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Mitt syfte med detta arbete har varit att undersöka vilka reaktioner klassisk musik väcker 
hos förskolebarn och i vilken mån de väljer att ge uttryck för sina känslor till musiken. 
Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod. Genom intervjuer och 
observation ville jag ta reda på om känsloläget hos barnen påverkas under tiden de 
lyssnar på klassisk musik. 
Resultatet visade att klassisk musik hade relativt stor påverkan på barnens känslotillstånd 
och sinnesläge. Många barn försökte uttrycka sina upplevelser genom att visa hur de 
kände med hjälp av kroppen och rösten. Musiken associerades hos dem med bland annat 
fantasifulla berättelser och i en del fall även målade bilder. 
Min slutsats är att klassisk musik skulle kunna användas i större utsträckning i den 
pedagogiska verksamheten på förskolan. Detta är inte enbart med syfte att variera det 
musikaliska utbudet utan också för att uppmärksamma barnen på att man kan uppleva 
musiken med alla sinnen.  
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1. Inledning 
 

I förskolans uppdrag ingår utveckling av barns eget kulturskapande, och i det centrala 
styrdokumentet Läroplan för förskolan, Lpfö98 talas om vuxnas skyldighet att överföra 
kulturarv – värden, traditioner och historia – från en generation till nästa (Skolverket, 
2006).  
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 
sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och 
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 
utveckling och lärande (Skolverket 2006, s. 7).  

 
Musik är en del av kulturen och med hjälp av den kan våra emotionella och sociala 
kompetenser öka och få sig en välbehövlig stimulans redan från barnsben (Lilliestam, 
2006). I dagens samhälle, när många barn vistas på förskolan större delen av dagen, kan 
förskolan i många avseenden ses som ett fullvärdigt komplement till hemmet.  I den 
centrala läroplanen Lpfö98, kapitel ”Förskolan och hem” står det att vårdnadshavare har 
det övergripande ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan förväntas 
därmed komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.  
 
Enligt Lilliestam (2006) har klassisk musik en relativt liten skara trogna anhängare – 
enbart 5 % av befolkningen säger sig tycka om denna musikform. Man kan fundera över 
statistikens resultat – vad beror det låga procenttalet på? Vilka faktorer spelar avgörande 
roll för våra musikvanor? Kan det bero på närmare obetydlig exponering av dessa 
musikstilar under de tidiga barndomsåren, när identitetsbildningen grundläggs hos 
individen? Min undersökning kommer inte att kunna ge svar på de här frågorna. 
Examensarbetet kommer snarare att ha fokus på andra moment – hur villiga/mottagliga är 
våra förskolebarn för att ta till sig och bilda sig en uppfattning om klassisk musik. Det 
kan också vara intressant att på ett vetenskapligt sätt studera och värdera den forskning 
som finns på området, för att försöka ge svar på frågan om klassisk musik möjligen bidrar 
till förskolebarns lärande och utveckling.  
 
Det finns nog inte många föräldrar som medvetet begränsar sitt barns ordförråd, menar 
skribenten Gunilla Brodrej (Expressen, 2008), så varför begränsa deras tonförråd? De 
flesta begrepp och attityder hos barn grundläggs redan i förskoleåldern. Trots att vi vuxna 
vill våra barns väl leder de egna musikprioriteringarna ofta till att barnens musiksmak får 
ett begränsat utgångsläge. Ingen lider precis av det, men det går tydligt att se hur de flesta 
barns musiksmak och preferenser färgas av föräldrarnas och omgivningens tycke. 
 
Under de besök jag har haft på olika förskolor i anknytningen till verksamhetsförlagd 
utbildning blev jag något fundersam över det faktum att pedagogerna ofta valde enbart 
den musik som barnen sade sig gilla. Ibland kunde jag få en känsla av att vuxna visste på 
förhand vilken sorts musik som passade för stunden. Pop- och rock CD-skivor 
dominerade förskolornas utbud, men även barn- och folkvisor var populära. Detta medan 
exempelvis klassisk musik saknades helt. Det var då jag kom på tanken att barn omöjligt 
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kan efterfråga eller sakna något som de inte har direkt tillgång till. Lika sällan pratade de 
vuxna om känslor och upplevelser i förhållande till musik, oavsett vilken musikform som 
framfördes för stunden. 
 
Jag har försökt att diskutera denna upptäckt med flera pedagoger, men de bara instämde 
att så var läget eller gick in i försvarsställning, menande att de arbetade med känslor på 
många andra sätt, exempelvis genom drama, bild och rörelse. Några tyckte att barnens 
stundande intresse borde styra valet av musikutbudet, allt för att det ska bli så lustfyllt 
som möjligt.  
 
Om vi ska utgå ifrån läroplanens formuleringar rekommenderas svenska för- och 
grundskolor erbjuda barnen en bredare repertoar av kulturupplevelser, inklusive tonkonst. 
Varje arbetslag har därför möjlighet att ta ställning och välja att erbjuda sina barn 
variationsrik musik i syfte att öka deras medvetenhet om den sortens kulturyttringar, men 
också för att utveckla ungas förmåga att mottaga och förmedla upplevelser och 
erfarenheter genom olika sorts uttrycksformer.  
  
Anledningen till valet av just det här ämnet för examensarbetet beror på min egen 
uppväxt i forna Sovjetunionen där klassisk musik var ett självklart inslag i 
barnomsorgens pedagogiska uppdrag. Men baksidan fanns med i bilden som en orubblig 
del av en lång konstmusikalisk tradition – de stora klassikernas verk räknades till 
fulländad och mästerlig konst som ingen ens hade tanken att ifrågasätta. Med andra ord 
saknades balansen mellan det stora och felfria gentemot barns egen spontana 
musikutveckling. Frågor som jag därför tänker beröra är vilken betydelse klassisk musik 
har för barnen och om klassisk musik möjligen kan berika förskolebarns känsloliv samt 
deras lek- och fantasiförmåga; detta parallellt med kravet på att det fria skapandet 
kommer att ske på de ungas egna premisser. Meningen med arbetet blir således att väcka 
diskussion kring existensen av klassisk musik i förskolan. Behövs den överhuvudtaget 
under barnets uppväxt och finns det möjligen några pedagogiska skäl till användningen 
av den här genren på svenska förskolor idag? 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 



 

1.1 Syfte 
 

Avsikten med studien är att undersöka vilka reaktioner klassisk musik väcker hos 
förskolebarnen och i vilken mån de väljer att beskriva sina känslor till musiken. Genom 
observation och analys av barnens agerande vill jag ta reda på om sinnesstämningen hos 
lyssnarna förändras under tiden de lyssnar på klassisk musik. I arbetet argumenterar jag 
även för hur musiken kan förstärka det pedagogiska sammanhanget i arbetet med barn.  
 
 
1.2 Frågeställningar 
 

 Vilka känslor väcker klassisk musik hos förskolebarn under lyssnandefasen? Påverkas 
barnens sinnesstämning och i så fall hur? 

 
 På vilket sätt uttrycker barnen sina tankar och känslor om denna musik? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 



 

2. Tidigare forskning 
 
2.1 Bakgrund 
 
I sin bok om Mozarteffekten skriver Campbell (1997) att de flesta människor uppskattar 
att lyssna på musik, utan att för den skull reflektera över hur den påverkar oss på ett 
mentalt och fysiskt sätt. Ett flertal exempel från forskning och praktik gjord på uppdrag 
av regeringen ger oss en samlad bild av positiva effekter som kulturell stimulans ger barn 
och ungdomar: 
 

Det oförutsägbara, lust, äventyr och lek, är ett nödvändigt bränsle för lärandet 
och en grundläggande skyddsfaktor mot att hamna snett i tillvaron. Goda 
kulturupplevelser är väsentliga för barns och ungas utveckling och gör tillvaron 
djupare, rikare och mer meningsfull. Kulturupplevelser utvecklar barns och 
ungas förmåga att uppleva, förstå, avläsa och uttrycka känslor. […] Studier av 
barns musikaliska utveckling visar att även mycket små barn kan urskilja 
många olika musikaliska komponenter och att förskoleåldern är en tid av största 
betydelse för den senare musikaliska utvecklingen (Statens Folkhälsoinstitut, 
2005, s. 32-33).  
 

Även andra studier över de olika psykologiska och fysiologiska effekterna av musik 
bekräftar att musiken har en viss påverkan – man har bl.a. tittat på hjärtfrekvensen och 
puls, andning och muskelspänningar samt även hormonnivåer hos en människa som 
exponeras för olika sorts musik (Lilliestam, 2006). Bland annat visade studien, utförd av 
professorn och barnläkaren Hugo Lagercrantz, att spädbarnets andning var helt 
regelbunden när forskningsteamet spelade Mozart, men ändrades till ojämn när det 
utsattes för Stravinskij. Denna och liknande studier visar på så vis att: ”relaxing music 
does not put one into a sleepy state but instead produces a state of relaxed vigilance” och 
att music listening may generally lead to physiological arousal even though the emotions 
felt and recognized can be variable” (Theorell, 2001, s. 52). 
 
Andra effekter som forskarna kommit fram till är att uppiggande musik stimulerar till lek 
och skratt samt ger lusten till aktivering av kroppen, medan avslappnande musik med 
rytmen nära andningen verkar lugnande istället. ”Music’s most general response is an 
”arousing/soothing effect”, in other words a coupling between arousing and soothing 
sensations” (Theorell, 2001, s. 52). Samtidigt gäller det att fråga sig – vad är en 
uppiggande alternativt lugnande musik? Människor bildar sig en individuell uppfattning 
om musik genom sina upplevelser av den (Theorell, 2001; Lilliestam, 2006). Varje 
individ är unik, det som en uppfattar som upplivande melodi ter sig möjligen som ett trist 
och monotont stycke för en annan person, och vise versa, så vår egna subjektiva 
uppfattning spelar betydande roll för hur musiken upplevs av andra runt omkring oss 
(Uddholm, 1993). Det finns en hel del officiella påståenden och vittnesmål om musikens 
påverkan på kropp och själ, men att göra fysiska mätningar av dessa effekter är inte lätt, 
därför blir den sortens forskning svår att utvärdera.  
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2.2 Forskningsöversikt 
 
Helmut Rösing (citerad i Lilliestam, 2006) har utarbetat en praktisk modell där han kom 
fram till slutsatsen att musikalisk mening skapas i ett samspel mellan musiken, personen 
som lyssnar och situationen - den så kallade konstruktivistiska eller interaktiva 
kommunikationsmodellen. Det verkar vara så att under vissa tillfällen påverkas man i 
större utsträckning, blir så att säga mer eller mindre mottaglig, vilket ibland kan ge 
effekten av att ens egen favoritmelodi plötsligt förvandlas till en olidlig plåga. Våra 
tidigare gjorda erfarenheter, minnen, yttre faktorer, men även omgivningens värderingar 
och traditioner påverkar oss mer än vad vi tror eller vill erkänna (Uddholm, 1993).  
 
Musiksociologisk forskning på området leder till slutsatsen att musiken har den 
enastående kraften att kunna förändra sinnestillståndet och skapa plattformen för möten 
mellan olika individer. Vilken funktion musiken har skiljer sig dock mellan olika 
individer, samhällen, ja t o m våra livsstilar. Ruud (2002) konstaterar att musiken inte 
bara skapar upplevelser av kraft/energi och mobiliserar våra livskrafter utan även ger oss 
en känsla av att kunna leva ut tyngande känslor. Han påstår att musiken bidrar till att 
människor tenderar att utveckla en känslomedvetenhet på en mer avancerad nivå, vilket i 
sin tur leder till en högre vitalitet i det vardagliga livet. Även andra studier av bl.a. 
Haglund & Löfberg (1996) ger en antydan om att ett välutvecklat känsloliv kan likställas 
med mental hälsa hos individen. 
 
Men allt är inte frid och fröjd då det gäller den musikaliska betydelseläran, anser Ruud 
(2002). I motsats till tidigare forskning framhäver han att musiken lika väl kan skapa 
osynliga, men mycket tydliga gränser mellan olika folkgrupper.  
 

Följaktligen blir musikens element identitetsmarkörer som kommer att laddas 
med positivt eller negativt värde (god eller dålig musik) alltefter vilken sida av 
gränsen man befinner sig på. [...] Det är den kulturella, eller tolkande, 
gemenskap man tillhör som ger ledningar om hur musiken kan tolkas. 
Samtidigt ser vi att musik är meningsbärande, att den är full av referenser till 
en större social kontext (Ruud, 2002, s. 116). 

 
Med det vill författaren mena att ens egen musikbiografiska bakgrund och 
kulturkompetens i övrigt sannolikt kommer att ha betydande påverkan på det emotionella 
intrycket musiken ger oss.  
 
