippat med 
musernas konst under antiken (Uddén 2004).  

Musikalitet som begrepp 
Precis som begreppet musik är musikalitet ett komplext begrepp att beskriva anser Lilliestam 
(2009). Under 1800-talets senare del börjar ordet musikalitet för första gången att florera i 
vetenskapliga skrifter enligt Sture Brändström (2006). Det är ett begrepp som det finns många 
åsikter om och som är ”kulturellt bundet och avgränsat såväl i tid som rum” (Brändström 
2006, s. 146). Vilken betydelse och vilka värderingar vi lägger i begreppet musikalitet 
kommer att få en direkt påverkan på den generation som växer upp menar Brändström (2006).  

Om föräldrar, lärare och andra vuxna med ansvar för fostran och utbildning betraktar och 
benämner ett barn som musikaliskt är chanserna goda att barnet som vuxen utvecklar en 
positiv och glädjefylld relation till musik. Att stämpla ut ett barn som omusikaliskt är å 
andra sidan närmast att betrakta som ett övergrepp (Brändström 2006, s. 144). 

När man frågar en person om denna är musikalisk blir oftast svaret nekande, vilket Lilliestam 
tror beror på synen på ”musikalitet som en speciell begåvning” (Lilliestam 2009, s. 189). Vi 
vill inte framhäva oss själv som musikaliska eftersom det kan föra med sig att man måste 
bevisa detta genom att musicera. Därför stoltserar ofta människor med sin brist på musikalitet, 
något som aldrig skulle göras om det handlade om till exempel vår läs- och skrivkunnighet 
menar Lilliestam (2009).   
  Utifrån resultat från intervjuer som Brändström (2006) har gjort med musiklärare, 
musiklärarutbildare samt med professorer som är musiker, delar han in musikalitetsbegreppet 
i tre olika synsätt: absolut, relativistisk och relationell musikalitet.  
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  Med synen på musikalitet som absolut går det att mäta, med hjälp av tester, vem som är 
musikalisk. Det går att urskilja musikalitet utifrån en specifik norm och med hjälp av en 
gradering. Det vilar en elitistisk syn i begreppet där musicerandet på instrument och sång sätts 
i fokus med den västerländska konstmusiken som norm. Med en absolut syn på musikalitet 
finns musikaliteten hos en del människor medan andra saknar den. Det absoluta 
förhållningssättet till musikalitet är problematiskt i ett pedagogiskt sammanhang eftersom det 
kan föra med sig en ogynnsam självuppfattning hos barnen istället för att stärka dem i deras 
musikaliska självtillit (Brändström 2006). Wallerstedt m.fl. (2014) framhåller vikten av att 
inom pedagogisk verksamhet göra upp med synen på musikalitet som något endast vissa 
människor besitter sedan födseln. Musikpedagogiskt fokus ska vila i en delaktighet samt en 
kunskapssyn som utgår ifrån att alla människor alltid har möjlighet att tillägna sig kunskap 
(Wallerstedt m.fl. 2014).  
  En relativistisk syn på musikalitet inkluderar alla som musikaliska. Denna förmåga som 
vi innehar är utvecklingsbar och vilar i vårt tidiga kunnande att till exempel härma olika ljud 
eller urskilja klanger och rytmer. Med den relativistiska synen går det att bli musikalisk, till 
skillnad från den absoluta synen på musikalitet som då beskrivs som något vi är eller inte är 
(Lilliestam 2009, s. 189). Den relativistiska synen på musikalitet har ett brett perspektiv och 
inkluderar, förutom musicerandet, även lyssnandet och upplevelsen av musik enligt 
Brändström (2006). Eftersom alla har en musikalisk förmåga inverkar de yttre miljöfaktorerna 
på förutsättningen att utvecklas musikaliskt. Alla har en individuell relation till musik och 
vilken miljö vi befinner oss i påverkar våra musikaliska uttryckssätt. Alla musikgenrer är 
jämlika och varje individ använder musiken på sitt sätt (Brändström 2006).   
  Det tredje perspektivet är det relationella synsättet på musikalitet som utgår ifrån en 
kommunikativ syn på musik och musikalitet enligt Brändström (2006). Både det absoluta och 
relativistiska synsättet på musikalitet har individen i fokus medan den relationella synen 
inkluderar flera parter. Den musikaliska kommunikationen påverkas av det sammanhang den 
existerar i. Enligt Brändström (2006) spelar det ingen roll om du sitter och spelar på ditt 
instrument i ensamhet, utan du spelar mentalt för någon annan, den musikaliska drivkraften är 
därmed kommunikation.   
  De tre perspektiven har ingen tydlig gräns mellan varandra och de kommer troligen 
existera mer eller mindre i framtiden menar Brändström (2006), men han tror att det 
relationella perspektivet på musikalitet med tiden kommer att lysa starkare än de andra två. 
 

Musik i förskolan  

Förskolan ur ett historiskt perspektiv 
Institutioner som idag kallas förskola och skola växte fram när förutsättningarna förändrades i 
jordbruket. När det kom in nya maskiner och redskap i jordbruket kunde inte barnen vara 
delaktiga i arbetet på samma sätt. Barnen som tidigare hade lärt sig all kunskap genom att 
arbeta tätt tillsammans med de vuxna började vara mer tillsammans med barn än med vuxna. 
Separationen från vuxenvärlden ledde till att barnen började utforma nya lekar - rollekar. 
Eftersom kunskapen inte fördes vidare mellan generationer på samma sätt som tidigare, blev 
behovet av utbildning större och institutioner som förskola och skola skapades (Wallerstedt 
m.fl. 2014).   
  Friedrich Fröbels var en tysk pedagog som under 1840-1850-talet lade grunden för 
dagens förskola genom sin uppbyggnad av Kindergarten, barnträdgården på svenska 
(Holgersen 2012). Hans pedagogik bygger på en syn på ”leken som människans första 
bildningsmedel” (Uddén 2004, s. 93) och genom startandet av sina Kindergarten formade han 
möjligheter för barn att leka för att lära. Syftet med denna pedagogiska rörelse var att 
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föräldrarna, som kom dit med sina barn, samt ledarna för verksamheten skulle synliggöra 
lekens olika perspektiv för barnet. Genom kommunikation via olika sång- och rörelselekar 
samt rim och ramsor skulle barnet få en förståelse för lekens handling och därmed lära sig de 
språkliga begreppen. För Fröbel var barnet, redan som spädbarn, en egen individ som var 
intresserat av att kommunicera med sin omgivning (Uddén 2004). Han gick ifrån dåtidens 
”traditionella syn på barn vilken beskrev barn utifrån en bristlogik – alltså vad de saknade för 
att vara vuxna” (Holgersen 2012, s 88).   
  Genom Ellen Key, svensk författare och pedagog, växte under 1900-talets början en 
kritik fram mot samhällets syn på barn och ett ökat engagemang för barns eget skapande. 
Denna reformpedagogiska rörelse byggde vidare på den tidigare pedagogiken och 
poängterade ännu starkare idén om barnet som en fullvärdig människa med egen förmåga att 
kunna skapa (Holgersen 2012). Enligt Uddén (2004) har pedagogiken som dominerat under 
1900-talet varit förankrad i utvecklingspsykologiska teorier och främst framhållit de olika 
arv- eller miljöaspekternas påverkan på barns utveckling. Sedan reformpedagogikens 
uppkomst har förskolans fundament formats kring vad det fria skapandet och den fria leken 
har för betydelse för barns utveckling. Under slutet av 1900-talet kom en mer 
samhällsvetenskaplig syn in i den pedagogiska bilden och läroplanerna formades runt 
”kunskapssociologiska teorier om hur kunskap bildas och om lärandets processer” (Uddén 
2004, s. 23).  

Musikens plats i förskolan 
I förskolans vardagliga verksamhet vilar en känsla av det som bara existerar just här och nu 
parallellt med ett fokus på att förbereda barnen inför de erfarenheter som väntar senare i livet 
exempelvis i skolan (Riddarsporre 2012). Enligt Sven-Erik Holgersen har förskolans 
musikverksamhet gått från att vara baserad på enbart musikaktiviteter för barn till att under 
utvecklingens gång även inkludera musikaktiviteter av och med barn (Holgersen 2012, s. 91-
92). Musikaktiviteter i förskolan kan medverka till ett koncentrerat och gemensamt fokus för 
både barn och vuxna och samtidigt framkalla en samhörighet som välkomnar alla att vara med 
(Holgersen 2012). Förskolans geografiska placering, hur många och vilka barn som går där 
spelar en avgörande roll för hur musikverksamheten på en förskola ska planeras och 
genomföras menar Söderman (2012).  
  Enligt Ylva Holmberg (2012) är musikstunder en del av förskolans verksamhet och dess 
innehåll, funktion och plats har varierat under historiens gång. Idag är lärandet i fokus i 
förskolans kontext och musik- och sångstundens funktion är främst att vara ett medel för att 
stimulera barnens rörelseförmåga och språkinlärning men även som del av den sociala 
utvecklingen. Något som fått musikstunden att kretsa kring utommusikaliska mål istället för 
ett lärande i musik med inommusikaliska mål (Holmberg 2012, s. 124). Även om barnen 
kommer till förskolan med en uppsjö av individuella musikerfarenheter fokuserar förskolan 
på att föra vidare sina normer och musiktraditioner till barnet. Denna sångtradition utgår ifrån 
en avgränsad reproducerad sångrepertoar som ofta handlar om djur och som sällan ifrågasätts 
(Holmberg 2012; Söderman 2012).   
  Enligt Holmberg (2012) arbetar förskolan överlag med musik- och sångstunder på ett 
reproducerande och inte utforskande vis, när det gäller att sjunga sånger. Däremot utforskar 
de mer än reproducerar när det handlar om musicerande med instrumentet under 
musikstunden. Holmberg menar att för att kunna sammanföra dessa arbetssätt måste 
pedagogerna i förskolan ha med sig så pass mycket erfarenhet och kunskaper inom 
musikområdet in i yrkeslivet så de kan ”vara musiken” (Holmberg 2012, s. 136).   
  Söderman (2012) anser att det finns en vetskap och en argumentation i forskningen kring 
skola och barn om att musik har en viktig betydelse för barns utveckling. Det råder dock en 
viss ämneshierarki i skolan och förskolan som leder till att det inte läggs lika stor vikt vid 
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bristfälliga kunskaper i musik som bristande kunskaper i andra språk eller i matematik. 
Söderman (2012) menar att det kan ses som en demokratisk rättighet för barnen på förskolan 
att få uttrycka sig genom musik och detta språk ska därför alla barn få möjlighet att ta del av 
och utveckla.   

Läroplanen för förskolan 
I den reviderade läroplanen för förskola Lpfö 98/2010 som började gälla år 2011 står det 
dokumenterat vilket uppdrag förskolan har, vilka mål verksamheten ska arbeta mot och vilket 
ansvar förskolläraren och arbetslaget har. Ett av förskolans övergripande uppdrag, som syftar 
till de estetiska uttrycksformerna, är:  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både 
innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta 
inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning 
(Lpfö 98/2010, s. 7). 

Ett annat uppdrag som förskolan har är att barnen ska få möjlighet att ta del av olika 
aktiviteter under förskoledagen och leken både inomhus och utomhus ska inbjuda till fantasi 
och kreativitet. Läroplanen lyfter även fram att förskolan ska sträva efter att alla barn på 
förskolan får möjlighet att utveckla:  

[…] sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 
(Lpfö 98/2010, s. 10).  

Dessutom har både förskolläraren och arbetslaget ett ansvar att skapa förutsättningar, 
stimulera och ge barnet möjligheter till att utveckla och ”använda hela sin förmåga” (Lpfö 
98/2010, s. 11). Barnen ska på förskolan också ges möjlighet att utveckla sitt sätt att 
kommunicera, delge upplevelser och erfarenheter genom både ord och estetiska 
uttrycksformer. Leken ska användas på ett medvetet sätt i förskoleverksamheten och den ska 
stimulera problemlösning, fantasi, samarbete och kommunikation. Den ska bidra till att barnet 
i den skapande leken ges ”möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter” (Lpfö 98/2010, s. 6).  

Lekens innebörd 
Ordet lek härstammar från fornsvenska ord som ”spel, idrott, dans, rörelse och 
instrumentspel” (Uddén 2004, s. 34) och syftar därmed från allra första början till ”att 
uttrycka sig i röst, rörelse och dans till rytmiskt ackompanjemang” (Uddén 2004, s. 34). 
Leken har alltid haft en plats i förskolans verksamhet men utvecklingen av lekens roll i 
förskolan har varit minimal menar Gunilla Lindqvist (1996). Leken har ända sedan Fröbels tid 
betraktats som fri och är än idag någonting som barnen formar fritt genom fri lek. Lindqvist 
(1996) menar att förklaringen till att den fria leken inte har utvecklats inom förskolans ram är 
att verksamheten styrs av ett delat synsätt, som antingen styrd och planerad eller genom frihet 
och lek. Enligt Lindqvist (1996) kretsar förskollärarnas föreställning om barns lek kring ett 
lärande perspektiv medan de i praktiken har ett terapeutiskt förhållningssätt till barns lek. 
Förskollärarna medverkar inte i leken utan finns tillhands om det behövs, något som 
Wallerstedt m.fl. (2014) anser att förskolläraren mycket väl kunde göra genom att aktivt delta 
i den fria leken tillsammans med barnen.   
  Wallerstedt m.fl. (2014) beskriver begreppet lek utifrån ifrån Lev Vygotskijs syn på lek. 
Genom leken utgår vi från kunskapen vi redan besitter och använder den på ett nytt vis och i 
nya sammanhang och därmed bildas ny kunskap. Förutsättningen för den fria leken är då att 
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barnen har börjat tillgodogöra sig kunskap som de sedan kan använda och forma leken 
utifrån. Wallerstedt m.fl. menar att ”barnets fria lek och fria skapande i lek är på så sätt 
beroende av en kultur och de redskap som denna tillhandahåller barnet att få erfarenhet av” 
(Wallerstedt m.fl. 2014, s. 50). Enligt Lindqvist (1996) framhäver Vygotskij hur viktig leken 
är för barnets utveckling av sina känslor, handlingar och sitt tänkande. När Lindqvist (1996) 
beskriver leken ur olika forskares och författares perspektiv ser hon ett musikaliskt samband i 
de olika sätten att beskriva lekens innebörd. Lekens form beskrivs som ”dynamisk och rörlig 
och hör ihop med musik, poesi och rörelse” (Lindqvist 1996, s. 73).  

