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SAMMANFATTNING 

Jessica Braw 

Rörelse, rytm och ljud 

Förskolepedagogers syn på små barns musikalitet 

 

Movement, rhythm and sound 

Preschool teachers’ views on young children's musicality  

                                 Antal sidor: 23 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vad mån de för studien utvalda 

förskolepedagogerna tillvaratar och utvecklar små barns musikalitet. Med små barn menas ett- 

och tvååringar vilka inte ännu har ett verbalt utvecklat språk vilket gör att kroppsspråket blir en 

viktig del för att förstå små barns vilja och behov. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod 

används i form av gruppintervjuer och observationer där ambitionen var att skapa ett kollegialt 

samtal mellan förskolepedagogerna för att de skulle kunna bidra med mer tillsammans än vad 

var och en skulle kunna bidra med. På så sätt kunde en djupare förståelse nås och 

observationerna bidrog även till denna djupa förståelse. Studien visar på att det finns en 

förståelse för små barns musikalitet hos förskolepedagogerna vilket bidrar till att deras 

musikalitet till viss mån tillvaratas och utvecklas. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till Er förskolepedagoger som har gjort denna studie möjlig att 

genomföra. Ni har med stort engagemang bidragit till detta examensarbete med värdefulla tankar 

och funderingar. Jag vill även tacka min handledare Birgitta E Gustafsson som med sitt stora 

engagemang har väglett mig genom denna forskningsprocess. Slutligen vill jag tacka den 

handledningsgrupp som vid opponeringstillfällena bidragit med värdefull respons. 

 

Tack! 

 

Jessica Braw 

Tolestorp, 7 januari 2011 
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1 Bakgrund  

 

1.1 Inledning 
Musiken har alltid varit betydelsefull för mig och på olika sätt funnits med i mitt liv. När jag 

började på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet fick mitt musikintresse en roll som det aldrig 

tidigare hade haft. Jag upptäckte då hur stor plats musiken kan få i många olika pedagogiska 

sammanhang, bara man ger den tillåtelse. Detta blev sedan tydligt för mig när jag kom i kontakt 

med olika förskolor. Musikens roll ser, med andra ord, olika ut på olika förskoleavdelningar 

beroende på bland annat förskolepedagogernas inställning. För ett par år sedan publicerades en 

artikel med följande titel: Musik förbättrar hjärnans kapacitet (www.svd.se, tillgänglig 2010-11-

17). Denna artikel trycker på betydelsen av tidig musikträning för att gynna utvecklingen av 

hjärnan. 

 I förskolan vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla olika förmågor. En av förmågorna är 

”att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer” (Lpfö 98, s. 9). 

Barnen ska, med andra ord, ge uttryck för upplevelser och om vi tänker efter riktigt noga sker detta 

på ett naturligt sätt flera gånger om dagen. Det kan exempelvis handla om ett barn som börjar gråta 

när föräldern säger hej då. Motsatsen till detta kan också förekomma, nämligen ett barn som 

skrattande springer in till kompisarna på avdelningen. Gemensamt för de här två barnen är att de 

förmedlar sin upplevelse av att bli lämnad av föräldern. Detta anser jag ger en tydlig bild av hur 

barnen förmedlar något med hela sin kropp när de uttrycker sig med rörelse, rytm och ljud vilket 

kan ses som en form av musikalitet. Hammershøj (1997) uttrycker sig på liknande sätt när hon 

menar att små barn förmedlar genom sin kropp hur de har uppfattat musiken exempelvis genom att 

hoppa, gå eller peka. 

 Förståelsen för musikens påverkan borde ha betydelse för förskolepedagoger (och blivande 

pedagoger) då de barn som finns i förskolan ska få bra förutsättningar för det lärande som pågår i 

såväl förskola som grundskola. Även om denna studie berör pedagoger i förskolans verksamhet 

anser jag dessutom att det är relevant läsning för rektorer då de är ytterst ansvariga för den 

pedagogiska verksamheten. Vidare kan det även vara intressant för föräldrar och andra personer 

som kommer i kontakt med barn i de yngre åldrarna eftersom musik förekommer i många olika 

former i många olika situationer. 

 

1.2 Musikalitet 
Barn har med sig olika verktyg som kan användas i det som sker på förskolan. Dessa är mer eller 

mindre utvecklade och vår uppgift som förskolepedagoger blir då att ta vara på barnens möjlighet 

att utveckla de vidare. Med detta följer att vi ser hela barnet i stället för att placera det i någon 

kategori som till exempel det bråkiga, det blyga eller det livliga barnet. Ett av verktygen är 

musikaliteten och tolkningen att alla föds med möjligheten att utveckla sin musikalitet kan göras. 

Betydelsen av detta verktyg vill jag förklara utifrån Bjørkvolds (2005) tankar om den musiska 

människan. Begreppet musisk härstammar ifrån den grekiska myten om musernas födelse. De 

skapades som barn till Zeus för att ge en röst åt universum. Författaren menar att vi föds som 

musiska människor vilket bland annat innebär att vi är känsliga för ljud, rörelse och rytmer 

eftersom dessa tre element finns i oss. Vid födseln ger barnet ifrån sig ett primalskrik vilket 

Bjørkvold menar är ett äkta musiskt uttryck och här börjar barnets första samspel, vilket sker med 

modern. När navelsträngen klipps behöver barnet på nytt knyta an till modern för att kunna fortsätta 

utvecklas. De tre elementen ljud, rörelse och rytm blir en naturlig del i anknytningen och samspelet 
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med modern. Moderns röst får representera ljudet, vaggandet av barnet blir rörelsen och slutligen 

känner barnet igen rytmen i moderns andetag. Bjørkvolds tankar om den musiska människan kan 

ses som ett starkt argument för att små barns musikalitet ska ges utrymme i förskolans verksamhet. 