Omgivningen, dess normer och värderingar samt syn på existentiella och etiska frågor är 
några av de kriterier som antingen ger individen goda förutsättningar till mångsidig 
utveckling med association till sin kulturella bakgrund eller också blockerar möjligheten 
till en varierad kunskapsinhämtning. Människan mår bra både fysiskt och psykiskt när 
hon kan uttrycka sig genom ett flertal olika medel, såväl inlevelse- som 
upplevelseinriktade – detta för att kunna hantera och nyansera sina uttryck (Lilliestam, 
2006). Man har helt enkelt behov av att bearbeta de tankar och funderingar som dyker 
upp, dela med sig till sina medmänniskor, få gehör och reaktion på egna uppfattningar. 
Det är ofta på den vägen som barnet gör meningsfulla upptäckter och bildar sig 
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uppfattning om olika företeelser i sin vardag, ofta tack vare möten med kreativa och 
inspirerande individer, deras erfarenheter, intryck och föreställningar (Sundin, 2001).  
 
När barnet föds förfogar det över en potentiell förmåga att vilja få gehör för sina känslor, 
men också en strävan att utveckla mer djupgående och avancerad förståelse för de 
emotionella processer som pågår i dess närhet. Men under uppväxten händer någonting 
drastiskt. Haglund & Löfberg (1996) menar att kraven förändras till fördel för fakta och 
kunskap, vilket sker på bekostnad av barnets fantasi- och kreativitetsutveckling. Istället 
för att gå parallellt med kunskapsinhämtning blir känslolivet nonchalerat och åsidosatt. 
”Lärande förknippas av tradition med tänkande snarare än med känslor. Men en ny 
forskning inom pedagogik, medicin och psykologi visar att känslor, utveckling och 
lärande står i ett komplext förhållande till varandra” (Öhman, 2006, s. 52). Sundin (2001) 
konstaterar att ett ständigt samspel äger rum mellan förstånds- (kognitiva), kunskaps- och 
känsloaspekter. Genom att lära sig uppmärksamma alla dessa delar kan barnet få insikt 
om djupa och grundläggande värden i livet. På så sätt blir musik ett medel som kan hjälpa 
individen till en utökad medvetenhet om sig själv och sin omgivning, en vetskap som 
bygger på kännedomen om den egna organismen. Ruud (2002) instämmer i att känslorna 
är grundläggande element i våra liv och om vi lär oss att tyda, hålla fast vid dem och 
bearbeta dem, kan vi lära oss mycket mer om dess betydelse. 
 
Det är här musiken och andra uttrycksformer kommer in som möjliga komponenter för 
mer allsidig identitetsbildning. För en av avsikterna med musiken är nämligen att få fram 
en bättre social och emotionell kompetens. Lilliestam (2006) slår fast att musiken som 
spelas i hemmiljön spelar en grundläggande roll när det gäller människans musikaliska 
socialisation: ”som barn börjar vi omedelbart att socialiseras in i musiken via den 
omgivande miljön och ljudvärden” (s.162). Flera hjärnforskare påpekar att barn är extra 
mottagliga för musik från tre års ålder och upp till sju år (Ljungström, 2000; Neuman & 
Lind, 1987). Neuman och Lind tycker bl.a. att musiken kan jämföras med ett extra språk. 
Den kan upplevas oavsett individens kulturella ursprung och någon speciell mognad 
behöver inte infinna sig – även spädbarn reagerar på den genom att vända huvudet mot 
musikkällan och slå ut med armar. Författarna menar att vår värld till största delen bygger 
på sinnliga intryck, exempelvis blir ordet ”titta” ett av de första orden barnen lär sig. 
Detta trots att det är allmänt känt att barn lär sig genom att använda sig utav alla fem 
sinnena. Författarna fortsätter att om barnet ”inte får dela sina ljudupplevelser med någon 
får det ingen introduktion i ljudvärlden, och det lär sig inte tala om och vidareutveckla 
sina ljudupplevelser” (Neuman & Lind, 1987, s. 40). Ljungström (2000) konstaterar i sin 
tur att de barn som tidigt har fått komma i kontakt med musik brukar hålla fast vid 
intresset på ett eller annat sätt, antingen som konsumenter eller som skapare av egen 
musik. 
 
Tonkonsten kan, enligt Theorell (2001), förbättra barns förmåga att tolka och uttrycka 
sina känslor samt få dem att fungera bra tillsammans och bli mer intresserade av hur 
andra har det. Theorell får medhåll av Ruud (2002) och Uddholm (1993), vars åsikter är 
att musiken bidrar till utvecklingen av känslomedvetenhet hos en människa, d.v.s. 
förmågan att uppleva och kommunicera med sina känslor.  
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Det handlar om att se nyanser i känslor, om att bli medveten om intensiteter i 
upplevelser och uttryck, och om att ha precisa och reflekterande begrepp om 
känslor. Det är detta vi skulle kunna kalla ”vitalitet”. Och vitaliteten, 
förmågan att öppna sig mot världen, mot andra människor och sig själv, är en 
förutsättning för en god personlig utveckling (Ruud, 2002, s. 43-44).  

 
Den mänskliga känsloutvecklingen syftar bl.a. till att fantasins gränser vidgas, 
koncentrationsförmågan stärks och mottaglighet för känslomässig inlärning förbättras 
(Haglund & Löfberg, 1996). 
 
Det som dagens samhälle i stället framhäver och lär ut kan kort och gott beskrivas som 
känsloavhållsamhet, vilket på sikt kan innebära en fara för folkets hälsa (Haglund & 
Löfberg, 1996). Författarna anser att förträngda känslor, alternativt outvecklat känsloliv 
som hämmats under barndomsåren, i vuxenlivet kan utvecklas till psykosomatiska besvär 
i en eller annan form och slutligen påverka det personliga välbefinnandet.  
 Lilliekvist (2006) skriver att starka musikupplevelser får djupgående effekter på de flesta 
människors liv, öppnar våra sinnen och får oss att vilja leva. Det handlar alltså om att 
utveckla kännedomen om hur man kan identifiera och tolka sina innersta känslor, men 
också om att lära sig uttrycka dem genom olika upplevelser och erfarenheter, med hjälp 
av musiken.  
 
Det kan vara intressant att se hur begreppet ”klassisk musik” definieras i uppslagsverket: 
”musikverk som lyfts fram som speciellt värdefulla och därvid blivit del av ett kulturarv” 
(Nationalencyklopedin, 1993, s. 77). Begreppet har sina rötter i 1700- och 1800-talens 
musikdebatt, men har på sistone börjat användas även för ”modern konstmusik, där syftet 
är att ta fram nya, aldrig tidigare hörda ljudstrukturer och klangvärldar” (Lilliestam, 2006, 
s. 26). Sundins (2001) bedömning är att den klassiska musiken i våra dagar har tagits ur 
sitt gamla värdeladdade sammanhang och börjat fungera som bakgrund och stämning. 
Det finns auktoriteter på musikområdet som menar att speciellt klassisk musik präglas av 
klarhet och elegans och att den har förmåga att förbättra koncentrationen, minnet och den 
rumsliga uppfattningen (Campbell, 1998). Delvis andra synpunkter har Theorell (2001), 
som påstår att majoriteten av dagens musikpedagoger är överens om att det inte längre 
råder något motsatsförhållande mellan de olika musikstilarna. Tvärtom väljer man 
nuförtiden att se all slags musik som en helhet, vilket kan ge livet en välbehövlig krydda, 
en sorts oas mitt i den stressfyllda vardagen vi lever i idag. Uddholm (1993) håller 
följaktligen med och anser att musikgenrer aldrig bör klassas som bättre eller sämre 
utifrån någon högre sanning. Han poängterar att debattörerna ofta glömmer bort att de i 
sin bedömning ger uttryck för sina personliga och subjektiva upplevelser. Däremot menar 
författaren att människans musikalitet kan sägas vara bredare om hon förmår att uppleva 
många varierade ljud, t.ex. olika musikgenrer, som meningsfulla.   
 
Strömqvist (1991) konstaterar emellertid i sin rapport att den klassiska musiken verkar 
lysa med sin frånvaro på de flesta förskolor i Sverige, trots regeringens 
rekommendationer om att personalen bör levandegöra vårt gemensamma kulturarv med 
hjälp av olika slags uttrycksmedel (Skolverket, 2006). Det musikaliska huvudproblemet, 
som Sundin (2001) kallar det, ligger trots allt inte i avsaknaden av instrument på 
förskolan och inte heller i brist på tid eller kunnig personal, utan på den faktorn att denna 
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sorts musik inte har någon självklar funktion i arbetet med barn. Trots detta fastställande 
utnämner han dock förskolan till en plats som har största möjlighet att låta musiken få en 
sådan självklar funktion p.g.a. att i förskolan har olika aktiviteter samma status och kan i 
större utsträckning regleras efter personalens intresseområden. Därför kan personalens 
försök att skapa ett aktivt förhållande till den omgivande ljudvärlden bli en av de 
viktigaste pedagogiska uppgifterna i tider då det annars finns stor risk att den enorma 
musikmängden vänjer barnen att koppla bort och nonchalera alla ljud som strömmar emot 
dem. Sundin fortsätter att den viktigaste förutsättningen hos förskolläraren och 
barnskötaren är därmed öppenhet i sina egna känslor för musik, förmågan att kunna 
återupptäcka i sig själv den nyfikenhet för ljud och rörelse som barn visar. Samtidigt, och 
detta är viktigt, enligt Strömqvist (1991), att önskade effekten – låta barnen komma i 
kontakt med klassisk musik – blir större och mer märkbar om man gör det under en 
längre sammanhängande tid istället för enstaka punktinsatser. 
 
Klassisk musik utvecklar barnens musikalitet och vidgar deras vyer, anser Strömqvist 
(1991). ”Den har en stor dynamik, innehåller alla kontrasterna på en gång, ibland är det 
svagt och ibland starkt, klangfärgen skiftar, ibland spelar många instrument och ibland 
några få, harmoni och melodi samordnas, rytmen varieras och tempot växlar” (s. 39). 
Delvis andra beskrivningar ger hon åt de numera så populära disko/pop genren: här är det 
rytmen som dominerar ljudmässigt. Även om melodierna kan vara mycket medryckande 
finns inte stora skillnader vare sig harmoniskt eller melodiskt sett och inte heller stora 
variationsskillnader – kontrasterna uteblir (Strömqvist, 1991).  
 
Trots denna något simplifierande och generaliserande beskrivning verkar de flesta av 697 
högstadieungdomar i en undersökning gjord av Elofsson i Jönköping år 2000 sätta just 
pop/rockmusiken på första plats i sin prioritetslista och därmed ge denna sortens musik 
80 % av sina röster, medan klassisk musik nästan aldrig nämns spontant, vilket indikerar 
att musikformen har en relativt svag ställning bland dagens unga (Lilliestam, 2006). 
Frågar man tonåringar vad de tycker om klassisk musik, får man ofta höra att den är 
tråkig och gammalmodig (Lilliestam, 2006) - möjligen hör deras resonemang ihop med 
status och sökning av mer neutral identitet, enligt Sundin (2001). Som kontrast till 
Elofssons undersökning har en studie av Strömqvist (1991) visat att förskolebarn som har 
fått lyssna till klassisk musik aldrig uttryckte sitt missnöje eller reagerade över att 
musiken var på något sätt avvikande. Trots föräldrarnas öppenhet för satsningen på 
bredare användning av den här genren på förskolan kände förskollärarna sig tveksamma 
och indikerade på att de saknade tillräckliga kunskaper om just den sortens musik samt 
var i behov av fungerande och hållbara metoder för introducering av klassisk musik i 
barngruppen (Strömqvist, 1991, inledning).  
 
Sundin (2001) framhäver betydelsen av annan repertoar än idylliserade barnvisor och 
liknande för de äldre förskolebarnen och uppmanar pedagoger att börja introducera annan 
sorts musik med lockande, lite farliga aspekter. Det viktigaste är att skapa sammanhang 
där musiken ingår som en självklar del av helheten, menar han. Björkvold (1991) 
fastställer å sin sida att en mager och ensidig musikalisk miljö under barnets uppväxt 
leder till utarmningen av den estetiska uppväxtmiljön i stort. Han får stöd av Lilliestam 
(2006) som uttrycker det enligt följande: ”man måste skapa större möjligheter för 
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människor både att upptäcka och komma i kontakt med annat än det vanliga, det som är 
lätt tillgängligt via kommersiella kanaler och att skapa musik själva; om man inte vet 
vilka alternativ som finns blir urvalet begränsat” (s. 271). 
 