Förskolläraren och musik 
Enligt Uddén (2004) har musikämnets plats i förskollärarutbildningen på högskolan blivit allt 
mindre under 1900-talets senare del. Det finns därför en tendens i kommunerna att ta in 
musik- eller rytmiklärare för att stärka kvaliteten i musikverksamheten. Detta för Uddén 
(2004) fram en kritik mot då det finns en risk för att både barnen och förskollärarna lever efter 
uppfattningen om att musik endast utförs när dessa specialister inom musikområdet kommer 
till förskolan.   
  Enligt Söderman (2012) är det av stor vikt att förskollärare betraktar sina egna 
erfarenheter av och om musik som tillgångar och inte hämmas av dessa. Om förskolläraren tar 
tillvara de erfarenheter denna besitter och utgår i från en nyfiken inställning, en vilja och ett 
mod att genomföra och skapa musikaktiviteter, som bygger på kreativitet och glädje till 
musik, går det att forma ett inspirerande musikinnehåll för och med barnen på förskolan 
(Söderman 2012).   
  Wallerstedt m.fl. (2014) ser att förskolläraren skulle kunna ha en roll i att problematisera 
musiken tillsammans med barnen. Detta kan göras genom att ställa frågor, prata med barnen 
och lyfta fram musikaliska begrepp, men även genom att ge barnen musikaliska redskap att 
kunna leka med både intellektuellt och materiellt.   
  Sundin (2007) beskriver att han under sin undersökning av barns musicerade under lek lät 
en lärare på förskolan lyssna på materialet som han spelat in under sina observationer. 
Resultatet av detta blev att läraren inte hade sett eller hört vad barnen nyss hade uttryckt 
musikaliskt under leken. Sundin (2007) menar att föreställningen av vad läraren ansåg vara 
musik samt att detta endast skedde under de lärarstyrda musikaktiviteterna gjorde att sången 
som fanns i den fria leken inte uppmärksammades som musik. Bo Nilsson (2012) gjorde en 
undersökning där förskollärare fick läsa in sig på forskning kring barns musicerande under lek 
för att sedan observera vad som skedde i barngrupperna. Resultatet blev att förskollärarna 
upptäckte en mångfald av olika musikaliska uttryck under leken. Dessutom kunde de efter 
undersökningen uppleva att ljud som kollegor ville tysta ner under barnens lek faktiskt kunde 
tolkas som musicerande.   
  Torill Vist (2006) menar att det kan vara svårt att höra vad som är musik i barnens 
ljudskapande och då krävs det att förskolläraren tolkar ljuden som musik och inte stannar vid 
att vissa ljud uppfattas som oväsen. Genom att svara barnet på ett musikaliskt vis och 
sammanlänka ljuden som skapas till musik bildas en musikalisk kunskap hos barnet.  

Förskolebarn och musik  
När förskolebarnet börjar förskolan ryms redan en uppsjö av olika musikupplevelser och 
kunskaper inom varje individ (Riddarsporre 2012). Redan i fosterstadiet bildar barnet 
lärdomar om det liv som väntar utanför, genom ljuden som finns i dess omgivning. Det 
rytmiska ljudet från mammans hjärta talar om för fostret vilken stämning som råder. En 
långsam puls kan till exempel visa barnet att det råder vila och lugn. Fostret lär sig höra 
differenser i ljudmiljön och kan urskilja när det pratas, spelas musik, när föräldrarna sjunger 
eller när det är helt tyst (Riddarsporre 2012; Vist 2006).   
  När barnet är ca fyra månader börjar det undersöka sin röst med hjälp av en vokal eller 



9 

några stavelser (Riddarsporre 2012). Barnets drivkraft att härma och skapa de olika språkliga 
ljud det möter är grunden för vår språkutveckling (Fagius & Lagercrantz 2007). Uddén (2004) 
menar att det finns en koppling mellan språkutveckling och vår musikaliska utveckling. För 
att barnet ska kunna erövra ett språk ligger insikten om olikheter i tonfrekvenser och ljud som 
grund. För att denna utveckling ska ske behöver barnet erövra kunskap genom yttre stimulans. 
Under barnets tre första år är hjärnan som mest kapabel till att lära sig alla möjliga 
språkmelodier. Barnet startar sin språkliga utveckling genom att göra olika vokala ljud för att 
sedan börja sjunga och till sist kommer språket fram. Sången i denna form är en blandning 
mellan vokala ljud och språket. Även rörelseförmågan ingår i denna kommunikativa 
utvecklingsfas. Uddén (2004) menar att det finns en koppling mellan barnets musikaliska 
mognad och förmågan att uttrycka sig språkligt med ord samt återge språkets melodi. 
 Det är inget speciellt eller egendomligt med att barn sjunger och skapar musik utan det är 
fullkomligt naturligt anser Sundin (2007) och uttrycker samtidigt att det intressanta är varifrån 
all denna sång och musik kommer. Enligt Söderman (2012) är det flera olika sociala möten 
som påverkar och formar barnet musikaliskt. Föräldrarna och andra personer i barnets direkta 
närhet delar med sig av sina kunskaper av musik och sjunger med barnet. Dessutom möter 
barnet ständigt musik genom media menar Söderman (2012). Förskolan får därmed en uppgift 
att dels ”komplettera” barnets tidigare erfarenheter och dels ”kompensera och stimulera” det 
som barnet inte har fått ta del av enligt Bim Riddarsporre (2012, s. 34). När barnet får uppleva 
sin sångröst eller känna musikens puls i kroppen, genom interaktion med andra människor 
förstärks samhörigheten till andra och samtidigt hela den inre självbilden (Vist 2006). 
 

Det spontana musicerandet 

Spontansång 
Under 1960-talet utförde Bertil Sundin (2007) en observationsstudie på olika förskolor för att 
undersöka hur barn i åldrarna tre till sju år uttryckte sig musikaliskt under fri lek. Han tog i 
och med denna studie avstånd från de uppfattningar som då existerade kring hur barn 
utvecklades musikaliskt. En uppfattning som då fanns utgick från att barnet skulle 
återupprepa den kunskap som de vuxna bar på (Sundin 2007). I musiksammanhang innebar 
det att det fanns en viss given tonal utvecklingsgång som barnet skulle erövra genom 
reproducerande sånger för att slutligen kunna behärska den västerländska konstmusiken. 
Istället anser Sundin att ”barns spontana musikaliska uttryck varierar med den omgivande 
kulturen” (Sundin 2007, s. 67) och pekade på att det inte går att avgränsa barns spontana sång 
till vårt västerländska tonspråk utan dessa sånger bygger på en större variation och kreativitet. 
När barnen leker är det svårt att urskilja när de talar och när de sjunger, allt bildar en helhet 
och flyter ihop menar Sundin (2007) och delar in dessa spontana musikaliska uttryck i två 
olika kategorier:  

1) spontana sånger: sångrop, ramsor och sociala sånger. 2) Mer privata, 
”komponerade” sånger, från formellt vaga till utbroderande, mera fasta i formen. I 
båda kategorierna är processen det viktigaste (Sundin 2007, s. 68). 

Hur barnen tar sig an och vilken typ av spontansånger som uppkommer i leken reflekterar den 
musikmiljö de vistas i. Om barnen inspireras till att använda sin kreativitet och sjunga 
spontant utökas de olika sätten att sjunga på. Däremot minskar deras egenskapade sånger om 
de enbart stimuleras med ett reproducerande av sånger (Sundin 1995).   
  Riddarsporre (2012) lyfter fram den engelska forskaren Susan Youngs undersökning 
kring hur barn i åldrarna två till fyra år musicerar spontant under fri lek. Ur studiens 
observationer utkristalliserades tre olika kategorier av spontansången som skedde under den 
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fria leken. Den första kategorin är när orden sjunger, när barnet låter rytm och betoning av ett 
vardagligt ord bli till ett fragment av en sång” (Riddarsporre 2012, s. 29). Den andra kategorin 
är när rösten dansar, detta är när barnet illustrerar ett skeende i leken med hjälp av en rörelse 
kopplad till ett ljud. För att beskriva denna kategori ger Riddarsporre ett exempel på ett barn 
som kastar upp en tygdocka i luften och samtidigt utbrister i en tonhöjd som går uppåt 
”uuu´pp i luften” (Riddarsporre 2012, s. 30). Den sista benämningen, när leksaker har sånger, 
innefattar de spontansånger som barnet formar utifrån de föremål som finns med i leken. 
Dessa sånger skapas genom att barnet bygger vidare på och förändrar sånger, som barnet 
sedan tidigare är förtrogen med, eller genom att barnet formar vokala ljud som illustrerar hur 
föremål och människor låter, som till exempel hur bilar, en hund eller viss person låter 
(Riddarsporre 2012).  

Bruksmusik 
Riddarsporre (2012) använder ordet bruksmusik för att beskriva den musik som barnet 
använder i samspelet med andra barn samt med föremål i sin närhet under sin lek. Denna 
bruksmusik är en del av en större helhet vilket leder till att det ibland är svårt att avgöra var i 
denna helhet som musiken startar och avslutas. När barnet ritar och samtidigt sjunger flyter 
allt ihop till en helhet och det är svårt att urskilja om fokus ligger på att rita det som sjungs 
eller sjunga det som ritas menar Riddarsporre (2012). Med bruksmusik kan även menas de 
sånger, ljud och den musik som både barnet och personer i dess omgivning använder sig av 
för att kontrollera och hantera olika känslolägen; som när barnet är trött eller ledset och blir 
tröstad med en lugnande röst eller vaggande sång. Bruksmusik kan även syfta till att barnet 
använder sig av inlärda sånger och byter ut en viss del av texten med syfte att den ska passa in 
med aktiviteten som barnet gör just i det ögonblicket eller beskriva omgivningen som finns 
runtomkring (Riddarsporre 2012).  
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METOD 

I detta avsnitt redogörs för hur studien har utförts. Under rubrikerna Kvalitativa intervjuer, 
Urval, Genomförande och Etiska aspekter ges en inblick i hur studien har utformats och 
genomförts.  

Kvalitativa intervjuer 

För att få en inblick i hur förskollärare beskriver och upplever sin erfarenhetsvärld kring barns 
spontana musicerande valde jag kvalitativa intervjuer som metod för att samla in data till 
undersökningen (Kvale & Brinkmann 2014; Patel & Davidson 2011). Dessa kvalitativa 
intervjuer var halvstrukturerade i sin utformning. Enligt Kvale och Brinkmann är 
halvstrukturerade intervjuer ”varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär” 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 45). Intervjufrågorna formulerades i en viss följd och fanns som 
ett stöd under intervjun. Beroende på hur intervjun fortlöpte bytte frågorna plats och 
följdfrågor uppkom. Det fanns inga givna svar på frågorna utan informanterna fick utrymme 
att svara fritt (Kvale & Brinkmann 2014; Patel & Davidson 2011).  

Urval  

Jag valde att fokusera undersökningen på tre förskollärare som arbetar på tre olika förskolor. 
Informanterna skulle ha förskollärarutbildning från universitet eller högskola. För att 
informanterna skulle hunnit få en viss erfarenhet i yrket och därmed fått möjlighet att se 
barnens spontana musicerande ute i verksamheten, valde jag att avgränsa urvalet till 
förskollärare som arbetat minst fem år i förskola. Det finns väldigt många förskolor i Sverige 
och på nästan varje förskola finns minst en förskollärare anställd. För att kunna göra urvalet 
hanterbart och praktiskt genomförbart avgränsade jag urvalet till kommunala förskolor och 
det geografiska området till södra Sverige. Förskollärarna skulle arbeta på tre olika förskolor. 
Detta urval gjordes dels med hänsyn till konfidentialiteten som råder kring undersökningen, 
men även för att få en viss spridning av erfarenhet, med utgångspunkt i att de arbetar på olika 
förskolor, samt för att kunna urskilja likheter och skillnader i förskollärarnas utsagor. 
Undersökningen hade även kunnat genomföras på en och samma förskola men då hade jag 
endast studerat en verksamhet och det hade varit svårt att få någon inblick i om likheterna, om 
det fanns några sådana, i förskollärarnas syn på barns spontana musicerande berodde på att de 
arbetade i samma verksamhet eller berodde på andra faktorer.  