Det behöver inte enbart handla om att samla barnen för att sjunga en stund utan kan även innebära 

att ta vara på de ögonblick där barnen uttrycker sin musikalitet. Barnet som gungar i takt till 

musiken, den spontana sång som hörs från gungorna på gården och det ljuvliga skratt som hörs från 

barn i upplevelsefyllda stunder präglade av gemenskap. Ögonblicken är många men vad gör vi 

förskolepedagoger av dem? 

 

1.3 Avgränsningar       
Mot denna bakgrund kommer studien fokusera på pedagogiskt verksamma på tre olika 

förskoleavdelningar och deras förståelse för små barns musikalitet. Med pedagogiskt verksamma 

menar jag såväl barnskötare som förskollärare vilka i fortsättningen kommer benämnas som 

förskolepedagoger. Med små barn avses i denna studie ett- och tvååringar, vilka hädanefter benämns 

som små barn. Dessa barn har ännu inte ett verbalt utvecklat språk vilket gör att 

förskolepedagogerna, för att förstå barnens önskemål, således får utgå från barnens kroppsspråk. 

Här blir musikaliteten en viktig del då barnen förmedlar sina önskemål genom musikaliska uttryck 

såsom rörelse, rytm och ljud. Som ovan nämnts menar Bjørkvold (2005) att vi som musiska 

människor är känsliga för dessa tre element och dessa används tydligt av små barn. Hitintills har två 

begrepp nämnts som är centrala för denna studie, musisk och musikalitet. Medan musisk är något 

som vi är (Bjørkvold 2005) innebär musikalitet något som vi har (Hammershøj 1997). 

Musikaliteten finns i alla barn och visar sig bland annat genom det så kallade grundslaget som 

Hammershøj menar har betydelse både när barnet går och när barnet kryper. Grundslaget blir då den 

drivande kraften. Grundslaget visar sig även när små barn exempelvis bankar med olika leksaker. 

Utifrån detta resonemang blir det intressant att undersöka hur små barns musikalitet i förskolans 

verksamhet tas tillvara och utvecklas. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka i vad mån små barns musikalitet tillvaratas och utvecklas 

av de i studien utvalda förskolepedagogerna. Detta är en fråga av relevans då min ambition är att 

den nya kunskapen som studien presenterar kan öppna för nya insikter och fortsatta diskussioner om 

små barns musikalitet. 

 

För att nå syftet avser jag besvara följande frågor: 

1. På vilka sätt uppmärksammar pedagogerna små barns musikalitet? 

2. Hur tillvaratas och utvecklas små barns musikalitet? 

3. Vilken förståelse för små barns musikalitet uttrycker pedagogerna? 

4. I vad mån uppfattas små barns musikalitet som en potential för utveckling och lärande? 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

2.1 Friedrich Fröbel 
Svensk förskola grundar sig på den tyska så kallade Kindergarten vilken utvecklades av Friedrich 

Fröbel. Denna barnträdgård, som den kallades i Sverige, betonade användningen av lekpedagogik 

(Johansson 1995). Wallström (1992) menar att Fröbels tankar än idag har en plats i förskolans 

verksamhet. Barnen fick leka fritt samtidigt som det, i barnträdgården, förekom aktiviteter ledda av 

lärarna vilket, enligt författaren, påminner om dagens verksamhet.  

 Fröbel framhåller det hela barnet genom att beskriva att människans inre och yttre hör ihop och 

menar att genom hur människan exempelvis talar, handlar och agerar kan dess inre förstås. Han 

påpekar dock att utifrån det yttre får inga förhastade slutsatser om det inre dras då det kan leda till 

missförstånd i livet och i uppfostran. Det hela barnet beskrivs på ytterligare ett sätt när Fröbel 

skriver följande: 

 

Alltifrån sitt första uppträdande på jorden, bör och måste barnet därför uppfattas utifrån sitt eget väsen, 

behandlas på ett riktigt sätt och bringas till ett fritt och allsidigt bruk av sina krafter. Vissa lemmar får inte 

utvecklas på bekostnad av andra, som därför hämmas i sin utveckling. Barnets kropp skall inte i vissa 

delar bindas, fängslas och lindas. 

                           (Fröbel i Johansson 1995, s. 41) 

 

Vidare belyser Fröbel moderns roll i det första skedet av barnets liv. När modern genom lek ställer 

frågor såsom ”Var är foten?” och ”Var är handen?” lär sig barnet om sin kropp och får förståelse för 

att det består av delar samtidigt som hela kroppen hänger ihop. Modern använder sig även av 

rytmiska rörelser, exempelvis genom vaggande, för att barnet ska börja ana det liv som det har inom 

sig. Fröbel menar att en utveckling av denna rytmiska rörelse skulle gynna oss, inte bara i livets 

början utan även i hela livet. Det skulle bland annat ge oss mer harmoni i livet (Johansson 1995).  