Med tanke på att många attityder och begrepp hos människan grundläggs i förskoleåldern 
kan det därför vara av intresse att försöka förstå vilka förutsättningar som finns på 
förskolan för att kunna ha olika aktiviteter kring klassisk musik samt undersöka hur pass 
mottagliga förskolebarnen är för denna form av kommunikationsmedel och hur de väljer 
att uttrycka sina tankar/använder sin fantasi med hjälp av musiken. ”Att barn tänker och 
uppfattar världen annorlunda än vuxna vet alla, men vad barns sätt att tänka har för 
konsekvenser i det dagliga [pedagogiska – min anm.] arbetet är kanske inte lika vanligt 
att man reflekterar över” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 9). Flertal 
forskare tar upp problematiken med dagens barnmiljö som är överfull av såväl 
stimulerande som förvirrande syn- och hörselintryck. I det läget kan det vara nödvändigt 
att vuxna målmedvetet försöker åstadkomma någon styrning av den sensomotoriska 
miljön runt barnet och strävar efter att utveckla ett musikaliskt förhållningssätt hos de 
unga som kännetecknas av uppmärksamhet, aktivitet, intresse och känslighet för olika 
sorts ljudvärldar (Sundin, 2001). Theorell (2001) sammanfattar sin bok med uttalandet att 
det musikaliska lärandet sker mestadels i de situationer där avsikten inte är att lära sig 
musik, utan att spela, lyssna, dansa eller på andra sätt umgås med musik. ”Detta lärande, 
ibland kallat vardagslärande, eller informellt lärande, utgör på så vis grunden och 
förutsättningen för lärandet i skolan, det formaliserande och institutionaliserande 
lärandet” (s.19). Samtidigt är det viktigt för den pedagogiska praktiken att barns 
uppmärksamhet riktas mot det som läraren vill att de ska utveckla en kompetens i eller 
förståelse för. ”Om barnet till exempel aldrig har uppmärksammats på ett musikstyckes 
speciella form eller rytm, så förblir dessa aspekter sannolikt okända för barnet, hur ofta 
de än hör musik” (Pramling Samuelsson m.fl., 2008, s. 25). Att lära sig lyssna kan enligt 
dessa författare även förstås som en successiv introduktion av enklare musikaliska 
termer, vilket gör det möjligt för barnet att urskilja fler och allt finare aspekter av 
musiken.  
 
  
2.3 Teoretiska utgångspunkter  
 
Denna del av kapitlet lyfter upp kända teorier kring barns musikaliska och känslomässiga 
utveckling som har betydelse för tolkningen av studiens resultat. Här presenteras även 
skillnaden mellan traditionell och ny syn på musik inom förskolepedagogiken.  
 
Det behövs ingen större forskning för att inse att viss sorts musik går snabbare ”hem” hos 
barn och ungdomar, medan annan lämnar dem tillsynes oberörda eller får dem att lämna 
rummet där musiken spelas. Av den forskning som har presenterats i förra kapitlet kan 
man dra slutsatsen att spädbarn inte har någon klar favorit bland musikstilarna, men kan 
kroppsligt uttrycka välbehag eller oroskänslor beroende på vilken sorts musik som spelas 
för stunden. Denna allsidighet förändras redan under förskoleåldern tack vare den 
uppmärksamhet och stimulans som omgivningen riktar åt vissa, på förhand och av 
tradition valda, musikformer (Theorell, 2001). 
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Sundin (2001) skriver att uppmärksamheten istället borde riktas mot att ge barnen ett 
musikintresse som gör dem intresserade av fler olika musikstilar. Han får stöd av 
Haglund & Löfberg (1996) som uttrycker det så här: ”en del har ett stort musikaliskt fält 
att vandra i, andra rör sig bara på en liten plätt. Ofta missar vi den stora, oändliga värld 
som finns runt om oss. Kliver vi utanför så blir vi osäkra och vänder snabbt tillbaka till 
det som är tryggt och invant” (s. 8). Dessvärre tycker Sundin (2001) att den fasta och 
underförstådda värdeskalan, som av en eller annan anledning placerar västerländsk 
konstmusik i särklass för sig har fått den effekten att man har valt att utgå från musiken 
som det absoluta och barnen som det föränderliga. 
 
Sundin (2001) menar vidare att frågan om musikens mening är en av de stora 
tvistefrågorna i dagens musikforskning. Det som skiljer parterna åt är att några betonar 
musikens form medan andra ger högre prioritet åt dess innehåll. Enligt det andra synsättet 
kan musiken förmedla vissa känslolägen/tillstånd till lyssnaren: dynamik (avspänd, häftig 
etc.), stämningsläge (dyster, lättsam etc.), anspråksnivå (komplicerad, högtidlig) och så 
vidare. Men om denna kommunikation får en sann bild av musikskaparens känslotillstånd 
överförd till lyssnaren är det ingen som kan säga riktigt, menar författaren, snarare är det 
så att man hör olika saker i musiken, vilket delvis kan förklaras med fundamentala 
skillnader i nervsystemet hos lyssnarna, den så kallade neurologiska nivån och inte olika 
sorts värderingar av en hörd produkt. 
  
 
2.3.1 Traditionell och ny syn på musik och pedagogik 
 
På sistone har musikpedagogiken börjat förändras, inte bara i skandinaviska länder utan 
även internationellt, från vad man kan kalla en traditionell pedagogik till en ny 
musikpedagogik (Sundin, 2001). Att spela enkla instrument och röra sig fritt till musiken 
var ingen självklarhet för bara några decennier sedan, påstår forskaren. Enligt honom har 
tendensen under de senare åren lett till att barnens upplevelser, lust och strävanden börjat 
beaktas i allt större utsträckning och ibland t.o.m. gått till överdrift så att samspelet och 
dialogen upphört överhuvudtaget p.g.a. reduceringen av pedagogens roll till underhållare.  
 Den traditionella musikpedagogiken sätter inte förskoletiden på sin prioritetslista, medan 
den nya pedagogiken lyfter fram idén med att musikundervisning är en rättighet för alla. 
Den bygger på lek och kreativitet och utgår i mycket från barnens vardagsvärld där de 
uppmuntras att samla in mängder av ljuderfarenheter. I enighet med denna teori blir 
musikalisk begåvning eller intelligens en egenskap alla har inom sig. ”Huvudfrågan blir 
då inte hur bra barn i olika åldrar kan göra det och det, utan hur upplever barn i olika 
utvecklingsstadier musik, vilken innebörd och betydelse har den? Vad är det som de tar 
fasta på i musiken? Vad gör de med den?” (Sundin, 2001, s. 26). Med hjälp av den här 
modellen blir barns sätt att handskas med musik inte något omoget och bristfälligt i 
förhållande till vuxenvärldens normer utan ett annat sätt att inordna och organisera 
ljudvärden, både i dess tankemässiga och känslomässiga dimensioner (Sundin, 2001).  
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2.3.2 Barns musikaliska utveckling sedd i ljuset av Piagets teori 
 
I sin bok om barns musikaliska utveckling baserar Sundin (2001) sina resonemang på 
Piagets teori om barns personlighetsutveckling. Piaget (1896-1980) har delat barns 
mognande i olika faser genom att lyfta fram kvalitativt skilda perioder – sensomotorisk, 
föroperationell och operationell, vilka i sin tur delas in i mindre stadier (se nedan). Inom 
varje fas utvecklas och gror lämpliga förutsättningar som ska göra det möjligt för barnet 
att gå över till nästa.  
 
Den sensomotoriska fasen (0 – 1,5 år) 
Under den här fasen utforskar barnet samordning mellan rörelser och varseblivning av 
omvärlden genom sina sinnen - luktar, smakar, lyssnar, berör och känner på saker. Barnet 
svarar på musik med pendelrörelser, följer den rytmiska pulsen, känner igen melodier och 
lär sig att imitera en del toner och meningar. 
 
Det symboliska tänkandets fas (1,5 – 3 år) – föroperativa perioden 
Under det här stadiet börjar barnet imitera andra människors beteende, det lär sig att 
härma och imitera bl.a. sånger och ramsor. Barnet skapar sig en inre bild (symbol) med 
vars hjälp det sedan kan återskapa och reproducera melodierna han eller hon hört tidigare. 
De vuxnas ställning till barns bullerlust är avgörande för bildandet av senare kroppsliga 
och ljudmässiga uttryck. Tidigare hörda och upprepade melodiska rörelser inordnas i 
”hörselbilder”.  
 
Det åskådliga tänkandets fas (3 – 6 år) – föroperativa perioden 
Piaget påstår att barnet i den här åldern ännu inte är kapabelt att göra mentala jämförelser. 
Dess tankar fokuseras, enligt honom, på de ledande elementen som dominerar 
varseblivningsfältet – exempelvis har barnet svårt att stampa en takt och slå en 
melodirytm samtidigt. Barnet har svårt att tala om sina upplevelser, trots att behovet att få 
ut sina iakttagelser ökar, vilket resulterar i att barnets berättelse snarare handlar om 
innehållet i upplevelsen än upplevelsen själv.  
 
De konkreta tankeoperationernas fas (6 – 11 år) 
Barnet sjunger säkrare, kan träna olika talanger såsom att spela instrument och utvecklar 
därigenom en känsla av verksamhetslust och kompetens. Barnet känner snabbt igen ett 
rytmiskt mönster, även om melodin ändras.   
 
De formella tankeoperationernas fas (12 år och uppåt) 
Personen kan nu mer än tidigare förstå och jämföra olika sorts musikaliska uttryck, uttala 
sig om känsloinnehåll och uppbyggnad i musik. Musiken blir ett viktigt medium för att 
bygga upp en egen identitet (Sundin, 2001).  
 
Sammanfattningsvis konstaterar Sundin att trots barns musikaliska perception till en 
början fokuseras på helhetsintryck och rytmen kan deras estetiska upplevelser vara 
påtagliga. Detta på grund av att kognitiv nivå och estetisk upplevelse inte står i någon 
som helst entydig relation till varandra. 
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2.3.3 Känsloutvecklingen hos barn 
 
Musiken har verkan före och bortom det verbala språket (Neuman & Lind, 1987), men 
trots att den är ordlös påverkas vi både kroppsligt och känslomässigt. Därför blir rösten 
och kroppen de mest direkta verktyg med vars hjälp människan kan uttrycka sina känslor. 
När vi sedan försöker formulera musikaliska företeelser i ord blir det svårt att klä sina 
upplevelser i ord, det man oftast får fram är jämförelser, kombinerade med adjektiv och 
metaforer eller lägesförändringar: man känner sig skakad, berörd, upplyft, nedslagen, 
oroad, lugn och så vidare. ”Detta tyder på att många svar om musikens mening finns i vår 
kropp och den känsloberedskap som finns magasinerad muskulärt, i olika slag av 
kroppsspänningar” (Sundin, 2001, s.165). En grundorsak till varför det kan vara så svårt 
att beskriva upplevelser och emotioner är att människan kan förnimma mycket finare 
nyanser av sinnesintryck än vad hon har ord för det, skriver Lilliestam (2006) i sin bok 
om musikens påverkan. 
 
Konarskis teori handlar om den mänskliga förmågan att direkt efter födelsen kunna 
särskilja två känslor: smärta och välbefinnande (Haglund & Löfberg, 1996). Från dessa 
två urkänslor utvecklas så småningom andra grundläggande känslor – ledsenhet (sorg), 
rädsla (oro), ilska och glädje. Att växa och utvecklas som individ innebär inte minst att 
man med tiden lär sig att differentiera de här grundkänslorna i en allt mer nyanserad och 
exakt skala (Haglund & Löfberg, 1996). Studierna visar att barn i fyra till sex års ålder är 
duktiga på att räkna ut vilka situationer som passar till olika känslor och vise versa – 
utifrån en given känsla specificera en situation som med största sannolikhet ligger bakom 
denna känsla (Harris, 1995).  
 
Antropologer förnekar däremot att barn spontant skulle kunna uppleva en rad universella 
känslor (Harris, 1995). Enligt deras ideologi lär sig barnet under utvecklingens gång hur 
de ska bedöma vissa situationer i enlighet med lokala normer och uppfattningar, vilket i 
sin tur leder till att de lär sig vad de ska känna mot bakgrund av dessa värderingar. Harris 
bestrider dessa antaganden och menar att uppkomsten av grundläggande känslor inte helt 
kan härledas ur ett kulturellt definierat manuskript. Han poängterar emellertid att för att 
kunna uppleva och förstå mer specifika känslor måste barnet först identifiera de 
grundläggande känslornas funktion. I enlighet med detta synsätt konstaterar Harris att det 
tar sin tid för barn att tillstå existensen av ambivalens – de förnekar till en början att man 
kan ha blandade känslor och fokuserar sig på den starkaste. Så småningom får de 
konkreta erfarenheter och nya begrepp om de förbindelser som förekommer mellan 
situation och känsla, vilket ger dem anledning att sluta upp med att förneka att två olika 
typer av känslor är helt åtskilda.  
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3. Metod 
 
Examensarbetets syfte och frågeställningar har avgörande roll för metodvalet, men 
upplägget bör även baseras på en rad teoretiska överväganden och ställningstaganden. I 
forskningsvärlden finns det två stycken metodologiska utgångspunkter – positivism, som 
härstammar från naturvetenskaplig tradition och hermeneutik – den humanistiska läran, 
som denna undersökning utgår ifrån. Ordet hermeneutik härstammar från grekiskan och 
betyder bl.a. förståelse/tolkning, vilket innebär att den hermeneutiske forskaren närmar 
sig undersökningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse, allt för att sedan 
försöka nå fram till en fullständig förståelse genom pendling mellan objektets och 
subjektets synvinklar (Patel & Davidson, 2003).  
 