Genus 
Enligt Skolverket är det endast 3% (Skolverket 2015) av de anställda i förskolan som är män 
och år 2007 var 96 % (Statistiska centralbyrån 2010) av de som utbildat sig till förskollärare 
kvinnor. Eftersom det är få män som arbetar som förskollärare var det en låg sannolikhet att 
det skulle vara en man som jag skulle få kontakt med när jag letade informanter på 
förskolorna. Avsikten med denna studie var inte att undersöka hur förskollärare tänker kring 
barns spontana musicerande ur ett genusperspektiv. Då hade ett mer riktat urval kunnat göras 
genom att försöka få tag på män som ville vara med i undersökningen. Det hade då kunnat 
vara svårt att bibehålla det konfidentiella krav som råder kring undersökningen, eftersom det 
finns få män anställda i regionen och det hade kanske varit lättare för de andra informanterna i 
undersökningen att identifiera den manliga informanten.  
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Genomförande 

För att få kontakt med förskollärare, som var villiga att ställa upp i undersökningen, gjordes 
först ett strategiskt urval (Alvehus 2013) av förskolor inom regionen som urvalet avgränsats 
till. Med hjälp av olika kommuners hemsidor togs telefonnummer till cirka 30 förskolor fram. 
Ordningen på förskolorna blandades sedan runt. Jag ringde upp förskolan och i några fall 
fanns det ingen förskollärare på plats under veckan och eftersom jag ville boka in intervjuer 
inom några veckors tid föll därför dessa möjliga informanter bort. I ett fall hade förskolläraren 
inte arbetat tillräckligt länge utifrån urvalskriterierna och därmed föll även denna informant 
bort. Utfallet av mitt strategiska val av förskolor blev slutligen slumpmässigt eftersom jag inte 
visste vem som skulle svara när jag ringde och vilka informanter det tillslut skulle bli.  
  När jag hade fått tag på förskollärare som passade in i urvalskriterierna berättade jag kort 
att jag skrev en uppsats i musikpedagogik om musik i förskolan och att jag ville intervjua 
förskollärare. Tider för intervjuer bokades in och jag bekräftade sedan dessa i ett mejl till 
informanterna. Alla tre informanter önskade att vi skulle ses på deras respektive arbetsplats. 
Jag träffade informanterna för första gången i samband med intervjun, därmed kände vi inte 
varandra sedan tidigare.   
  Inför intervjuerna reflekterade jag över min roll som intervjuare och på vilket sätt det 
kunde påverka informanterna, och därmed resultatet, att jag kom från musikhögskolan och 
skulle ställa frågor kring musik. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det alltid en 
maktaspekt som intervjuaren behöver reflektera över och förhålla sig till inför och under 
intervjun. Innan inspelningen av intervjun inleddes var jag därför tydlig med att poängtera att 
mitt stora intresse med intervjun var att få reda på vilka tankar och svar informanten hade på 
frågorna som jag skulle ställa. Jag berättade att det inte fanns några givna svar på frågorna 
utan jag bad informanterna att lyssna till sig själva och försöka beskriva vad de tyckte och 
tänkte kring begreppen och frågorna som jag ställde. Alla tre intervjuerna spelades in både 
med hjälp av en dator samt en diktafon för att säkerställa att det skulle bli en inspelning och 
att allt skulle höras. De inspelade intervjuerna tog mellan 35-40 minuter. Efter vi hade 
avslutat intervjun och inspelningen fick informanterna ett informationsbrev med information 
om deras deltagande och vilket syfte undersökningen hade (se bilaga 1). Jag inledde och 
avslutade varje intervju på samma sätt. Transkriberingen av intervjuerna gjordes i direkt 
anslutning till intervjutillfället, vilket ledde till att intervjuerna och min intervjuteknik 
utvecklades under undersökningens gång.   
  I samband med varje intervju skrev jag ner korta miljöbeskrivningar och iakttagelser som 
jag gjorde före och efter intervjun. Detta gjordes för att synliggöra vilken miljö intervjun tog 
utgångspunkt från. Några av dessa miljöbeskrivningar finns med i resultatpresentationen.  

Pilotintervju 
Som en del av förberedelserna inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju. Denna 
genomfördes för att se hur intervjufrågorna fungerade och vilket resultat de gav (Patel & 
Davidson 2011). En bekant som är utbildad förskollärare med många års erfarenhet av arbete 
i förskola medverkade i pilotintervjun. Efter pilotintervjun omformulerades en del frågor och 
en tydligare röd tråd i intervjun utarbetades (se bilaga 2). 

Analys av data 
När intervjuerna var genomförda och transkriberade startades analysprocessen av 
intervjuerna. Textmaterialet kan ses som ett redskap i analysen och är ett levande material 
som för en dialog med läsaren (Kavel & Brinkmann 2014). De transkriberade intervjuerna 
lästes igenom upprepade gånger. Med utgångspunkt i likheter och skillnader har 
textmaterialet kategoriserats och analyserats. Genom att klippa och klistra ihop kategorierna 
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utformades olika teman. Informanternas utsagor jämfördes med varandra och en större 
förståelseram tolkades in i materialet (Ibid.). 

Etiska aspekter  

Konfidentialitet råder kring undersökningen. Innan intervjuerna delgavs informanterna 
information om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avsäga sig sin medverkan 
innan uppsatsen gick i tryck (Kvale & Brinkmann 2014). De fick ett mejl innan 
intervjutillfället där det stod att intervjun skulle komma att spelas in och att det rådde 
konfidentialitet kring deras medverkan, att de deltog frivilligt och kunde avböja sitt 
deltagande när de önskade, innan uppsatsen publicerats.! Ljudinspelning gjordes av 
intervjuerna och under transkriberingen av intervjuerna avidentifierades informanterna vilket 
betyder att alla namn i uppsatsen är fiktiva namn. I samband med intervjuerna fick 
informanterna ett informationsbrev om sitt deltagande, där de även fick delge skriftligt 
samtycke (Ibid.). Undersökningen är gjord utifrån riktlinjerna i ”God forskningssed” 
(Vetenskapsrådet 2011).!
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RESULTATPRESENTATION 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. De tre förskollärarna och deras respektive intervju 
presenteras var för sig under rubrikerna Maria, Helene och Elisabeth. Varje 
intervjupresentation inleds med en kort beskrivning av informanten samt miljön vi befinner 
oss i. Intervjuerna genomfördes i den ordning som de kommer i presentationen.  

Maria  

Maria har arbetat som förskollärare i cirka 20 år och idag arbetar hon på en förskola med åtta 
avdelningar. En dag i veckan arbetar hon på förskolans småbarnsavdelning och de andra 
dagarna är hon på en avdelning med de äldre barnen som är i åldrarna 3- 6 år. Jag mötte Maria 
när hon hade ledig tid i sitt schema mellan arbete i barngruppen och ett möte senare på 
eftermiddagen. När jag kom till förskolan var Maria ute och gick en runda för att få en paus. 
Jag inväntade henne och vi satte oss ner i ett litet avskalat kontorsrum med ett skrivbord och 
ett runt bord med två stolar.  

Musikens betydelse 
Jag inleder intervjun med att fråga vilken plats musiken har i Marias liv och hon svarar att den 
har stor plats. Hon berättar att hon började spela gitarr vid nio års ålder och i hennes familj, 
både idag och när hon växte upp, har sång och musik alltid funnits närvarande. Musiken har 
alltid följt henne i hennes arbete med barnen och hon tycker att hon jobbar mycket med musik 
hela tiden, både spontant och med inlärda sånger. Maria beskriver även att hon ofta omedvetet 
lyssnar på och har musik runtomkring sig. När jag frågar hur hon tänker kring begreppet 
musik blir svaret ”[…] gemenskap faktiskt. Gemenskap och någonting som alla kan göra på 
olika sätt. Antingen lyssnar man på det och njuter bara utav det, eller så är man aktiv i det, 
men det är glädje”. 

Musikalitet 
När Maria beskriver hur hon tänker kring begreppet musikalitet berättar hon om en nära 
anhörig som hon benämner som ”totalt tondöv” men som älskar att lyssna på musik. För 
denna person är musik glädje, speciellt när familjen samlas för att sjunga i stämmor och spelar 
tillsammans. Maria tycker att denna person är musikalisk i och med att denna känner glädje i 
musiken. Hon berättar att musikalitet ”är inte bara för de som har exakt gehör eller kan lägga 
harmonier hur som helst, utan till glädje för många och en rikedom om man har med sig den i 
livet”. Hon beskriver att musikalitet är när en person hör musik eller en sång och blir berörd 
av den, när någon kan ”uttrycka vad de tänker och känner i musiken”. Maria börjar prata om 
sin egen musikalitet och säger: 

Jag har inget absolut gehör, eller så, men jag känner ju mycket glädje i musiken och jag får 
med mig barnen väldigt bra i musiken och bara det tycker jag är väldigt roligt. Jag hoppas 
att jag kan ge dem en fortsatt glädje i musiken, barn har det naturligt från början egentligen. 

Vi samtalar kring barns musikalitet och Maria tycker att alla barn är musikaliska och hon har 
aldrig träffat ett barn som inte sjunger, tar ton eller rycks med utav musik. För henne handlar 
det även om att barnen ska vara orädda för att använda sin röst och att alla ska våga sjunga. 
Jag frågar Maria när hon upplever att barn är musikaliska och hon skrattar och säger 
”jättesvåra frågor, jag måste nog stå fast där, det är när de känner glädje i musiken”.
 Maria berättar att barnen visar glädje i musiken genom att de sjunger med eller rör sig till 
musik. Hon brukar sätta sig ner i barngruppen på en liten scen i deras stora lekrum och när 
hon börjar sjunga, till exempel Imse vimse spindel, som är en sång som barnen känner igen, 
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då stannar alla upp och lyssnar eller sjunger med och rör sig till musiken. Maria upplever att 
barnen tycker det är roligt och hon tycker det är viktigt att inte sjunga nya sånger hela tiden 
utan att använda sådant som barnen känner igen, speciellt i mötet med de yngsta barnen.  

Musicera spontant 
För Maria är musik något som ska vara roligt och gärna spontant, som när man sätter små 
”musiksnuttar” till något man gör. Hon tycker att det är härligt att se när ett barn sitter och 
bakar och samtidigt sjunger Baka, baka, baka, då brukar Maria hänga på och sjunga med och 
sedan pratar de runt det de gör. Maria berättar att när de ska gå ut på äventyrspromenad med 
barnen sjunger de en snutt som hon och barnen själv har kommit på.  
  Maria beskriver begreppet musicera med ”att göra musik på något sätt”. Hon funderar en 
liten stund och uttrycker sedan att hon aldrig har tänkt på vad begreppet innebär. Maria säger 
att ”det kanske vi gör när vi gör den här sången till när vi bakar eller går på äventyr då gör vi 
en trudelutt ihop, då kanske vi musicerar, jag vet inte”. Hon beskriver sedan musicera som att 
sjunga och spela tillsammans på något vis. Maria säger att hon musicerar nästan enbart på 
jobbet. Genom att hon sjunger ”som sjutton” hoppas hon kunna smitta av sig, till både de 
vuxna och barnen, av glädjen hon har till musik och i musiken, så att alla vågar vara med. 
Hon berättar att hon försöker tänka över vilka tonarter hon väljer och hon vill sprida kunskap 
till sina kollegor om vilka tonarter som är mest bekväma för barnen, även om de då kanske 
känns lite ”pipiga” för de vuxna.   
  Maria berättar att spontant musicerande för henne är tillfällen när någon sätter musik eller 
sång till det som görs i stunden. Sådana tillfällen, menar Maria, är när hon och barnen är ute 
och går och börjar sjunga en påhittad sång, som handlar om hur man går med sina fötter, eller 
när de är ute och hittar en snigel eller daggmask och börjar sjunga om dessa djur. Det 
spontana musicerandet kan även vara när barnen går eller klappar i takt menar Maria. Hon 
upplever inte att alla barn musicerar spontant men hon tror att de gör det mer och mer när man 
arbetar på det sättet som de gör på avdelningen hon arbetar på. När de kopplar sånger till ord 
som sägs och barnen då spontant börjar sjunga, som till exempel när det kommer en spindel 
krypandes och någon skriker ”spindeln är rädd” och alla börjar sjunga rädda imse vimse 
spindel.  

Musiken i leken 
Jag frågar Maria vilken betydelse hon tycker att leken har för barn och hon svarar att den är 
väldigt viktig i det sociala samspelet, i turtagning, för empatin och för att lära sig lyssna på 
varandra. Hon berättar att leken är det som de på förskolan jobbar mest med hela tiden och i 
leken bearbetar och lär sig barnen otroligt mycket. ”Om barnen inte har haft en god lekmiljö, 
goda lekkamrater och goda lärare i sin närhet får barnen det tuffare när de börjar skolan och i 
livet”, leken är därför grundläggande för mycket menar Maria. Barn leker oftast det som de är 
nyfikna på och intresserade av, det kan vara hemska saker, roliga saker eller saker de för 
tillfället gillar att göra. Maria upplever att barn gör vuxenvärlden tydlig genom leken.  
  Det finns mycket fria stunder under dagen för barnen på förskolan. Maria tycker att det 
alltid finns möjlighet till att musicera spontant. Maria uttrycker att hon ser barnens spontana 
musicerande när barnen är inne i sina lekar, att de sätter musik till det som de gör. Som när 
hennes avdelning på förskolan gjorde en musikal för ett tag sedan och barnen spontant lekte 
scenerna från musikalen och engagerade andra barn i leken.  
  Maria tycker även att barnen leker med musik när de sitter och slår på bordet, klappar i 
takt eller går i takt till det som de sjunger genom att marschera. På frågan hur hon tänker 
kring varför barnen leker med musik svarar hon att musiken fångar barnen och får dem att gå 
in ännu mer i lekens värld och i vad de gör. När barnen har fri lek och frågar Maria om hon 
kan spela, då plockar hon alltid fram gitarren. Jag frågar Maria om hon kan beskriva andra 
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möjligheter som barnen har att använda sig av i leken, som exempelvis saker att skapa musik 
med? 

Vi har inte rytmikinstrument och sådant i och med att barnen är tre till sex år så blir det att 
det blir skramlande och grejande precis hela tiden, […]det blir mest bara ljud vilket de 
egentligen skulle kunna ha och ta fram själva om det inte är så att man är 20 barn på en 
avdelning det blir ganska olidligt…det skulle man kanske kunna bygga mer på ute, med 
grejor. 

