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Abstract 

Denna studie har haft till syfte att undersöka hur barn skapar och tar sig an musik i 

förskolan. Huvudfokus har legat på barnen och deras initiativ men jag har även observerat 

pedagoger eftersom de är en del av den miljö och kontext som barnen befinner sig i. 

Studien, som är en kvalitativ fallstudie bestående av direkt observation och 

videoupptagning, utfördes på en förskola i en stor svensk stad under tre dagar i mars 2018. 

Deltagarna var sexton barn mellan två och tre år samt sju pedagoger; tre förskollärare och 

fyra barnskötare. Resultaten har analyserats utifrån begreppen kreativitet, improvisation, 

produktion och reproduktion med fokus på barns spontana ljudskapande. 

 

I resultatet framkom att barnen musicerade och skapade ljud nästan konstant och att 

musiken kunde ha diverse olika funktioner. Några vanliga funktioner var kommunikation, 

samspel och självuttryck och musiken användes ofta som medierande verktyg i barnens 

strävan att ta sig an omvärlden. Den vanligaste formen av musikaliskt skapande var dans 

till förinspelad musik samt spontan sång. Spontan sång uppstod i alla möjliga situationer, 

så som sångsamling, fri lek och vid lunchen. Pedagogerna visade på två huvudsakliga 

reaktioner på barns spontana sång; den ena var att de tystade barnen eftersom 

ljudskapandet inte föll inom ramen för den aktuella aktiviteten och den andra var snarare 

en icke-reaktion, då pedagogerna i de flesta fall inte lade märke till barnens ljudskapande. 

Mina slutsatser utifrån denna studie är att barns musikskapande sker hela tiden, men oftast 

inte uppmärksammas av pedagogerna samt att det behövs mer forskning om barns 

spontana och kreativa skapande. 

 

Nyckelord: förskola, barn, musik, skapande, kreativitet 
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1. Inledning 

Att musik är något viktigt och djupt rotat i människan är det nog ingen som tvivlar på. Ljud 

och musik finns omkring oss hela tiden och påverkar hur vi känner och mår. Barn upplever 

och skapar musik hela tiden; hemma, på förskolan, i parken, vid matbordet och när de 

leker. Det tycks som att alla föds med en musikalitet och en lust att skapa. 

 

För mig har musiken en självklar plats i förskoleverksamheten. Den kan dels användas som 

medel för att utforska och lära sig om andra ämnen som matematik eller språk, men bör 

även vara ett mål i sig själv. Mina erfarenheter från de förskolor jag arbetat och haft 

verksamhetsförlagd utbildning på är dock att musiken, och framförallt det kreativa 

skapandet inom musik, har en liten roll i den planerade verksamheten och att barns eget 

musikaliska skapande sällan uppmärksammas av pedagogerna. Tidigare forskning visar att 

musikundervisning i förskolan oftast fokuserar på ett reproducerande och att 

sångsamlingen - där barnen får sjunga redan kända sånger som vuxna har valt ut, ofta i 

kombination med enklare rörelser - är den vanligaste formen av aktivitet (Sundin, 1982, s. 

32; Holmberg, 2012; Söderman, 2012). 

 

Jag tror att barns eget skapande sker hela tiden, medvetet eller omedvetet; de nynnar på en 

improviserad melodi medan de gungar, hittar på sånger om vad de gör när de gräver i 

sandlådan, använder bestick som trumpinnar eller prövar olika sätt att göra ljud med både 

sin egen röst och med andra verktyg. Detta är utgångspunkten för min studie, där syftet är 

att undersöka hur barn skapar och tar sig an musik i förskolan, under såväl planerade som 

spontana aktiviteter, och både på egen hand och i grupp. 
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2. Bakgrund 

Idag står det skrivet i förskolans läroplan att verksamheten ska utgå från barns lust att lära 

och ska stimulera till utforskande och kreativitet samt att varje barn ska 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, 

rev. 2016, s. 6, 7, 10). Skolverket har även lagt fram ett förslag på en reviderad läroplan 

där det i avsnittet Förskolans uppdrag, under rubriken Kommunikation och skapande finns 

ett stycke som utvecklar synen på det utforskande arbetssättet och sambandet mellan 

skapande och kommunikation: 

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, undersöka och 

beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 

genom olika uttrycksformer, som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper 

att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och 

tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan 

för att främja barnens utveckling och lärande. (Skolverket, 2018, s. 5) 

Detta är än så länge endast ett förslag men det visar på en lärandesyn där barns skapande 

står i fokus och där kommunikation ska kunna ske med hjälp av många uttrycksmedel, 

däribland musik. 

 

I januari 2010 publicerade tidningen Förskolan en artikelserie på temat Musik för barnens 

skull. I en av artiklarna (Cervin, 2010b) uttalar sig rytmikläraren och lärarutbildaren Ulla 

Wiklund om hur musik är ett språk, något som varje barn har med sig och har rätt till. 

Genom att få använda sig av musik får barnet känna mening och självkänsla, hen får en 

röst och lär sig att det hen uttrycker är betydelsefullt. Om hur barn uttrycker sig musiskt i 

förskolan säger Wiklund detta: 

Barn låter! De låter när de leker, kör bil och bygger med klossar. Det finns en spontan sång bland barn 

och den ska vi vuxna uppmuntra. Vi kan nynna med och fånga upp vad de sjunger. Det handlar om att 

ha ett naturligt förhållningssätt till att barn låter. 

Cervin (2010a) har även intervjuat rytmikläraren Liselotte Törngren-Franzén, som 

uttrycker sig kritiskt om musikens plats i förskolan. Hon menar att musiken ofta får en 

mycket liten roll, till exempel genom att förskolan håller en sångsamling i veckan. Detta 

hävdar hon inte möter ett enda av läroplanens mål om musik och rytmik. För Törngren-

Franzén handlar musik i förskolan om barns rätt att uttrycka sig rytmiskt och melodiskt och 

hon menar att hur pedagogerna känner inför musik och vad de förmedlar till barnen avgör 

hur barnen i sin tur uppfattar musiken. Om pedagogen är rädd för att sjunga, spela eller 

dansa är det så barnen också kommer känna. Därför är det viktigt att pedagogerna 

förmedlar lust och glädje snarare än krav. 

 

Det tycks alltså som att fokus i förskolans musikundervisning ligger på reproducerande 

aktiviteter, trots att läroplanen tydligt lyfter skapande och kommunikation. Dessutom 

använder förskolepedagoger ofta musik som medel snarare än som ett eget mål, vilket Still 

(2011, s. 244) visar på i sin avhandling om musikalisk lärandemiljö. Främst pekar hon på 
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hur sångtexter används i arbetet med barns språkutveckling, hur musik fungerar som ett 

verktyg för att barnen ska utveckla en social förmåga samt hur traditionella sånger och 

sånglekar används för att förmedla ett kulturarv. Vidare hävdar hon att då pedagogerna 

väljer att arbeta med musiken som mål så tycks meningen med musikstunden vara att 

barnen ska underhållas och roas snarare än att de ska utveckla kunskaper om och i musik 

(a.a. s. 254). 

 

Även inom annan aktuell forskning om musik i förskolan riktar många in sig på hur musik 

kan användas som medel för att barnen ska utvecklas inom andra ämnen och 

kunskapsområden. Ehrlin (2012) har studerat hur musik används som ett språkutvecklande 

redskap i flerspråkiga förskolor. Alontagas et al. (2017) fokuserar på hur musik och rörelse 

kan användas för att minska barns beteendeproblem. Salmon (2010) tar upp hur musik kan 

användas för att utveckla barns tänkande och literacy. Dahlbäck (2011) har visserligen ett 

fokus på hur barn interagerar genom musiken, men även här används musiken som ett 

verktyg för språklig utveckling. Vidare väljer många forskare att fokusera på pedagogernas 

roll. Wilson Gillespie & Glider (2008) har studerat hur, när och varför förskollärare 

använder musik som ett pedagogiskt verktyg för barns lärande och uppförande. Ehrlin 

(2014) har undersökt hur förskolechefers egna musikintressen influerar 

musikundervisningen i förskolan. Ehrlin & Wallerstedt (2014) har studerat förskollärares 

förmågor att undervisa i musik. Ehrlin & Gustavsson (2015) fokuserar på musikens plats i 

förskollärarutbildningen. Det tycks alltså finnas ett behov av mer forskning kring barns 

kreativa skapande i förskolan. Därför har jag i min studie valt att fokusera på hur barns 

drift att skapa och uttrycka sig yttrar sig, samt hur den tillvaratas i förskoleverksamheten. 
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3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt gör jag en kartläggning av tidigare forskning om olika konstarter och deras 

position i förskolan. Uppsatsens huvudämne och det område jag genomfört min studie 

inom är musik, men jag har även valt att använda en del litteratur som riktar in sig mer på 

teckning. Då både musik och teckning är ämnen inom det konstvetenskapliga området fann 

jag det relevant att använda denna litteratur. Det finns många knutpunkter mellan olika 

estetiska områden, och det är intressant att jämföra, hitta skillnader och likheter i synen på 

och användandet av dessa. Detta utmynnar sedan i ett fokus på musik i syfte, resultat och 

diskussion. Litteraturen har jag hittat med hjälp av sökfunktionen på Uppsala 

Universitetsbibliotek. Vidare har jag hittat fler referenser via de avhandlingar, böcker och 

artiklar jag läst. När jag hittat tidskriftsartiklar har jag kontrollerat att de är peer reviewed 

med hjälp av webbsidan Ulrichsweb. De böcker jag använt är antingen baserade på 

forskning eller skrivna av kända forskare inom konstvetenskapliga och pedagogiska 

områden. För begreppsförklaringar hänvisar jag till avsnittet Teoretiska utgångspunkter 

och begrepp. 

3.1 Konst, musik och skapande i en historisk kontext 

Ordet estetik kan enligt Bale (2010, s. 12-13) ha flera olika betydelser. I 

utbildningssammanhang används ordet för att beteckna de estetiska skolämnena, så som 

bild och form. Det kan även användas då det talas om konststudier samt vara en beteckning 

för disciplinen konstfilosofi. Vidare kan estetik handla om olika konstbaserade läroämnen, 

exempelvis film, litteratur och musik. En ytterligare beskrivning av estetik som författaren 

nämner är att det beskriver läran om det sköna, någonting sinnligt och gärna vackert och 

som kan ge estetisk njutning. I den här studien behandlar jag musik, vilket är ett av 

förskolans estetiska ämnen. Andra vanliga estetiska ämnen är bild, drama, poesi och dans. 

Ordet estetik brukar enligt Pramling Samuelsson et al. (2011, s. 12) ofta ersättas av 

skapande när det talas om pedagogisk verksamhet. Författarna använder själva estetik som 

ett gemensamt begrepp för konst och skapande. Enligt Read (1953, s. 84-85) används 

uttrycket konst vanligtvis om produkter skapade av professionella konstnärer. Det kan vara 

till exempel tavlor, skulpturer, musikaliska verk eller litteratur. Enligt denna allmänna 

uppfattning är konstnärer sällsynta och skilda från den vanliga människan. Read ställer sig 

kritisk till denna uppfattning och hävdar att varje individ föds som konstnär, med en 

inneboende känsla för skapande och kreativitet, samt vilja att förmedla känslor och intryck. 

Read (1956, s. 222) hävdar att den traditionella synen på konst är normerande och baserad 

på någon slags idealbild; ett verk är antingen bra eller dåligt, prydligt eller vårdslöst, 

noggrant eller oriktigt. Fokus ligger i detta synsätt på produkt. Montessori (1917, s. 307-

309) skriver om barns tecknande och hävdar att konstnärligt skapande inte kan komma av 

“gradvisa övningar i teckning” utan att det enda sättet att uppnå detta är att träna på 

mekaniska tekniker samt att hitta andlig frihet. Enligt Montessori ska barn lämnas ifred för 

att själva få träna på detta och själva finna vägen till konsten, eftersom den verkliga läraren 
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är barnets inre liv. Vidare använder Montessori uttryck som “förskräckliga teckningar” och 

“ohyggliga kludderier”, “vidunderliga uttryck” och “intellektuell laglöshet” om teckningar 

av barn som ännu inte lärt sig de mekaniska tekniker som krävs för att framställa verklig 

konst. Sådana barnteckningar är enligt Montessori tecken på barnets okunskap. Hon kallar 

den ”sensoriska och manuella förberedelsen” för ett alfabet och hävdar att ett barn som 

ännu inte lärt sig detta alfabet är okunnigt och saknar förmåga att uttrycka sig. Read (1956, 

s. 222) reflekterar över Montessoris synsätt relaterat till det traditionella. Han menar att 

båda synsätten är normerande och utgår från hur teckningar ska se ut men att skillnaden 

ligger i hur barnen ska komma fram till att skapa en produkt som lever upp till 

vuxenvärldens bild av en bra teckning. Enligt den traditionella synen kan en lärare 

undervisa barn i teckning och därmed lära dem rätt tekniker, medan Montessoris 

pedagogik innebär att barnen själva ska få öva sina färdigheter. 