Hermeneutiken i sin tur ligger till grund för den kvalitativa metodteorin, som i 
undersökningen har använts till insamling av all inkommande data. Förhållningssättet 
kräver dock att forskaren är väl medveten om sin egen uppfattning i frågan och att den i 
så liten grad som möjligt påverkar resultatet av den kvalitativa intervjun (Patel & 
Davidson, 2003).   
 
3.1 Etiskt ställningstagande 
 
Innan undersökningstillfället ska äga rum är det viktigt att gå igenom samtliga etiska 
frågor, där individskyddskravet är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska 
överväganden, enligt Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Det 
grundläggande individskyddskravet kan sammanfattas i fyra mer allmänna villkor: 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, vilket innebär att såväl 
intervjupersoner (barnen) som deras vårdnadshavare, men också personalen och 
ledningen på förskolan i förväg har informerats om undersökningens generella syfte, dess 
upplägg och fördelar/ev. risker samt att intervjupersonerna har fått förklarat för sig att de 
har rätt att avstå ifrån deltagandet i studien och när som helst kan avbryta dess gång. 
Tillståndet har skaffats från de berördas föräldrar (se bilaga A) och påminnelsen har 
skickats till de vårdnadshavare som av olika anledningar - glömska och tidsbrist, inte 
svarat på förfrågan. Personliga uppgifter ströks bort från rapporteringen – s.k. 
avidentifiering och förskolans respektive kommunens namn blev inte namngivna. I övrigt 
har personuppgifterna förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte hade tillträde till dem. 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer skulle de uppgifterna som har 
blivit insamlade användas endast i forskningsändamål. All denna information har 
delgivits samtliga berörda parter och resultatet av studien kommer att finnas tillgängligt 
såväl för rektorn på förskolan som för avdelningens pedagoger och barnens 
vårdnadshavare.  
 
3.2 Val av metod 
 
Det finns olika användbara tekniker för insamling av information. Vilken teknik man 
väljer att tillämpa beror, enligt Patel och Davidsson (2003) på vad som kommer att ge 

17 



 

bäst svar på frågeställningar i förhållande till den tid och de medel som står till 
förfogande. 
  
Observationsmetoden, mer exakt en ostrukturerad sådan, där observatören tar en opartisk 
roll för att minimera sin egen påverkan, har använts i studien som kompletterande 
instrument parallellt med intervjuer. Fördelen med observation är att beteenden och 
skeenden kan studeras i samma stund som de inträffar, men speciellt bra är metoden för 
tillämpning på små barn som ofta saknar en fullkomlig verbal förmåga (Patel & 
Davidson, 2003). Syftet med intervjuer och observationer i detta fall blir att inhämta så 
mycket information som möjligt kring det aktuella problemområdet och i möjligaste mån 
försöka tolka/identifiera de intervjuades uppfattning om klassisk musik.  
 
Kvalitativa intervjuer kan i sin tur variera stort beroende på hur forskaren väljer att gå till 
väga (Bryman, 2002). Den intevjumetod som jag har valt att använda mig av under 
studiens gång ligger närmare den semi-strukturerade formen, vilket betyder att jag följde 
en intervjuguide; dock kunde frågeställningarna komma i fritt vald ordning, beroende på 
sammanhanget i samtalet och de intervjuade personernas svar på föregående fråga. 
 
Ett annat sätt att få fram förståelse om hur barn uppfattar eller tänker kring något 
fenomen är att använda sig av bilder. Dessa kan användas bl.a. för att hjälpa barnet 
associera till något i sin egen erfarenhetsvärld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2000). Fyra stycken stiliserade bilder (se bilaga C) föreställande grundläggande 
känslouttryck hos människan – glädje, sorg, ilska och oroskänslor visades för varje 
enskilt barn, vilket, som jag upplevde det, hjälpte dem att fokusera och börja prata kring 
sina egna upplevelser av musiken. 
  
Trots viss flexibilitet och tillämpning av ett flertal olika tekniker kunde en given struktur 
följas i undersökningsprosessen (se bilaga B, där en prototyp av frågeformuläret till 
barnen presenteras). Patel och Davidson (2003) samt även Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) rekommenderar ljudinspelning av intervjun framför 
anteckningsmodellen av det enkla skälet att det ter sig närmast omöjligt att hinna skriva 
ner allt den intervjuade säger och gör under samtalets gång. Nackdelen med 
ljudinspelningen är att varken mimik eller gester hos den intervjuade blir fångade på 
band. Av denna anledning försökte jag hinna med att göra korta anteckningar över 
barnets kroppsliga reaktioner på papperet vid sidan av frågorna.  
 
 
3.3 Urval av respondenter 
 
Undersökningen ägde rum på en förskola där jag gjorde min praktik under 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Xxx förskola är en vanlig kommunal 
verksamhet utan någon speciell musikalisk inriktning. Dock menar personalen att de 
använder sig av musiken för att nå verksamhetsmålen. Ett par förskollärare har gått flera 
musikkurser vid Svalövs Folkhögskola samt deltagit i andra evenemang för 
yrkesverksamma pedagoger rörande barns musikaliska utveckling. Deras intresse för 
musik har bidragit till att samtliga avdelningar på förskolan börjat anordna en gemensam 
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musiksamling varje veckoslut, där barnen leker musikaliska lekar, sjunger, dansar och 
spelar på egenhändigt tillverkade trummor. 
 
Den avdelning jag valde att göra undersökningen på består av 19 barn (7 pojkar och 12 
flickor) i åldern fyra till sex år. Utöver att intervjuaren har skaffat bekantskap med dessa 
barn föll valet just på den här åldersgruppen inte minst på grund av den allmänna 
uppfattningen att äldre barns språkliga förmåga generellt är något större än hos de yngre, 
vilket bekräftas bl.a. av Hwang och Nilsson (1995). För att kunna ta reda på vad barnen 
tycker om en speciell musikalisk genre kan det därför vara fördel om de klarar av att 
verbalt eller kroppsligt uttrycka sina intentioner.  
 
 
3.4 Litteratursökning 
 
Sökning av lämplig litteratur startade en tid innan introduktionstillfället på Universitetet 
ägde rum. Redan i det tidiga skedet var konkretiseringen av kommande tema nödvändig. I 
mitt hemstadsbibliotek gjordes den första ostrukturerade litteratursökningen med hjälp av 
en webbaserad tjänst, där sökorden var: klassisk musik, förskolebarn, känslor. Det blev 
relativt många träffar gällande ”klassisk musik”, men i kombinationen med andra 
sökorden blev resultatlistan i stort sett tom. En egenhändig genomgång av facklitteraturen 
i ”musikhyllan” (browsing) gav några träffar, men efter en mer noggrann genomgång av 
dessa titlar återstod endast två.  
 
Informationssökningen inför examensarbetet anordnat av institutionen gav knappa 
resultat. Ämnesspecifika databaser såsom ERIC (Educational Resources Information 
Center) gav några träffar, men skillnaderna i undersökningsobjektet var så pass markanta 
att respondenten valde bort det här förfaringssättet. Kedjesökning (information från 
referenslistor i böcker) och användning av informella källor återstod som bästa möjliga 
alternativ. Denna satsning gav rikligt med inspiration, men medförde stora textmängder 
som skulle läsas igenom på kort tid. Trots stora mängder av tillsynes objektiva rapporter 
om den klassiska musikens påverkan på människan löd respondenten handläggarens 
uppmaning att vara vaksam mot forskarrapporter som saknar vetenskapliga grunder.  
 
Ett av de första stegen i forskningsarbetet blev då att jag försökte definiera begreppet 
klassisk musik i förhållande till förskolebarn och undersökte det pedagogiska 
sammanhanget i frågan, så att arbetet skulle kunna ses som relevant till läraryrket. 
Parallellt med detta har ett flertal metodböcker införskaffats och använts för att skapa sig 
föreställning om hur datainsamling och analys av densamma bör göras i en kvalitativ 
undersökning.  
 
 
3.5 Genomförande av intervjuerna  
 
”I en intervjusituation är det inte endast frågorna, deras formulering och uppföljningen av 
barnens svar, som är av betydelse för vad man får ut av intervjun, utan precis lika stor 
betydelse har den kontakt man kan skapa med barnet, eftersom man utan barnets vilja att 
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samarbeta inte får veta något” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 25). Har 
man med andra ord lyckats med att åstadkomma en förtroendefull och ömsesidig kontakt 
med intervjupersonen blir chansen betydligt större att denna kommer att vilja dela med 
sig av sina innersta tankar och funderingar om den aktuella företeelsen man undersöker.  
 
En inledande diskussion med hela barngruppen blev utgångspunkten för undersökningen. 
I den framfördes syftet med studien, dess upplägg och varför den utförs. Barnen 
påmindes att de när som helst kunde avbryta samtalet eller välja att inte svara på känsliga 
frågor. Intervjuaren tog upp frågan med användningen av digitalkamera för tagning av 
stillbilder och ljudupptagning. Videodokumentationen som möjlighet valdes bort på 
grund av att en fast placerad kamerans vinkel omöjligt kunde registrera all 
rörelsefrekvens i undersökningssammanhanget.  
 
Huruvida en intervju skulle ske med ett barn i taget eller i sällskap med 1-2 kompisar fick 
barnen avgöra själva. Varje barn som blev kallat till en intervju fick tala om hur det ville 
ha det. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns såväl positiva som negativa 
effekter av gruppintervjuer. I en gruppintervju kan barns svar ge upphov till nya frågor 
och funderingar hos varandra, medan i ett enskilt samtal slipper barn påverkas av 
varandras synsätt och kan därför ge uttryck för sin egen opåverkade inställning i frågan 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Det faktum att intervjuaren inte har känt 
barnen så länge gjorde dock att samtliga intervjuade valde möjligheten till kompisnärvaro 
under undersökningens gång. Däremot gjorde jag allt som stod i min makt för att få 
barnen att påverkas så lite som möjligt av varandra, bl.a. genom att uppmana dem att 
vända sig bort från kompisen när de skulle peka på ”känslo-korten” och viska till mig om 
sitt känslotillstånd. 
 
En annan viktig aspekt i samband med undersökningen var att ta ställning till tre viktiga 
punkter – när, var och hur intervjun skulle genomföras. Inget barn behövde missa några 
populära göromål under dagen, tack vare att intervjuerna ägde rum under tiden för s.k. fri 
lek då övriga i gruppen för det mesta gick ut på gården. Barnens egna idéer kring stället 
där intervjun skulle utföras togs på allvar. Vissa ville sitta i ateljén, medan andra syftade 
på lekhallen, så att de kunde ”röra på sig till musiken”. Andra faktorer som styrde valet 
av rum var kravet på avskildhet och ostördhet. Någon som helst tidsgräns fanns inte, 
delvis för att slippa stressa barnen, men också för att vissa barn önskade få mer tid på sig 
för att ”lyssna på ännu mer av den där musiken”. Därför kunde vissa intervjuer dra ut på 
tiden, exempelvis ville några av barnen måla eller rita ”vad de kände” till ett speciellt 
musikstycke. I genomsnitt tog en intervju ungefär 25-30 minuter. 
 
För att kunna presentera resultaten på ett överskådligt sätt valde jag att begränsa antal 
stycken på varje skiva till fem kompositioner, alltså totalt femton melodier. Valet av 
melodierna var helt slumpmässigt. Barnen behövde däremot inte lyssna på samtliga 
femton stycken, utan kunde när som helst välja en melodi som de sedan skulle få höra 
upprepade gånger, om lusten fanns. 
 