Fröbels tankar om den hela människan och rytmens betydelse i livet kan kopplas till Bjørkvolds 

(2005) tanke om att vi föds som musiska människor. Den gemensamma nämnaren för författarnas 

tankar är helheten. Fröbel menar att barnet ska ha tillgång till hela sin kropp vilket Bjørkvold även 

menar då han uttrycker att den musiska människan ”hör hemma i en form av ekologiskt 

helhetstänkande”(Bjørkvold 2005, s. 12). 

 

2.2 Den musiska människan 
Forskning visar att ljud påverkar barnet redan i fosterstadiet och att nyfödda barn klarar av att skilja 

på röster. Även rytm och rörelse är betydelsefulla element i fosterstadiet (Bjørkvold 2005). Rörelse 

är viktig för hjärnans utveckling och fostret påverkas av rytmen i moderns röst. I det första 

samspelet med modern, i den så kallade protokonversationen, finns flera musikaliska uttryck. 

Uddén (2001) skriver att den använder ”rytmisk regelbundenhet och variationer, har dynamisk 

variation i intensitet, volym, tempo och växlar vokal klang” (Uddén 2001, s. 84). När den nyfödda 

på nytt ska knyta an till modern, efter att navelsträngen har klippts, menar Bjørkvold att moderns 

röst är det ”musiska mediet” (Bjørkvold 2005, s. 19) som ger barnet trygghet i anknytningen. De tre 

elementen rytm, rörelse och ljud fortsätter att vara betydelsefulla i barnets utveckling. Bjørkvold 

uttrycker att modern intar roller som ”kammarmusikalisk med- och motspelare” (Bjørkvold 2005, s. 

29) för att hjälpa barnet att utveckla förmågan att kommunicera. 

 Bjørkvold menar att barnens lärande innebär både fysiskt och psykiskt arbete och handlar om att 

hela tiden göra det okända till det kända. För att klara av det här måste barnet hundraprocentigt gå 
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in i ”tron på den lekande fantasins bärande förmåga” (a.a., s. 45). Minsta tvekan leder till att 

lärandet går förlorat. Här blir barns behov att uttrycka sig synligt genom att de, för att klara att gå 

från det kända till det okända, måste kunna använda alla sina uttrycksmedel och författaren nämner 

kroppsmognad, språk och sång som väsentliga delar i detta. Kontakten mellan den inre verkligheten 

(fantasin) och den yttre verkligheten präglas av en musisk bindning som har betydelse för att barnet 

ska kunna ge uttryck för känslor och tankar (a.a.). 

 Med hjälp av en jämförelse av den västerländska skriftliga kulturen och den afrikanska muntliga 

kulturen kan en typ av syn på musik synliggöras. Bjørkvold (2005) menar att bokstavsfokusering 

får konsekvensen att skrivna ord blir som en ”symbolisk abstraktion” (a.a., s. 51) vilket innebär att 

kroppens känslor och ordet är åtskilda. Däremot i den muntliga kulturen finns ljuden som går in i 

kropp och sinne. Denna påverkan av ljud leder till en helt annan upplevelse än i den skriftliga 

kulturen. Författaren nämner här ”helhetsupplevelsen” (a.a., s. 51). Musikaliska symboler går att se 

som noter vilka finns utanför oss medan vi hör musiken i form av toner vilka finns inom oss. Vilka 

värdefulla tankar finns det då att hämta i den afrikanska muntliga kulturen som kan användas i 

arbetet med små barn? Bjørkvold ställer begreppen ”litteralitet” och ”oralitet” (a.a., s. 50) mot 

varandra. Det förstnämnda hör till skriften och det andra till språkljuden. De små barnen har ännu 

inte skaffat de vuxnas litteralitet vilket innebär att barnens kultur befinner sig närmre den afrikanska 

muntliga kulturen än vad vuxnas gör. Detta tankesätt kan vara värdefullt i arbetet med de små 

barnen då de och vuxna i och med detta upplever vardagen på olika sätt. 

 Även Ong (1990) berör muntlig och skriftlig kultur och beskriver skillnaden mellan det vi ser 

och det vi hör på följande sätt: 

 

Synintrycken kommer till en människa från ett enda håll, vid en viss tidpunkt: för att kunna betrakta ett 

rum eller ett landskap måste jag flytta blicken från ett ställe till ett annat. När jag lyssnar däremot, samlar 

jag samtidigt in ljud från alla håll på en gång: jag är mitt inne i min lyssnarvärld, som omsluter mig och 

placerar mig i ett slags centrum av förnimmelse och existens.” 

                              (Ong 1990, s. 88) 

 

Även Ongs resonemang kan knytas till Fröbel och Bjørkvolds tankar om helhetstänkandet på så sätt 

att den muntliga kulturen präglas av ett helhetsintryck till skillnad från den skriftliga kulturen där, 

enligt Ong, fokus hela tiden måste flyttas från en punkt till en annan. 

 

2.3 Spontan sång 
Begreppet spontan sång har sitt ursprung i musikpsykologin (Uddén 2001). En kortfattad förklaring 

av begreppets innebörd är den sång som barnen uttrycker medan de deltar i olika aktiviteter.  