 

Hur estetik har förklarats historiskt beskriver Pramling Samuelsson et al. (2014, s. 13-16), 

som bland annat hänvisar till Gottlieb Baumgarten som verkade under början av 1700-talet 

och menade att estetisk kunskap är skild från logisk kunskap. Detta betydde dock inte att 

estetik inte kunde vara rätt eller fel. Eftersom estetik beskrevs som läran om det sköna 

gjordes en särskiljning mellan fin och ful konst och estetisk kunskap handlade mycket om 

smak och kvalitet. Senare under 1700-talet verkade filosofen Kant som i sin syn på konsten 

fokuserade på det rena och fria; konst uppstod enligt honom när sinnena är helt fria. Vidare 

menade Kant att ett estetiskt objekt ska upplevas i sig självt och att förnimmelsen förstörs 

om en börjar tänka på vad en upplever eller vad objektet ska förmedla. Genomgående i 

historien är att konst och estetik handlar om sinnesuppfattningar. I och med 

Fröbelpedagogikens intåg på 1800-talet började det upprättas en ny syn på barn där 

barnens sinneserfarenhet spelar en viktig roll i barnens lärande. I utformandet av 

barnträdgårdarna, en av föregångarna till dagens förskolor, fokuserades det på hur barn lär 

sig med hjälp av kroppen och sinnena och att det var av största vikt att alla sinnen fick 

nyttjas för att barnen skulle uppnå kunskap. Under det sena 1800-talet utvecklades 

småbarnspedagogiken av borgerliga kvinnor vilket speglades i den fostran barnen skulle få. 

Konst var något som skulle upplevas och utföras främst av kvinnor. Medan pojkar och män 

skulle ägna sig åt vetenskap och politik skulle alla flickor med borgerlig uppfostran lära sig 

spela piano, sjunga, måla, läsa och skriva poesi. Ofta började dessa flickor senare jobba 

inom barnomsorgen, varför konsten fick plats även där. Estetik har alltså sedan 1800-talet 

varit en del av barnomsorgen och småbarnspedagogiken (Pramling Samuelsson et al., 

2014, s. 13-16). I dagens förskola ska estetiska ämnen vara både medel och mål i 

verksamheten, det vill säga att det ska undervisas om och i estetiska ämnen, men olika 

estetiska former ska även användas för att lära ut andra ämnen (a.a. s. 20-21). 

 

Musikbegreppet och synen på musikens position i förskolan har enligt Uddén (2001, s. 39-

41) förändrats och på vissa sätt omdefinierats genom historien. Under barnträdgårdarna tid, 

vid slutet av 1800-talet, utgick mycket av småbarnspedagogiken från Fröbels syn på barn 

som “plantor i behov av näring”, och pedagogernas uppgift var att ge näring åt dessa 

plantor. Fröbel (1826) lade stor vikt vid musik, sång, målning och modellering. Musik 

användes då i form av ramsor och sånger som ofta sjöngs i samband med lek och var 
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menade att stimulera barnens fantasi. Det var också vanligt att sånger användes i 

uppfostrande syfte, och hade moralisk karaktär. Sånglekarna var på den här tiden ofta så 

komplicerade och instruktionerna så precisa att det knappt fanns utrymme för barnen att 

delta. I många avseenden var själva musikstunden och allt som hörde till den viktigare än 

själva upplevelsen av musiken, något som än idag återfinns i den mycket vanliga 

sångsamlingen där viktiga delar är att sitta still på sin plats, vänta på sin tur och så vidare. 

Fröbelpedagogiken hade fortsatt fäste i barnträdgårdarna under större delen av 1900-talet 

och två andra viktiga personer var systrarna Moberg som gav ut två sånglekssamlingar. De 

poängterade sånglekarnas funktion som “uttrycksmedel för barnens erfarenheter, tankar 

och fantasi” (Uddén, 2001, s. 39). På 1960-talet började musikens roll och definition 

förändras och fokus förflyttades från själva musikstunden till barnens upplevelse av 

musiken. Här blev även begreppet ljud viktigare, då musik mer fick rollen av något 

kommunikativt. Begreppet organiserat ljud tog plats och i barnstugeutredningens 

betänkande Förskolan (SOU 1972:26) nämns fokusområdet experimenterande 

ljudverksamhet. 1983 föreslog Socialstyrelsen att begreppet musik skulle bytas ut mot ljud 

i förskolans pedagogiska program, ett förslag som inte gick igenom men som visar på en 

ny syn på begreppen (Uddén, 2001, s. 41). När förskolan blev en del av 

utbildningsväsendet och fick sin första läroplan år 1998 fick all verksamhet ett ännu större 

pedagogiskt fokus, även om lek fortfarande var en stor del av förskolan. I och med detta 

blev musikverksamheten mer legitim, fick ta mer plats som mål och inte bara medel, och 

det behövde finnas ett syfte med musikverksamheten (Holmberg, 2017, s. 14). 

3.2 Musik som språk 

Flertalet forskare har kommit fram till att musik är något medfött, allmänmänskligt och 

kommunikativt. Enligt Campbell (1998, s. 146) kom sång, dans och andra estetiska 

uttrycksformer med stor sannolikhet före själva talet i människans utveckling, och kan 

därmed beskrivas som människans egentliga modersmål. När Standley (2000) undersökte 

hur prematurfödda spädbarn (födda i graviditetsvecka 35) med dålig sugförmåga reagerade 

på musik visade resultaten att sugförmågan ökade och att spädbarnen på ett par minuter 

lärde sig att styra sitt sugande för att få musiken att spelas kontinuerligt. Enligt 

Riddersporre (2012, s. 24) använder spädbarn redan från födseln ljud och rytm för att 

kommunicera med sin omgivning. Vidare hävdar hon att detta lekande med rösten är ett 

förstadium till, och en viktig del i barnets utveckling av, såväl språk som musikalitet (a.a. 

s. 27-28). I Youngs (2006, s. 273-274) forskning framkommer att det inte alltid finns en 

tydlig gräns mellan vad som är tal och vad som är sång när små barn uttrycker sig. Hon 

menar att det finns en överlappning mellan det talade språket och sång, och att det vore ett 

felaktigt antagande att sång utvecklas från tal. Istället hävdar hon att sång och tal går hand i 

hand. Bjørkvold (1985, s. 9) använder uttrycket musikaliskt modersmål om den spontana 

sång som barn använder sig av för att kommunicera känslor och information samt visar 

tillhörighet med andra barn. Bjørkvold menar att detta sker inom en egen barnkultur, som 

är helt skild från de vuxnas, samt att vuxna ofta inte lägger märke till detta eller ens vet att 

det sker. Musiken blir här ett eget, icke-verbalt språk, vilket barnet uttrycker sig genom. 
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Estetiska aktiviteter har enligt Sundin (1982, s. 49) ett egenvärde och han hävdar att barn 

använder sig av dessa för att formulera sig. Men när det talas om språk är det enligt honom 

oftast det verbala och det skriftliga språket som åsyftas. Den gemensamma nämnaren för 

dessa är att orden har en symbolisk innebörd. Orden är abstrakta tecken som var för sig har 

den enda betydelsen att alla personer med samma språkgrupp har samma förståelse av 

dem. Sammansättningen av dessa tecken får en betydligt större betydelse då meningar 

bildas. Sundin menar även att matematik är ett språk, där olika tecken sätts samman till 

formler och därmed bygger upp ett språk på samma sätt som när bokstäver sätts samman 

till ord och meningar. Språk kan även beskrivas som ett system av signaler och tecken som 

får olika betydelser, väcker känslor och bjuder in till olika handlingar. Genom denna 

beskrivning blir det tydligt att musik är ett språk; tonhöjd, klang och rytm är några exempel 

på signaler som väcker impulser och känslor samt uppmanar till olika tolkningar och 

handlingar. Olika typer av språk kan vara motstridiga, exempelvis när tonhöjd eller tonfall 

inte matchar de verbalt framförda orden; uppmuntrande ord får till exempel en annan 

betydelse om tonfallet är trött eller ironiskt (a.a. s. 51). Enligt denna beskrivning har 

förskolebarn i själva verket många olika språk; rörelse, beröring, bild och ljud är endast 

några exempel. I skolan erkänns dock inte de estetiska färdigheterna i samma grad som till 

exempel att läsa, skriva och räkna. Därför läggs inte samma tid och fokus på dessa 

färdigheter vilket leder till att de trängs undan ytterligare. Barnen får istället lära sig att 

uttrycka känslor, tankar och erfarenheter genom det verbala och det skriftliga språket, 

istället för de estetiska språken som försvinner mer och mer under skolåldern i och med att 

de inte får samma uppmärksamhet (a.a. s. 49-52). 

 

På samma tema beskriver Broudy (1978) hur de estetiska ämnena ibland hävdas kunna 

räknas som ett fjärde R i uttrycket the three R’s, vilka traditionellt sett är Reading, wRiting 

och aRithmetic (läsning, skrivning och räkning). Till dessa räknas alltså ibland även aRt 

(konst/estetiska ämnen). Vidare beskriver han att estetiska uttryck får en minskad roll 

varefter individen utvecklar lingvistiska kunskaper, och från 7- eller 8-årsåldern tar det 

vanliga verbala och skriftliga språket över de estetiska språkens roll. Även Pramling 

Samuelsson et al. (2014, s. 18) menar att estetisk verksamhet ofta får stå tillbaka i skolan 

eftersom andra ämnen anses viktigare och prioriteras högre. Att kunna läsa, skriva och 

räkna klassas som viktigare baskunskaper än att kunna sjunga eller måla, och dessa 

estetiska ämnen får istället en rekreerande funktion. Detta gäller till viss del även i 

förskolan men det finns också stora skillnader mellan skola och förskola, då estetiska 

ämnen har en mer framträdande och uppmärksammad roll för de yngsta barnen. Detta 

menar Pramling Samuelsson et al. (a.a.) har sin grund i Fröbelpedagogiken och även 

backas upp av den senare Reggio Emilia-inspirerade pedagogiken, då båda dessa lägger 

stor vikt vid skapande och konst. Att den senare har kunnat få så bra fäste i den svenska 

förskolan bygger mycket på att det sedan många hundra år tillbaka finns en stark tradition 

av estetisk fostran inom småbarnspedagogiken. Reggio Emilia-pedagogiken har dock ett 

större fokus på de estetiska ämnena som uttrycksmedel och språk än vad det tidigare har 

funnits i svensk barnomsorg och småbarnspedagogik. Inom Reggio Emilia-pedagogiken är 

framförallt bildskapandet i fokus och det läggs stor vikt vid själva skapandet. Detta ställs 
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ofta i kontrast mot användandet av förtryckt material och mallar som ofta används som 

pyssel i traditionella skolor och förskolor (a.a. s. 19). 

3.3 Barns musikskapande 

En författare som diskuterar musikens plats i förskolan är Read (1956, s. 11) som tar 

avstamp i Platons syn på konsten som fundament för uppfostran. Read hävdar att barn 

redan från födseln börjar uttrycka sig musikaliskt. Självuttryck är enligt Read “individens 

medfödda behov att meddela sina tankar, förnimmelser och känslor till andra människor” 

(a.a. s. 220). Vidare menar han att den mest konkreta och märkbara formen för självuttryck 

är den fria leken (a.a. s. 119-120). Read förespråkar att pedagogens viktigaste uppgift är att 

stödja barnen i att hitta sig själva och förstå sitt eget uttryck. Detta i kontrast till att försöka 

lära barnen att växa in i samhället och de krav omvärlden ställer på dem. Han menar att 

barns eget skapande avtar mer och mer efter 11-årsåldern på grund av vuxenvärldens 

förväntningar och ständiga korrigeringar av deras konst. Read såg redan på sin tid att 

konsten fått en allt mindre plats i skolan. Samtidigt såg Read ett stort fokus på logiska 

övningar inom ämnen som matematik, naturvetenskap, historia och samhällskunskap. 

Sammantaget innebär detta att barnen får träna sitt logiska tänkande mer än sin kreativitet. 

Enligt Read kan dock alla barn behålla förmågan att uttrycka sig genom konsten om vi 

släpper alla föreställningar om vad och hur konst bör vara. För att uppnå detta måste vi 

dock klara av att till viss del släppa vårt stora behov av att lära ut och uppmuntra det 

logiska tänkandet, till förmån för det konstnärliga skapandet (a.a. s. 181). Read (1953, s. 

85) ifrågasätter synen på att konst är något som kan läras ut: 

Vi lär barn konst - eller gör vi kanske inte det? - men vi inser inte att barn är konstnärer under alla 

förhållanden, lika ofrånkomligt som de går eller sjunger, talar eller leker. Konsten är bara ett sätt som 

människan uttrycker sig på [...] Det finns barnkonst lika väl som det finns en primitiv konst och en de 

vuxnas konst. Det misstag vi gör är att vi föreställer oss att denna aktivitet hos barn, vars existens vi 

knappast kan förneka, bara är ett naivt och klumpigt försök att efterlikna en aktivitet hos de vuxna. 

Med detta menar Read att vuxna som förminskar barns estetiska uttryck till ett härmande 

av vuxna tar ifrån barnen deras inneboende konstnärskap. Han hävdar att det är viktigt att 

som vuxen inse att barn har egna beteendemönster och uttrycker sådant som finns inom 

dem själva, och inte endast försöker efterlikna vuxna. Detta menar Read gäller all typ av 

uppfostran, även om han i sina böcker fokuserar på just estetisk fostran (Read, 1953, s. 85-

86). Att barn ska ges möjligheten att skapa fritt innebär dock enligt Lagerbielke (1978, s 

49-50) inte att de ska lämnas helt på egen hand i detta. Hennes tes är att det är en 

omöjlighet att inte låta barn påverkas av yttre intryck eftersom de ständigt påverkas av 

omvärlden. Enligt Lagerbielke ska barn ges alternativ, utan några krav på hur de tar till sig 

dessa alternativ. Enligt såväl Lagerbielke som Sundin (1982, s. 37) innebär fritt skapande 

visserligen ett självuttryck, dock påverkas alla individer av både tidigare erfarenheter och 

intryck från omgivningen. 