Frågorna i intervjuguiden var placerade i en sådan ordning att vi började med stora öppna 
frågor för att så småningom gå över till de mer specifika frågeställningarna, den så 
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kallade tratt-modellen. Denna teknik, anser Patel & Davidson (2003) är motiverande och 
aktiverande i och med att med dess tillämpning får intervjupersonen till att börja med att 
verbalisera sig som han eller hon vill. Frågorna i övrigt var av ”öppen” karaktär, där 
respondenten även passade på att ställa följdfrågor till de intervjuade för att på så sätt 
kunna få bättre uppfattning om hur barnen hade tänkt i det specifika fallet. 
  
Direkt efter intervjun fick jag sätta mig ner, lyssna igenom inspelningen och transkribera 
informationen – detta utgjorde den första grovsammanfattningen. I ett senare skede 
gjordes en finare genomgång i syfte att börja analysera innehållet och göra jämförelser 
mellan de olika svaren.  
 
 
3.6 Reliabilitet och validitet 
 
När man gör en undersökning är det noga att man har bra insikt om vad man tänker ta 
reda på under studiens gång. Denna balans nås säkrast om man har fått överensstämmelse 
mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt gör under processens gång 
(Patel & Davidson, 2003). I en kvalitativ studie som denna omfattar kraven på kvalitet 
hela forskningsprocessen.  
 
När man gör en kvalitativ undersökning som handlar om människors inställning och 
upplevelser förblir dessa föreställningar ett abstrakt fenomen. Vår ambition bör då vara, 
enligt Patel & Davidson, att upptäcka företeelser, beskriva olika uppfattningar, men också 
tolka och förstå innebörden av undersökandes livsvärden. Reliabiliteten kan då relateras 
till den unika situationen som råder vid själva undersökningstillfället samt undersökarens 
förmåga att ställa den typ av frågor som lyckas fånga det unika i situationen, men också 
variationen av svar. Validiteten i en kvalitativ studie kan yttra sig i hur forskaren förmår 
att tillämpa och använda sin egen förståelse i hela forskningsprocessen och om denne har 
lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerandes livsvärld. 
Förutom dessa faktorer kan validiteten kopplas till forskarens förmåga att fånga den 
graden av mångtydighet/motsägelsefullhet som råder i vissa lägen. Det är ingen enkel 
uppgift att försöka så korrekt som möjligt tyda och tolka de undersökandes reaktioner i 
samband med en viss sorts musik. Därför är det viktigt med en noggrann dokumentation 
av barnens agerande för att, på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt, kunna sammanfatta 
studiens resultat. Patel och Davidsson (2003) menar att i de lägen där flera olika 
tolkningar presenteras kan validiteten sättas i relation till respondentens förmåga att 
kommunicera för tolkningens mening eller argumentera för de troligaste uppfattningarna.  
 
En ostrukturerad observation kan leda till att forskaren börjar sätta en säregen prägel på 
det som händer framför honom och beskriva företeelsen utifrån sin subjektiva 
uppfattning, vilket oundvikligt då skulle leda till att en felaktig bild målas upp för läsaren 
av rapporten. Validiteten i förhållande till detta skulle då kunna vara en större 
medvetenhet hos forskaren över de val han eller hon gör i hanteringen av informationen 
och hur detta kan påverka analysen (Patel & Davidson, 2003).  
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Vid insamlandet av informationen kan det vara fördelaktigt att använda sig av 
triangulering. Detta innebär att man använder fler än en datainsamlingsmetod – i detta 
fall intervjuer och observation. Syftet med uppsättningen av ett flertal olika tekniker kan 
vara en större tillförlitlighet, men också fylligare datafrekvens vad gäller resultaten av 
studien (Bryman, 2002).  
 
 
3.7 Metod vid analys 
 
Den stora mängden av data som har samlats in under intervju- och observationstillfällena 
har först transkriberats och därefter jämförts med varandra för att kunna urskilja likheter 
och skillnader, men också för att kunna problematisera variationerna i svarsfrekvensen. 
Ett flertal rubriker har satts upp för att kunna tematisera tolkningen. En koppling till 
tidigare forskning och allmänna teorier har gjorts därefter för att kunna koppla samman 
litteraturdelen med undersökningen. 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) innebär slutprodukten av kvalitativ bearbetning en 
välkomponerad text där citat från intervjuer eller observationsanteckningar varvas med 
respondentens egna kommentarer och tolkningar. Författarna ger rådet att presentera en 
kortare beskrivning av stämningen i den rådande situationen för att läsaren ska kunna 
bilda sig en uppfattning om hur insamlingen av data gick till. 
 
Den innehållsliga logiken i analysdelen där samtliga punkter relateras till en meningsfull 
helhet blir avgörande för hur hela studien kommer att uppfattas av läsaren. Några 
universella metoder eller rutiner för analys av data existerar inte, klart är bara att 
analysresultaten måste tolkas på något sätt, vilket kan medföra att informationen utsätts 
för mer eller mindre medveten påverkan från forskaren själv, menar Patel och Davidsson 
(2003). Därför blir dennes förmåga att inte styras av egna premisser utan bli så objektiv 
som möjlig ett väsentligt krav för att studien ska anses som tillförlitlig. Kvale (1997) 
påstår att forskaren alltid har ett perspektiv på det som undersöks och tenderar därför att 
tolka intervjuerna ur detta perspektiv. Författaren ger rekommendationen till uttolkaren 
att gå utöver det intervjupersonen egentligen säger för att på så sätt försöka utveckla 
strukturen som inte alltid framträder ur en text. 
 
 
3.8 Metodkritik 
 
Barnens följsamhet och välvilja måste även kunna ses i ljuset av beroendeposition 
gentemot vuxna i deras omgivning. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) tar upp 
problematiken med maktfördelningen i intervjuer med barn, och trots att intervjuaren 
oftast använder sig av största möjliga sensitivitet för barnets vilja kan läget aldrig komma 
ifrån att den vuxne förblir en auktoritet för en minderårig, menar författarna. Det faktum 
att jag har haft min praktik på avdelningen och att jag och barnen har hunnit skapa 
relation till varandra, men också ungas inneboende välvilja att vara till lags kan ha 
påverkat studiens slutresultat.  
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4. Resultat 
 
Barnen kallades till intervjun en och en, men alla valde att utnyttja rätten att ta med sig en 
kompis och i vissa fall två till musikrummet. Den första intervjuade valdes genom 
användning av en räkneramsa, detta direkt efter samlingen, under vilken jag presenterade 
all nödvändig information om studien och barnens deltagande i den. Det först valda 
barnet ville dock avvakta och nekade till inbjudan. Flertal armar höjdes genast i luften 
och många uttryckte sin vilja att följa med och lyssna på musiken. Sedan den dagen 
möttes jag alltid av ivriga och nyfikna barn som önskade bli intervjuade upprepade 
gånger. 
 
När alla intervjuer var avklarade hade vi en sammanfattande samling, där preliminära 
resultat av studien redovisades för barnen. Förskolläraren på avdelningen spelade ett 
stycke av Bachs musik på sin gitarr och pedagogerna med barnen försökte sjunga till 
sången ”Nu grönskar det”.  
 
För att läsaren ska få sig en större insikt om barnens upplevelse av klassisk musik valde 
jag att i resultatkapitlet redovisa även för igenkännarbilden som klassiska musiken väckte 
hos barnen. Här nedan följer sammanfattningen av de resultaten som jag hade fått fram 
genom intervjuerna (se bilaga B).  
 
 
4.1 Barnens definition av begreppet ”musik” 
 
Många av barnen gav uttryck för tvekan på den här frågan. Variationen av svaren blev 
stor, allt från ”musik är när det låter såhär...” (B3) till ”det är när man sjunger eller 
spelar olika instrument” (B11). Många barn ville demonstrera hur de själva kunde göra 
musiken – spelade på triangel och slog i tamburinen (det fanns fler enkla musikaliska 
instrument – gurkor, taktpinnar och marrackas i en koffert som plockades ner från en 
hylla vid varje intervjutillfälle). Några barn (B3, B4, B9 och B11) kom på att de kunde 
använda sina trummor för att lättare förklara vad musiken är för något. Ytterliggare 
någon försökte vissla, andra nynnade och ett flertal ville sjunga en sång, medan fyra utav 
barnen (B1, B2, B15 och B17) tyckte att ”bara de som kan spela på ett instrument kan 
göra musiken”. Ett av barnen (B18) tyckte att musiken måste vara vacker annars är det 
inte musik, utan bara oväsen, och då är det ”inte skönt för öronen”. 
 
 
4.2 Barnens förståelse för klassisk musik som en musikalisk genre 

  
Det här var verkligen inte lätt. Mitt mål var att ta reda på om barnen mindes om de någon 
gång kommit i kontakt med klassisk musik och om de kunde beskriva hur detta gick till. 
Dessa frågor ställdes innan vi satte på skivan och resultatet blev att samtliga barn svarade 
att de inte kände till begreppet. B5 gissade att det kanske var en grupp, okänd sådan, 
medan B9 tyckte att klassisk musik var något man spelade i första klass på skolan. Många 
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av barnen gissade dock att detta kunde vara en sorts musik som man möjligen hade hört 
förut men inte mindes för tillfället.  
 
Under pågående samtal och under musikavlyssningen signalerade B4 och B16 att vissa 
”låtar” lät bekant. B4 uttryckte det så här: den här musiken spelar de i ”Små Einsteins” 
[en tecknad TV-serie från 2005 – min anmärkning]. B16: ”farmor kan spela så här på sitt 
piano, den är jättebra!” Speciellt melodin ”Blinka lilla stjärna” kände alla barnen igen. 
Men även Beethovens, Schuberts och Mancinis verk kändes tämligen bekanta för några 
utav barnen. 
 
 
4.3 Barnens upplevelse av klassisk musik 
 
Innan barnen fick välja var sitt stycke fick de frågan vilken av följande tre skivor: ”Vila”, 
”Lek och fantasi” eller ”Bara Mozart” som skulle få inleda musikstunden. Ibland gick 
meningarna isär, barnen blev tvungna att kompromissa om vilken skiva som skulle 
plockas fram först. De kunde därefter styra musikvalet genom att be mig stoppa eller ta 
nästa stycke alternativt byta skiva. Här nedan kommer ett antal citat som kan beskriva 
barnens reaktion över de valda styckena. 
 
CD 1 ”lek och fantasi” 
”Blinka lilla stjärna” (Mozart): 

• Den går ju att sjunga! Men varför sjunger de inte? (2 barn sjunger och gör 
rörelser) 

• Jag hör piano bra och de spelar fort så man vill sjunga och dansa. (3 barn 
dansar) 

 
”I Bergakungens sal ur Peer Gynt” (Grieg): 
• Vargar smyger i skogen och vill äta upp mig, men jag slår dem med en 

pinne, så de springer iväg (ett barn slår vilt omkring sig och kastar kuddar, 
gör hemska grimaser) 

• Det här är en arg musik, jag vill gömma mig (kryper ihop under en filt) 
• Tjuvar kröp in i huset, men pojken upptäckte dem och började kasta saker 

på dem och göra fällor. Sedan kom polisen och tog fast tjuvarna. 
 
”Militärmarsch nr 1 i D-dur” (Schubert): 
• Jag tänker på Disney film och hur tomten med nissarna gör leksaker på en 

leksaksfabrik 
• Det här är en gympa musik (ett barn börjar hoppa, medan ett annat 

springer runt) 
• Jag tänker på barn som dansar i en ring. 
 
”Blomstervalsen ur Nötknäpparen” (Tjajkovskij): 
• Jag tänker på balett och små älvor/prinsessor som dansar. (3 barn dansar 

och snurrar runt) 
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• Blommor som dansar i ”Små Einsteins” (dirigerar, skrattar) 
• Askungen dansar med sin prins på en bal 
• Fåglarna flyger (går fram till fönstret och tittar på himlen) 
 
”Baby Elephant Walk” (Mancini): 
• Man spelar olika instrument – trumma och trumpet och så kanske fiol med 

(5 barn spelar på olika instrument, mimar och rör sig till musiken) 
• Soldater går på rad, de ska kriga (marscherar) 
• Jag tänker på fågelungar som lär sig att flyga 
• Det här är en hoppig musik (hoppar jämfota) 
• Ett ”hest” instrument låter skojig, som om man drar med en pinne – trrrr! 
 