Bjørkvold (2005) menar att det finns, precis som för lek, speciella regler och normer för den 

spontana sången. Författaren menar att barn vet hur sången ska utformas i ett specifikt sammanhang 

för att nå sitt syfte med sjungandet. Vidare nämner Bjørkvold tre olika typer av spontan sång; amorf 

(formlös), formler och färdigsång. Den amorfa sången är den sång som barnet uttrycker vid 

skötbordet och utvecklas så småningom till röst- och ljudlekar. Fantasifulla melodier och fria rytmer 

i den amorfa sången leder till att denna typ i vuxen mening inte betraktas som sång. Medan den 

amorfa sången innehåller små avstånd mellan melodins toner består formelsånger av ”tydliga 

intervaller och markerade rytmer” (Bjørkvold 2005, s. 67). Denna typ av formel möter barnet i 

exempelvis tittut-leken. Slutligen innebär färdigsången att barnet använder kända sånger i 

exempelvis lek. Författaren menar att det är lätt att tro att färdigsången visar sig sent i barnets 

utveckling då ”den musikaliska tillväxten sker stegvis” (a.a., s. 66) men poängterar att den används 
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redan i spädbarnsåldern och visar på Baka baka kaka som exempel. Bjørkvold menar även att 

barnet inspireras av vuxnas användning av färdigsångerna och börjar själv använda de, exempelvis i 

leken. 

 

2.4 Organisk rytm 

Att små barn har rytmen i sig visar sig bland annat när det verbala språket kommer. Hammershøj 

(1997) skriver att de, till skillnad från vuxna som håller andan, talar på utandningen och menar att 

små barns ljud och rörelser har ett nära samband med deras andning. Vidare använder författaren 

begreppet ”organisk” (Hammershøj 1997, s. 35) om små barns sätt att uttrycka sig verbalt då det 

finns en rytm som de kan känna i hela sin kropp. Om denna rytmiska känsla kontrolleras skapas 

spänningar i vår kropp vilket leder till att den organiska rytmen försvinner. Konsekvensen blir då att 

begreppet rytm får en annan innebörd som kan kallas ”taktrytm” eller ”räknerytm” (a.a.) Denna 

rytm är inte lika naturlig utan styrs av huvudet i stället för av kroppen och andningen. Fler 

konsekvenser med förlorandet av den organiska rytmen är att vi får svårare att synkronisera vår 

rytm med andras och det är synkroniseringen som ger upphov till stor glädje när exempelvis många 

människor dansar tillsammans.  

 Hammershøj menar att det är först vid behov av terapi, exempelvis rörelseterapi, som den 

organiska rytmen prioriteras.  Detta får, enligt författaren, konsekvenser i arbetet med barn genom 

att de vuxna blir tvungna att fråga sig vad som ska styras och hur för att skapa möjligheter för 

bevarandet av den organiska rytmen. I detta sammanhang trycker Hammershøj på improvisationens 

betydelse och menar då att barnen ges möjlighet till att, vid sång, bestämma meningarnas längd. 

Detta gör att barnet själv kan styra över andningen vilket inte sker vid sjungande av traditionella 

barnvisor. 

 

2.5 Förskolepedagogers samspel med små barn 

Som tidigare nämnts menas med små barn i denna studie ett- och tvååringar vilka Løkken (2008) 

benämner som ”toddlare” (Løkken 2008, s. 16) och menar att dessa barn kännetecknas genom sitt 

sätt att gå och röra sig på. Den engelska benämningen är ”toddler” (a.a., s. 15) och betyder ”den 

som stultar eller tultar”. Även Vist (2006) använder denna benämning när hon kopplar kroppens 

fenomenologi till musik. Med kroppens fenomenologi menar författaren att toddlaren har att 

speciellt sätt att vara på, exempelvis när en cd-skiva spelas gungar toddlaren upp och ner. Ett annat 

tillfälle som Vist nämner kan vara när toddlaren gör rörelser till favoritsången. Nedan redovisas 

olika studier som visar på förskolepedagogers sätt att samspela med små barn. Vilka konsekvenser 

dessa olika sätt att samspela kan få för hur barnen agerar knyts här samman med barns möjlighet att 

i samspel med förskolepedagogen utveckla sin musikalitet.  

 Diderichsen har genom observationer av barngrupper med två- och treåriga barn sett att små barn 

använder sin kropp när de uttrycker sin vilja till kontakt med en vuxen (Pramling 1993). Vidare 

kom Diderichsen fram till att förekomsten av kommunikation och engagemang i barngruppen 

påverkar barnens sätt att vara. Då förekomsten av detta är liten blir konsekvensen ”återhållsamma 

och betryckta” (Diderichsen i Pramling 1993, s. 53) barn. Ett exempel som Diderichsen nämner är 

att när ett barn viftar med ett föremål nämner pedagogen det vid namn (t.ex. säger bok om barnet 

viftar med en bok) i stället för att börja samspela kring föremålet. Utifrån detta menar författaren att 

barn så småningom lär sig att vuxna inte vill bli störda. 

 I ytterligare en studie som redovisas i Pramlings (1993) forskningsöversikt har forskaren Aamlid 

utifrån observationer, utförda av hennes studenter under sina praktikperioder, bland annat sett 
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följande: Samspelet mellan barn och vuxna påverkar hur barn trivs på daghemmet och även barnens 

utveckling. Studentobservationerna omfattar både småbarns- och syskonavdelningar och visar att 

kvalitén i samspelet med små barn var sämst på syskonavdelningar.   

 Holmstedt Lothigius (1997) har genomfört en studie av samspel i förskolans verksamhet där 

författaren nämner att de vuxna bör vara ”känsliga för barns signaler” (Holmstedt Lothigius 1997, s. 