Maria berättar att hon upplever att barnen tar fram olika grejor som de slår och bankar på för 
att höra skillnader på ljud, detta händer oftast utomhus. Ibland när de ska äta inomhus har de 
börjat slå med en kniv utanpå dricksglasen för att höra skillnaden på ljuden som uppstår. Men 
Maria tycker att ljudnivån kan bli för hög för vissa barn och det är en svår balansgång att ta 
hänsyn till både de barn som vill slå på glasen och samtidigt de barn som inte står ut när det 
blir för mycket liv.  

Marias spontana musicerade tillsammans med förskolebarnen 
Maria berättar att hon upplever att hon själv musicerar spontant när hon sätter ihop 
handlingen med musik som till exempel när hon är ute och går med barnen och hittar på 
sånger eller när hon och barnen är ute och ser bären som växer på buskarna och sjunger en 
sång om dessa. Maria brukar då ta melodier som är välkända för barnen och sätta till ny text. 
 Maria säger att den roll som hon har tillsammans med barnen i deras spontana 
musicerade är att grundlägga en nyfikenhet och en glädje i musiken.  

[…] jag bara hoppas att de fortsätter känna glädje och ser sammanhangen liksom i 
musikens värld för det är någonting som kan följa en hela livet. Sen är man ju mer eller 
mindre intresserad naturligtvis, asså, alla blir ju inte, men åtminstone känna lust till musik. 

Maria beskriver att lusten skapas eftersom musiken bjuder in alla att vara med och ju fler som 
samlas kring musiken desto roligare blir det. Detta leder till att det glädjefyllda görs 
tillsammans med andra, vilket skapar en stämning och gemenskap menar Maria. Musik fångar 
barnen menar Maria, barnen stannar upp i det som de håller på med och tar in musiken och då 
kan det sitta ett barn och leka med bilar medan det samtidigt lyssnar på musiken. Maria tror 
att det är något i människan som gör att vi fångas av musik. Hon beskriver det som ett 
uttryckssätt som vi har, precis som målning eller annan konstnärlighet, och hon menar att alla 
människor har det på ett eller annat sätt; antingen i musiken, konstens eller bokens värld. Det 
är ett sätt att uttrycka sig på och en port som vi behöver, speciellt idag berättar Maria. Jag 
frågar henne om hon tror att alla har det i musikens värld? 

Nä, kanske inte, jag vet inte? Man kanske kan hitta det någon annanstans, som barn tror jag 
nog alla kan känna det i musikens värld, sen kanske man ju äldre man blir väljer vad man 
bottnar i på någon vänster, jag hoppas att någon bottnar i något om det så bara är 
skogspromenader så tror jag vi behöver det idag. 

Musik och barns utveckling och lärande 
Maria berättar att hon ser på barns spontana musicerande som en glädjekälla och barn som är 
glada och trygga vill gärna gå vidare i utvecklingen. Det spontana musicerandet blir ett 
redskap till utveckling och ett redskap i leken där den gör nytta på något vis menar Maria. 

[…] det är gemenskap och glädje och man vågar söka sig vidare därför att trygga barn är 
nyfikna barn. Asså, så är det! Det går inte att slå in kunskap i huvudet på de och så vidare 
jag hade önskat att skolan tog till sig det lite mer faktiskt.  
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Maria berättar att lärande för henne är att tillgodogöra sig en kunskap. Maria beskriver att 
denna kunskap kan ha att göra med en social kunskap, som att kunna hantera konflikter och 
kompisar, men det kan även handla om veckans dagar. Maria berättar om när hon har samling 
med barnen och går igenom vad de ska göra under dagen och sedan frågar barnen vilken 
veckodag det är imorgon, om det är onsdag idag. Då börjar barnen spontant sjunga sången 
”Dagarna de går och går, måndag, tisdag, onsdag, TORSDAG” och  då är sången ett konkret 
redskap till lärande menar Maria.  

Marias pedagogiska arbete med musik på förskolan 
När jag frågar hur Maria använder musiken i sitt pedagogiska arbete svarar hon att det oftast 
sker spontant genom att hon skapar de här stunderna som hon tidigare beskrivit. Eftersom det 
bara är Maria som spelar gitarr på förskolan, ansvarar hon tillsammans med en kollega för den 
gemensamma sångstunden som alla avdelningar på förskolan har tillsammans. Det tycker 
Maria leder till att de får en gemensam plattform av sånger på förskolan. Det går inte att byta 
sånger hela tiden när de ses, för barnen vill kunna vara med och sjunga och musicera menar 
Maria. Hon försöker blanda lite olika genrer som blues, rock och ”lite av varje”. 

Helene 

Helene är utbildad förskollärare och har arbetat i förskola sedan tretton år tillbaka. Förskolan 
som hon arbetar på är Reggio Emilia-inspirerad1. På förskolan går ca 40 barn och barnen som 
Helene arbetar med är mellan 1-2 år gamla. Lokalerna är nyrenoverade och förskolan är 
relativt nystartad. Alla rum på förskolan är utformade i Reggio Emilias anda. Varje vecka har 
Helene några timmar av pedagogisk reflektion i sitt schema, därför passade det bäst för henne 
att vi träffades vid just denna reflektionsstund på förskolan. Det var en lugn och stillsam 
stämning på förskolan när jag kom dit, och alla barnen låg och sov i ett av rummen. Jag mötte 
Helene och vi smög tyst genom förskolan, för att inte väcka barnen, och vidare in i deras 
mötesrum för att genomföra intervjun där. Mötesrummet var stort och ljust med stora fönster, 
nya bord och stolar, projektor i taket, en ny soffa och två fåtöljer i ena hörnet av rummet. Vi 
satte oss i soffan och intervjun började.  

Musikens betydelse 
Helene berättar att hon älskar att lyssna på musik hemma, då oftast på radio. Hon är uppväxt 
med föräldrar som var aktiva när det gällde musik därmed har hon alltid haft dragspel och 
massvis av musik omkring sig. Helene säger att hon tycker att musik är en viktig del av 
hennes liv, eftersom allting blir lättare med musik. Det handlar om att man kan lyssna på 
musik när man är glad, när man känner sig nere och man städar bättre till musik berättar hon. 
Helene tycker att det är roligt med sång och berättar att hon ”sjunger hellre än bra”. Helene 
beskriver att hon ”klinkar lite gitarr” och idag hade hon önskat att hon hade lärt sig ett 
instrument ordentligt när hon var liten, men hon hade inte intresset då. Jag frågar henne hur 
hon tänker kring begreppet musik och hon berättar att ”[…] det är ju ljud som kommer från 
något instrument och…ja, vad ska jag säga…Ja, det är svårt. Musik är ju någonting med toner 
och takter och känsla, som man förmedlar med sång och instrument”.  

                                                
1 Reggio Emilia är en pedagogik som växte fram i Italien på 1970-talet (Uddén 2004). Grundaren Loris 
Malaguzzi ville snarare kalla Reggio Emilia för en filosofi än en pedagogik. Under slutet av 1900-talet spred sig 
pedagogiken ut i världen. Samspelet mellan läraren och barnet är i fokus och barnets rättigheter framhålls som en 
central del. Läraren har en roll i att synliggöra och stötta barnet genom att kommunicera och lyfta fram det 
barnet är intresserat av (Pramling Samuelsson & Aspelund Carlsson 2014). Barnen ses som ”små konstnärer” 
och pedagogiken ”hävdar att barn har hundra språk men berövas 99 av dem” (Uddén 2004, s. 25).  
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Musikalitet 
Vi fortsätter vårt samtal och Helene beskriver sina tankar kring begreppet musikalitet. Hon 
känner att begreppet mer antyder att det är någon ”som kan det här med musik”. Helene 
menar att hon själv tycker att det är roligt att hålla på med musik men att de med musikalitet 
kanske har en bättre förmåga att använda sig av musik genom att kunna spela eller 
komponera. Jag frågar henne vem som är musikalisk och hon säger att det nog är upp till en 
själv att avgöra det.  

[…] kan man inte spela något instrument och tycker inte man kan sjunga så tycker man nog 
inte att man är musikalisk fast man kanske egentligen hade om man hade fått, det handlar ju 
om att lära sig så att, ja…jag tror nog att alla har det lite i sig på något vis. 

Helene fortsätter berätta att alla människor på något sätt har en relation till musik och alla 
barn på förskolan visar intresse för musik. Jag frågar henne om hon tycker att det är 
musikalitet och hon svarar ”[…] jag vet faktiskt inte…jag har aldrig tänkt på ordet musikalitet 
vad det innebär”. Helene fortsätter med att berätta att hon inte upplever sig själv som 
musikalisk i jämförelse med någon som ”riktigt kan musik”. Hon menar att hon älskar att 
sjunga men eftersom hon inte tycker att hon sjunger bra upplever Helene sig inte som 
musikalisk.  Jag frågar henne hur hon tänker kring barns musikalitet och hon svarar att det 
känns som att barn är musikaliska. Helene arbetar med de yngsta barnen just nu och berättar 
att det är med musik som de når fram till de yngsta barnen bäst, musiken fångar dem lättast 
och framförallt när de tar fram gitarren eller sjunger. Helene beskriver att hon upplever att 
barn är musikaliska när barnen går runt och nynnar, sjunger, hoppar, dansar, trallar. När 
barnen hör musik eller en sång kommer de genast igång med kroppen och gör rörelser till, 
berättar Helene. Hon tycker att det märks när de har musiksamling att barnen är musikaliska 
genom att de sjunger eller gör rörelser och dansar till sångerna. När barnen har lärt sig att 
prata tycker hon att de ofta går runt och nynnar och sjunger spontant på sånger som de 
tidigare sjungit i samlingen. Hon säger att hon tror att det är det rytmiska i musiken som gör 
att barnen har lätt för att plocka fram sångerna från minnet.  

Musicera spontant 
På frågan om hur hon tänker kring begreppet musicera svarar Helene att det är ”att skapa 
musik”. Helene menar att det kan vara på den nivån som barnen är; att klappa till sånger eller 
att de får känna på, hålla på med eller spela på instrument som pedagogerna tar fram. Att 
musicera med barnen är att låta barnen vara med och skapa eller spela på instrument medan 
när vuxna musicerar kan det handla om att de skriver texter och noter beskriver Helene. Jag 
frågar Helene hur hon tänker kring spontant musicerande och vad det innebär för henne. 

Det är väl när barnen kanske tar någonting och börjar trumma lite, det kan ju vara 
musicerande även om vi kanske ibland tycker att de bara står och bankar det kan ju vara att 
de håller på att spelar eller, ja… 

Helene berättar att de har många element på förskolan, och syftar till de stora 
gjutjärnselementen som finns under varje fönster i rummet, som barnen går och drar på med 
fingrarna eller med saker på för att framkalla olika ljud. Om det spontana musicerandet säger 
Helene att det kanske är att hitta ljud och använda dem på ett speciellt vis och hon menar att 
det går att spela på allting, till exempel på väggarna. Helene upplever det som att många barn 
tycker att det är roligt att utforska olika ljud. Hon fortsätter med att beskriva dessa 
ljudlaborationer som att barnen kan stå och slå på en kartong för att höra hur det låter och 
sedan förflytta sig till att slå på ett bord för att skapa ett annat ljud. Hon berättar att hon tycker 
det är svårt att veta om barnen egentligen är medvetna om att de musicerar och säger att de 
kanske endast provar och experimenterar med olika ljud.  
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Musiken i leken  
Helene berättar att de jobbar med olika projekt med barnen och de försöker alltid få in musik i 
projekten. Deras projekt kretsar kring olika sagor och då finns det alltid någon sagokaraktär 
som de sjunger om, dessa sånger börjar barnen sedan sjunga spontant när de leker säger 
Helene. Hon berättar att det ofta är olika djursånger som kommer fram i leken, som när de är 
utomhus och någon hittar en snigel och barnen börjar sjunga Lilla singel eller när barnen leker 
och de ser en katt och börjar sjunga Lille katt. Helene har inte upplevt att barnen skapar musik 
på annat sätt i leken än att de sjunger och härmar efter de sånger som de känner igen sedan 
tidigare och som de har lärt sig genom till exempel projekten de arbetar med. Hon tycker det 
är svårt att säga om musik finns med på annat sätt i barns lek än genom sång eftersom det är 
svårt att veta om barnen bara står och bankar på saker för att det ska låta eller om de faktiskt 
musicerar. Jag frågar Helene hur hon skapar tillfällen för barnen att leka med musik och hon 
svarar att ”det är man kanske lite dålig på”. Hon berättar att det mest blir med hjälp av att 
sjunga om saker de hittar där ute. Att musicera genom att fånga upp barnet när det börjar 
trumma på saker och gå fram och hitta rytmer och takter i det barnet gör tycker Helene att hon 
kunde gjort lite mer.   
  Helene tycker att den ”spontana leken” är oerhört viktig och syftar på den fria lek som 
inte är planerad eller styrd av lärarna. På förskolan har barnen många kompisar att leka med 
och därigenom skapar de relationer och lär sig de sociala spelreglerna menar Helene. I leken 
förbereder barnen sig för vuxenlivet och där utforskar, upptäcker och hittar barnen egna 
lösningar på konflikter och på saker som sker. Helene berättar att hon som förskollärare 
brukar stå lite vid sidan om i ett hörn och därifrån betraktar hon leken och inflikar när hon 
känner att det behövs.  