CD 2 ”Vila” 
Air ur Orkestersvit nr 3 (Bach): 
• Detta är ”slappa” musik/skön musik (6 barn lägger sig ner eller blundar) 
• Jag tänker på havet, vattnet, vågor 
 
”Cavatina” (Myers): 
• Jag hör en hel orkester/många olika instrument (benämner) (2 barn spelar 

på instrumenten)  
• Oh, vad vacker musik, härligt! Man kan drömma om saker, tänka (2 barn) 

 
”Wiegenlied” (Vaggvisa) (Flies): 
• Usch, vilken tråkig musik (barnet viftar med händerna). Ta nästa! 
• Det liknar speldosa musik 
• Man vill vara själv i musiken (gömmer sig bakom soffan) 
 
”Svanen ur Djurens karneval” (Saint-Saens): 
• Jag tänker på ballerinor som dansar (dansar, springer) 
• Jag tänker inte på något (två stycken barn). Det är skönt att bara ligga 

och vila sig  
 
”Månskenssonaten” (Beethoven): 
• Mamma kan spela den på piano, nu tänker jag på mamma (nynnar till 

melodin) 
• Jag tänker på sol och regnbåge 
• Jag föreställer mig att jag dansar (gör det också, helt spontant) 
• När jag hör den här musiken börjar jag längta efter min kompis som bor 

långt borta 
 
CD 3 ”Bara Mozart” 
Serenade nr 13 ”Eine kleine Nachtmusik”: 
• Fjärilar flyger och äter blommor och barnen försöker fånga dem med en 

håv 
• Man blir danssugen och/eller spring sugen (två barn jagar varandra) 
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• Musik blir liksom stor ibland och liten ibland, tyst-tyst eller högt-högt 
(viskar och ropar högt) 

 
Hornkonsert nr 2, sats 3: 
• Jag tänker på fina rum i ett slott, att alla bugar för kungen och han sitter 

på en tron 
• Elefant/gubbe blåser i trumpet (ger ifrån sig olika ljud) 
• Det påminner mig om data; man kan spela på knapparna som på piano 
• En pudel på cirkus gör konster och alla andra djur också; ibland låter det 

som att hästar springer (stampar takten i golvet) 
 
Stråkkvintett nr 1, sats 3: 
• Jag drömmer att jag är på Gotland och lyssnar på musiken i bilen 

(blundar) 
• Man hör regnet i musiken och ibland snö 
• Svanarna simmar lugnt, men kaniner hoppar till musiken, det liknar i alla 

fall att de hoppar (kryper ihop och hoppar) 
• Det här är ingen stökig musik, utan skön (2 barn) 
 
Pianokonsert nr 21 ”Elvira Madigan”, sats 2: 
• Jag tänker på att jag själv spelar gitarr/piano/trumma och gör musiken (3 

barn låtsas spelar) 
• Det påminner mig om ”Lalandia” [badanläggning i Danmark – min anm.] 
• Det liknar musiken på radio 
 
Symfoni nr 14, sats 1 
• Man vill göra så här (dirigerar) 
• Det liknar som att cykla, ibland blir det fort och så kan man bromsa 

musiken ibland 
 
 
4.4 Emotionella och sinnliga intryck av musiken 
 
Den klassiska musikens toner upplevdes olika av olika barn, allt från ”vacker musik” till 
”Usch, vad tråkig, ta nästa!” Två av barnen undrade om vi inte skulle lyssna på Zlatan 
skivan istället [en singel ”Who´s da man” framförd av 7-årige Frans Jeppsson-Wall som 
hyllningslåt till fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic – min anm.]. En klar majoritet av 
barnen tyckte att musiken var ”bra och rolig, sorgsen ibland och glad ibland”. De flesta 
uppskattade möjligheten att styra valet av musiken efter egna premisser. Några blev stolta 
av att känna igen stycken de hade hört sedan tidigare. Kroppslig reaktion på musiken fick 
även den en stor variation och kan här summeras enligt följande: 
 
 kände sig ledsen fundersam/drömmande 
 glad/pigg avslappnad/lugn 
 sömnig/trött stressad/rädd 
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 ville ropa/sjunga välbehag/njutning 
 ville busa/leka vet inte 
 
Det skulle vara relativt svårt att komma med exakta siffror över hur många barn som 
kände på ett eller annat sätt till den valda musiken. Svaren kunde variera från gång till 
gång och en del av barnen tyckte sig känna flera olika sinnesstämningar under en och 
samma melodi. I ett fall svarade barnet att han inte visste hur det kändes, men hans 
kroppsspråk uttryckte drömmande tillstånd och berättelsen om ”bilder” han såg framför 
sig till musiken bekräftade gissningen. 
  
Några barn önskade få papper och penna och ytterliggare några undrade om vi kunde ”ta 
med musiken till målarrummet”. Intervjuaren gick med på det och ställde frågorna kring 
deras känslomässiga upplevelse av musik under tiden de skapade sina alster.   
 
 
4.5 Barnens egna förslag på lämpliga aktiviteter till klassisk musik på 
förskolan 
 
Förslagsrikedomen var stor, här presenteras den i fallande skala: ha gympa till klassisk 
musik, dansa, rita/måla, vila, mysa/koppla av i soffan, leka ute/inne, använda musiken till 
pusselstunder och i samband med mat situationen. Många barn uttryckte att de gärna 
skulle vilja ha skivor med klassisk musik lättillgängliga och spelade i samtliga aktiviteter 
under dagen. En observation gjord under ett tidigare tillfälle pekade dock på 
problematiken med användningen av klassisk musik i vissa sammanhang. Den där 
gången resulterade det i att en del av barnen valde att lämna pusselrummet utan någon 
som helst kommentar så fort musiken började ljuda (på en tillsynes behaglig volym). 
Detta exempel visade på komplexiteten med användningen av musiken i gemensamma 
utrymmen.  
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5. Analys 
 
Det som märktes tydligt under intervjuerna var att samtliga barn var uppriktigt 
intresserade av att försöka förmedla sina tankar och föreställningar till den aktuella 
musiken. Musiken i stort verkade vara ett ämne som berörde alla, oavsett vilka intressen 
barnen hade i övrigt. Det som gjorde vissa samtal något fåordiga var inte bara barnets 
verbala förmåga utan också vilken relation den intervjuade hade lyckats skapa till det 
undersökande barnets livsvärld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Detta har, 
som jag ser det, påverkat den intervjuande personens tillförlitlighetsgrad i 
intervjusammanhanget. 
 
Det visade sig att musiken har varierande betydelse och innebörd för barnen. Det fanns 
barn som accepterade musiken som en sorts objekt, vilket bara fanns där, oavsett några 
som helst omständigheter, medan andra gick vidare i sina tankegångar och försökte 
komma fram till på vilket sätt musiken gjordes samt resonerade kring dennes påverkan på 
lyssnaren (B18). Man kan även tolka det specifika uttalandet om oväsen och 
hörselapparatens minskade trivselgrad i samband med viss sorts musik som barnets 
behållning på de vuxnas resonemang om nutida musikens kvalitet och egenskaper. Med 
största sannolikhet har barnet tagit fasta på dessa och gjort dem till sina egna. 
 
En del av de barnen som påstod att enbart professionella musiker kan skapa musiken 
tycktes bestrida sina egna påståenden genom att visa mig hur de själva hanterade de enkla 
musikinstrumenten som låg framför dem. Detta pekar på att en del av barnen ännu inte 
riktigt har kommit fram till insikten om sin egen roll och möjligheter i ett musikaliskt 
sammanhang, medan deras kroppsspråk och agerande visar att de är minst lika aktiva och 
engagerade i utövningen av musiken som deras kamrater. 
 
Insikten jag kom fram till angående barnens förståelse av begreppet ”klassisk musik” är 
att de inte riktigt kände till själva betydelsen - uttrycket var intetsägande för dem, så 
länge inte musiken var igång. Men så fort barnen hörde de första tonerna av vissa 
stycken, ex. ”Blinka lilla stjärna” markerade de, och i många fall med äkta glädje, att den 
här melodin kunde de och var dessutom väl förtrogna med själva sångtexten till musiken. 
För en del av barnen var det en upptäckt att denna välbekanta låt tillhör den klassiska 
musiken. Helt riktigt konstaterades av ett av barnen att musikstycket saknar sångtext: ”det 
går ju att sjunga, men varför sjunger de inte?”  Men de flesta av barnen har inte reagerat 
på genretillhörigheten alls, de kallade klassisk musik för ”den där musiken” eller för ”din 
musik”, vilket pekar på att de förknippade intervjuaren med det abstrakta begreppet för 
att på så sätt försöka skapa sig ett bättre inflytande och större insikt i situationen. 
 
Det stora massmediala utbudet i form av TV, radio och videoprogram påverkar klart den 
igenkännarbild som barnen visade sig ha i samband med musikavlyssningen: ”det liknar 
musiken på radio”; ”jag tänker på Disney film och hur tomten med nissarna gör leksaker 
på en leksaksfabrik” (se även B4 med fl.). Även familjens eller förskolans egen satsning 
på musikalisk verksamhet kan ha avgörande betydelse för hur barnet upplever och tar till 
sig såväl kända som okända musikkombinationer. Preferensen på en viss sorts musik kan, 
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enligt Sundin (2001), bero på bekantskap och graden av socialisation in i en musikalisk 
tradition och är beroende av övning. Trots att en del av dessa musikstycken hade en 
relativt komplicerad struktur, valde få av barnen att ge negativa kommentarer till dessa; 
här ser jag likhet med resultaten av Strömqvists studie (1991), där författaren konstaterat 
att de förskolebarn som har fått lyssna på klassisk musik sällan eller aldrig uttryckte sitt 
missnöje över det faktum att musiken var avvikande på ett eller annat sätt. 
 
Genom att välja klassisk musik på CD-skiva med i förväg kategoriserat innehåll, vilket 
meddelades till samtliga undersökande, fick jag i intervjusammanhanget en s.k. 
förstahandsinformation om det enskilda barnets sinnesläge inför själva avlyssningen. Hur 
detta sedan påverkades av den aktuella musiken och i vilken utsträckning var upp till de 
intervjuade att försöka tala om för mig. Men även min egen förmåga att tolka den 
ickeverbala informationen barnet sände ut var väsentligt i sammanhanget. Jag valde att 
inte tala om för de intervjuade vad stycket de lyssnade på hette, allt för att inte störa deras 
egen tolkning av musiken. Däremot upplystes barn om kompositörens namn och i vissa 
fall det antal år tillbaka då verket såg dagens ljus för första gången. 
 
Ingen tycktes förbli oberörd av musikens toner. Antingen tyckte man om melodin eller så 
bläddrade man vidare för att finna ett mer passande stycke, vilket kunde variera med den 
undersökandes grad av erfarenhet, utforskarlust och inte minst humör. Människor 
tenderar, enligt Theorells (2001) påstående, att bilda sig en individuell uppfattning om 
klassisk musik genom sina upplevelser av den. Barnen hade lätt att leva sig in i musikens 
värld och deras fantasi var mycket god. Även om någon tyckte att ett visst stycke var 
tråkigt och ytterliggare några föredrog en annan sorts musik – ”Zlatan skiva”, var 
reaktionerna på klassisk musik som alternativ till andra genrer enbart positiv. Det kändes 
som att många av barnen uppskattade just omväxlingen och föränderligheten i musiken – 
”bra och rolig, sorgsen ibland och glad ibland”; ”svanarna simmar lugnt, men kaniner 
hoppar till musiken”; ”musiken blir stor ibland och liten ibland”. Med stöd av Sundins 
(2001) forskning kan variationerna i uppfattningen av musiken härledas till hans 
påstående om skillnader i nervsystemet hos lyssnarna och inte olika sorts värderingar av 
samma produkt. 
 
Genomgången av musikutbudet tillsammans med barnen bidrog till ett antal funderingar 
hos mig. Det kändes som att många barn saknade möjligheten att sjunga med och till 
musiken. Och trots att bara ett barn uttryckte detta verbalt, famlade flera barn efter ord för 
att formulera sin önskan. Någon försökte gnola till musiken, en annan pep eller visslade. 
Och i det enda stycket som alla kunde texten till levde många ut sina känslor – de sjöng 
högt och gjorde tillhörande rörelser; flera märkte okända klanger i mittpartiet och 
påtalade detta till varandra och intervjuaren. Dessa resultat kan knytas samman med ett 
välkänt påstående om att ett nytt material alltid bör ha anknytning till barnets tidigare 
erfarenhetsvärld, parallellt med att den för in nya spännande element i en för barnet 
överkomlig mängd. ”Förförståelse för det som ska hända är nödvändig om man vill få ut 
något av lyssnandet” (Strömqvist, 1991, s. 38). 
 
Närheten till enkla rytminstrument gjorde att många ville ackompanjera till musiken. 
Detta gjordes med mer eller mindre taktkänsla och höjde stämningen avsevärt. 
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Nyfikenheten var påtaglig - barnen provade de olika instrumenten, kommenterade 
kamratens tillvägagångssätt och utforskade hur de själva kunde agera ensemble till den 
valda melodins toner. Många uttryckte att de ville spela på sitt sätt, ibland till tonerna av 
musiken och ibland med syftet att enbart testa instrumenten. Det faktum att musiken inte 
var levande utan inspelad på en CD, var det inte ett enda barn som har reagerat på, vilket 
möjligen kan relateras till bland annat följderna av den tekniska utvecklingen i vårt 
samhälle, men också till det faktum att barnen numera är vana vid den här formen av 
kommunikation mellan musikskaparen och lyssnaren.   
 