6). Författaren kom i sin studie, som omfattade tre småbarnsavdelningar, bland annat fram till tre 

nyckelord som beskriver samspelet mellan personalen och barnen. ”Stimulans, delaktighet och 

övervakning” (Holmstedt Lothigius 1997, s. 74) är de nämnda nyckelorden och hon konstaterar, 

precis som tidigare forskning visar på, att samspelet mellan vuxna och barn skiljer sig åt mellan 

olika avdelningar. 

  

2.6 Arbetet med små barn 
Lindahl (1995) har i en undersökning om ettåringars erfarande och lärande i förskolan sett att 

barnen blir inspirerade av musikupplevelser. Författaren beskriver att barnen är mer passiva under 

en musiksamling men ger uttryck för samlingens innehåll i andra situationer, exempelvis vid 

matsituationen eller under den fria leken. Under en observationsperiod på tre månader ser 

författaren hur en flicka lär sig sjunga trots att hon i tal använder få ord. Författaren ger följande 

beskrivning: 

 

Fias musikaliska utveckling har skett stegvis under observationsperioden. Hon verkar ha utvecklat en 

förmåga att kunna sjunga flera ord, enbart genom att fatta, leva sig in i olika sånger och på så sätt fångat 

innebörden av hur dessa ska sjungas och utföras. Fias rytmsinne, koncentration och inlevelseförmåga har 

lett till att hon lärt sig sjunga olika sånger med riktig text, innan hon kan tala med flerordssater. 

                                          (Lindahl 1995, s. 103) 

 

Abrahamsen (1999) tillför en annan aspekt på arbetet med små barn när hon menar att det krävs 

kunskap om små barns samspelsbehov för att nå en professionell kombination av omsorg och 

pedagogik i förskolan. Utifrån Bowlbys tankar skriver författaren att om barnet upplever att den 

vuxne finns där kan det, i stället för att tänka på vad den vuxne gör, ägna sig åt lek och utforskande. 

Den vuxne fungerar då som en ”trygg bas” (Bowlby 2010, s. 34). Med åldern växer avståndet till 

den trygga basen och tilliten till att basen är ”trygg och därtill beredd till gensvar vid behov” 

(Bowlby 2010, s. 34) medför att basen tas för given. 

 Vidare speglas arbetet med små barn vuxnas värderingar och normer. Pramling (1993) skriver 

om sång vid matsituationen och menar att en av vuxnas föreställningar är att man inte sjunger när 

man äter. Vidare ifrågasätter författaren denna föreställning när hon ställer följande frågor ”Är det 

för att de vuxna har en idé om att det är dåligt bordsskick? Eller att det är en rädsla för att alla barn 

ska börja sjunga och situationen ska glida den vuxne ur händerna? ” (a.a., s. 67). Pramling menar att 

i stället för att säga att ”vi sjunger inte vid matbordet” kan förskolepedagogen fråga sig varför 

barnen sjunger och nämner att sången kan vara ett uttryck för mättnad, glädje eller speciellt intresse 

för en viss sång. Ovanstående resonemang kan beskrivas utifrån vad författaren skriver om vilken 

påverkan den kultur som pedagogerna lever i har på deras handlingar i förskolans verksamhet. 

Författaren menar att handlingssättet inte alltid stämmer överens med deras strävan utan i 

handlingarna finns i stället en ”omedveten kulturell påverkan” (a.a., s. 19). 

 Vist (2006) belyser det musikaliska samspelet i förskolan och menar att musikaliska aktiviteter 

bör finnas med i verksamheten under hela dagen. Då det kan finnas svårigheter med att uppfatta 

musikaliska samspel krävs det lyhördhet i mötet med barnen. Författaren menar att det kan vara 
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svårt att skilja på barnens olika ljud som de ger ifrån sig men om en övertolkning av dessa ljud görs 

så att de förknippas med musik kan de vuxna svara på ett musikaliskt sätt. Detta får följden att 

barnet själv gör kopplingen mellan ljud och musik och på så sätt kan barnets musikalitet utvecklas. 

Vist belyser vikten av detta när hon skriver följande: 

 

En lyhörd och lekfull vuxen med bred tolerans för barnens egna uttryck (och eventuellt brist på uttryck) 

har goda möjligheter att möta barnen musikaliskt och hjälpa dem att öppna ännu fler av de musikaliska 

rummen i världen – även om inte den egna musikaliska bakgrunden är så stor. Det handlar om att ta tag i 

den musikalitet som finns i alla små barn, vidareutveckla och berika den musikaliska kompetens barnet 

har från det att det kommer till världen, utveckla denna förmåga till upplevelse, lärande och glädje som 

det ju måste vara meningen att vi ska använda – annars hade vi väl inte fötts med den? 

                               (Vist 2006, s. 93) 

 

Vidare nämner författaren olika roller som kan kopplas till musikalisk aktivitet. Dessa roller är mer 

eller mindre vanliga i förskolans verksamhet. ”Omsorgsgivaren” (a.a., s. 94) tillhör de mer vanliga 

och innebär att musikaliska verktyg används när barn är trötta eller ledsna. Till de mer vanliga hör 

även ”den musikaliska ledaren” (a.a., s. 94) som är den roll vilken pedagogen intar vid en samling.  