Helenes spontana musicerande tillsammans med förskolebarnen 
Helene beskriver att de tillfällen som hon själv skapar musik spontant är när hon ibland 
plockar fram gitarren och spelar lite och när hon lyssnar på musik på radion och sjunger med. 
Hon berättar att barnen på förskolan inte är särskilt gamla och när de blir ledsna sjunger hon 
spontant en sång som barnen känner igen och då blir de trygga och lugna. Musiken når fram 
till barnen på något sätt och Helene upplever att barnen blir trygga och visar glädje när alla 
sätter sig ner och sjunger tillsammans. Helene tror att det blir en viss trygghet när barnen 
känner igen sångerna och när det blir en ”mysig samhörighet”. Hon tror också att man genom 
musik ofta når fram till många människor som man kanske inte når fram till på annat sätt som 
barn med speciella behov eller dementa. Helene ställer sig själv frågan, som hon inte har 
något svar på: om det är känslan av samhörighet eller om det är musiken i sig själv som bidrar 
till att man genom musiken kan nå fram till människor ”på ett annat sätt”. Hon beskriver 
denna känsla av musiken som något människan har ett behov av.  
  Helene tycker att pedagogen har en viktig roll i barnens spontana musicerande, antingen 
har barnen med sig erfarenheter av musik hemifrån eller så får de det genom förskolan, men 
det är ingenting som sker automatiskt i barnen menar Helene. Helene berättar att man måste 
själv vara delaktig, visa glädje, överdriva och sjunga extra mycket för att få med sig barnen, 
det går inte att som pedagog sitta tyst och inte göra rörelserna till sångerna. Pedagogens egen 
inlevelse är viktig för att kunna fånga barnen och få de att känna glädje, och om inte vi som 
pedagoger musicerar gör inte barnen det berättar Helene. Hon säger att hon tycker att 
rörelserna är väldigt viktiga i sångerna eftersom barnen inte kan sjunga de verbala orden. Jag 
frågar Helene hur hon tror att hon kan påverka barnens spontana musicerande. 

Eh...ja...det är väl kanske att när dom håller på att fångar upp, asså, gör någonting att man, 
vad ska man säga, uppmuntrar dem till att gå vidare och hitta liksom, hur kan vi göra här 
och hur tänkte du här, och när du gör så låter det så men om vi spelar här hur låter det? Att 
man utmanar de lite i det de håller på med för stunden och att de kanske då upptäcker att 
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man kan göra på något annat vis och kanske vända något bankande till att bli något 
musicerande att de förstår att, ÅH, man kan ju faktiskt skapa rytmer och musik av det man 
gör. 

Musik och barns utveckling och lärande 
Helen tycker att det alltid finns tillfällen och möjligheter att sjunga spontant i 
förskoleverksamheten. Hon berättar att de inte har instrument framme som barnen kan leka 
med. Barnen får därför använda annat material som finns tillhands om de vill 
spontanmusicera och det blir då deras egen kreativitet som styr menar Helene.   
  När jag frågar hur Helene ser på barns spontana musicerande i relation till deras 
utveckling tänker hon efter en liten stund och säger att hon tror att barn kan utveckla språket 
genom att sjunga och att känslan av samhörighet och glädje kan bidra till utveckling. Hon 
säger att det känns som en självklarhet att det spontana musicerandet är utvecklande men att 
hon har svårt att beskriva vad det är. Hon tycker att det känns som att det spontana 
musicerandet och utveckling på något sätt hänger ihop.   
  Helene beskriver att ju äldre barnen blir desto mer avancerade sånger kan de sjunga 
tillsammans med barnet, vilket sedan utvecklar barnen till att gå runt och nynna och tralla. 
Detta leder sedan till att barnet börja hitta på egna sånger genom att lägga till egna ord och 
namn på kompisar i de sånger som de sedan tidigare kan, berättar Helene.  
  Hon upplever att sånger och musik som de sjunger och spelar med barnen på förskolan 
kommer fram i ”det vardagliga” mer än när de gör något annat med barnen. Helene beskriver 
att musiken har en genomslagskraft till kunskap. När de arbetar med något specifikt ämne 
använder de musiken som hjälpmedel berättar Helene. Hon tycker att det känns som att det 
går lättare för barnen att lära sig saker om man hittar ett sätt att lära in på, som till exempel 
när de jobbar med en saga som handlar om ett djur och barnen ska lära sig var djuret bor och 
vad djuret heter. Då försöker hon hitta en sång som handlar om just detta djur och då får 
barnen sjunga och samtidigt lära sig om till exempel grisen. Helene hoppas att barnen sen 
hittar egna sätt att spontansjunga vidare på utifrån dessa sånger.   
  Helene berättar att anledningen till att de på förskolan jobbar med projekt, där sånger 
kopplas till sagorna, är att musiken är en bra inkörsport till talet och språket. Genom att 
barnen får lära sig klappa i takt, klappa rytmer och klappa stavelserna i sitt namn närmar de 
sig språket menar Helene. Hon säger att det säkert finns andra sätt som det spontana 
musicerandet är kopplat till lärandet och om någon skulle berätta fler sätt för henne skulle hon 
säkert instämma men att hon just nu inte kommer fram till fler. 

Helenes pedagogiska arbete med musik på förskolan 
Helene berättar att de jobbar mycket med musik på förskolan. En gång i veckan kommer det 
en sångpedagog till förskolan och håller i en musiksamling men musiken finns även 
närvarande under resten av veckan i spontana musikstunder menar Helene. Hon beskriver att 
när barnen leker och någon av pedagogerna på förskolan tar fram gitarren och spelar, kommer 
de barn som vill vara med fram och lyssnar. Eftersom barnen är unga har de inte börjat sjunga 
särskilt mycket än, men de är med och gör rörelserna eller dansar till sången som pedagogen 
spelar. Helene menar att även om det inte ser ut som barnen är med och sjunger under denna 
spontana stund tar de ändå in all musik.  
  Hon tycker det är tacksamt att arbeta med sång och musik med barnen på förskolan och 
berättar att även om det låter förfärligt när man som vuxen sjunger eller när man spelar helt 
fel ackord på gitarren bryr sig inte barnen, de är glada och tycker det är roligt ändå. Helene 
berättar att de i ett av rummen har en smartboard som de ibland använder, då blir det musik 
från Babblarna och andra favoriter som barnen har. Sen kopplar de även sånger till sina 
sagoprojekt som de jobbar med tre dagar i veckan. Helene berättar att fokus ofta ligger på 
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sång i deras projekt, men hon menar att de kunde utveckla det mer och ta in instrument. 
Helene fortsätter beskriva: 

[…] ja, asså det finns ju egentligen inga gränser mer än ens egen fantasi och ibland måste 
man ju få sig en sådan här liten tankeställare liksom [syftar på intervjun], hur går vi vidare, 
vad kan vi utmana dem mer i, hur ser det ut i våra miljöer för att utmana barnen i.. asså, där 
finns ju säkert mycket att göra som man, när man är inne i det så håller man ju på med det 
man håller på med.  

Helene berättar att när arbetslaget samtalar om ämnet musik på förskolan planerar de vad de 
ska ha för sånger i de olika projekten de arbetar med. Hon berättar att arbetslaget aldrig har 
satt sig ner och pratat om varför de använder musik i sin verksamhet. Helene säger att hon 
tycker det är väldigt roligt med musik och när hon får frågor som mer går på djupet kring 
musik skulle hon helst bara vilja svara ”att det bara är så”. Vissa saker i hennes arbete är bara 
en självklarhet för henne själv, men det är det ju inte för andra utanför menar Helene.  

Elisabeth 

Elisabeth är utbildad barnskötare och började jobba på förskola som barnskötare i mitten av 
80-talet, men efter några år slutade hon och började jobba i en annan bransch. Efter ca 15 år 
återvände hon till förskolans värld och för att bli garanterad en fast tjänst utbildande hon sig 
till förskollärare. De är tre pedagoger och 17 barn i åldrarna 1-3 år på avdelningen hon arbetar 
på. Elisabeth ville att vi skulle träffas på förskolan eftersom hon hade en ledig tid i sitt schema 
mellan ett möte och sitt arbete i barngruppen. När jag mötte Elisabeth berättade hon att hon 
var trött efter en intensiv dag. Detta berodde på att alla barnen utom ett, som ingår i gruppen 
som hon arbetar i, var på plats. Vi gick igenom de olika avdelningarna och satte oss i ett litet 
kontorsrum där det precis fick plats ett skrivbord, en soffa och två mindre fåtöljer. Vi slog oss 
ner i fåtöljerna och intervjun började. 

Musikens betydelse 
På samma sätt som de tidigare två intervjuerna inleds samtalet med frågan ”Vad har musiken 
för plats i ditt liv?”. Elisabeth berättar att hon alltid lyssnar på musik hemma och radion står 
alltid på. Hon säger skrattandes att hon tycker att hon städar lite bättre när det är musik på. 
Hon fortsätter berätta att de sjunger nästan varje dag på förskolan och eftersom hon är på 
förskolan varje dag är det den musiken som hon möter. Elisabeth berättar att musik för henne 
är att lyssna på musik och sjunga med barnen på förskolan. Elisabeth fortsätter beskriva 
musik i form av att spela på instrument och sjunga. Elisabeth uttrycker att hon inte riktigt vet 
vad hon ska svara på frågan och säger att hon inte har tänkt särskilt mycket på vad musik är 
för henne.  

Musikalitet 
Vi börjar samtala om musikalitet och Elisabeth säger, ”är det någon skillnad på det? [musik 
och musikalitet min anm.]”. Hon uttrycker att det är svåra frågor som jag ställer och fortsätter 
med att beskriva musikalitet med att ”vissa är väl musikaliska och vissa är det inte”. 

Som vissa är ju tondöva typ och sen vissa har ju musiken i sig oftast sådana är ju 
skådespelare och hela middevitten de kan allt det där precis som det ligger i generna, ja, 
mmm. 

Elisabeth berättar att hon inte anser sig kunna sjunga men att hon ändå gör det tillsammans 
med barnen på förskolan. Hon känner sig inte musikalisk och hon beskriver det som att hon 
”inte har det i sig”. Elisabeth relaterar till när hon var elva år och under två-tre år spelade 
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elorgel. Då kunde vissa barn spela utan noter men det kunde inte hon och hade hon satt sig 
vid en orgel idag hade hon inte kunnat spela något berättar Elisabeth. Hon förklarar det med 
att hon har glömt alltihop och har inte musiken i sig på det sättet som behövs. Hon berättar att 
hon slutade spela orgel för det blev töntigt och hon var blyg och ganska tillbakadragen och 
detta påverkade också henne till att sluta spela. Elisabeth beskriver vidare musikalitet som att; 
antingen har man det eller har man det inte.  
  När vi börjar samtala om hur Elisabeth tänker kring barns musikalitet säger hon att alla 
barn kanske inte är musikaliska, men att sång och musik är ett bra verktyg att använda för att 
lära sig saker. Musik kan även användas för att stärka deras självkänsla genom att barnen 
vågar stå inför gruppen och sjunga. Elisabeth säger att det är svårt att se vem som är 
musikalisk bland barnen eftersom barnen är för unga. Hon beskriver att de barn som tycker att 
det är kul med musik gärna deltar vid musikaktiviteten som sker och de som inte är 
intresserade springer iväg och gör annat, dessa barn går inte att ”hålla kvar” i aktiviteten. 
Elisabeth berättar att det alltid är samma barn som är intresserade av att sjunga och det är 
alltid samma barn som inte alls är intresserade av att delta i dessa musikaktiviteter.  

Musicera spontant 
Begreppet musicera är något man gör när man spelar musik och då oftast på ett instrument 
berättar Elisabeth. I den fria leken på förskolan kan barnen börja sjunga en sång spontant, 
oftast Blinka lilla stjärna, Bä, bä vita lamm eller ”någon annan klassiker” berättar Elisabeth. 
När detta händer brukar andra barn eller pedagoger hänga på och sjunga med. Att barnen 
klappar i takt upplever Elisabeth även som en form av spontant musicerande. Jag frågar 
Elisabeth om hon upplever att musik är en del av barns lek. 

Elisabeth: Ja, asså…åh…[suck] [skratt] Vilka frågor!..Nä, det kan jag nog inte påstå, det 
  blir ju liksom, antingen leker de eller så sjunger de... 

Lina:         Du har inte sett det i lek? 

Elisabeth: Nä, inte vad jag kan tänka nu, nä…det kan ju vara ibland när de är ute och de 
  sitter i sandlådan att de kan börja sjunga en trudelutt… 

Lina:         Har du något sådant i minnet som du har sett, en situation? 

Elisabeth: Nä, det var nog längesedan faktiskt…jag vet att de gjorde det i sandlådan men 
  det var länge, länge sedan.  

När jag passerar förskolans gård i samband med intervjutillfället möts jag av fyra barn som 
gungar allt vad de orkar, sittandes mitt emot varandra på två gungor. De sjunger med tydliga, 
klara och starka röster refrängen på Hasse Anderssons melodifestival-låt ”Guld och gröna 
skogar”, detta görs i takt med hur de gungade med ett samklingande ”lalala”. 

Musiken i leken 
Leken är det viktigaste som finns på förskolan tycker Elisabeth. Hon berättar att de främjar 
den fria leken inne på avdelningen och att leken är en väldigt naturlig del av barnens vardag. 
Elisabeth beskriver att leken främjar barnens språkinlärning, leken är lustfylld och viktig för 
hela barnets inlärningsprocess. Elisabeth tycker att hon skapar tillfällen för barnen att leka 
med musik genom sångstunderna, som hon och arbetslaget planerar in, och genom att 
uppmuntra barnen när de sjunger spontant. Hon berättar att de har fått smartboards till 
förskolan. Smartboarden använder de i sångstunden genom att barnen får gå fram och välja 
vilken sång de vill att gruppen ska sjunga genom att välja bland ett antal bilder. Väljer de 
stjärnan sjunger gruppen Blinka lilla stjärna berättar Elisabeth. Förutom att de får välja vilken 
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sång som ska sjungas ser Elisabeth detta moment som något som stärker barnens självkänsla 
genom att de vågar gå fram, en och en framför gruppen för att välja en sångbild.  