Att röra sig fritt – springa, gympa, dansa eller synkronisera sina rörelser till rytmen i 
musiken verkade vara helt naturligt för barnen. När musiken gick i snabbare tempo var 
många av barnen igång. Dansade man inte själv, så gjorde gosedjuren det, fanns det 
kuddar så byggde man med dem eller la sig tillrätta på dem för att i nästa stund börja 
hoppa från den ena till den andra. När tempot växlade ner istället valde majoriteten av 
barnen att sätta eller lägga sig ner, blunda och dra över filten. En del andades lugnt och 
”ville inte vakna”. Att drömma om sagan till musiken var ett populärt göromål under 
dessa stunder. Några låg tysta eller drog sig undan, medan andra ville få ut sina reaktioner 
så länge musiken var igång.  
 
Som jag ser det, var kroppsliga reaktioner i många fall beroende av de yttre faktorer, 
exempelvis redskap och inredning på platsen – i de fall då det exempelvis fanns affischer 
med djur i undersökningsrummet kunde det bidra till en längre berättelse om vad dessa 
kunde göra till musiken. Men även inre faktorer, såsom längtan till föräldrarna eller 
starka minnesbilder i samband med ett visst musikstycke, påverkade i viss mån barnets 
beskrivning av upplevelser han eller hon fick i samband med musikavlyssningen.  En del 
barn hade svårt att klä sina sinnesstämningar i ord, då uppmanades de att peka på en eller 
några av känslo-korten för att med stöd av dessa försöka återge det tillstånd han eller hon 
befann sig i för tillfället. Här och i andra liknande situationer var observationer till stor 
hjälp. 
 
Efter att ha studerat barnens reaktioner mer ingående kan jag konstatera att Griegs musik 
fick ett för mig oväntat resultat – ett av barnen blev rädd, men valde ändå att lyssna 
färdigt på musiken med filten över huvud och den vuxnes hand i sin. För mig blev det 
annars en gåta varför slutpartiet med de höga tonerna associerades med negativa bilder 
hos barnen och förde med sig upplevelser åt det destruktiva hållet. Möjligen, men detta är 
bara en lekmans teori, hänger det ihop med att barnen som har sett en del actionfilmer på 
TV eller video associerar de där tonerna med just dramatiska scener på bildskärmen. Å 
andra sidan kan vi dra parallell till Lagercrantz’ forskning om barnens reaktioner på olika 
sorts musik (Liljestam, 2006). Även andra upplevelsebilder kring ovannämnda 
komposition dominerades av mer eller mindre dramatiska upplevelser som barnen målade 
i sin fantasi; till saken hör att en del gjorde detta med en skräckfylld förtjusning. 
Kommentar till dessa iakttaganden kan utgå ifrån Sundins (2001) resonemang om att de 
äldre förskolebarnen i många fall längtar efter och rentav behöver musik med de 
lockande, lite farliga aspekterna istället för enbart idylliserade barnvisor, detta för att lära 
sig mer om sig själv och de hotande skuggorna inom sig. 
 

30 



 

Djur, fåglar och fjärilar var populära figurer i barnens berättelser. Men också ballerinor, 
älvor och barn som dansar till musikens toner var ett ofta förekommande inslag. Även 
naturen – vågor på havet, regnbåge, snö och regn samt blommor dominerade, vilket pekar 
på att denna del av verkligheten är en självklar och omtyckt komponent i barnens 
fantasiskapande.  
 
Det var förhållandevis få barn som valde att rita eller måla till musiken. Det kan bero på 
att min uppmaning till självständigt val av sysselsättning i undersökningssammanhanget 
inte hade markerats tillräckligt starkt. Att rita musiken själv och inte bara till tonerna av 
musiken var tydligen ett okänt begrepp, vilket flera av barnen dock valde att följa. 
Resultatet blev flygande gräs, dansande gubbe, färgglad fönsterruta och hoppande 
bokstäver, bara för att nämna några. 
 
 
5.1 Sammanfattning 
 
Om man generaliserar något kan barnens reaktioner till musiken summeras enligt 
följande: påtaglig rytmisk puls och lättare melodik accepterades snabbare medan raskare 
tempo och tydligare rytm i musiken bidrog till att barnen började röra på sig i större 
utsträckning samt upplevde att de blev glada/pigga eller stressade (i två av fallen). Detta 
kan delvis förklaras med de uttalanden forskarna har gett om att uppiggande musik 
stimulerar till lek och lust till aktivering av kroppen, medan avslappnande musik med 
rytmen nära andningen verkar lugnande istället. Stressen kan i sin tur uppstå vid de 
tillfällen då människan på grund av olika anledningar känner sig mindre mottaglig för en 
viss sorts påverkan, vilket Uddholm (1993) framtonar i sin forskning. Det förekom även 
rädsla och spänd förväntan på de högre tonerna i slutet av musikstycket, i fallet med 
Griegs musik, där ett antal barn uttryckte sin vilja att få lyssna upprepade gånger på ”det 
läskiga slutet”. Efter att ha förberett sig med kuddar, filt och en hel del mod möter de den 
okända, men mycket spännande och fascinerande värld av sagofigurer och skurkar 
parallellt med att huvudfiguren själv framstår som en hjälte. 
  
De flesta av barnen berättade dock om ljusa och betydligt mindre dramatiska 
föreställningar de målade upp i sin fantasi till tonerna av musiken. De lekte, fantiserade 
och lämnade ut massor av förslag på vad man skulle kunna hitta på till musiken. Många 
hade dock svårt att beskriva de omedelbara upplevelserna av musikens toner, vilket 
Piaget betonar i sin beskrivning av förskolebarns personlighetsutveckling. Det märktes 
tydligt att rösten och kroppen är barnens mest direkta instrument, med vilka de uttrycker 
sina känslor (Sundin, 2001). Att observera och iaktta barnen noga när de lyssnade till 
musiken var därför en nödvändig åtgärd, som jag hade stor nytta av i 
analyssammanhanget. Däremot bör de kategorier jag satte upp över emotionella och 
sinnliga uttryck barnen hade till musiken och mina ”avläsningar” av dessa tillstånd 
klassas som mycket subjektiva. Med hjälp av ett antal stödfrågor och uppmaningen att 
drömma till musiken alternativt försöka berätta en saga till kompositionen kunde trots allt 
nästan alla barn göra mentala jämförelser, vilket dock Piaget förnekar att barn i den här 
åldern är kapabla till. På så sätt skapade lyssnarna ett aktivt förhållande till musiken.   
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Annars upplevde jag att barnen uppskattade och hade många intressanta synpunkter, men 
framförallt kände de en äkta glädje inför mötet med denna, för många av dem okända 
musikaliska genre. Det syntes på barnen att de levde sig in, smakade på och samlade nya 
ljuderfarenheter, helt spontant och utan något som helst tvång. Kunskapen kunde 
förmedlas genom leken, då exempelvis namnen på de olika instrumenten diskuterades 
och sättet de låter på experimenterades fram. ”Genom att benämna och samtala om den 
variation av sätt som barnen spelar instrumenten på kan barnen lära sig om det 
musikaliska innehållet” (Pramling Samuelsson m.fl., 2008, s.135).  
 Kritiker menar att musiken inte kan ge andra känslor än dem man redan har inom sig 
(Harris, 1995), men som jag ser det, kan just möjligheten att komma ut med sina 
reaktioner och upplevelser till ett musikstycke jämföras med första steget till identifiering 
av sitt känslotillstånd och på så sätt utveckling av större kroppskännedom.  
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6. Diskussion 
 
 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera syfte, frågeställningar och genomförande av 
studien med hjälp av de iakttagelser och erfarenheter som jag har gjort under tiden för 
undersökningen. Kombinationen av två undersökningsmetoder i en kvalitativ studie 
visade sig vara en bra förutsättning för att skapa en mer djupgående insikt över barnens 
reaktion på den klassiska musiken.  
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Det som går att kritisera och ifrågasätta är mitt godkännande av barnens önskemål till att 
vara två eller flera under ett och samma intervjutillfälle. Möjligen skulle reaktionerna och 
svaren hade blivit något annorlunda om inte barnen fått ta intryck av kompisarnas 
agerande, vilket annars är svårt att undvika i undersökningssammanhang där barn till en 
stor del påverkas av varandras handlande. Jag var dock hela tiden medveten om riskerna 
och försökte därför minimera eventuell påverkan genom att prata lågmält och med ett 
barn i taget. 
 
Jag tycker också att det skulle underlätta väsentligt om en oberoende observatör kunnat 
hålla i vissa delar av undersökningen, exempelvis göra anteckningar om de intervjuades 
ansiktsuttryck eller kroppslig reaktion, men också ta hand om hanteringen av den 
tekniska utrustningen. 
 
Det är inte lätt att tolka känslor och få ner dem i ord på papperet, speciellt när barnet 
självt saknar dessa ord. Trots sitt begränsade ordförråd var barnen oerhört skickliga på att 
visa eller på andra sätt förmedla sitt känslotillstånd för intervjuaren. Å andra sidan kan 
jag konstatera att urvalet av undersökanden har varit rikt med tanke på barnens skiftande 
ålder, bakgrund, nationalitet och musikvanor. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka reaktioner klassisk musik väcker hos 
förskolebarnen och i vilken utsträckning de väljer att beskriva sina känslor och tankar till 
musikens toner. Barnens intresse och engagemang gjorde att jag har fått fram viktig data 
som jag sedan bearbetat och analyserat med tanke på de frågeställningar som var aktuella 
i studien. Materialet som jag har fått fram genom intervjuer och observationer men också 
de tankar som har väckts genom att läsa relevant litteratur i sammanhanget har lett mig 
vidare till vissa insikter som jag kommer att presentera här nedan. 
 
Låt mig börja på ett sidospår. De flesta barn älskar sagor. I hyllan på förskolan hittar vi 
dock barnböcker med relativt varierat innehåll och karaktär, såväl äventyrsberättelser som 
rim och ramsor, fakta- och bilderböcker, serier och lyrik mm. mm. Vi flyttar blicken till 
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musikanläggningen och lådan med CD-skivor. Hur många musikaliska genrer finns 
representerade där? Skivor med kända schlagerlåtar som man kan dansa och sjunga till 
finns alltid med, en och annan musiksaga samt barnvisor, vad mer? Utbudet kan knappast 
kallas varierat, i alla fall inte i jämförelse med det litterära sortimentet i bokhyllan. Kan 
detta bero på personalens egna musikvanor och föreställningar, för precis som Uddholm 
(1993) säger påverkar omgivningens värderingar och traditioner oss mer än vad vi tror 
eller vill erkänna. I det sammanhanget vill jag stödja mitt resonemang på Lilliestams 
(2006) uttalande om att samhället [och inte minst förskolan – min anm.] har goda 
möjligheter att ge bra förutsättningar till en mångsidig utveckling hos individen eller 
istället bidra till blockerade utsikter för en varierad kunskapsinhämtning. Det som saknas 
är oftast inte tid eller kunnig personal, utan de vuxnas öppenhet i sina egna känslor för all 
sorts musik och förmågan att i sig själva kunna återupptäcka den nyfikenhet för ljud som 
barn visar (Sundin, 2001). Man kan avsluta argumentationen med att dra en parallell till 
Uddholms (1993) påstående om att individens musikalitet bara blir bredare om hon eller 
han har upplevt varierande musikgenrer som meningsfulla. Visst kan barnen ha roligt till 
”Zlatan – skivan” och klart är det viktigt att våga synas och höras redan i den låga åldern. 
Hopprepp till en mikrofon, högklackade skor och vickande höften hos många associeras 
med just pop- och rockmusiken men inte klassiskt. Ska det vara så omöjligt att vara 
kreativ och lekfull till den här sortens musik? 
 
Genom att göra en enklare undersökning av klassisk musik upptäckte jag att barnen 
inspirerades av tonerna och många har dessutom upplevt att musiken kunde användas till 
att släppa loss sin fantasi. De blev också medvetna om sina känslor och hur dessa kunde 
variera under en kort tid, vilket enligt Harris (1995) måste utvecklas hos individen för att 
kunna uppleva och förstå mer specifika känslor. Lilliestam (2006) och flertalet andra 
forskare anser att människan mår bra både fysiskt och psykiskt av att kunna uttrycka sig 
genom flera olika medel, såväl inlevelse- som upplevelseinriktade, därför bör man som 
lärare ge barn sådana möjligheter dagligen – detta för att de ska kunna hantera och 
nyansera sina uttryck.  
 