Som tidigare nämnt trycker författaren på musikalisk aktivitet under hela dagen och här synliggörs 

rollerna som ”motspelare” och ”samspelare” (a.a., s. 94 ). Dessa roller syftar till att fånga upp barns 

musikalitet. Som samspelare bekräftar pedagogen barnens musikalitet och som motspelare kan 

pedagogen få fart på barnens musicerande. 

 Gonzalez-Mena & Widmeyer-Eyer (Pramling 1993) har genom många års forskning arbetat fram 

tio principer för arbetet med små barn. En mycket kortfattad sammanfattning av dessa principer är 

följande: 

 

 Genom att göra saker tillsammans med barnen och inte för dem kan pedagog och 

barn ha delat fokus vilket gynnar pedagogiken. 

 Kvalitet i samspelet med barnen kan skapas genom att exempelvis sitta på golvet för 

att på så sätt vara tillgänglig för de små barnen. Här skapas möjligheter för goda 

samspel som bland annat innefattar lyhördhet och svarande. 

 Kroppsspråk och ord är viktiga delar i kommunikationen. Då små barn tidigt lär sig 

läsa kroppsspråket är det viktigt att ord och olika kroppsuttryck stämmer överens. 

 I en av principerna belyses vikten av helheten i barnets värld vilket syftar till små 

barns fysiska, sociala, emotionella och intellektuella stimulans. För denna stimulans 

behövs inget speciellt pedagogiskt material utan den kan uppnås i det vardagliga 

arbetet på förskolan, exempelvis i rutinsituationer och i relationer. 

 Att förhålla sig till små barn som fullvärdiga människor innebär med ett konkret 

exempel att pedagogerna förklarar för vad som händer och sker i stället för att 

behandla små barn som ting som flyttas omkring. 

 Som pedagog ska man aldrig dölja eller överdriva sina känslor. 

 Empati i stället för sympati i arbetet med små barn för att barn inte ska bli hjälplösa. 

 Agera efter vad små barn klarar av i stället efter vad vuxna tror att de klarar av och 

ge barnen framförallt tid att klara av ett problem. 

 Genom att pedagoger berättar för små barn vad som kommer att ske kan tillit skapas 

i relationen. 
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 Låt förhållningssättet till små barns utveckling präglas av tid och tålamod. Barnen 

måste få utrymme att genomföra varje steg grundligt för att förbereda sig inför 

kommande steg. 

 

Dessa tio principer kan bidra till att förstå studiens undersökning då förskolepedagogers samspel 

med de små barnen blir centrala när de ska ta tillvara och utveckla små barns musikalitet. 

 

2.7 Musisk pedagogik 
Med utgångspunkt i Uddéns (2001) avhandling om musisk pedagogik kommer detta avsnitt knyta 

an till tidigare om den musiska människan. Detta för att visa på hur den musiska människan 

kommer till uttryck i den pedagogiska verksamheten.  I sin avhandling utgår Uddén från att barn är 

musiska och att leken är för dem ett sätt att uttrycka sig i livet och menar att detta kan få betydelse 

för lärandet i förskolan om kommunikationen är musisk. Barnet kan, enligt Uddén (2001) då nå 

bättre förståelse i sitt lärande genom att vuxna använder, förutom verbala medel, rytm och rörelse i 

pedagogiken. Den musiska pedagogiken kan liknas vid barnets första samspel med modern på så 

sätt att modern använder imitation som medel för att barnet ska lära sig att kommunicera. I detta 

samspel är, som tidigare nämnt (se 2.2) rörelse, rytm och ljud viktiga bitar. 

 För att synliggöra hur den musiska människan kommer till uttryck i barns lärande kan enligt 

Uddén (2001) musikpsykologen Donald A. Hodges tankar om medfödd musikalitet användas. 

Hodges menar att ”rytm är en grundläggande livsprocess” (a.a., s. 87) och musiken kan användas i 

syftet att barn ska tillägna sig språket. Dessutom kan detta resonemang stärkas med musikforskaren 

Nils. L Wallins åsikt om att musiken är betydelsefull för att ”väcka och upprätthålla människans 

uppmärksamhet, motivation, känsla, minne, inlärning” (Uddén 2001, s. 88).  
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3 Metod 
För att nå studiens syfte genomfördes en kvalitativ undersökning i form av intervjuer och 

observationer. Valet grundar sig på ambitionen att i denna studie få fram djup information om ett 

specifikt område. Då studien är avgränsad mot förskolepedagogers tillvaratagande och utvecklande 

av små barns musikalitet ville jag, genom att göra en kvalitativ undersökning, skapa ett kollegialt 

samtal mellan förskolepedagogerna. Detta samtal dem emellan skulle ge mer än vad var och en 

skulle kunna bidra med. Min vilja var också att kunna leda samtalet genom att få möjlighet att ställa 

följdfrågor eller avbryta om samtalet ledde bort från ämnet. Detta för att på så sätt skapa en bra 

grund som möjliggjorde besvarandet av de uppsatta frågeställningarna. 

 

3.1 Urval 

Intervjupersonerna som medverkade i studien var elva förskolepedagoger verksamma på tre olika 

syskonavdelningar inom samma förskoleområde i en småländsk kommun. Då det fanns en tidsram 

uppsatt för detta examensarbete bestod förskolepedagogerna av en ”tillgänglig grupp” (Patel & 

Davidson 2003, s. 57) som jag i andra sammanhang haft kontakt med. Detta får konsekvenser för 

studien då resultatet endast kommer att gälla för den undersökta gruppen. Då en kartläggning av 

förskolepedagoger i allmänhet inte var tänkt att genomföras och då intresset istället var de utvalda 

förskolepedagogernas syn på små barns musikalitet, borde urvalet inte påverka studien i negativ 

bemärkelse. Min ambition är dock att resultatet kan kommuniceras i andra förskolepedagogiska 

sammanhang och därigenom få en giltighet. 