 

I sina reflektioner refererar Sundin (1982, s. 49) till Reggio Emilia-pedagogiken, som har 

sina rötter i det italienska området med samma namn. Denna pedagogik har beskrivits mer 

utförligt av både Wallin et al. (1981) och Vecchi (2014). Reggio Emilia-pedagogiken har 



 

12 

 

blivit allt mer utbredd inom svensk förskoleverksamhet och huvudfokus inom denna 

pedagogiska filosofi är skapande och hur barn ska stödjas i att använda alla sina språk. 

Med språk menas här inte bara det verbala och det skriftliga språket, utan alla former av 

kommunikation. Det kan handla om allt från matematik till musik, bild och drama (Vecchi, 

2010, s. 45). Enligt företrädare för Reggio Emilia-pedagogiken är ett centralt problem 

inom utbildning just det att barnen berövas sina estetiska uttryck. Pedagogernas uppgift i 

Reggio Emilia är att ge barnen inspiration att med hjälp av alla sina sinnen upptäcka 

världen. Om barnen inte får använda alla sina sinnen kommer deras skapande, alla sånger 

och alla bilder bli stereotypa, och så även hela deras världsbild (Wallin et al, 1981). Vecchi 

(2010, s. 55) menar att skönhet måste ha en plats i undervisningen, eftersom det är en 

grund för allt lärande och all kunskap. Reggio Emilia-pedagogiken har inspirerats av 

författaren Gianni Rodari och hans bok Fantasins grammatik. I den menar han att inte alla 

människor kan bli konstnärer, men att ingen ska bli slav, vilket sammanfattar hans syn på 

barns skapande. Med detta menar Rodari att alla kan lära sig att berätta en historia, även 

om inte alla kan bli författare eller konstnärer. Vidare hävdar han att barn som inte får 

använda sin egen fantasi och lära sig uttrycka sig genom sitt eget språk blir slavar 

underkastade ett maktspråk (Rodari, 1973, s. 12). 

 

Det är intressant att titta på vilka skillnader det finns mellan perspektiv på barns skapande 

inom olika estetiska ämnen. Read (1953, s. 85-86) beskriver barnkonst som den konst som 

skapas av barn, utifrån deras förnimmelser, känslor och fantasier. Han menar att barnkonst 

och konst skapad av vuxna är skilda ting och att vi snarare än att jämföra dessa två borde 

jämföra barnkonst med primitiv konst. Pramling Samuelsson et al (2011, s. 33-34) gör en 

uppdelning mellan musik för barn och barnens musik. Författarna menar att musik för barn 

är visor och sånglekar som är skapade för barn, men som är tydligt präglade av ett 

vuxenperspektiv och vuxnas syn på det goda barnet. Dessa kan innehålla uppfostrande 

aspekter och ha särskilda funktioner. Ett exempel på detta är vaggvisor, som är skapade för 

att inge lugn och få barn att somna in. Ett annat exempel är så kallade skolvisor, som 

traditionellt sett kunde vara andliga, fosterländska eller sedelärande och ha en tydlig 

fostrande och moralisk karaktär. Barnens musik kan enligt Pramling Samuelsson et al. 

(2011, s. 35) istället vara sånger och sånglekar som tydligt utgår från barnens värld, kultur 

och perspektiv. Exempel på sådana sånger är Lennart Hellsing och Knut Brodins Krakel 

Spektakel och Kusin Vitamin, Här dansar herr Gurka och andra sånger utan något 

fostrande innehåll. 

 

När det gäller bild hävdar Sundin (1982, s. 32) att begreppet barnteckning innebär en 

teckning som skapats av ett barn, medan begreppet barnsånger innebär sånger skapade av 

vuxna, med barn som målgrupp. Själv använder Sundin uttrycket barns musik för att 

beskriva musik som har skapats av barn, och skilja detta från barnmusik som är skapad av 

vuxna. Sundin ställer sig frågan varifrån skillnaden mellan synsättet på barns teckningar 

och barns sånger kommer, och varför sång är en reproducerande aktivitet medan 

bildaktiviteter är producerande. Han hänvisar även till Heerup (1981) som också forskat 

inom området och kommit fram till att musik, trots att det hör till de estetiska, kreativa 

ämnena, i själva verket är ett av de minst kreativa ämnena i skolan då det oftast handlar om 
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reproduktion utifrån färdiga förebilder. Även Holmberg (2012) har i sin forskning visat på 

att reproduktion, det vill säga återskapande av färdigt material, är den vanligast 

förekommande typen av musikundervisning i förskolan. I sin forskning undersökte hon 

verksamheten i tre olika förskolor och såg då att sångsamlingen var den vanligaste formen 

av musikundervisning och att denna oftast innebar reproduktion av för barnen kända 

sånger. Musikundervisning kan dock ha både reproducerande syfte och ske som en naturlig 

och spontan aktivitet. Redan på 1800-talet skrev Ruskin (1857, s. 4-5) om vikten av att 

göra en uppdelning mellan dessa två sätt att använda sig av estetiska verktyg: 

I do not think it advisable to engage a child in any but the most voluntary practice of art. If it has 

talent for drawing, it will be continually scrawling on what paper it can get; and should be allowed to 

scrawl at its own free will, due praise being given for every appearance of care, or truth, in its efforts. 

It should be allowed to amuse itself with cheap colours almost as soon as it has sense enough to wish 

for them. 

Denna uppdelning förtydligas av Read (1954, s. 89), som hävdar att barn visserligen ska få 

undervisning i att iaktta, klassificera, minnas och återskapa. Dessa estetiska förmågor som 

kan läras ut och tränas upp är enligt Read viktiga och bör ingå i ämneslärarnas uppdrag 

samt ha en plats i skolschemat. Han hävdar dock att denna typ av undervisning skiljer sig 

väsentligt från den estetiska uppfostran där barnen får tillåtas utforska sitt eget 

konstnärskap. Vidare framhåller Read att poängen med estetisk fostran inte är att göra 

barnen till professionella konstnärer, på samma sätt som lärarens uppgift är att lära barn 

läsa, skriva, tala och räkna utan att för den delen vänta sig att alla individer ska bli 

professionella inom dessa områden (a.a. s. 90). 

 

Hur barn använder sig av musik för att förstärka leken uppmärksammar Young (2006, s. 

274). Hon tar i sin forskning upp ett exempel med ett barn som kastar en docka upp i luften 

och samtidigt utbrister “up the choo!”. Ordet “choo” sammanfaller med att barnet kastar 

upp dockan, och han håller ut ordet lika länge som dockan är i luften. Efter en stund 

hoppar barnet själv upp i luften genom att ta ett steg vardera på orden “up” och “the” och 

sedan hoppa iväg på ordet “choo”. Utropet matchar precis hans rörelser och fungerar som 

ett medierande verktyg i samspelet mellan barnet, dockan och rummet. Young (2006, s. 

274) menar att en mycket vanlig aktivitet hos barn är att de springer, hoppar, studsar, 

stampar och galopperar samtidigt som de låter rösten följa samma rytmer som rörelserna. 

Hon hänvisar även till Matthews (1999) som utifrån sina observationer sett att barn ofta 

gör liknande kopplingar när de tecknar och med sina röster följer de pennans rörelse över 

papperet. Young menar att det ofta är svårt att säga om barnen tecknar sången eller sjunger 

teckningen (Young 2006, s. 275). 

 

Att barn använder sig av och uttrycker sig genom musik har även Wassrin (2013) kommit 

fram till i sin forskning där hon fokuserar på begreppet musicking som beskriver 

multimodala händelser där både sång, lyssnande, instrumentspel och rörelse används. 

Wassrin är en av få som undersökt de allra yngsta barnens (1-3 år) musicerande samt lagt 

sitt fokus på det kreativa skapandet. Liksom Young beskriver Wassrin (a.a. s. 45) hur några 

barn använder ett visst musikaliskt uttryck för att förstärka en aktivitet vars egentliga fokus 

inte är musik. Detta sker genom att barnen, medan de ritar, säger ”rita rita rita” i olika 
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hastigheter. Medan de fortsätter att rita tar en pedagog upp en gitarr och börjar spela och 

sjunga texten ”rita rita rita rita rita rita[…]” på en känd melodi, vilket Wassrin (2013, s. 46) 

beskriver som ett sätt att improvisera utifrån en given situation. Efter en stund börjar ett 

barn hoppa och då ändrar pedagogen texten så att hon istället sjunger om hoppandet, vilket 

gör att barnet är initiativtagare till den text som sjungs. Barnet improviserar en rörelse som 

pedagogen fångar upp i sin sång (a.a. s. 47-49).  

3.4 Det kreativa barnet 

Enligt Read (1956, s. 292-293) kan driften att skapa återfinnas hos alla människor. Han 

hänvisar till Buber (1926) som beskriver hur barn tidigt börjar försöka säga ord, inte för att 

härma någon annan utan för att pröva något för första gången. Read menar att det är en 

självklarhet att den som vill uppfostra ett barn måste ta hänsyn till denna inre drift att 

skapa. I linje med Reads tankar kring att alla barn föds med en inre drivkraft att skapa och 

uttrycka sig genom konsten ställer Sundin (1982, s. 46) sig frågan om förskolebarn är 

kreativa, och vidare om förskolebarn är konstnärer. För att svara på dessa frågor menar han 

att det krävs att en först landar i om fokus för skapande ligger i produkt eller process 

eftersom begreppet kreativitet får olika innebörd beroende på var fokus ligger. Vidare 

reflekterar Sundin över huruvida barnen själva lägger fokus på produkt eller process i sitt 

skapande. Han tar upp exemplet med barns teckningar och hävdar att barn i många fall inte 

tycks fokusera på vad de ritar, utan på själva ritandet. Vid andra tillfällen kan barn dock 

lägga stor vikt vid att teckna något särskilt motiv. I sina studier av barns musicerande i den 

fria leken delar Sundin in musikaliska uttryck i två kategorier; spontana sånger som 

ramsor, sångrop och sociala sånger respektive privata, egenkomponerade sånger. Inom 

båda dessa kategorier menar Sundin att det viktiga är skapandeprocessen, inte resultatet. 

Enligt Sundin var pedagogerna på de förskolor han besökte musikintresserade, men deras 

upplevelse var att barnen inte musicerade särskilt mycket på egen hand utan att musik 

främst förekom i planerade och styrda situationer. Sundins studier visar dock att barnen 

uttryckte sig musikaliskt oftare än pedagogerna hade uppfattat och hans slutsats av detta 

blev att vad vi ser och hör är starkt kopplat till vad vi förväntar oss (Sundin, 2007, s. 68). 

Sundin (1995, s. 88) exemplifierar detta med ett barn som själv sa sig inte kunna sjunga, 

vilket hans mamma hade sagt både till honom och i den intervju Sundin höll med henne. 

Både mamman och hans pedagog sa även att barnet inte var intresserad av musik. Sundin 

menar dock att detta barn var ett av dem som uttryckte sig allra mest genom spontan sång. 

Sundins slutsats av detta är att barnet valde bort musiken på ett medvetet plan, men att han 

omedvetet sjöng under leksituationer där han inte upplevde några krav på prestation. Även 

Young (2006, s. 272) har forskat på barns improviserade sång och sett att de vuxna som 

arbetar med barn ofta inte lägger märke till deras musikskapande. Hon menar att en 

anledning till detta är att ett allt större fokus läggs på barns verbala språkutveckling och att 

sådant som faller utanför ramarna för detta ofta glöms eller väljs bort. Enligt denna 

prioriteringsordning ska rösten användas för att tala korrekt och alla andra funktioner, som 

att uttrycka sig expressivt, blir irrelevanta. Vidare hävdar Young att det finns en kultur av 

att bokstavligen tysta barn som agerar okontrollerat eller uttrycker sig för högljutt, med 
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syftet att förbereda dem för en skolmiljö där det finns en förväntan på foglighet hos barnen. 

På samma sätt menar Young att det inom den västerländska kulturen finns en syn på att det 

är viktigare att kunna sjunga på ett visst sätt, följa vissa rytmer och ha en viss typ av klang 

än att kunna vara uttrycksfull. 

3.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att musikalitet är allmänmänskligt och att alla barn har en 

inneboende drift att skapa och uttrycka sig musikaliskt. Många forskare menar att musik är 

mer än rekreerande förströelse, det är ett språk och ett sätt att uttrycka och kommunicera 

känslor, tankar och upplevelser med omvärlden. Musik, såväl som andra estetiska 

uttrycksmedel, hamnar dock ofta i skymundan när tal- och skriftspråk samt matematisk och 

logisk förmåga premieras i förskolan. Enligt flera forskare berövas barnen sin förmåga att 

uttrycka sig genom estetiska uttrycksmedel, något som kan motverkas av att barnen får 

fortsätta använda sig av dessa i förskolan och skolan. Inom forskningen görs även en 

uppdelning mellan musik som reproducerande aktivitet och musik som ett fritt och 

expressivt skapande. Ett flertal forskare menar att undervisningsformerna i förskolan bör 

varieras så att alla barn både får tränas i att återskapa och får möjligheten att uttrycka sig 

friare genom konsten. Avslutningsvis är en stor del av den forskning jag hittat flera år 

gammal och jag fann det svårt att hitta nutida forskning om barns musikaliska skapande. 