Elisabeths spontana musicerande tillsammans med förskolebarnen 
På frågan hur Elisabeth ser på sitt egna spontana musicerande svarar hon att det faktiskt inte 
är särskilt spontant, eftersom hon inte anser sig sjunga bra går hon aldrig runt och sjunger 
spontant hemma eller på jobbet. Hon berättar att hon alltid sjunger under deras planerade 
sångsamlingar på förskolan för då känner hon sig tvungen till det. Hon tycker det är jobbigt 
och hemskt att höra och lyssna till sin egen röst. När barnen sjunger hänger hon på och 
sjunger med och Elisabeth berättar att barnen inte bryr sig om hur det låter när hon sjunger 
utan det är bara hennes egen uppfattning som gör att hon inte tycker det låter bra. Elisabeth 
uttrycker att hon tycker det är svårt att svara på när hon själv musicerar spontant och berättar 
att hon inte tror att hon gör det, men att hon kanske gör det utan att tänka på det.   
  Elisabeth berättar att det finns alla möjligheter för barnen att spontant musicera på 
förskolan eftersom det finns mycket fri lek och inte mycket styrda aktiviteter. Elisabeth 
beskriver sin roll i barnens spontanmusicerande som att vara en tillåtande pedagog genom att 
låta barnen sjunga när de börjar sjunga. I den fria leken kan barnen sjunga när de vill menar 
Elisabeth. På frågan kring varför detta sker svarar Elisabeth: 

Ja men, ja, asså, de tycker väl det är roligt och sjunga…ja… usch…Vilka svåra frågor 
[skratt] Det är sådant man egentligen inte tänker på asså, när man jobbar i det utan vi 
liksom vi tar det så självklart liksom det är en del av vår vardag ju. 

Jag frågar henne om det finns möjlighet för barnen att musicera på annat sätt än att sjunga i 
den fria leken och hon svarar att det kanske det gör om de frågar om rytminstrumenten kan tas 
fram. Då plockar Elisabeth fram dessa och barnen får ”slå lite på instrumenten”.  

Musik och barns utveckling och lärande 
Elisabeth beskriver att när hon sjunger med de yngsta barnen gör barnen mest rörelserna till 
sångerna. Hon berättar att eftersom barnen inte har lärt sig alla ord än nynnar och trallar de till 
sångerna. Hon tror att det är viktigt att upprepa samma sånger hela tiden för att barnen lättare 
ska lära sig dem. Elisabeth säger att hon tror att musik och sång är viktigt för 
språkutvecklingen och beskriver att om de på förskolan sjunger en sång hundra gånger lär sig 
barnen orden och får ett rikare ordförråd, som de sedan kan bygga vidare på i 
språkutvecklingen. Genom texten och handlingen i de olika sångerna som de sjunger lär sig 
barnen hela tiden nya saker menar Elisabeth.   
  Elisabeth berättar att hon tycker det är viktigt att arbeta med barnens självkänsla och 
självförtroende. Om ett barn vågar mer kommer det ha lättare att uttrycka sig och våga säga 
någonting, men är du blyg förblir du tyst menar Elisabeth. Hon säger att självförtroende, 
språk och musik därför hänger ihop på något vis. Elisabeth berättar att lärande, utveckling, 
språk och självförtroende är något som de hela tiden jobbar med på förskolan.  

Elisabeths pedagogiska arbete med musik på förskolan 
Elisabeth berättar att de har ”riktig musikstund” en fast dag i veckan. De har valt just denna 
dag eftersom det alltid är färre barn på avdelningen, då behöver de inte dela upp sig i mindre 
grupper. Varje dag innan maten sjunger de alltid en matsång inne på avdelningen. Elisabeth 
berättar att hennes två kollegor, som hon arbetar tillsammans med inne på avdelningen, är 
väldigt glada för att sjunga. De hjälps åt med sången och Elisabeth säger att hon är den av 
dem som minst tycker om att sjunga och har minst erfarenhet av sång, men att hon försöker 
hänga på även om hon inte kan alla sånger som hennes kollegor kan. Hon berättar att hon hela 
tiden lär sig nya sånger på det sättet, och skulle det knipa när hon är ensam med barnen, då 
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har de en sångpärm som hon kan använda.  
  Elisabeth berättar att de aldrig har pratat om begreppet musik i arbetslaget utan fokuserat 
samtalet kring att planera vad de ska göra med barnen. Hon beskriver det som att allting som 
händer under dagarna på förskolan är en självklar del av deras vardag och därför tänker de 
inte på vad som händer och varför, utan allt rullar på. Elisabeth berättar att när hon började 
studera till förskollärare fick hon upp ögonen för att det finns mycket runt omkring oss, i det 
vardagliga arbetet med barnen, som vi tar förgivet, men som går att knyta till ett visst ämne. 
Hon tror att samma sak gäller för musiken, den bara finns där i sångstunderna, men hon hade 
önskat att de hade haft mer tid till att reflektera kring varför. Elisabeth tycker att tiden som de 
har i schemat till att reflektera och planera är knapp och hon är frustrerad över att de inte 
hinner med allt under den tiden.  
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RESULTATANALYS 

Resultatet tolkas och analyseras i detta avsnitt. Analysen presenteras med en centrering kring 
varje frågeställning. Huvudrubrikerna relaterar till frågeställningarna: Musik och musikalitet, 
Det spontana musicerandet, Förskollärarnas uppgift i det spontana musicerandet samt Det 
spontana musicerandet i relation till utveckling och lärande. Under varje huvudrubrik följer 
olika temarubriker som framkommit i analysen, för att sedan avslutas med ett 
sammanfattande avsnitt.  

Musik och musikalitet 

Resultatet visar att samtliga informanter uttrycker att intervjufrågorna är svåra. Informanterna 
yttrar vid olika tillfällen att de aldrig har tänkt på vad vissa av de musikrelaterade begreppen 
innebär. Däremot beskriver informanterna ofta utan svårighet hur de arbetar med musik eller 
musikaliska situationer som infunnit sig på förskolan.  
  Jag tolkar denna problematik kring musikbegreppen, med att det är stora och komplexa 
begrepp att förklara (Brändström 2006; Lilliestam 2009). Däremot ställer jag mig själv frågan 
om vissa av begreppen som musik, musikalitet och musicera är ord som jag som musikstudent 
är van vid men som informanterna inte möter i sin vardag och därför uttrycker svårighet att 
prata kring. Men det kan även vara så att informanterna inte har fått tillräckligt med 
erfarenheter i musikämnet och därför inte tillägnat sig de begrepp som de skulle behöva för 
att kunna beskriva och förklara vad begreppen står för och innebär för dem personligen. 

Musik 
Informanterna härleder musikbegreppet till sin uppväxt, familj, privatliv samt till de 
aktiviteter som de planerar och genomför i sitt arbete på förskolan. Alla tre informanterna 
uttrycker att de idag ofta eller alltid lyssnar på musik, både omedvetet och medvetet. De 
relaterar musikbegreppet till olika musiktermer, sånger och musikstycken och därmed ser de 
på musik som ett objekt (Wallersted m.fl. 2014). Samtliga informanter använder sig 
framförallt av musik som en handling, någonting de gör, genom att de musikar, kopplat till 
Lilliestams (2009) resonemang kring begreppet. Att lyssna på musik, spela instrument och 
sjunga är det primära för informanterna.    
  Det som skiljer informanterna åt är deras övergripande bild av vad musik innebär för 
dem. För Maria innebär musik en upplevelse av glädje och gemenskap, något som även 
Helene sammankopplar musik med. Helene beskriver främst musik med termen ljud – ljud 
som kommer från ett instrument eller föremål men framförallt ljud i experimenterande form. 
Elisabeth beskriver främst musik som ett komponerat musikstycke eller en komponerad sång i 
klingande form. För samtliga informanter är musik relaterat till något som sker i en 
kommunikativ dialog mellan människor (Lilliestam 2009). För Helene och Maria styr musik 
vår emotionella värld och härleds till något som kan framkalla och bemästra våra känslor, 
skapa trygghet och tillit. I resultatet framgår även att samtliga informanter använder musik 
som ett medel och verktyg i sitt arbete med barnen, vilket görs för att nå kunskap inom andra 
ämnesområden eller som ett identitetsskapande redskap för att stärka barnens självförtroende 
och självkänsla. 

Musikalitet 
Vad begreppet musikalitet innebär för informanterna skiljer sig åt. Elisabeth anser att 
musikalitet är något vissa människor föds med, antingen är du musikalisk eller inte. Maria och 
Helene däremot anser att alla människor är musikaliska som barn och detta går sedan att 
utveckla och lära sig mer kring. Helene ser på musikalitet utifrån olika nivåer av kunskap där 
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den ena musikaliska kunskapsnivån leder vidare till nästa. Maria har en inkluderande syn på 
musikalitet som innebär att begreppet kan appliceras på alla människor. För Maria visar sig 
musikalitet i olika former. Formerna innefattar exempelvis att beröras av musik, musikaliska 
handlingar som att uttrycka sina tankar genom musik, lyssna på musik, eller spela ett 
instrument (Brändström 2006).   
  Med utgångspunkt i Uddéns (2004) resonemang om att det finns ett barn- och 
vuxenperspektiv på musik går det genom resultatet att utläsa ett barn- och ett vuxenperspektiv 
på musikalitetsbegreppet. Barns musikalitet involverar ett kommunikativt deltagande i 
musikaktiviteten samt sång och rörelse. För Helene är alla barn musikaliska men kriterierna 
och kraven för vad som är musikalitet ändras ju äldre människan blir. Elisabeth ser en 
musikalisk skillnad på barnen utifrån deras intresse för musik - vissa barn tycker alltid att det 
är kul att sjunga medan andra aldrig vill delta. Hon har dock svårt att urskilja vilka barn som 
är musikaliska eftersom musikaliteten tycks synas först när barnen har blivit äldre. Vuxna 
som benämns som musikaliska har en bättre förmåga än andra vuxna att använda sig av musik 
genom att kunna spela instrument eller komponera musik. Elisabeth och Helene har en 
elitistisk syn på vuxnas musikalitet och relaterar musikalitet till experter som ”kan musik” 
(Brändström 2006). Utifrån detta resonemang ser de sig själv som omusikaliska eftersom de 
inte kan sjunga bra. Tvärtom mot de andra informanterna ser Maria sig som musikalisk 
eftersom hon känner glädje till musik.  

Vad innebär musik och musikalitet? 
Musik och musikalitetsbegreppet innebär olika saker för både den enskilda informanten och 
sammantaget för samtliga informanter. Vissa utsagor krockar med varandra och gör det hela 
mer komplext. Informanterna ser att musik sker i dialog mellan människor men samtidigt 
innefattar musikalitetsbegreppet en absolut syn på musikalitet där vissa människor är 
musikaliska men inte andra (Brändström 2006). Det finns även ett barn- och vuxenperspektiv 
(Uddén 2004) på musikalitet som innebär att en förskollärare kan anse sig vara omusikalisk 
samtidigt som alla barn är musikaliska. Detta resonemang skulle då innebära att vi föds 
musikaliska men beroende på vilken miljö vi växer upp i blir vi antingen musikaliska eller 
omusikaliska.   
  I Lpfö 98/2010 står begreppet musik med i texten om förskolans uppdrag. Hur påverkas 
förskolans musikuppdrag när informanterna ser på musik och musikalitet på olika sätt? Vad 
får dessa olika musik- och musikalitetsperspektiv för konsekvenser i verksamheten som 
informanter arbetar i och för barnen de möter? Om en lärare inte inkluderar alla barn i sin syn 
på musikalitet eller ser musikalitet främst ur ett relationellt perspektiv, vad händer då med 
barnens möjligheter att stimuleras musikaliskt och deras chanser att utvecklas musikaliskt?  

Det spontana musicerandet 

Även om det spontana musicerandet till viss del innebär samma sak för informanterna då det 
framförallt bottnar i sång, finns det samtidigt en skillnad i deras uppfattning om vad som ryms 
i begreppet. Hur informanterna beskriver det spontana musicerandet går att härleda till deras 
syn på musik och musikalitet. I resultatet framträder både musik och det spontana 
musicerandet som en musikalisk kommunikation (Lilliestam 2009) mellan informanterna och 
barnen.  

Spontansång 
För informanterna finns det spontana musicerandet både i den planerade sångstunden och i 
den fria leken på förskolan. I den planerade sångstunden inträffar detta när barnen väljer 
vilken sång som ska sjungas eller klappar i takt och rör sig till musiken. Under den fria leken 
lyfter samtliga informanter fram sången som en central del i det spontana musicerandet. Alla 
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tre beskriver spontansången som reproducerande då det främst är barnsånger från förskolans 
sångrepertoar som barnen spontansjunger (Holmberg 2012; Söderman 2012).   
  Därmed påverkas det spontana musicerandet av de planerade musikaktiviteterna och 
dessa får konsekvenser för både vad barnen sjunger om och för vad förskollärarna ser som 
spontant musicerande (Sundin 1995). Valet av vilka sånger som sjungs i den planerade 
verksamheten blir då även länkat till hur barnen använder musiken i sin lek och vad de leker. 
Ingen av informanterna uttrycker att de medvetet planerar musikaktiviteten med detta i 
åtanke. Frågan är vad som hade hänt med barnens spontana musicerande om en sådan 
medvetenhet fanns med i planeringen. Går det att utforma musikaktiviteter som sedan lockar 
fram nya sätt för barnen att spontant musicera?  