 

3.2 Kvalitativ intervju 
Den typ av intervju som användes i studien var en kvalitativ intervju med ”en låg grad av 

strukturering” (Patel & Davidson 2003, s. 78). Detta innebar att intervjuguidens frågor kunde ställas 

i olika ordning i de olika intervjuerna för att på så sätt skapa flexibilitet under intervjuns gång. 

Intervjuformen möjliggjorde även att följdfrågor kunde ställas och att redan besvarade frågor inte 

ställdes. Patel & Davidson menar att en kvalitativ intervju syftar till att ta del av intervjupersonens 

uppfattningar om ett visst ämnesområde och genom att öppna frågor ställs får intervjupersonen 

möjlighet till personlig utformning av svaren. Intervjun genomfördes dessutom i grupp för ett 

kollegialt samtal mellan förskolepedagogerna skulle skapas. Min ambition var att samtalet dem 

emellan skulle ge mer än var och ens möjliga bidrag. 

 

3.3 Observation 

Observationernas syfte var att fokusera på förskolepedagogernas handlingar och på så sätt få in 

ytterligare material till besvarandet av frågeställningarna och syftet. Patel & Davidson (2003) menar 

att med observation som instrument behöver intervjupersonen inte minnas och förmedla en bild av 

exempelvis ett händelseförlopp. Författarna menar dock att det även finns nackdelar med denna 

metod som exempelvis frågan om det som sker under observationen kan räknas som representativt. 

 Observationerna genomfördes på två av de tre avdelningarna som medverkade i studien. Då 

studien var tidsbegränsad valde jag att inte genomföra observationer på samtliga avdelningar för att 

kunna nå ett djupare resultat. Den typ av observation som genomfördes beskriver Patel & Davidson 

(2003) som en ostrukturerad observation. Detta innebar att observationen inte utgick ifrån ett 

speciellt observationsschema utan i stället var min ambition att fånga upp så mycket som möjligt av 

det som skedde under observationens gång. Vidare beskriver författarna att observatören kan ha en 

deltagande eller icke deltagande roll. Även om min roll var en icke-deltagande roll var jag 
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medveten om att min roll kunde påverka situationen som var. Min ambition var dock att i så liten 

utsträckning som möjligt påverka den och även pedagogernas handlingar. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Jag besökte tre syskonavdelningar för att ställa frågan om förskolepedagogerna ville vara med i en 

gruppintervju som skulle äga rum på deras planeringstid. Till intervjutillfället utformade jag en 

intervjuguide (se bilaga 1) utifrån studiens frågeställningar. Jag började intervjuerna med några 

allmänna frågor för att sedan gå in på mer specifika frågor kopplade till verksamheten. Intervjuerna 

spelade jag in på en mp3-spelare för att jag helt och hållet skulle kunna fokusera på vad 

förskolepedagogerna sa och på så sätt kunna ställa följdfrågor. Intervjuerna var 13-25 minuter långa 

och en av intervjuerna genomfördes ostört i personalrummet och de två andra i ett arbetsrum. De 

inspelade intervjuerna transkriberade jag sedan så ordagrant som inspelningskvaliteten 

möjliggjorde. 

 Observationerna genomfördes på förmiddagen vid tre olika tillfällen och pågick under cirka en 

timme. Anteckningar fördes över den kommunikation som pågick mellan förskolepedagogerna och 

barnen och även över de händelser som skedde. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
I en kvalitativ studie som denna handlar reliabiliteten om att undersökningen genomförs på ett 

tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 2003). Detta skedde i denna studie genom att intervjuerna 

spelades in för att möjliggöra återkommande avlyssningar av intervjuerna. På så sätt kunde jag 

försäkra mig om att jag hade uppfattat vad som sades under intervjuerna på rätt sätt. Vad gäller 

observationerna kunde reliabiliteten stärkas genom att jag förde noggranna anteckningar under 

observationens gång så att jag sedan i resultatet kunde beskriva olika situationer så noggrant som 

möjligt.  

 Medan reliabiliteten handlar om tillförlitlighet handlar validiteten i stället om 

överensstämmelsen mellan vad som enligt syftet ska undersökas och vad som undersöks (a.a.). 

Intervjufrågorna var här viktiga då jag genom dem kunde få den information som krävdes för att 

uppnå studiens syfte. Validiteten i observationerna innebar att jag innan genomförandet av 

observationerna bestämde vad det var som skulle observeras. 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Vid genomförandet av studien finns det fyra huvudkrav att förhålla sig som behandlar intervjuper-

sonernas integritet. De fyra kraven är ”informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). För att ta hänsyn till informationskravet informe-

rades deltagarna om att studien skulle användas i ett examensarbete om små barns musikalitet. Jag 

frågade även förskolepedagogerna om jag fick intervjua dem och genomföra observationer på av-

delningarna, vilket gjorde att hänsyn togs till samtyckeskravet.  Vidare deltar intervjupersonerna 

anonymt i undersökningen vilket innebär att inga namn på personer, avdelningar, förskolor etc. 

nämns i undersökningen och inte heller i vilken kommun den är genomförd. Detta stämmer överens 

med konfidentialitetskravet. Slutligen kommer den insamlande informationen endast användas för 

detta forskningsändamål vilket tillgodoser kravet om nyttjande.  
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Intervjuer 
Resultatet redovisas nedan i form av olika teman som har varit centrala i intervjuerna. I analysen 

som redovisas under rubrik 4.2 kommer dessa olika teman knytas till de i studien uppsatta 

frågeställningarna, för att så småningom även kopplas till undersökningens syfte. 