Det tycks finnas ett forskningsgap då aktuella studier om musik i förskolan mest fokuserar 

på hur musik kan användas som ett verktyg för att stödja barns utveckling inom andra 

områden, framförallt tal- och skriftspråk. En stor del av den befintliga forskningen har 

också fokuserat på pedagogernas roll och hur deras intressen, kunskaper och didaktiska val 

avgör vilken musikundervisning barnen får. Vad som saknas är studier om barns spontana 

och kreativa skapande, i så väl fri lek som i planerade aktiviteter, samt studier om de allra 

yngsta barnen. Denna studie är genomförd i ett försök att fylla detta tomrum och bereda 

väg för fler och mer omfattande studier inom detta område.  
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4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I följande avsnitt förklarar jag de teoretiska begrepp som förekommer i rapporten, samt hur 

jag använder dessa begrepp. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv: mediering och appropriering 

Jag genomför min studie utifrån ett sociokulturellt perspektiv och använder begreppen 

mediering och appropriering. För att beskriva dessa använder jag mig av Säljös (2014) 

beskrivningar av Vygotskijs tankar. Det sociokulturella perspektivet handlar enligt Säljö 

(a.a. s. 298) om hur människor utvecklar kulturella förmågor; bland annat att läsa, skriva, 

räkna och lösa problem. Det kan också beskrivas så att människor approprierar olika 

medierande redskap. Jag använder mig av det sociokulturella perspektivet då min studie 

fokuserar på hur barn tar sig an, och utvecklar förmågor inom, det kulturella området 

musik. 

 

Mediering är enligt Säljö (2014, s. 298) hämtat från det tyska ordet vermittlung som 

betyder förmedling. Begreppet används för att beskriva hur människor använder olika 

redskap för att uppfatta, förstå och agera i omvärlden. Vygotskij, som är det sociokulturella 

perspektivets fader, delar upp medierande redskap i språkliga och materiella sådana. 

Språkliga redskap, som även kan kallas intellektuella eller mentala, är symboler, tecken 

eller teckensystem. Exempel på detta är bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp. 

Materiella redskap är, som det låter, fysiska ting som används för att ta sig an världen. Det 

har även utvecklats ett begrepp för att komma åt att ett medierande redskap inte behöver 

vara antingen språkligt eller materiellt: kulturellt redskap. Ett kulturellt redskap kan till 

exempel vara en bok, som är ett materiellt ting uppbyggt av ett språkligt system av 

bokstäver, siffror och tecken (a.a. s. 299-301). 

 

I kontexten av min studie kan materiella redskap vara musikinstrument, men även andra 

fysiska ting som barnen använder sig av när de tar sig an sin omgivning. Språkliga redskap 

kan vara olika musikaliska teckensystem, så som tonhöjd, rytm eller text. När ett barn 

spelar en melodi på ett instrument är själva instrumentet ett materiellt redskap medan 

melodin som spelas bygger på språkliga redskap. Låten som spelas kan då beskrivas som 

ett kulturellt redskap. Enligt Vygotskij är det mänskliga språket det främsta medierande 

redskapet, och vi tar oss an världen genom att kommunicera med hjälp av det. Han menar 

dock inte ett nationellt språk som svenska eller engelska utan han menar ett teckensystem 

som vi använder oss av för att uttrycka oss (Säljö, 2014, s. 301). Det här har jag utvecklat i 

avsnittet Musik som språk. Att se musiken som ett språk är att se den som ett medierande 

redskap, vilket barnen använder sig av för att kommunicera och förstå sin omvärld. 

 

Ett annat av Vygotskijs sociokulturella begrepp är appropriering. Att appropriera är att 

bekanta sig med och lära sig använda olika medierande redskap och därigenom göra dem 
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till sina egna. Detta sker ofta i vardagssituationer, men kan även läras ut genom 

undervisning (Säljö, 2014, s. 303-304). När jag använder detta begrepp kan det röra sig om 

att ett barn utforskar ett musikinstrument (medierande redskap) och därmed lär sig hur det 

fungerar, men också att barnet gör det redskapet till “sitt”. Ett barn kan även använda sig 

av mediering och appropriering genom att börja sjunga under en viss aktivitet. I det fallet 

är sången ett medierande redskap som barnet använder sig av för att förstå aktiviteten och 

göra den till sin. 

4.2 Musikbegreppet 

Vad som klassas som musik är inte helt självklart och det finns flera olika teorier om detta 

begrepp. Pramling Samuelsson et al. (2011, s. 39) beskriver hur musik kan ses som en 

produkt, alltså något skapat av människan; ett objekt eller en komposition, men även att 

musik kan ses som kommunikation, där processen snarare än produkten är målet. Även 

Holmberg (2017, s. 26-28) nämner musik som objekt och musik som process eller 

handling som två olika perspektiv på musik, men lägger även till ett tredje perspektiv 

nämligen musik som korrespondens. Detta perspektiv fokuserar på sambandet mellan 

objektet musik och subjektet människan. I ett förskolesammanhang ligger alltså fokus 

utifrån detta perspektiv på mötet mellan barnen och musiken. 

 

I uppsatsen använder jag begreppet musik som ett paraplybegrepp vilket innefattar många 

olika grader och variationer av ljud. I min beskrivning av barns musikskapande syftar jag 

på alla typer av ljudyttringar. Enligt denna definition kan allt ljudskapande vara ett 

musikskapande. En del vokala ljudyttringar sker som ett förstadium till den traditionellt så 

kallade “riktiga” sången, vilket jag beskrivit mer under rubriken Spontan sång senare i 

detta avsnitt. Ljuden kan vara kommunikativa; till exempel genom utrop som “wohoo”, 

eller beskrivande och förstärkande lekljud som när ett barn härmar en polissiren, gör ett 

brummande “vrooom”, eller gnäggar som en häst. Det kan även vara nynnande, 

hummande, trummande på trummor eller andra föremål, att spela på läpparna eller vissla - 

antingen inåtriktat för sig själv, eller i samspel med andra. Begreppet musik används i den 

här rapporten även om produkter; till exempel bakgrundsmusik som spelas upp via CD-

spelare eller digital lärplatta och sånger och melodier som spelas eller sjungs av barn och 

av vuxna. 

4.3 Produktion och reproduktion 

Produktion, kreativitet och skapande kan i många fall användas synonymt, vilket bland 

annat Sundin (1995, s. 107) påpekar. Eftersom ämnet för detta arbete är barns musikaliska 

skapande vill jag redogöra för några olika perspektiv på dessa begrepp samt förhållandet 

mellan dem. Vygotskij (1995, s. 11-13) menar att det finns två grundläggande typer av 

handlingar som båda är viktiga för människans utveckling. Dessa är reproduktion och 

kreativitet. Reproduktion innebär ett återskapande utifrån tidigare minnesintryck; en 

upprepning av något redan upplevt utan några inslag av eget skapande. Kreativitet innebär 
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produktion, ett nyskapande, men Vygotskij understryker att element från tidigare 

erfarenheter bearbetas genom kreativt tänkande och att inget skapande därför är helt nytt 

eller ofärgat av personliga förkunskaper eller erfarenheter. När Holmberg (2012, s. 6) 

beskriver hur musikstunderna i förskolan oftast tar formen av reproduktion syftar hon på 

hur barnen återskapar något som en vuxen har förebildat. Detta kan till exempel innebära 

att en pedagog sjunger en barnvisa och barnen i gruppen sjunger med. Musik kan även ske 

som produktion, och alltså vara skapande. Holmberg (2017, s. 31) beskriver även hur 

produktion kan ske som på en skala. Som ett exempel på detta kan det vara en form av 

produktion att hitta på nya rörelser till en befintlig sång, men det kan även vara att hitta på 

en helt ny melodi eller improvisera fram nya typer av ljud på ett outforskat instrument. 

Sundin (1995, s. 99) gör en uppdelning mellan direkt imitation (omedelbar reproduktion) 

och föreställning (fördröjd reproduktion). Direkt imitation innebär att ett reproducerande 

sker som en direkt följd av ett intryck medan föreställning är att återskapa något ur minnet. 

Han menar att barn stegvis kan lära sig att återskapa sånger; de allra yngsta barnen kan 

härma toner eller rytmer genom direkt imitation, men det är mycket svårare att återskapa 

genom minnet så detta lärande sker senare i barns utveckling. 

  

Fortsättningsvis använder jag ordet produktion synonymt med skapande, medan 

reproduktion, enligt min definition, är att återskapa. Jag vill dock även tydliggöra att detta 

inte är svart eller vitt, två helt skilda ting, utan att skapande kan ske gradvis, på en skala, 

precis som Holmberg (2017, s. 31) beskriver. Om vi tar exemplet med en sångsamling där 

gruppen sjunger Imse vimse spindel kan det gå till så att alla sjunger sången “rakt och 

riktigt”, så som den går enligt den pedagog som håller i samlingen. I detta exempel 

reproducerar barnen, och skapar inget nytt. Det går dock att sjunga en känd sång och 

samtidigt inkorporera mer skapande i musikstunden genom att låta barnen välja tempo, 

ändra i texten, blanda in andra kända melodier, improviserade slingor eller dylikt. Den 

yttersta punkten av eget skapande, helt fri produktion, skulle vara att skapa något helt nytt. 

Detta är dock i min mening aldrig helt möjligt eftersom alla personer har med sig 

erfarenheter, minnen och tidigare intryck som kommer ligga till grund för allt nytt 

skapande, mer om det under rubrikerna Improvisation och Kreativitet. 

4.4 Improvisation 

Improvisation inom musik innebär ett skapande i stunden, men bygger på tidigare 

kunskaper (Holmberg, 2017, s. 31). Ruud (2001, s. 100) menar att vi genom att leka med 

toner, melodier och rytmer improviserar musikaliskt samt att små barn gör detta hela tiden, 

gärna baserat på för dem kända barnvisor. Improvisation kan enligt Ruud förstås som 

berättelser. Precis som verbala berättelser innebär det ett hoppusslade av ord och meningar. 

Improvisation är alltså ett kreativt skapande utifrån erfarenhet och kunskap, som sker i 

stunden. Montessori (1917, s. 309) har liknande tankar om fritt skapande när det kommer 

till teckning: 

The sensory and manual preparation for drawing is nothing more than an alphabet; but without it the 

child is an illiterate and cannot express himself. And just as it is impossible to study the writing of 



 

19 

 

people who cannot write, so there can be no psychological study of the drawings of children who have 

been abandoned to spiritual and muscular chaos. 

Kontentan av detta blir att improvisation endast är möjligt om grundkunskaper finns, och 

därmed sker allt improviserat skapande under influens av tidigare erfarenheter, intryck och 

lärdomar. Detta gäller även andra konstarter än teckning. Sundin (1995, s. 98-99) beskriver 

hur barn improviserar utifrån kända sånger, och att reproduktion och improvisation därmed 

inte är motsättningar. Dessa olika författare förklarar alltså improvisation som en 

sammansättning av tidigare erfarenheter och egna, spontana idéer. Det musikaliska 

alfabetet ligger som grund för det musikaliska språket; rytmer, toner och klanger kan 

användas fritt för att bilda nya “ord” och “meningar”. Improvisation blir därmed något som 

sker utifrån såväl tidigare erfarenheter och kunskaper som utifrån egna idéer. Rodari (1973, 

s. 13-14) skriver om associationer och deras betydande roll inom det kreativa skapandet. 

Associationer uppstår hela tiden, en person som hör ett ord kopplar det till olika andra ord 

eller sammanhang utifrån tidigare erfarenheter och förkunskaper utan att ens behöva tänka 

på det. Dessa associationer kan sprida sig vidare i oändlighet. En koppling kan göras till 

hur en melodislinga kan skapa associationer hos en person som kan leda till att helt nya 

sånger skapas. 

  

Sammanfattat använder jag begreppet improvisation om ett skapande som sker i stunden, 

utifrån tidigare erfarenheter, kunskap och intryck. För att kunna improvisera krävs någon 

slags grundkunskap; ett teckensystem eller alfabet vilket en person kan använda sig av för 

att bilda nya meningar eller teckenföljder. Inom musik kan improvisation ske utifrån en 

befintlig sång eller utifrån några toner eller rytmer som sen kan plockas isär och pusslas 

ihop till nya rytm- eller melodislingor. 

4.5 Kreativitet 

Kreativitet är ett svårdefinierat begrepp eftersom det kan tolkas olika beroende på vilket 

sammanhang det förekommer i. Såväl konstnärer som vetenskapsmän kan vara kreativa i 

sina respektive arbeten. En person med intresse för skapande kan sägas ha en kreativ ådra, 

men kreativitet kan också handla om en problemlösningsförmåga där en tänker utanför 

boxen. Enligt Vygotskij (1995, s. 11) är kreativa handlingar “en mänsklig aktivitet som 

skapar någonting nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en 

konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till 

känna i människans inre”. Vidare hävdar Vygotskij att fantasin är grunden till, och det som 

möjliggör, allt skapande inom såväl konst som vetenskap och teknik. Allt som finns runt 

omkring oss, och som inte är en naturlig produkt utan något skapat av människan, bygger 

på den mänskliga fantasin (a.a. s. 14). En annan person som reflekterar kring betydelsen av 

begreppet kreativitet är Sundin (1982, s. 46). Han hänvisar till en debatt som fördes kring 

detta ämne i tidskriften Abrakadabra (nr 2, 4 och 5, 1981). I debatten hävdar Margaretha 

Rönnberg att barns tillsynes kreativa förmåga egentligen är ett tecken på oförmåga, att barn 

som framstår som kreativa helt enkelt inte har de tekniska kunskaper som krävs för att 

återskapa. Gunnar Berefelt svarar på detta debattinlägg med en replik där han hävdar att 

människan är av naturen begåvad och att vi har en drift att förstå och lära oss och att denna 
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drift är som störst hos barn. Sundins (1982, s. 47) tolkning av detta är att kreativitet enligt 

Berefelt är en problemlösningsförmåga. Att barns kreativa skapande fungerar som 

lösningar på problem eller uppgifter. Sundin hävdar att oförmåga skulle innebära att barnet 

har för avsikt att återskapa, men misslyckas, vilket enligt honom oftast inte är fallet. 