Egna sånger 
För Elisabeth innebär det spontana musicerandet endast reproducerande av 
färdigkomponerade sånger där barnet som är intresserat av musik bjuder in till en spontan 
sångstund. Maria beskriver framförallt det spontana musicerandet med utgångspunkt i den 
egenkomponerade sången som uppkommer utifrån en handling i leken och som sedan formas 
till en egengjord sång. Detta spontana musicerande utförs i dialog mellan henne och barnen. 
För Helene och Maria finns det även spontansånger i barnens lek som bygger på 
reproducerade melodier där texten har bytts ut till annat innehåll.  

Ljud 
Både Maria och Helene upplever att barnen testar och utforskar olika ljud. Maria anser att 
detta ljudutforskande kan vara påfrestande för ljudmiljön på förskolan. Däremot beskriver 
Helene ljudexperimenterande som en stor del av barns spontana musicerande. Hon beskriver 
att barnen laborerar med ljud och spelar på allt i omgivningen som väggar, element, bord och 
kartonger.   
  Med hänsyn till ljudproblematiken finns instrument inte tillgängliga för barnen att leka 
fritt med på någon av förskolorna. Instrumenten plockas fram om barnen frågar informanterna 
om detta. Hur påverkar då informanternas uppfattning om ljudmiljön möjligheten att musicera 
spontant på förskolan? Det uppstår en problematik när detta ljudkontrollerande hämmar 
barnen i deras utforskande av ljud. Samtidigt finns det en viktig aspekt i att kontrollera 
ljudnivån med hänsyn till hörseln, speciellt eftersom informanterna beskriver att det är stora 
barngrupper de arbetar med. Hur påverkar ljudmiljön det vi ser som musik och det som vi 
uppfattar som störande ljud?  

Vad innebär spontant musicerande? 
Synen på, kunskapen om och erfarenheten av musik spelar en avgörande roll för vad spontant 
musicerande innebär för informanterna. Ju bredare eller snävare syn på musik och musikalitet 
som informanterna har desto mer eller mindre uppfattar de som spontant musicerande. 
Spontant musicerade innebär precis som begreppet musik sång för alla informanter, sedan 
skiljer sig innebörden åt och Helene som ser musik som ljud ser mycket ljudlaborerande i det 
spontana musicerandet. För Maria innebär musik främst en upplevelse av gemenskap och 
samma grund finns i innebörden av det spontana musicerandet, med utgångspunkt i en dialog 
mellan henne och barnen, medan för Elisabeth, som ser på musik utifrån färdiga 
kompositioner av sång och musik, innebär det spontana musicerandet reproducerande av 
sånger. Vad får detta för konsekvens för barnen när förskollärarnas förmåga att se och 
använda det spontana musicerandet i sitt arbete på förskolan bottnar i deras kunskap och 
erfarenheter i musik? 
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Förskollärarens uppgift i det spontana musicerandet  

Musicera 
Samtliga informanter nämner att de kunskapsmässigt tar hjälp av eller stöttar sina kollegor i 
musicerandet tillsammans med barnen. Informanterna ser en uppgift i att spontant spela eller 
sjunga tillsammans med barnen under deras lek. Skillnaden i informanternas utsagor är att 
Elisabeth ser barnen som initiativtagare till denna spontana sångstund medan Helene och 
Maria även ser att det är förskolläraren som tar initiativet och börjar spela eller sjunga. Maria 
och Helene tror inte att alla barn leker med musik automatiskt utan det behövs vuxna 
förebilder som förevisar hur de kan gå tillväga. Genom att arbeta medvetet och visa barnen att 
det går att sätta musik till ord eller handlingar som uppkommer när de leker (Wallerstedt m.fl. 
2014), kan barnen uppmuntras till att använda sig mer och mer av det spontana musicerandet i 
sin egen lek. Det finns dock en problematik i att endast se barnen som initiativtagare till det 
spontana musicerandet.  
  Maria och Helene uttrycker att de ser ett samband mellan lek och musicerande. Det gör 
däremot inte Elisabeth. Hon anser att barnen antingen leker eller sjunger och uttrycker att det 
var länge sedan hon såg ett barn sjunga i samband med att det lekte. I samband med hennes 
intervju möttes jag av barnen som ”sånggungade” på förskolan. Var det en engångsföreteelse 
att barnen sjöng samtidigt som de gungade? Att Elisabeth inte ser att barnen musicerar under 
lek kan härledas till hennes syn på musicerande med förankring i ett vuxenperspektiv, vilket 
då beskrivs som något som sker när någon spelar ett instrument (Uddén 2004). Men detta kan 
även bero på att Elisabeth upplever sin arbetssituation som pressad vilket också kan påverka 
hennes möjlighet till att vara närvarande i vad och hur barnen leker.  

Utmana, upptäcka samt komponera 
I resultatet finns två olika mönster som visar på arbetsuppgifter som skulle kunna stärka det 
spontana musicerandet på förskolan. Helene ser en uppgift i att utmana och upptäcka genom 
att iaktta vad som hände i barnens lek och inflika om det behövs. Barnen uppmuntras till att 
gå vidare och utvecklas i sitt spontana musicerande genom att synliggöra musiken för barnet 
och vända ett bankande på ett bord till ett musicerande med rytmer och takter.  

Bankande ! synliggöra musiken ! Spontant musicerande  
  Figur 1 

Det andra mönstret som syns är Marias sätt att beskriva sitt arbete med spontant musicerande. 
Detta utgörs av att komponera och göra egna sånger utifrån de spontansånger som 
uppkommer när barnet integrerar en handling med musik. De spontana sångerna utvecklas 
och används sedan i andra aktiviteter på förskolan och integreras därmed i avdelningens 
reproducerande sångrepertoar.  

Spontansång ! göra en egen sång ! reproducerad sång  
  Figur 2 

Vilken uppgift har förskollärarna? 
Resultatet visar att informanternas främsta uppgift i det spontana musicerandet är att sjunga 
och musicera tillsammans med barnen samt upptäcka, synliggöra och vidareutveckla musiken 
som finns i barns spontana musicerande. Som tidigare har nämnts beror informanternas 
förmåga att se och beskriva hur de genomför dessa uppgifter på deras tidigare erfarenheter 
och kunskaper inom musikområdet. Även informanternas arbetssituation kanske kan påverka 
deras uppgift och förmåga att upptäcka musiken som finns i leken.  
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Det spontana musicerandet i relation till utveckling och lärande 

Språkutveckling 
För informanterna har det spontana musicerandet en betydelse för barnens språkutveckling 
(Uddén 2004). Det startar med att barnen visar sångens rörelse, som till exempel i Imse vimse 
spindel, sedan börjar de nynna med i sången, när de sedan lärt sig prata börjar de även sjunga 
orden. Sångerna som informanterna beskriver att de använder i musicerandet tillsammans 
med barnen har ett klart syfte att vara ett verktyg eller ett medel för att nå annan kunskap 
(Holmberg 2012). Genom den handling eller de ord som finns med i sången får barnen 
tillgodogöra sig kunskap om ordens betydelse, eller får sätta in till exempel ett djur i dess rätta 
miljö och få tillgång till nya begrepp genom sångens textinnehåll. Samtliga informanter 
upplever att dessa sånger uppkommer när barnen spontansjunger.  
 
Identitetsskapande 
Att bygga upp barnens självkänsla ser både Maria och Elisabeth som en viktig del i 
musicerandet tillsammans med barnen. Målet är att de ska våga ta för sig, sjunga och använda 
sin röst. Både Helene och Maria lyfter fram vikten av att barnen är trygga för att kunna 
utvecklas och lära sig nya saker. För att barnet ska kunna tillgodogöra sig kunskap och 
utvecklas blir det spontana musicerandet ett redskap som används för att skapa glädje, 
gemenskap, tillit och trygghet.  
 
Vilken betydelse har det spontana musicerandet för utveckling och lärande? 
För informanterna har det spontana musicerandet en betydelse för barnets språkutveckling 
samt identitetsskapande och musiken används som ett medel för att nå utveckling och lärande. 
Vilka ytterligare betydelser det spontana musicerandet har för barnens utveckling och lärande 
är svårt att utröna från resultatet. Informanterna har svårt att beskriva vilken betydelse det 
spontana musicerandet har. Det kan dels bero på att informanterna inte har reflekterat över 
betydelsen tillräckligt men det kan även bero på en ovana att prata om musik på detta vis. 
Tyder detta på att det inte finns något uttalat mål med musicerandet som infinner sig i barnens 
fria lek?   
  Av resultatet framgår att samtliga informanter anser att det är viktigt för barnens 
inlärningsprocess att de får utrymme att leka mycket på förskolan och att de därför arbetar 
mycket utifrån leken. Det som barnen är intresserade av och nyfikna på kommer fram i leken 
och det är i leken som relationer och det sociala samspelet grundläggs anser informanterna, 
vilket kan härledas till deras egen förklaring kring att barnen gör världen begriplig genom att 
leka. Är informanternas insiktsfyllda beskrivning och upplevelse av lekens betydelse för barns 
utveckling och lärande ett tecken på att de saknar kunskap om varför barn leker med musik? 
 Både Helene och Elisabeth upplever att de inte pratar om varför de har musik på 
förskolan utan fokus ligger på att planera verksamheten när de samtalar med arbetslaget. 
Musiken finns i verksamheten som en oreflekterad men självklar del av vardagen. Elisabeth 
uttrycker en frustration över arbetssituationen och skulle vilja ha mer tid till att hinna 
reflektera över den musikverksamhet de bedriver. Detta tolkar jag som en del i problematiken 
kring svårigheten med att beskriva vilken betydelse det spontana musicerandet har för 
utvecklingen. En fråga som kan ställas är vad det beror på att informanterna inte har 
reflekterat över musikens betydelse under sin utbildning eller under alla år de arbetat.  
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att undersöka tre förskollärares syn på barns spontana 
musicerande i förskolan. Utifrån detta syfte ställs fyra frågeställningar: Vad innebär 
begreppen musik och musikalitet för förskollärarna? Vad innebär det spontana musicerande 
för förskollärarna? Vilken betydelse anser förskollärarna att det spontana musicerandet har för 
barnen i deras utveckling och lärande? Vilken uppgift anser förskollärarna att de har i det 
spontana musicerandet tillsammans med barnen? Jag har kommit fram till följande slutsats. 
Förskollärarnas syn på barns spontana musicerade innefattar främst sång och då i 
reproducerande form, men även ljudexperimenterade med föremål och skapande av egna 
sånger knutna till en viss handling som utförs. Vad förskollärarna ser som spontant 
musicerande är sammankopplat med deras syn på vad musik och musikalitet är, vilket i sin tur 
är förankrat i deras tidigare erfarenheter av och kunskaper om musik. Förskollärarna ser en 
uppgift i att musicera tillsammans med barnen och använder musiken som ett medel för 
språkutveckling och identitetsskapande. Förskollärarna uttrycker att de samarbetar med 
kollegor för att stärka musikkompetensen samt att musik finns som en självklar men 
oreflekterad del av förskolans verksamhet.   
  Inom ramen för denna studie finns det inte utrymme att ta upp alla frågor och tankar som 
växt fram under analysen. Jag strukturerar diskussionen utifrån studiens frågeställningar.   

Musik och musikalitet 
Analysen visar att synen på musik och musikalitet är sammanlänkad med och påverkar synen 
på spontant musicerande. Det framgår även att begreppen musik och musikalitet är komplexa 
och stora begrepp att hantera, vilket styrker Lilliestam (2009) och Brändströms (2006) 
resonemang kring begreppen. Analysen visar att det finns olika synsätt på vad musik och 
musikalitet innebär för varje förskollärare samt mellan de olika förskollärarna. När 
Brändströms (2006) tre perspektiv på musikalitet sammanlänkas med analysen går samtliga 
att urskilja. Det relationella synsättet finns som en sammanhängande länk utifrån synen på 
musik som något som sker i dialog. Samtidigt finns det absoluta synsättet representerat utifrån 
att alla människor inte benämns som musikaliska. Parallellt med detta existerar det 
relativistiska synsättet på musikalitet som något du kan lära dig och utveckla. Vilket för med 
sig en krock både mellan hur begreppen kan användas och mellan förskollärarnas uppfattning 
om vad musik och musikalitet är.   
  Förskollärarna använder främst musik genom att musika, vilket jag härleder till den 
relativistiska synen på musikalitet. Detta synsätt bär på en inkluderande inställning där alla 
ses som musikaliska (Brändström 2006; Lilliestam 2009). Men eftersom det även framgår av 
analysen att några av förskollärarna samtidigt ser sig själva som omusikaliska och därmed har 
en absolut syn på musikalitet kolliderar begreppen. Det innebär därmed att det går att musika 
samtidigt som du ser dig själv som omusikalisk.   
  Att se sig själv som omusikalisk är en vanlig åsikt enligt Lilliestam (2009) och kopplas 
till bland annat en rädsla för att behöva bevisa motsatsen. Men i rollen som förskollärare kan 
detta bli problematiskt. I uppdraget enligt Lpfö 98/2010 ingår det i förskolans verksamhet att 
utveckla och lära barnen att uttrycka sig med musik och sång. Förskolläraren är den som har 
ett övergripande ansvar för verksamheten och möter barnen (Lpfö 98/2010). Riddarsporre 
(2012) och Wallerstedt m.fl. (2014) ser förskollärarna som finns runt barnet som de som för 
vidare kunskap och stimulerar barnet till att utvecklas. Om förskolläraren ser sig själv som 
omusikalisk finns det en risk att de för vidare den absoluta synen på musikalitet till barnen. 
Detta är något som Wallerstedt m.fl. (2014) och Brändström (2006) anser är osunt för barnen 
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samt för den pedagogiska verksamheten. Söderman (2012) anser att förskollärarna istället ska 
använda sin musikalitet och se denna som en tillgång.  