Resultaten av min undersökning pekar på att förskolebarnen inte hade några som helst 
förutfattade meningar om klassisk musik. Tvärtom upplevde de den som en sorts 
musikalisk berättelse där handlingens gång bestämdes av dem själva, för en och samma 
melodi kunde skapa helt unika berättelsekombinationer hos åhörarna. Detta tycker jag är 
intressant med tanke på att klassisk musik ibland kan anses alltför oförgriplig och 
orubblig (se inledningen) och på så sätt rent av förödande för den växande individens 
egen skaparförmåga. Möjligheten att agera fritt till musikens toner kändes annorlunda, 
men uppskattades av nästan alla i undersökningen. Något trevande i början, men allt mer 
avspänt och obundet delade de med sig av sina innersta drömmar och fantasier till 
musikens skiftande toner. Det som barnen hörde som berättelser, kan enligt Pramling 
Samuelsson (2008) också höras i uttryck av musikaliska termer såsom instrument och 
dynamik. På så sätt var berättelsen ett medel för att lära sig något om musiken. När orden 
inte räckte till blev bilder på olika ansiktsuttryck den första visuella hjälpen för att kunna 
komma vidare i sina tankegångar. Även kroppsspråket signalerade att musiken bidrog till 
sinnliga reaktioner hos lyssnarna, allt från rädsla och spänd förväntan till sprudlande 
glädje eller avslappning.  
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Det faktum att de flesta barn och ungdomar förr eller senare under sin utveckling 
kommer i kontakt med klassisk musik är snarare regel än undantag. Detta sker genom 
antingen massmedial påverkan, familjens musikvanor eller skolans egen satsning på den 
här kulturella formen. För de barnen som har fått vänta ända till skolåldern med 
introduceringen av klassisk musik kan dock mötet resultera i en smärre besvikelse. 
Anledningen kan, enligt Sundin (2001) vara kompispåverkan och strävan efter en mer 
neutral identitet. Andra forskare tycker emellertid att nytt och okänt i musiken gör många 
osäkra och får dem att vända tillbaka till det gamla vanliga som man känner väl och 
klarar av att hantera (Haglund & Löfberg, 1996). Förskoleåldern innebär tvärtom 
ohämmad och spontan nyfikenhet, barnet upplever sig själv som en självständig individ 
(Sundin, 2001) samt strävar efter att jämt och ständigt utforska nya saker och företeelser 
som finns i deras omgivning. Förskolan har ofta, enligt Sundin (2001) samma status på 
olika aktiviteter, jämfört med skolan, vilket gör det möjligt att värdera alla sysslor lika 
högt oavsett deras ställning. Övervägande antal forskare med Ljungström (2000) i spetsen 
påstår att barn från treårsåldern och upp till sju år i högre utsträckning är mottagliga för 
musiken. Författaren konstaterar, och jag vill hålla med honom, att de barnen som tidigt 
har fått komma i kontakt med tonkonst brukar hålla fast vid intresset, antingen som 
konsumenter eller som skapare av egen musik. Kan det vara så att följderna av ensidigt 
och alltför, efter barns önskemål, reducerat musikaliskt utbud i den låga åldern leder till 
de resultaten som Elofsson har fått fram i sin undersökning av högstadieungdomars 
musikvanor (presenterad i Lilliestam, 2006)? Elofsson har angivit i sin rapport att pop 
och rock dominerar högstadieungdomars val av musik. Dessa former fick hela 80 % av 
rösterna, medan klassisk musik nästan aldrig nämndes spontant, vilket i sin tur pekar på 
att den här sortens musik inte är populär bland dagens unga. 
 
Varken min eller Strömqvists (1991) studier har visat att förskolebarns agerande 
särbehandlade klassisk musik jämfört med andra musikaliska stilar. Avsaknaden av text 
uppmärksammades av flera intervjuade, men genom att presentera ett par musikstycken 
där barnen fick sjunga med fick de kunskapen om att klassisk musik inte alltid innebär 
enbart tonkonst i sig, utan i en del fall kan kombineras med sångtext. Samtidigt 
bekräftades barnens gissning på att klassisk musik ofta är ordlös, men trots detta kan vi 
med stöd av Neumans och Linds (1987) uttalande konstatera att den hade verkan före och 
bortom det verbala språket. I enlighet med författarnas resonemang påverkades 
mottagarna såväl kroppsligt som känslomässigt, där rösten och kroppen blev till en sorts 
verktyg med hjälp av vilka barnen gav uttryck för sitt nuvarande sinnestillstånd och 
känsloläge. Klassisk musik är ofta mycket omväxlande där grundtemat kan variera en hel 
del (Strömqvist, 1991). Redan i treårsåldern klarar dock många barn att urskilja flera 
musikaliska komponenter (Statens Folkhälsoinstitut, 2005; Sundin, 2001), vilket i sin tur 
möjliggör att de så småningom lär sig att räkna ut vilka känslor som kan ligga bakom 
olika situationer (Harris, 1995). 
 
En del av barnen attraherades inte av de spelade styckena, utan sökte efter något speciellt, 
möjligen något som de hade hört tidigare eller något som de var ute efter för tillfället. De 
hade lite svårt för att i ord kunna formulera objektet för sin sökning. En grundorsak till 
varför det kan vara så svårt att beskriva upplevelser och emotioner är att människan kan 

35 



 

förnimma mycket finare nyanser av sinnesintryck än vad hon har ord för, menar 
Lilliestam (2006). Däremot klarade många att specificera sitt sökobjekt med termer som 
”sakta”, ”snabb”, ”skön”, ”busig”, ”vila” eller ”röra på sig” musik. Det jag kunde 
observera var att samma melodi kunde upplevas på så många olika sätt – ”tråkig” 
alternativt ”mysig speldosa musik” var bara två av beskrivningarna till ett och samma 
musikstycke. Denna upptäckt kan stödja Theorells (2001) utsaga om att tonkonsten kan 
förbättra barns förmåga att tolka och uttrycka sina känslor, men också få dem att bli 
uppmärksamma på variationen och mångfalden av känslor och uppfattningar hos 
varandra. 
  
Enligt Rösings modell (presenterat i Lilliestam, 2006) skapas musikalisk mening i ett 
samspel mellan musiken, personen som lyssnar och situationen, vilket förklarar det 
faktum att några av barnen kände sig mindre mottagliga under intervjutillfället. Två 
stycken barn talade om för mig att deras favoritmusik var ”Zlatan-låten”, men trots det 
valde de ändå att lyssna igenom flera kompositioner från olika plattor för att möjligen 
finna något de gillade lika mycket som ”Zlatan”. 
  
 
6.3 Pedagogisk sammanhang 
 
Just positivismen med vilken samtliga barn mötte den i många fall tidigare upplevda, 
men ändå så okända genren, överraskade mig. Samtidigt är jag, precis som Strömqvist 
(1991), tveksam till att sådana oregelbundna eller sporadiska insatser skulle ge någon 
långvarig och hållbar effekt för barns musikaliska lärande. Det faktum att personalen 
känner sig tveksam och osäker inför satsningen på klassisk musik kan möjligen mildras 
om de genom liknande studier tar reda på att reaktionerna och mottagandet från barnens 
och inte minst föräldrarnas håll har varit enbart positiva. Jag vill inte mena att 
inlärningsmetoder är inaktuella i sammanhanget, men vill påminna om att det 
musikaliska lärandet mestadels sker i de situationer där avsikten inte är att lära sig musik, 
utan att spela, lyssna, dansa och på olika sätt umgås med musik (Theorell, 2001). Ofta ger 
barnen oss all sin tillit, de värderar inte på en femgradig skala hur bra eller dåliga vi är på 
att spela instrument eller röra oss till musiken. Däremot känner de av och är duktiga på att 
avläsa vår osäkerhet som ofta döljs bakom strävan till perfektionism och avsaknaden av 
nödvändiga verktyg till introduceringen av något nytt.  
 
Man ska vara medveten om att enbart låta barnen uttrycka sig fritt till musiken inte kan 
kallas för pedagogisk verksamhet. En systematisk variation av den dimension som man 
vill att barn ska urskilja och erfara, åtföljd av metakognitiva dialoger med barnen krävs 
för att utveckla barnens förmåga att lyssna på ett medvetet och differentierat sätt 
(Pramling Samuelsson m.fl., 2008). Det finns två huvudsakliga inriktningar i dagens 
musikforskning – antingen väljer man att betona musikens form eller ger man högre 
prioritet åt dess innehåll (Sundin, 2001). I min undersökning har jag riktat 
uppmärksamheten mestadels mot upplevelsesidan, men kan här konstatera att barnens 
prestationer gick utöver mina förväntningar, då de försökte resonera såväl om musikens 
struktur som om dess innebörd. Detta kan delvis förklaras med Sundins (2001) 
bedömning att trots förstahands fokusering på helhetsintryck och rytmen kan barnens 
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estetiska upplevelser av musiken visa sig vara påtagliga. Samtidigt upplevde jag att 
barnen saknade ord för musikaliska termer, vilka jag dock valde att inte ”lägga in” i deras 
mun. Detta tycker jag inte bör hastas fram utan integreras sakta genom fler och mer 
systematiska övningar/lek med klassisk musik.  
 

En viktig roll för läraren i att utveckla barns (och varför inte vuxnas) lärande 
av musik blir då att ge barnen tillgång till musikaliska termer genom vilka 
barnet kan lyssna på musiken och höra något så som något specifikt 
musikaliskt, samt att möjliggöra för barnet att urskilja dessa aspekter i 
musiken (Pramling Samuelsson m.fl., 2008, s.108). 

 
På så sätt får läraren en viktig roll för utveckling av barns musikaliska kunnande, istället 
för att använda musiken bara som ett medel för att förbättra andra förmågor.  
 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Brist på ord i samband med beskrivningen av sina känslor eller musikaliska komponenter 
i musiken som man annars gillar tycker jag bör inte hänvisas till enbart begränsad verbal 
förmåga jämfört med sinnlig. Pedagogens roll och ambitioner skall omfatta såväl önskan 
att leka fram förståelse som förmågan att ge namn åt de begreppen som barnet möter i sin 
vardag. Användning av klassisk musik där dynamiken i tonerna är stor möjliggör en 
spännande och lärorik konversation i sig. Därför tycker jag att det skulle vara intressant 
om fortsatta studier i ämnet riktades mot frågan om vilka pedagogiska konsekvenser 
symbolisk begreppsinlärning kan ge förskolebarnen om den ges parallellt med den 
handlings- och bildmässiga inlärningen.  
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Bilaga A 
 
Till berörda föräldrar angående studien Klassisk musik i förskolan 
 
 

Hej! 
 

Nu närmar sig slutet på min utbildning till förskollärare och enbart examensarbetet 
återstår kvar. Det ska handla om klassisk musik och barnens upplevelse utav den.  
 
Jag kommer att behöva göra en viss dokumentation bl.a. i form av digitala bilder och 
ljudinspelning samt eventuellt ta del av barnens reaktion genom olika uttrycksformer (ex. 
teckningar). 
 
Därmed söker jag Er tillåtelse att tillvarata barnens alster och använda mig av ett bildspel 
på dator, men endast för redovisningstillfället. Bilderna kommer alltså inte att hamna på 
Internet och barnens anonymitet garanteras. 
 
Har Ni synpunkter eller frågor är Ni välkomna att ta kontakt med mig på tel. nr. ..., annars 
syns vi på förskolan. 
 

Tack för Din hjälp! 
 
                                                                                       Med vänliga hälsningar 
                                                                                                                                  /Vera 
 
 
Handledare: Lena Heindorff, (Lena.heindorff@vxu.se), Växjö universitet                             
 
 
 
 
 
Jag accepterar villkor och ger mitt tillstånd för barnets deltagande i projektet (kryssa i 
rutan): 
 
Jag vill helst låta mitt barn avstå från deltagandet i projektet (kryssa i rutan): 
 
 
 
 
Barnets namn:________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
Vårdnadshavarens underskrift 
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Bilaga B 
 
Intervjufrågor till barnen. 
 

 Vad är musik för något? 
 Har du hört uttrycket klassisk musik? 
 Nu har du lyssnat på ett stycke klassisk musik. Berätta vad du tyckte om den... 
 Påminner musiken dig om något? Vad tänkte du på när du lyssnade till 

musiken? 
 Hur kände du dig i kroppen? (bildstöd) Hur kan det komma sig, tror du? 
 Vad skulle man kunna göra till den här musiken? Skulle du vilja höra klassisk 

musik flera gånger? Berätta varför. 
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Bilaga C 
 
Stiliserade bilder på grundläggande känslouttryck hos en människa, som hade visats till 
barnen (observera att bilderna användes enbart som stöd i samtalet med barnet). 
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