Sundin (1995, s. 117) menar att det inom äldre musikpsykologisk litteratur diskuteras 

huruvida barns kreativitet handlar om eget, fritt och helt oberoende skapande eller om barn 

alltid är beroende av vuxnas tidigare produkter för att utifrån dessa kunna återskapa. Det 

ena synsättet fokuserar på produkt och enligt det finns det formella krav på barns 

skapande, vilka de sällan uppnår. Enligt detta synsätt är allt det skapande som sker av barn 

produkter efter vuxnas förebilder. Enligt det andra synsättet är processen det viktiga, inte 

produkten, och barn anses kunna skapa fritt, om än utifrån tidigare intryck. 

 

En vanlig indelning är enligt Hoff (2014, s. 11) att kreativiteten har två huvudfunktioner: 

att skapa förbättring och att skapa uttryck. Hoff (a.a. s. 12) refererar till tidigare forskare, 

bl.a. Csikszentmihalyi (1996) som skapat en modell för kreativitet där det behövs tre delar 

för att kreativitet ska uppstå: en domän, ett fält och en kreativ person. En domän är ett 

vetenskapsområde eller konstform. Fältet är de experter som anses kompetenta att bedöma 

vad som är nytt och nyttigt för domänen. Den kreativa personen är den som tillför något. 

Detta sammanfattar Csikszentmihalyi så här: 

Kreativitet kommer till stånd när den kreativa personen förändrar en domän i grunden så dess sätt att 

fungera förändras på ett avgörande sätt eller när personen får en ny disciplin att avknoppas från någon 

befintlig och när denna förändring eller avknoppning erkänns av fältet. (Hoff, 2014, s. 12) 

Enligt Csikszentmihalyis modell krävs det att en domän förändras i grunden för att en 

person ska ha utfört något kreativt. Ett annat kriterium för att en produkt eller idé ska 

klassas som kreativ är enligt Hoff (2014, s. 14) att den är ny och nyttig. Att den är ny 

innebär att den inte funnits tidigare. Detta är något som Sundin (1995, s. 117) 

problematiserar utifrån en förskolepedagogisk kontext, då barn enligt honom inte kan 

uppfylla sådana formella krav på en kreativ produkt. För att komma åt barns kreativitet 

gäller det att flytta fokus från produkt till process. Med detta fokus blir det viktigare hur 

barnen löser ett problem eller improviserar med toner och rytmer, än vad själva 

slutprodukten blir. Sundin (a.a. s. 118) hänvisar till Taylor (1960) som delar upp kreativitet 

i fem olika former: expressiv, teknisk, uppfinningsrik, förnyande och uppdykande. 

Expressiv kreativitet är det som är aktuellt i förskolekontext. Denna form av kreativitet 

kräver varken skicklighet eller kvalitet utan den definieras av en fri och spontan process. 

Teknisk kreativitet kräver mer skicklighet än expressiv kreativitet. Uppfinningsrik, 

förnyande och uppdykande kreativitet ställer krav på ännu mer originalitet. Det är alltså 

viktigt att skilja mellan olika typer av kreativitet på grund av de olika förutsättningar som 

finns för ett förskolebarn respektive en professionell konstnär eller en vetenskapsman. 

 

Jag har valt att fokusera på den expressiva kreativitetens funktion att skapa uttryck, 

eftersom jag i detta arbete inte är intresserad av kreativitet enligt funktionen att förbättra 

något, utan att det ska användas för självuttryck och skapande. I enlighet med Vygotskijs 

(1995, s. 11-13) beskrivning av kreativitet vill jag även klargöra att alla som skapar något 

påverkas av tidigare intryck, erfarenheter och kunskaper och att inget skapande därför kan 
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vara helt och hållet nytt och opåverkat. Gällande förhållandet mellan produktion, 

kreativitet och skapande står dessa begrepp nära varandra och överlappar även varandra på 

vissa punkter. Till skillnad från reproduktion, som innebär ett återskapande av något som 

redan finns, betyder produktion precis som kreativitet att en skapar något nytt. I detta 

arbete är det den kreativa processen som står i fokus, även om ordet produktion kan 

förvilla och ge sken av fokus på produkt. Improvisation innebär också ett nyskapande, men 

skiljer sig från de föregående begreppen på så sätt att det innebär ett skapande i stunden. 

4.6 Spontan sång 

Spontan sång är ett musikpsykologiskt begrepp som innefattar barns spontana, kreativa och 

improviserade musicerande genom ljudanden, talsång, tonande tal, gester och andra uttryck 

som fungerar som ett förstadium till den “riktiga” sången, så som de flesta skulle definiera 

den. Skillnaden från “riktig” sång ligger i att barns spontana sång kan innefatta andra typer 

av ljudyttringar som inte alltid skulle klassas som sång (Uddén, 2001, s. 54). Detta kan 

kopplas till vad Sundin (1982, s. 51) skriver om det som kallas prelingvistisk 

kommunikation, vilket är spädbarns förspråkliga sätt att kommunicera med omvärlden 

innan de har lärt sig använda alla de symboler och tecken (ord och meningar) som krävs 

för det “riktiga” verbala språket. Kontakt och kommunikation sker ändå, och barnet kan 

ofta göra sig förstådd och förmedla känslor genom ljud, gester, mimik och kroppsspråk. 

 

Bjørkvolds (1985, s. 36) definition av spontan sång är allt det som barn sjunger utan att 

någon vuxen bjudit in till det. Sundin (1995, s. 87-88) går något djupare och beskriver 

barns spontana sångliga yttringar som det som sker under all fri aktivitet och lek. Det kan 

vara rop, ramsor, härmande ljud och andra läten som inte alltid uppfattas som sång utan 

snarare som ljud. Vidare delar Sundin in dessa spontana yttringar i tre områden. Det första 

området kallar han imiterande-beskrivande sång så som när barn låter som olika fordon, 

djur eller dylikt. Sången är i det här fallet ett meningsskapande redskap inom leken. Det 

andra området kallar Sundin för kommunikativ sång, vilket innefattar utrop och talsång 

genom frågor, påståenden eller liknande i kommunikation med andra barn samt pedagoger. 

Det kan även vara i form av ramsor, som Skvallerbytta bing bång eller liknande. Det tredje 

området är där barn nynnar på egen hand, till exempel då de sitter för sig själva och ritar. 

Detta kan innehålla en variation av kända sånger och improviserade melodier (Sundin, 

1995, s. 88-89). Jag använder mig av samma definition som Sundin, nämligen att spontan 

sång innefattar alla ljudyttringar som barn gör med hjälp av sin röst utan att någon vuxen 

har initierat. Precis som vid min definition av barns musik kan detta handla om allt från en 

enda ton till hela sånger. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Utifrån bakgrunden att musikundervisning i förskolan främst sker genom reproducerande 

aktiviteter, samt att läroplanens mål är att förskolan ska stödja barns utforskande och 

kreativitet, är mitt syfte att undersöka hur barn uttrycker musikalisk kreativitet samt hur 

deras musikskapande tillvaratas av pedagogerna. 

5.1 Frågeställningar 

 Hur använder sig förskolebarn av musik i den fria leken? 

 Hur tar sig förskolebarn an musiken i planerade aktiviteter? 

 Hur förhåller sig förskolepedagogerna till barns musikaliska skapande? 
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6. Metod 

I följande avsnitt redovisar jag den metod jag använt mig av under min studie. Jag 

presenterar hur datainsamling, urval och genomförande har gått till, vilket material jag 

använt mig av och hur jag bearbetat och analyserat det insamlade materialet. Avsnittet 

avslutas med en reflektion över min valda metod och mitt genomförande, samt en 

diskussion kring etiska hänsynstaganden i samband med observation och videoupptagning. 

6.1 Datainsamling 

Jag har genomfört en kvalitativ fallstudie och använt mig av direkt observation, 

fältanteckningar, videoupptagning samt informella samtal med pedagoger. Denna metod 

innebar att jag fick ett övergripande sammanhang, trots den knappa tiden, eftersom jag 

både kunde se verksamheten med egna ögon och fick ta del av pedagogernas tankar. Direkt 

observation innebar att jag var på plats i barngruppen och kunde uppleva autentiska 

situationer, utan att delta i eller påverka situationerna (jfr. Hammar Chiriac & Einarsson, 

2013, s. 28). Videoupptagning är ett verktyg som lämpar sig väl för observationsstudier, 

eftersom forskaren kan gå tillbaka och titta på materialet upprepade gånger och därmed 

upptäcka sådant som har missats vid tidigare tillfällen (a.a. s. 29). Det har varit en stor 

fördel att kunna analysera materialet flera gånger då jag upptäckt nya perspektiv efter 

hand. 

 

När jag inledde fältstudien hade jag ett allmänt fokus på barns musikskapande, även om 

jag till viss del naturligtvis var färgad av tidigare erfarenheter och den litteratur jag läst. 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013, s. 22) använder uttrycket låg grad av struktur för att 

beskriva sådana observationsstudier där forskaren vill hämta in så mycket information som 

möjligt inom ett område, utan att specificera vilka situationer eller kategorier som ska 

undersökas. Jag visste att jag ville undersöka hur barn tar sig an musik i förskolans olika 

aktiviteter, men jag hade inte kategoriserat dessa mer specifikt än som planerade respektive 

spontana aktiviteter. Min ambition var att fånga så mycket som möjligt, från så många 

olika situationer i verksamheten som möjligt. Eftersom jag använde mig av både 

videoupptagning och fältanteckningar kunde jag ställa upp videokameran i ett rum och 

själv befinna mig i ett annat rum. På så sätt kunde jag så att säga vara på två ställen 

samtidigt. 

6.2 Urval 

Empirin är insamlad i en förskola i en stor svensk stad under tre dagar. Eftersom det var 

viktigt för min undersökning att det faktiskt förekom någon form av musikundervisning i 

den verksamhet jag skulle besöka så kontaktade jag en förskola där jag visste att de hade 

sångsamling dagligen, och där pedagogiken var menad att främja skapande. Förskolan har 
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en Reggio Emilia-inspirerad profil som uppmuntrar skapande och att låta barnen använda 

alla sina hundra språk (jfr. Wallin et al, 1981). Jag hade kontakt med denna förskola då jag 

tidigare varit anställd där, men eftersom det var ett par år sedan så hade jag ingen 

anknytning till barnen på den avdelning jag valde att besöka. Det var viktigt för mig att jag 

inte kände barnen jag skulle observera, dels för att jag ville kunna ha blicken av en 

utomstående men också för att min roll som observatör snarare än pedagog skulle vara 

tydlig. I mitt sökande efter tidigare forskning hade jag funnit att det saknas forskning om 

de allra yngsta barnen och valde därför att kontakta en avdelning där barnen var 1-2 år 

gamla för att få med detta perspektiv i studien. På just den avdelningen kunde de dock inte 

ta emot mig, på grund av en sjukskrivning i personalen, och istället blev jag hänvisad till 

förskolans avdelning för 2-3-åringar där jag blev emottagen. 

6.3 Material, kontexter och deltagare 

För att filma använde jag en Samsung Galaxy Tab, SM-T211 samt kamerastativet Camlink 

Smartphone Tripod. Med hjälp av stativet kunde jag placera kameran på ett bord, en bänk 

eller dylikt. Jag introducerade barnen för kameran första dagen och berättade att jag skulle 

vara på deras avdelning i några dagar för att titta på och filma vad de gjorde. De fick se 

kameran och några av dem blev nyfikna och ville se på skärmen medan jag filmade. I 

allmänhet var det få barn som uppmärksammade mig eller kameran under tiden jag 

filmade. Deltagande personer i studien var sexton barn i åldern två till tre år, samt sju 

pedagoger varav tre var förskollärare och fyra var barnskötare. I rapporten benämner jag 

både barnskötare och förskollärare som pedagoger. Anledningen till detta är att jag inte 

noterade några skillnader i agerande mellan de respektive yrkeskategorierna. Det var olika 

många deltagare vid olika situationer, allt från ett till sexton barn och mellan en och fyra 

pedagoger. 