Det spontana musicerandet 
Den tidigare forskningen om spontant musicerande, som tagits upp i denna studie, är enade i 
att det spontana musicerandet finns och existerar som en naturlig del av barns vardag. 
Forskare som Sundin (2007) och Riddarsporre (2012) ser många olika dimensioner i det 
spontana musicerandet. Det sker i olika former. Precis som i analysen är det sången och 
rörelsen som står i centrum i forskningen. Det som skiljer analysen från tidigare forskning är 
att förskollärarna inte har lika bred syn på vad som uppfattas som sång jämfört med 
Riddarsporres (2012) och Sundins (2007) beskrivningar. Däremot lyfter analysen även fram 
ljudexperimenterande med olika föremål som ett sätt för barnet att musicera och utforska 
världen under lek.   
  För att förskollärarna ska kunna upptäcka att barnen spontant musicerar behöver de dels 
se och höra att det händer, men även ha en bred kunskap om och syn på vad som kan anses 
vara musik. Sundins (2007) och Nilssons (2012) undersökningar som involverade 
förskolläraren i barns spontana musicerande i förskolan visade att när författarna synliggjorde 
musiken i barns lek såg förskollärarna den. Kunskapen om och erfarenheten av musik ligger 
till grund för vad förskollärarna anser vara spontant musicerande framgår även i denna studie. 
Med en syn på musik som komponerade verk blir endast den reproducerade sången synlig. 
När synen på musik involverar gemenskap eller ljudskapande beskrivs även detta som 
spontant musicerande. Enligt Riddarsporres (2012) samt Wallerstedts m.fl. (2014) ska 
förskolläraren kunna både komplettera, kompensera, problematisera och synliggöra musiken 
för barnet. Eftersom förskollärarnas synsätt och musikkunskap skiljer sig åt blir därmed 
barnets möjlighet till att speglas musikaliskt i förskolläraren beroende av vem barnet möter.  

Förskollärarens förutsättning  
Historiskt sett har sång, lek och rörelse alltid funnits som en del av förskoleverksamheten 
ända sedan Fröbels tid (Holgersen 2012; Uddén 2004; Wallerstedt m.fl. 2014). Kanske är det 
en förklaring till att förskollärarna i studien ser musiken och det spontana musicerandet som 
en självklar men oreflekterad del av verksamheten. Förskollärarna i studien ser en brist i 
verksamheten de arbetar i, kring förutsättningen att kunna reflektera över musikverksamheten 
som de bedriver. Enligt Lpfö 98/2010 ska barnen få möjlighet att utveckla olika förmågor och 
uttrycksätt för kommunikation. Uddén (2004) framhäver vikten av att barnet får utvecklas 
både musikaliskt och språkligt, eftersom det sker i symbios, och Söderman (2012) ser det som 
en demokratisk rättighet för barnet att få uttrycka sig med musik. Därmed går det att 
ifrågasätta varför förskollärarna inte har reflekterat över musikens potential i barnens lek och 
nyttan med det spontana musicerandet. Uddén (2004) tar upp att musikämnet har litet 
utrymme i förskollärarutbildning och Söderman (2012) nämner att det finns en ämneshierarki 
i skolan och förskolan som inte tar bristande musikkunskaper på allvar. Enligt Lindqvist 
(1996) har inte den praktiska pedagogiken kring leken i förskolan utvecklats något nämnvärt. 
Kanske är det här orsaker till att förskollärarna inte har reflekterat över musikens roll i 
barnens lek.   
  Att några av förskollärarna ser en uppgift i att vara förebilder för barnen i det spontana 
musicerandet för att detta ska ske, visar analysen. Sundin (1995) ser att barnens spontana 
musicerande påverkas av musikmiljön de visats i. Därmed inverkar förskollärarnas 
engagemang i och kring musikverksamheten på barnens spontana musicerande.  

Språklig och musikalisk utveckling i förskolan  
Uddén (2004) lyfter vikten av att vuxna stimulerar barn med språk, ljud, sång och rörelse för 
att barnen ska få möjlighet att utvecklas både språkligt men även musikaliskt. I relation till 
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den forskning som finns om barns spontansång hänger det tydligt ihop (Sundin 2007; 
Riddarsporre 2012). Det är ljud, rörelser och språkmelodier som formas. En fördjupad 
medvetenhet hos förskollärarna att kunna sätta ord på (Wallerstedt m.fl. 2014) och beskriva 
musiken som finns i leken både för sig själv och för barnen, skulle kunna ge musiken en 
ytterligare dimension i förskolan. Analysen visar på två olika tankemodeller (figur 1 och 2) 
som förskollärare skulle kunna använda sig av för att synliggöra och använda musiken som 
uppkommer under barns lek. Med utgångspunkt i dessa tankemodeller och i litteraturen som 
finns med i denna studie ser jag att ett musikaliskt kretslopp skulle kunna bildas: 
 

    
    Figur 3  
  
Det musikaliska kretsloppet utgår ifrån att förskolläraren upptäcker och synliggör ett 
musikaliskt ljud som barnen skapar i sin lek. Detta ljud har barnet skapat för att utveckla 
ljudförståelsen, forma språket och utforska världen (Uddén 2004). För att visa barnen 
musiken, svarar förskolläraren musikaliskt på ljudet som uppkommer och skapar en 
musikalisk kommunikation med barnet. När barnet får uppleva sin röst och känna musiken i 
kroppen i dialog med andra stärks deras identitet (Vist 2006). Genom att förskolläraren 
musicerar vidare med barnet kan en egen låt skapas med utgångspunkt i den spontana musik 
som uppstått. Låten kan sedan dokumenteras och lyftas in i förskolans planerade musikstund. 
Det spontana musicerandet skulle sedan kunna sammanlänkas med och bygga ut den 
traditionella reproducerande musikrepertoaren som enligt Holmberg (2012) och Söderman 
(2012) existerar i förskolan. Därmed förankras låten i verksamheten och i den gemensamma 
musikrepertoaren. Utgångspunkten för musicerandet blir i barnens erfarenheter och intresse, 
vilket Söderman (2012) anser behövs i planeringen av musikverksamheten. När den 
egenkomponerade musiken används i verksamheten bildas en ny kunskap hos barnen. I den 
fria leken får barnet sedan möjlighet att reproducera musiken och tillgodogöra sig ytterligare 
kunskap genom att spontant musicera (Riddarsporre 2012; Sundin 2007). Det spontana 
musicerandet som då uppstår kan sedan förskolläraren återigen upptäcka, synliggöra och 
problematisera för barnen (Wallerstedt m.fl. 2014).  

Förskolläraren!
upptäcker!

musiken!i!leken!

Musikalisk!
kommunikation!

Egen!låt!

Dokumentera!Gemensam!
musikrepertoar!

Reproducerad!
musik!

Spontant!
musicerande!



33 

Metoddiskussion 

Att få klarhet i förskollärarnas syn på barns spontana musicerande genom intervjuer finns det 
för och nackdelar med. Under intervjuerna framkom det att förskollärarna tyckte det var svåra 
frågor jag ställde om musik och musikalitet, vilket även syns i resultatet och analysen. Kvale 
och Brinkmann (2014) skriver att hänsyn ska tas till informanternas sätt att prata – vilka ord 
de är vana vid. Detta var jag medveten om i utformningen av intervjufrågorna. Jag gjorde 
även en pilotintervju där begreppsproblematiken inte kom upp. Om den hade gjort det hade 
utformningen av frågorna påverkats. Detta kan ha påverkat resultatet både positivt och 
negativt. Det positiva är att det synliggjorde att förskollärarna inte till vardags använde 
betydelsen av orden trots att till exempel ordet musik står med i Lpfö 98/2010. Det negativa 
är att deras utsagor kan ha påverkats då de inte har haft begrepp för att kunna förklara hur de 
tänker kring musik fullt ut. Det var svårt att analysera fram viss tematik då de olika begreppen 
flöt ihop och var komplexa att särskilja.   
  Om informanterna hade blivit intervjuade vid ett flertal tillfällen kanske vissa luckor och 
frågetecken i deras utsagor skulle kunna täckas genom att återkoppla och få möjlighet att 
fråga igen, vilket hade kunnat förtydliga vissa utsagor. Eftersom jag ville fånga 
förskollärarnas tankar kring barns spontana musicerande passade valet av kvalitativa 
intervjuer som metod. Förskollärarna fick möjlighet att delge sina tankar om ämnet. Däremot 
ger denna studie enbart en bild av hur förskollärarna tänker kring barns spontana musicerande 
och för att får en tydligare bild av vad som sker i mötet med barnen skulle en 
observationsstudie behöva göras. En observationsstudie hade även kunnat finnas som ett 
komplement till intervjuerna där förskollärarnas teori mötte praktiken. Det rymdes tyvärr inte 
inom ramen för denna studie.  

Fortsatt forskning 

Denna studie skulle, som tidigare nämnts, kunna kompletteras med en observationsstudie med 
intentionen att synliggöra hur förskollärarna arbetar med musik i barnens fria lek och 
sammanlänka det till deras reflektioner kring hur och varför de arbetar som de gör. Olika 
former av aktionsstudier skulle även kunna göras för att synliggöra musikens plats i förskolan 
både för barnen och förskollärarna. Musik- eller rytmiklärare skulle kunna arbeta aktivt 
tillsammans med förskollärarna i planering, genomförande och reflektion kring musiken som 
finns i verksamheten och sammanlänka den med musiken som finns i lekmiljön. Hur påverkar 
lekmiljön barns spontana musicerande? Under intervjuerna i denna studie kom det även fram 
att förskolorna hade tillgång till Smartboard men att dessa inte används särskilt mycket. Hur 
skulle denna teknik kunna användas i barns lek och inspirera dem till att musicera spontant? 
Även en sådan studie skulle kunna göras som en aktionsforskning med teknik i barnens 
lekmiljö som fokus.  
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Bilaga 1 
INFORMATIONSBREV                             

Jag är väldigt tacksam för att du vill ställa upp och delta i min undersökning om förskollärares 
syn på barns spontana musicerande. Undersökningen kommer ligga till grund för min uppsats 
i musikpedagogik. Här kommer lite mer information kring ditt deltagande.  

Undersökningen görs utifrån riktlinjerna om ”God forskningssed” som Vetenskapsrådet har 
utformat. Detta innebär bl.a. att: 

• Du deltar frivilligt i undersökningen och du har rätt att avbryta din medverkan när du 
vill innan uppsatsen har gått i tryck. Om intervjun då har genomförts kommer det 
inspelade och nedskrivna materialet inte användas i uppsatsen.  
 

• Konfidentialitet råder kring din medverkan. En ljudinspelning kommer göras under 
intervjun och det inspelade materialet kommer endast jag att lyssna på. När jag 
transkriberar din intervju kommer du att avidentifieras och alla namn kommer vara 
fiktiva namn i den färdiga uppsatsen.  
 

Min handledare för c-uppsatsen är Jonas Ålander på musikhögskolan i Örebro. Mejladress: 
Jonas.Alander@oru.se 

Du är välkommen att kontakta mig: Lina Hofvander Hovstadius tel: eller mejla: 
linahofvander@hotmail.com 

När c-uppsatsen är examinerad och godkänd kommer Örebro universitet göra den tillgänglig i 
DiVA-portalen.  

Stort tack för att du vill vara med i undersökningen!  

 

 

Lina Hofvander Hovstadius 

 

 

Jag vill delta i undersökningen och har tagit del av ovanstående information: 

 

 

Namn, Datum 

Namnförtydligande:  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

1. Utbildning och tidigare erfarenheter av arbete i förskola. 
 

2. Vilken plats har musiken i ditt liv?  
 

Begrepp musik, musikalitet, musicera och spontan musicera 

3. Hur tänker du kring begreppet musik?  
a. Förklara vad begreppet musik innebär för dig? 

 
4. Hur tänker du kring musikalitet? 

a. Vem är musikalisk? Är du musikalisk? Varför/varför inte? 
b. Hur tänker du kring barns musikalitet? Är barn musikaliska?  

i. När upplever du att barn är musikaliska/Varför inte? 
 

5. Hur tänker du kring begreppet musicera? Vad innebär det för dig? 
a. Om vi lägger till ordet spontant framför musicera hur tänker du kring 

begreppet spontant musicerande? Vad innebär det för dig? 
b. Upplever du att barn spontant musicerar? 

i. Beskriv en situation 
Musik i lek 

6. Upplever du att musik är en del av barnens lek här på förskolan? 
a. Beskriv en situation. 
b. Hur tänker du kring varför barn leker med musik? 
c. Hur tänker du kring lekens betydelse för barnet? 
d.  Hur skapar du tillfällen för barnen att leka med musik? 

 
7. Hur tänker du kring ditt eget spontana musicerande? 

a. När upplever du att du själv leker med musik eller musicerar spontant?  
 

Förskollärararens roll 

8. Hur tänker du kring ditt eget spontana musicerande tillsammans med barnen?  
a. Vilken roll anser du att du som pedagog har i deras spontana musicerande? 
b. Hur tror du att du kan påverka barnens spontana musicerande? 
c. Hur ser du på barns spontana musicerande i relation till deras utveckling? 
d. Hur ser du på barns spontana musicerande i relation till deras lärande?  

 
9. Hur använder ni musik här på förskolan? 

a. Hur använder du dig av musik i ditt pedagogiska arbete?  
b. Vilka möjligheter till spontant musicerande anser du att det finns för barnen i 

förskolan? 
 

10. Något att tillägga? 
 