6.4 Genomförande 

Genomförandet gick till så att jag observerade verksamheten under tre dagar. Vissa 

aktiviteter valde jag att filma i sin helhet eftersom de hade anknytning till ämnet musik, till 

exempel sångsamlingar och aktiviteter där det förekom bakgrundsmusik. I övrigt försökte 

jag hålla mig närvarande vid barnens fria lek samt filma så mycket som möjligt. Jag lät 

exempelvis kameran stå i ett rum och filma en hel förmiddag för att kunna observera så 

mycket som möjligt av det som skedde i just detta rum. Ibland hann jag inte ta upp 

kameran och filma, och ibland befann jag mig i ett annat rum än där jag ställt upp kameran, 

och i dessa fall antecknade jag mina observationer. Jag var noga med att observera olika 

tidpunkter och delar av dagen; morgonsamling, projekttid, lunch, sångsamling samt de fria 

lekstunderna på både för- och eftermiddag. Detta eftersom jag ville se så mycket som 

möjligt av verksamheten. Min roll var som deltagande observatör; jag var på plats, men 

höll mig i bakgrunden för att påverka alla skeenden så lite som möjligt. Jag deltog inte 

aktivt, men gav respons då barnen tog kontakt (jfr. Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 
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30-31). När några barn var nyfikna på kameran lät jag dem titta på skärmen och när de 

frågade vad jag gjorde svarade jag att jag filmar för en skoluppgift. 

 

Utöver observationerna och videoinspelningen samlade jag även in material genom 

informella samtal med pedagoger; både före, under och efter specifika aktiviteter samt 

under dagarnas lopp. Genom dessa samtal fick jag en bild av hur de tänkte kring musikens 

roll i förskolan och vilka mål de hade med en viss aktivitet. 

6.5 Databearbetning och analysmetod 

När jag hade varit ute på förskolan i tre dagar gick jag igenom det filmade materialet samt 

de anteckningar jag hade fört under observationerna. Jag transkriberade inte allt filmat 

material utan valde ut delar som jag tyckte var intressanta att analysera utifrån mina 

forskningsfrågor. Dessa utvalda exempel skrev jag om i rapporten och jag har därefter 

utgått från dessa i min analys. Jag har vid flera tillfällen gått tillbaka och tittat på 

videoklippen upprepade gånger för att kunna upptäcka sådant som jag eventuellt missat 

tidigare. Under analysen av materialet utgick jag från mina forskningsfrågor och de 

begrepp jag redogjort för i teoriavsnittet, samt kopplade till tidigare forskning. 

6.6 Reflektion över metoden 

Jag visste tidigt att jag ville observera verksamheten i en förskola, för att själv kunna dra 

slutsatser utifrån vad jag själv sett och hört. Denna metod gjorde att jag kunde utgå från 

vad jag själv uppfattat, istället för att jag vid intervjuer eller enkät hade fått in svar från 

pedagoger utan att egentligen veta hur det såg ut i verksamheten. Hade jag använt mig av 

intervjuer eller enkät hade jag inte kunnat vara helt säker på att det som berättats för mig 

överensstämde med praktiken, men eftersom jag genomförde en observationsstudie kunde 

jag analysera verksamheten utifrån mina egna upplevelser och tolkningar (jfr. Hammar 

Chiriac och Einarsson, 2013, s. 27). 

 

Jag upplevde att barnen ibland var väldigt medvetna om att jag var i rummet. Då valde jag 

att lämna rummet men låta kameran stå kvar och spela in. I efterhand kunde jag genom 

analys av videoklippen uppleva att barnen tycktes agera något friare när jag inte befann 

mig i rummet. På detta sätt är filmkamera ett bra verktyg för att få syn på sådant som 

kanske inte händer när det är en observatör på plats. Det tycktes som att barnen ofta 

glömde bort att kameran stod uppställd och då inte kände sig betraktade på samma vis som 

när jag var i samma rum. Det var svårt att säga om det var för att jag var en ny och okänd 

person som barnen reagerade på min närvaro, eller om de hade reagerat likadant på sina 

pedagoger. Det är också relevant att diskutera videoupptagningen ur ett etiskt perspektiv, 

eftersom barnen många gånger tycktes glömma bort att de observerades genom kameran. I 

en sådan situation får en som forskare helt enkelt luta sig mot att information har gått ut till 

samtliga medverkande och att ansvaret då ligger hos dem. I detta fall är dock de 
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medverkande mellan två och tre år och det kan diskuteras hur pass väl de förstår 

premisserna för studien. Mer om detta under Etiska hänsynstaganden. 

 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013, s. 32) tar upp hur den som genomför en 

observationsstudie alltid riskerar att vara en felkälla då alla bär med sig egna erfarenheter, 

kunskaper och uppfattningar som avgör hur en uppfattar en viss situation. Eftersom jag 

redan innan jag genomförde studien hade kunskaper och speciella intresseområden inom 

ämnet musik i förskolan, samt både hade arbetat och gjort verksamhetsförlagd utbildning 

på olika förskolor och förkovrat mig i litteratur så hade jag naturligtvis vissa uppfattningar, 

tankar och förväntningar kring vad jag skulle kunna upptäcka under mina observationer. 

Eftersom jag var medveten om detta kunde jag dock förhålla mig till det. Genom 

användandet av videoupptagning kunde jag återgå till det filmade materialet, titta flera 

gånger och göra en djupare och förhoppningsvis mer rättvisande analys än om jag endast 

hade utgått från den förstahandsobservation jag gjorde på plats. 

 

På grund av arbetets ringa omfattning kan inga generella slutsatser dras. Mitt mål var att 

jämföra min empiri med tidigare forskning och analysera och dra slutsatser utifrån detta 

och därmed uppnå högre generaliserbarhet. 

6.7 Etiska hänsynstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra olika forskningsetiska huvudkrav. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informations- och samtyckeskraven innebär att alla berörda personer ska få information 

om studien de deltar i samt ge sitt samtycke innan studien genomförs. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om deltagarna ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter, 

material och resultat ska användas endast till den specifika forskningen. Alla dessa krav 

har jag tagit hänsyn till under utformandet och genomförandet av min studie enligt 

beskrivning nedan. 

 

Innan jag utförde min studie skickade jag ut ett informationsbrev och en 

medgivandeblankett till alla vårdnadshavare på avdelningen. Jag fick hjälp av pedagogerna 

på avdelningen att se till att alla läste informationen och skrev under. På 

medgivandeblanketten fanns en rad där barnen fick skriva under om möjligt, men eftersom 

alla barn var så pass små var det ingen som gjorde det, utan vårdnadshavarna fick skriva 

under och ge medgivande å sina barns vägnar. Det fanns även ett stycke där det framgick 

att vårdnadshavarna skulle förklara vad studien innebar för sina barn och fråga om de ville 

delta. Det här garanterade givetvis inte att alla vårdnadshavare verkligen förklarade för 

sina barn eller om barnen förstod innebörden av det, så när jag kom till avdelningen 

presenterade jag mig för alla barn och pedagoger under en samling och berättade varför jag 

var där och att jag skulle filma dem. Jag frågade om jag fick filma dem och alla svarade ja. 

Jag sa även att om någon ångrade sig kunde de berätta det för mig senare så skulle jag låta 
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bli att filma dem. Det är alltid svårt när det kommer till samtycke och medgivande när det 

gäller så unga barn, men jag kan bara utgå från att barnen förstod vad jag gjorde och vad 

de sa ja till. Vid ett par tillfällen upplevde jag att ett eller flera barn inte ville bli filmade. 

Detta yttrade sig genom att barnet gick undan och ställde sig bakom kameran eller gick till 

en annan del av rummet. Jag var uppmärksam på sådana situationer och när jag märkte att 

någon drog sig undan vinklade jag kameran så att det barnet inte skulle behöva bli filmat. 
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av min studie utifrån de olika kategorier av 

musikrelaterade situationer som jag har observerat: sångsamling, bakgrundsmusik, spontan 

sång samt musik och rörelse. Utöver att presentera resultaten analyserar jag empirin utifrån 

mina forskningsfrågor: 

 

 Hur använder sig förskolebarn av musik i den fria leken? 

 Hur tar sig förskolebarn an musiken i planerade aktiviteter? 

 Hur förhåller sig förskolepedagogerna till barns musikaliska skapande? 

 

Mitt fokus under observationerna var barnen och deras agerande, men i och med att allt 

lärande sker i en kontext där såväl miljö som andra människor i omgivningen spelar in har 

jag behövt lägga visst fokus på pedagogerna och hur de förhöll sig till barnens skapande 

samt hur detta kan ha påverkat barnen. 

7.1 Sångsamling 

Sångsamling hölls i regel varje dag precis innan lunch på den avdelning jag besökte. Alla 

barnen och tre pedagoger satt i en ring på golvet. Samlingen inleddes med en 

introduktionssång som barnen kunde väl. Därefter skickade en av pedagogerna runt en 

påse med föremål i där varje föremål symboliserade en sång; en spindel symboliserade 

Imse vimse spindel, en snigel Lilla snigel och så vidare. Barnen turades om att plocka upp 

ett föremål ur påsen och sedan sjöng alla den sången. I princip alla sånger hade tillhörande 

rörelser och de flesta sjöngs sittande men några hade rörelser som krävde att alla stod upp 

och sjöng. Pedagogernas roll var att skicka påsen till ett barn i taget och att starta och leda 

sångerna och rörelserna. Pedagogerna var i regel tydliga i sin sång och sina rörelser och 

vände sig till barnen för att fånga deras uppmärksamhet. Sångsamlingen avslutades när en 

fjärde pedagog kom in i rummet och berättade att lunchen var framdukad. Som avslutning 

sjöng alla en avslutningssång innan de gick och satte sig vid sina matbord för att äta. De 

dagar som alla barnen var på förskolan var det många som inte hann plocka upp ett föremål 

ur påsen och “välja” sång, vilket flera barn reagerade på och tyckte var orättvist. En av 

dagarna var avdelningens ordinarie pedagoger på ett möte och några pedagoger från andra 

avdelningar höll i samlingen. Då utfördes samlingen något annorlunda; istället för att 

plocka upp föremål ur påsen valde en av pedagogerna sånger, som synes utifrån vad hen 

tänkte skulle fånga barnens uppmärksamhet. Pedagogen använde rösten och rörelser för att 

få barnen som ännu inte satt sig i ringen att lockas dit och samlas. Sångerna hen valde hade 

stora rörelser och barnen fick stå upp och sjunga och röra på sig. När barnen visade stort 

intresse för en specifik sång kunde den sjungas om flera gånger. Efter en stund frågade 

pedagogen några barn om de ville välja sånger, vilket några av dem gjorde medan andra 

verkade ha svårt att komma på sånger, eller helt enkelt inte ville välja. 
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Det var påtagligt att många barn hade svårigheter med att sitta stilla under en hel samling, 

men också att många uppskattade stunden; de var uppmärksamma på vilka föremål deras 

kompisar plockade upp ur påsen, associerade direkt till rätt sång, sjöng glatt med och 

gjorde de tillhörande rörelserna. Några barn gjorde försök till spontant, improviserat 

musicerande, genom att nynna på egna melodier eller börja hoppa eller göra andra rörelser, 

men hindrades ofta av pedagogerna, vilket gjorde det tydligt att fokus under sångsamlingen 

var reproduktion och produkt snarare än skapande och process. Under den sångsamling då 

en pedagog valde sångerna var det färre barn som tappade intresse, och de som tappade 

intresse kunde fångas upp igen genom att pedagogen som höll i samlingen valde 

engagerande sånger som barnen lockades av. Detta i kontrast mot när barnen fick plocka 

upp föremål ur sångpåsen, vilket tog mycket mer tid och blev mer utdraget vilket fick 

många barn att tröttna. Denna samling upplevde jag som mer kommunikativ då pedagogen 

fångade upp barnens intressen samt tog in element av berättande mellan sångerna. Ett 

exempel på detta var när hen presenterade en sång om en elefant genom att berätta om en 

elefant hen hade träffat. De sånger som fångade uppmärksamheten hos flest barn var de där 

barnen fick ställa sig upp och göra rörelser med hela kroppen. En del barn lämnade 

samlingen och började leka med annat, vilket pedagogerna hanterade på olika sätt i olika 

situationer. Ibland tvingade de tillbaka barnen till samlingen och ibland lät de barnen vara. 

De som lämnade samlingen uppfattades som ointresserade av musik medan de som 

engagerade sig mest betraktades som musikintresserade. “Hon gillar verkligen musik” sa 

en pedagog om ett barn, och syftade på ett barn som var en av de mest delaktiga i 

samlingarna. Kopplat till Sundins (1995, s. 88) analys kring barns musikintresse och 

Youngs (2006, s. 272) beskrivning av hur vuxna ofta inte ser barns musikskapande, kan det 

dock vara väsentligt att skilja mellan intresse för musik och intresse för samling. Ett barn 

valde att lämna samlingen en av dagarna och en pedagog försökte om och om igen att 

locka tillbaka henne men hen vägrade. När pedagogen väl lät henne vara ifred i ett annat 

hörn av rummet kunde jag höra henne tralla på en egen sång. När jag senare observerade 

barnen i fria leksituationer märkte jag att flera av de barn som inte ville delta i samlingarna 

uttryckte musikalitet genom spontan sång och annat improviserat ljudskapande, vilket jag 

tolkar som att musikintresse inte alltid visar sig under en sångsamling. När jag berättade 

för pedagogerna hur många olika musikaliska uttryck jag hade funnit hos barnen reagerade 

de med förvåning, troligtvis för att de inte hade sett eller reflekterat över att det skapas 

musik utanför de styrda situationerna i deras verksamhet. 

 

Sångsamling tycktes vara mer av en rutinsituation än en planerad aktivitet. Pedagogerna 

tycktes inte ha någon särskild didaktisk plan för den specifika samlingen, utan den utfördes 

på i princip samma sätt varje dag, med viss variation beroende på vilken pedagog som höll 

i den. Det ska dock poängteras att det kan vara ett didaktiskt val att utföra sångsamlingen 

på samma sätt varje dag och därmed få in en rutin och skapa trygghet i barngruppen. 

Sångsamlingen som situation var främst reproducerande. Det fanns en viss typ av 

variationsmöjligheter, till exempel kunde Imse vimse spindel sjungas på tre olika sätt, med 

olika rörelser, tonhöjd och röststyrka. Det fanns dock inte utrymme för barnen att hitta på 

egna variationer, utan dessa var förbestämda. En del barn gjorde försök till mer kreativa 

handlingar, som att dansa eller nynna på en egen melodi, men dessa försök stoppades av 
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pedagogerna då samlingens funktion var att alla skulle sjunga samma sånger med samma 

uttryck. 

7.2 Bakgrundsmusik 

Att ha musik i bakgrunden av en aktivitet förklarade en pedagog som ett sätt att “skapa en 

stämning”. Ett exempel var när barnen skulle undersöka ljus genom att använda ficklampor 

och tyger av olika material, färg, storlek, tjocklek och transparens i ett nedsläckt rum. 

Pedagogen satte på bakgrundsmusik för att locka barnen till att röra sig mer med 

ficklamporna och tygerna, vilket enligt hen hade fungerat vid ett tidigare tillfälle. När 

barnen kom in i rummet var det tyst och de började lysa med ficklamporna. Efter någon 

minut startade pedagogen bakgrundsmusiken och genast började ett av barnen röra sig till 

musiken. Hen dansade en liten stund men tröttnade sedan. Resten av aktiviteten tycktes 

barnen inte uppmärksamma musiken utan var mest intresserade av ficklamporna. Flera av 

barnen verkade associera mörkret med spöken och de började ropa “bu!” och göra olika 

spöklika ljud. Många av de ljud som barnen skapade i denna aktivitet var av pipig och 

skrikig karaktär, oberoende av vilken slags musik som spelades i bakgrunden. Aktiviteten 

blev inte bara ett utforskande av mörker och ljus utan även ett ljudligt experimenterande då 

barnen använde sina röster medan de tog sig an uppgiften. 

 

Musik fanns även i bakgrunden många andra stunder under dagarna. Det spelades lugn 

musik i vilorummet medan barnen sov middag, och på eftermiddagen vissa dagar spelades 

barnmusik inne i ett av lekrummen på avdelningen. Jag upplevde att olika typer av 

bakgrundsmusik lockade till olika aktiviteter. Under en av eftermiddagarna var det en 

pedagog som satte igång poppig barnmusik vilket fick barnen att dansa, hoppa och leka 

vilda lekar. Detta var under samma tidpunkt som de sovande barnen började vakna upp och 

komma ut från vilorummet ut till lekrummet, vilket blev en stor krock då dessa barn var 

nyvakna och inte alls i dansstämning. 

 

Bakgrundsmusik tycktes öppna upp för eget skapande på så sätt att många barn började 

dansa till musiken, vilket är en typ av improvisation. Dans var en aktivitet som flera barn 

ägnade sig åt tillsammans. Vid ett tillfälle var det två barn som dansade med varandra, och 

efter en stund liknade det nästan brottning eller någon annan kampsport. Då sa en pedagog 

åt dem att de inte fick dansa tillsammans för att det blev för vilt varpå de båda barnen 

slutade dansa helt. Detta exempel visar på en situation där barns kreativitet i stunden 

hindrades av en pedagog på grund av att det låg utanför ramarna för vad pedagogen 

klassade som en tillåten aktivitet. Detta kan kopplas till Youngs (2006, s. 272) forskning 

och hur barn ofta “tystas” in i en kultur där foglighet anses viktigare än kreativitet. 

7.3 Spontan sång 

Vid flera tillfällen märkte jag att barnen gick omkring och sjöng, nynnade och gav ifrån sig 

olika slags ljud. En del barn sjöng på kända sånger medan andra tycktes skapa egna 
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melodier. Många gånger var det ett barn som började sjunga på en sång, vilket fick någon 

annan att inspireras och börja sjunga eller nynna med, eller skapa något eget utifrån det hen 

hade hört. Detta kan kopplas till Rodaris (1973, s. 13-14) tankar om associationer och 

skapande. Det är sällan barn skapar något helt nytt utan att först ha fått något slags stimuli 

eller intryck. En del barn sjöng om det de lekte; kända sånger som Tingelingetåget medan 

de lekte med ett tåg, eller egenkomponerade melodier med texter kopplade till leken. Detta 

är ett exempel på hur barn använder sång som ett medierande verktyg för att ta sig an och 

förstå världen. Under lunchen kunde barnen börja sjunga om maten. Ett exempel var när 

lunchen precis hade dukats fram och alla höll på att sätta sig vid matborden: ett barn 

hoppade fram genom rummet samtidigt som hen skanderade: “macka macka maaack”. Hen 

satte sig sedan vid bordet och fortsatte lite tystare och med mer utdragna vokaler: 

“maaaaacka maaaaacka”. Detta tystades snabbt av en pedagog med förklaringen att alla 

kommer få en smörgås om en stund. Ännu vanligare var att barnen spelade med sina 

bestick på bordet eller på tallrikarna. Vid just lunchen var det vanligt att pedagogerna ville 

att det skulle vara tyst och lugnt och tystade därför barnens spontana sång, vilket stämmer 

överens med det resonemang som Young (2006, s. 272) för kring hur den västerländska 

kulturen värderar foglighet högre än självuttryck. Det är dock även viktigt att reflektera 

över att många barn behöver lugn och ro vid matbordet och att pedagogernas val att skapa 

en tyst stund kring lunchen kan vara välgenomtänkt och viktigt. 

 

Utöver den mer regelrätta sången gav många barn ifrån sig andra ljud, till exempel 

brummade som bilar, klappade händerna, spelade på läpparna, tjoade och testade sina 

röster på olika sätt. Många använde även olika föremål för att skapa ljud; bankade på 

möbler, rasslade med olika leksaker i lådor eller burkar, rullade ihop papper till trattar och 

använde som megafoner och så vidare. Jag märkte även hur vissa aktiviteter eller rörelser 

bjöd in till olika typer av ljudanden. Att “hoppsa” fram tycktes till exempel locka fram ett 

trallande. Dessa typer av aktiviteter känns igen från Youngs (2006, s. 274-275) forskning 

och kan kopplas till Vygotskijs medierings- och approprieringsbegrepp (Säljö, 2014, s. 

298-301) då ljuden som barnen använder blir medierande verktyg i det att de hjälper 

barnen att ta sig an (approprierar) olika aktiviteter, samt miljön och materialen omkring 

sig. 

7.4 Musik och rörelse 

En av dagarna var några barn inne i Rörelserummet; ett stort rum med mer yta att röra sig 

på än övriga rum, där det ofta spelas musik, byggs hinderbanor och hålls andra 

rörelseaktiviteter. Vid detta tillfälle spelades det musik från Youtube ur en högtalare och 

det stod trummor framme på golvet. På golvet och i ett par skåp längs ena väggen fanns det 

även fler instrument samt andra leksaker: olika föremål som kan användas för att bygga 

hinderbanor och leka andra rörelselekar med, olika tygstycken, sjalar och filtar, dockor och 

utklädningskläder. När barnen kom in i rummet var musiken inte igångsatt än. Flera av 

barnen såg trummorna direkt, sprang fram till dem och började spela. Några barn la 

trummorna ner, la sig på dem och rullade fram och tillbaka med hjälp av dem. Några andra 
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barn lockades mer av andra leksaker i rummet och började leka. Många gav ifrån sig 

mycket ljud, mer än tidigare under dagen, och hoppade och dansade fram genom rummet. 

Detta fick mig att reflektera över om detta stora rum var extra inbjudande till att använda 

rösten och kroppen, eller om de brukade vara där och hade erfarenheter av att få röra på sig 

och vara mer högljudda i just detta rum. Pedagogerna började med att samla barnen och 

dela ut frukt och redan då satt barnen och sjöng och trummade. Efter en stund startades 

musiken och några barn fångades upp av detta direkt och började dansa medan andra barn 

lekte med annat. Det är svårt att analysera huruvida bakgrundsmusiken kan ha påverkat de 

barn som inte tydligt visade intresse för den utan istället lekte med annat. Många använde 

mycket rörelse i sin lek och utnyttjade hela det stora rummet, vilket kan tolkas som att 

musiken bjöd in till rörelse men även kan kopplas till rummets storlek och den mer öppna 

ytan än i de flesta andra lekrum på förskolan. 

 

Musiken som spelades var barnmusik med rörelser som barnen kände till och antagligen 

hade sjungit och/eller lyssnat på flera gånger tidigare, både på förskolan och i vissa fall 

även hemma. Många barn gjorde rörelser till musiken de hörde. Efter en stund satte en 

pedagog igång en projektor så att barnen kunde se en stor bild av Youtubeklippen. Detta 

fick ännu fler barn att haka på och börja dansa, sjunga och göra rörelserna till sångerna. De 

barn som hade lekt med annat när det endast var ljud i bakgrunden fångades snabbt upp när 

de fick se videon. En del barn var mer benägna att härma rörelser som de såg på 

Youtubevideon medan andra barn visade mer intresse för att dansa fritt. De barn som var 

mest intresserade av att härma videon hade även varit aktiva under sångsamlingarna, vilket 

tyder på att förebildande och reproduktion är något som tilltalar dessa barn. För ett par av 

barnen behövdes bara introt till en sång för att de skulle veta exakt vilken det var och börja 

göra rörelserna innan de ens hörde texten. Flera barn spelade även på trummorna till 

musiken. 

 

Musiken i denna aktivitet bestod till största del av inspelad barnmusik som barnen fick 

lyssna på. Flera barn uttryckte sig själva genom att sjunga, dansa och spela på trummor. 

Det skedde en del improvisation och det mesta av det fria skapandet hade formen av 

trumspel och dans. Detta skedde till stor del innan den inspelade musiken startades igång. 

När musiken började spelas ur högtalarna vände de flesta barn sin uppmärksamhet mot den 

och ägnade sig främst åt att lyssna och i vissa fall dansa till den. Några fortsatte spela och 

ytterligare några lekte med andra saker och visade inget större intresse för musiken, även 

om det är svårt att analysera exakt hur musiken kan ha påverkat deras lek. I den fria leken 

som uppstod mellan vissa barn skedde den musikaliska kommunikation som jag beskrivit 

under rubriken Spontan sång i detta kapitel. Trummorna användes som medierande 

verktyg (Säljö, 2014, s. 298) vilka barnen använde sig av för att ta sig an både rummet och 

musiken. 
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7.5 Sammanfattning av resultat och analys 

 

Barnen visade i allmänhet stort intresse för musik, men de visade det på olika sätt. En del 

barn uppskattade sångsamlingen och andra tillfällen när de fick sjunga sånger och göra 

rörelser som de kände väl till. Andra barn uttryckte sig mer spontant genom olika former 

av improviserat ljudskapande. De vanligaste formerna av skapande var under mina 

observationer dans och spontan sång. Många barn dansade så fort de hörde musik, 

framförallt poppig musik. Spontan sång observerade jag oftast under den fria leken. Den 

kunde även ske vid samling eller lunch, men blev då oftast tystad av pedagogerna. 

Skapandet kan delas upp i inåtvänt och kommunikativt/samspelande. Inåtvänt skapande 

var exempelvis när ett barn nynnade för sig själv i leken. Kommunikativt skapande visade 

sig genom att två eller flera barn dansade tillsammans eller att någons spontana sång 

inspirerade någon annan att börja sjunga, nynna, spela eller dansa. Jag noterade att det 

fanns ett stort behov hos barnen att få använda sina röster och att låta mycket. Spontana 

utrop gjordes ofta med stark röst och flera gånger. Fick de ingen respons första gången 

upprepade de gärna utropen tills de fick respons, antingen av andra barn eller av 

pedagoger. I dessa fall var det tydligt att ljudskapandet var kommunikativt och att barnen 

lät för att få kontakt och kommunicera något till någon. Jag observerade även att flera barn 

vid olika tillfällen nynnade tyst för sig själva. Detta tycktes i många fall vara omedvetet, 

som att de inte ens tänkte på att de sjöng utan att det var något som hände automatiskt. 

Även under sångsamlingar uttryckte flera barn ett kommunikativt skapande, bland annat 

genom att börja dansa, hoppa eller sjunga på sitt eget sätt. Pedagogerna var positiva till 

barnens musicerande och uppmuntrade till sång och dans, men endast vid utvalda tillfällen. 

Under sångsamlingarna tystades ofta de barn som gjorde försök till skapande utanför 

ramarna, eftersom meningen med sångsamlingarna var reproduktion, att alla skulle sjunga 

samma sång och göra samma rörelser. Även under tillfällen som lunchen eller andra 

stunder då pedagogerna ville ha ett lugn tystades de barn som sjöng, spelade eller gjorde 

andra ljud. En ytterligare notering av pedagogernas förhållande till barnens skapande var 

att pedagogerna ofta inte lade märke till det fria skapandet och hade uppfattningen att vissa 

barn var ointresserade av musik eftersom dessa inte visade intresse för sångerna under 

sångsamlingen. I själva verket uttryckte i princip alla barn ett musikintresse, dock hade alla 

barn olika sätt att uttrycka detta. 

  



 

34 

 

8. Diskussion 

8.1 Ett ständigt skapande 

När det talas om musikverksamhet i förskolan verkar de flestas tankar gå till 

sångsamlingar. Detta är både enligt tidigare forskning och utifrån denna studie den 

musikaktivitet som flest förskolepedagoger ägnar sig åt när de vill arbeta med musik. De 

sångsamlingar jag observerade såg olika ut beroende på vilken pedagog som höll i den, 

vilket kan bero både på intresse, musikaliska kunskaper och tidigare erfarenheter. De 

tycktes dock i regel vara rutinsituationer som skedde i princip dagligen och utformades 

delvis utifrån pedagogernas tankar och pedagogiska idéer, och delvis utifrån barnens 

önskemål och intressen. Sångsamlingarna i denna studie var mer reproducerande än 

skapande, men enligt Holmberg (2017, s. 31) går det att utforma sångsamlingarna 

annorlunda för att ge mer utrymme för kreativitet och improvisation. Detta genom att ge 

barnen möjlighet att välja tempo, hitta på nya texter, rörelser eller på annat sätt variera de 

redan kända sångerna. 

 

I linje med vad både Bjørkvold (1985), Sundin (1995) och Young (2006) har redovisat i 

sina respektive studier, upptäckte jag under min studie att barn musicerar i många andra 

situationer än i planerade undervisningssituationer, och på många andra sätt än genom att 

sjunga barnvisor. Deras skapande kan ske när som helst under dagen och vara i form av 

spontan sång, ljudeffekter, återskapande av kända sånger, spelande på föremål eller 

dansande till bakgrundsmusik. I samtal med pedagoger märkte jag dock att detta ofta går 

obemärkt förbi de vuxna. Ett exempel på detta var när jag hade genomfört hela min 

observationsstudie och en av pedagogerna på plats frågade om jag hade fått in något 

material. Min reaktion var att jag hade fått in en stor mängd material, men detta var sådant 

som pedagogerna inte hade lagt märke till eftersom det skedde utanför deras radar när 

barnen lekte fritt eller under matsituationer. I tidigare forskning visar bland andra Sundin 

(1995) och Young (2006) på liknande exempel från sina respektive studier om 

förskolebarn. Pedagogerna kan ha ett stort musikintresse och en vilja att skapa en miljö och 

en verksamhet som stimulerar kreativitet, men om de inte ser vad barnen skapar på egen 

hand är det omöjligt att plocka upp och använda sig av detta. Många pedagoger, både i min 

studie och i tidigare forskning, tycks också skilja mellan barn som är 

musikaliska/musikintresserade och barn som inte är det, utifrån vilka som är aktiva 

deltagare i sångsamlingen eller när de har en dansaktivitet eller liknande. Dock visar både 

min studie och tidigare forskning av Sundin (1995) och Young (2006) att barn som inte 

alltid deltar aktivt i dessa planerade och sociala situationer kan visa sin musikalitet och sitt 

musikintresse på andra sätt. Det kan vara genom spontan sång och ljudskapande i den fria 

leken, eller genom att använda musik som medierande verktyg. Jag tror att om 

förskolepedagoger lade märke till alla sätt som barn använder sina röster och sin 

musikalitet på skulle de få både inspiration och kunskap om hur de kan utveckla 

musikundervisningen ännu mer. 
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Min utgångspunkt när jag inledde den här studien var att musik är en viktig del i 

förskoleverksamheten och att framförallt sångsamling är användbar som rutinsituation för 

att just samla barnen och skapa en tydlig övergång mellan exempelvis förmiddagens 

aktiviteter och lunchen. Sångsamlingen kan även ha ett viktigt rekreerande syfte i det att 

många barn tycker om och mår bra av att sjunga. Vad jag ville undersöka genom min 

studie var huruvida de musikaktiviteter som förekommer i förskolan stimulerar kreativitet 

och skapande. Min studie, såväl som tidigare forskning (Sundin, 1982; Holmberg, 2012; 

Söderman, 2012), visar att sångsamlingar oftast innebär att barnen tillsammans sjunger för 

dem kända sånger under ledning av vuxna. Det finns alltså ett tydligt fokus på 

reproduktion och produkt, men saknas fokus på skapande och process. Något jag vill 

uppmärksamma är dock att sångsamlingar kan göras till en mer kreativ aktivitet om barnen 

ges chansen att själva förändra sångerna genom olika musikaliska val. Kreativitet och 

reproduktion är alltså inte två motpoler utan skapande kan ske på en skala mellan dessa 

poler, där improvisation vävs in i befintliga sånger. Dessutom bygger kreativitet och 

improvisation på tidigare erfarenheter och kunskaper, varför det inte går att dela upp 

aktiviteter i antingen kreativa eller reproducerande. Dock krävs det att förskolepedagoger 

reflekterar didaktiskt kring hur sångsamlingarna ska utformas och varför, samt ger plats för 

barns kreativitet. Jag noterade att några barn tog egna spontana initiativ under samlingarna, 

bland annat genom att börja nynna på egna melodier eller resa sig upp och börja hoppa, 

dansa eller göra andra rörelser. Dessa initiativ hindrades dock ofta av pedagogerna, 

eftersom fokus under sångsamlingarna låg på att alla skulle sjunga samma sånger och göra 

samma rörelser. Detta känns igen från tidigare forskning som visar att människan har en 

inneboende musikalitet och en vilja att uttrycka sig (Read, 1956; Bjørkvold, 1985; Sundin, 

1982) men att rådande prioriteringar inom skolan och förskolan hämmar det kreativa 

skapandet, till förmån för logiskt tänkande och foglighet (Read, 1956; Sundin, 1982; 

Young, 2006; Pramling Samuelsson et al., 2014). 

8.2 Kommunikativt eller inåtvänt musicerande 

När Read (1956, s. 178) diskuterar varför barn har en drift att uttrycka sig genom teckning 

frågar han sig varför det inte räcker att ha denna process inom sig. Hans svar på denna 

frågeställning är att barn söker kommunicera, göra sig hörda och sedda och förmedla 

något. I flera fall upplevde jag att barnen använde sig av sång och musik som något 

kommunikativt, ett sätt att skapa och upprätthålla kontakt med andra barn eller med vuxna 

- framförallt med andra barn. Jag upptäckte dock att en stor del att barnens musikaliska 

uttryck ägde rum när de var ensamma, genom mediering och appropriering. Jag kunde se 

detta då jag lät filmkameran spela in medan jag inte befann mig i rummet. Flera gånger 

kunde ett barn nynna eller sjunga som för sig själv, men när någon annan kom in i rummet 

tystnade barnet. Här verkar det inte ske någon form av kommunikation med andra 

personer, möjligtvis sker kommunikationen inom barnet själv men en förklaring kan också 

vara att musik är något som händer inom oss, ibland helt omedvetet. Det vore då troligt att 

en person kan börja nynna utan att reflektera över att det händer, men när någon bryter 

personens koncentration kommer hen på sig och tystnar. Denna reflektion gör även Sundin 
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(1995, s. 88) då han i en av sina studier upplevde att ett barn musicerade mycket på egen 

hand, men inte ville delta i musiksituationer i grupp. Enligt läroplanen är det pedagogernas 

uppgift att fånga upp och använda sig utav barnens skapande, men nu väcks frågan om det 

i vissa fall är mer värt att låta barn hålla på med sitt eget, inåtvända musicerande utan att 

störa dem. Nackdelen med detta skulle vara att barnet kanske inte får utveckla den 

musikaliska kommunikationen, men fördelen skulle vara att hen i alla fall fortsätter 

upptäcka sitt personliga musicerande på det vis som Montessori (1917, s. 307-309) 

förespråkar.  

8.3 Fri lek och fritt uttryck 

Utifrån ovan nämnda observation är det relevant att diskutera hur fri den “fria lek” jag 

observerat egentligen är. Enligt flera lekteorier som Read (1956, s. 122) beskriver är det 

fria i själva verket aldrig helt fritt utan det finns alltid ett slags tvång. Detta är en viktig 

reflektion i kontexten av en observationsstudie då forskarens närvaro aldrig helt kan räknas 

bort. För att genomföra en mer givande och rättvisande studie skulle forskaren till exempel 

behöva vara med i barngruppen under en mycket längre tid än mina tre dagar, vilket skulle 

få barnen att vänja sig och kanske inte bry sig lika mycket om forskarens närvaro. Det är 

även viktigt att reflektera över hur mycket frihet fri lek ger även när det inte gäller 

forskning. Jag noterade vid flera tillfällen att barn tystnade när pedagoger eller andra barn 

kom in i rummet. Detta kan ha olika orsaker; om barnen ägnar sig åt inåtvänt musicerande 

kanske de inte vill bli betraktade utan är upptagna av en inre kommunikation, men det kan 

också bero på att de är vana att vuxna tystar dem för att de är för högljudda och därför 

tystnar redan innan de blir tillsagda. Att ge förskolebarn chansen att uttrycka sig genom 

musik är en demokratisk fråga; som Holmberg (2014, s. 9) så vackert uttrycker det handlar 

det bokstavligen om rösträtt - rätten att använda sin röst för att uttrycka känslor, tankar och 

upplevelser. Detta kan även kopplas till Rodari (1973) som poängterar att en person som 

inte får uttrycka sig genom sitt eget språk blir slav under maktens språk. Det kan låta hårt 

att jämföra med slaveri, men poängen är att en person som ständigt tystas och hindras från 

att uttrycka sig till slut inte har något eget språk utan helt anpassar sig till maktens språk. 

8.4 Musikskapandets ständiga aktualitet i förskolan 

Det är intressant att musikens och skapandets plats i förskolan tycks vara ett ständigt 

aktuellt ämne. Redan 1953 skrev Read om hur konsten började försvinna allt mer i skolan. 

Detta följdes av bland andra Sundin (1982, 1995, 2007), och än idag visar bland andra 

Young (2006), Söderman (2012), Pramling Samuelsson et al. (2014) att musik får stå 

tillbaka då andra ämnen anses viktigare för barn att lära sig. Både Sundin (1982), Young 

(2006) och Holmberg (2012) visar även att den musikundervisning som sker i förskolan 

främst är av reproducerande karaktär och att barns spontana skapande sällan 

uppmärksammas av pedagogerna. Samtidigt som detta ämne har diskuterats under flera 

årtionden har det varit svårt att hitta empiriska studier om barns skapande. I dagens 

forskningsläge ligger fokus på hur musik kan användas som medel för annat lärande, 
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exempelvis hur musik kan vara till hjälp för språkinlärning (Salmons, 2010; Dahlbäck, 

2011; Ehrlin, 2012). Det var svårt att hitta forskning där musiken är målet. Ännu svårare 

var det att hitta forskning kring skapande och kreativitet. Jag anser att det behövs mer 

forskning på detta område. Sådan forskning skulle med fördel kunna ha samma karaktär 

som den här studien, då jag under den korta tiden jag hade till mitt förfogande lyckades 

observera en hel del musikaliskt skapande i barnens lek. Det skulle dock krävas mer tid 

och flera barngrupper för att få en större och mer rättvisande bild av hur barn skapar musik 

och hur detta tillvaratas av pedagogerna och används i undervisningen. 
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9. Konklusion 

Utifrån denna studie har jag dragit tre slutsatser. Den första är att barn är kreativa varelser 

som använder sig av musik för att kommunicera och ta sig an omvärlden. Den andra är att 

pedagoger, även de som har ett musikintresse och vill främja skapande, inte lägger märke 

till allt det skapande som sker i barnens lek eller i andra situationer som inte är planerade 

musikaktiviteter. Den tredje slutsatsen är att musik, istället för att vara ett mål i sig, ofta 

används som ett medel för annat lärande, till exempel språkutveckling, eller för att lägga 

till en extra dimension och skapa en speciell stämning under en aktivitet. En stor del av den 

befintliga forskningen är vuxencentrerad på så sätt att forskarna har observerat vad 

pedagogerna gör, snarare än vad barnen gör. Samtidigt tar forskningen i många fall upp hur 

musik kan användas som medel för exempelvis språkutveckling. Jag ser därför ett stort 

behov av vidare forskning inom detta område och hoppas att den här studien kan öppna för 

ett större intresse för förskolebarns musik- och ljudskapande. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 
Till vårdnadshavare för barn på förskolan XX 
 

Information om en studie av musik och skapande i förskolan 

Jag är förskollärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
 

Studien syftar till att undersöka hur musikverksamheten ser ut i förskolan. Deltagandet i 

studien innebär att jag kommer att följa era barn under några dagar i förskolan. Jag 

kommer att samla in data genom att filma, observera och dokumentera barnen under 

planerade och spontana aktiviteter samt i deras fria lek under dessa dagar utan att 

medverka på något sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Jag kommer 

använda en digital lärplatta för att filma, samt penna och papper för att kunna dokumentera 

de situationer där barnen arbetar med eller använder sig av musik. 
 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlad data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar 

in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 

Studiens handledare: Maria Wassrin 
Tel: xxx-xxxxxxx 
E-post: maria.wassrin@edu.uu.se 
 

Uppsala den 26/2 2018 
 

Klara Brandell, klara@brandell.org 
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Bilaga 2 

Till vårdnadshavare för barn på förskolan XX 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om musik och skapande i förskolan, kommer att utföras 

inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Klara Brandell som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  
 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  
 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 

att observeras och filmas i sin förskolemiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien 

innebär och jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 
 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras.  
 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  
 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: 

…………………… 
 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 

Adress: …………………………………………………………………………….. 
 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 

Adress: ……………………………………………………………………………… 
 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 

....................................................................... 

Ort och datum    
 

.......................................................................

 ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
 