 

4.1.1 Små barn dras till musik 

Förskolepedagogerna beskriver hur de små barnen ofta börjar röra sig så fort de hör någon form av 

ljud, exempelvis musik från cd-spelaren. En av dem uttrycker det så här: ”Det fångar ju deras 

uppmärksamhet” och vidareutvecklar kommentaren genom att berätta att de små barnen går till cd-

spelaren när de hör någon musik som de tycker om. En av förskolepedagogerna menar att detta 

visar sig i tidig ålder när hon poängterar att små barn gungar till musiken fastän de inte kan gå och i 

stället står de och håller i någonting som stöd. Vidare berättar en annan förskolepedagog att de små 

barnen blir intresserade om hon sjunger och menar att musik ”är något som alltid går hem” hos ett- 

och tvååringarna. Ett specifikt barn nämns av en av förskolepedagogerna när hon berättar om sin 

känsla av att detta barn ”drar sig” mot musiken och en annan förskolepedagog fyller i med att detta 

barn ofta vill att musiken ska sättas på. Det framkommer även i två av intervjuerna att de små 

barnen ibland börjar nynna med när någon förskolepedagog går och nynnar på någon melodi. 

 

4.1.2 Små barns musikalitet i lek och rörelse 

I intervjuerna nämns olika exempel på hur förskolepedagogerna uppmärksammar de små barnens 

musikalitet under den fria leken. Dockleken är ett exempel och i den, berättar en av 

förskolepedagogerna, kan de små barnen sjunga. Det är inte bara sången i dockleken som nämns 

utan en annan förskolepedagog berättar om ett år och en månad gammalt barn som ändrade röstläge 

när hon pratade med dockan. Förskolepedagogen poängterar att barnet visste att dockan och hon 

själv har olika röster. Detta beskriver en annan förskolepedagog som att de små barnen hör 

ordmelodin och de därför har så lätt för att lära sig nya språk. Vidare berättar en av 

förskolepedagogerna att små barn uttrycker sig musikaliskt genom att banka med olika leksaker så 

att de låter eller att de små barnen låter själva genom att upprepa olika stavelser som till exempel 

da-da-da. En annan förskolepedagog beskriver hur små barn som ännu inte sjunger ändå är med på 

de olika rörelserna i sången och att de har ”rytmen i sig”.  

 

4.1.3 Små barns uttryckande av sånger 

Ett exempel på hur små barn uttrycker sig musikaliskt beskrivs av en förskolepedagog när hon 

menar att de små barnen uttrycker sånger på olika sätt. Förskolepedagogen menar att de inte bara 

använder ord utan att man kan höra sångens melodi genom att de små barnen nynnar den. Hon 

tillägger dessutom att de på avdelningen har något barn som är duktig på texter. Skötbordet nämns 

också, i en av intervjuerna, som en plats där barnen ofta sjunger. 

 

4.1.4 Omsorgssituationer 

Blöjbytet är ett av de tillfällen där förskolepedagogerna menar att de använder sig av små barns 

musikalitet genom att sjunga under tiden. På en av avdelningarna finns elefanter upphängda över 

skötbordet och en av förskolepedagogerna berättar att ett barn brukar peka på de och vill då att En 

elefant balanserade ska sjungas. I en av intervjuerna framkommer det att vid matsituationen kan de 
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små barnen börja sjunga och en av förskolepedagogerna menar att hon hakar på då hon nog är ”lite 

mån om språket”. Detta leder till en diskussion mellan förskolepedagogerna i arbetslaget om vid 

vilken ålder det är tillåtet och inte tillåtet att sjunga vid maten. En av förskolepedagogerna 

framhåller ytterligare en omsorgsituation när hon menar att hon kan nynna lite när de små barnen 

ska sova. 

 

4.1.5 Samspel mellan förskolepedagoger och små barn 

En av förskolepedagogerna menar att man kan använda de små barnens musikalitet i mötet med 

dem genom att sjunga både för och med de små barnen. Hon nämner dessutom att det inte alltid 

behöver vara ord som sjungs utan att man kan sjunga på stavelser. En annan förskolepedagog 

nämner att man kan haka på de små barnens sång. Förskolepedagogen menar även att sången ibland 

begränsas till att användas när barn och förskolepedagoger är samlade i en ring men poängterar att 

sången kan användas när som helst. Med detta följer kommentaren ”Är det därför de bara tittar på 

oss då?”. 

 

4.1.6 Små barns musikalitet 

I intervjuerna uttrycks det på olika sätt att barn har musikaliteten i sig. En av förskolepedagogerna 

fortsätter på samma spår när hon säger att det gäller att ”locka fram” den. Dessutom utmynnar 

diskussionen om små barns musikalitet i följande meningsutbyte mellan tre förskolepedagoger:  

 

 Var försvinner det sen då? Varför skuttar inte femåringarna lika mycket? 

 Tror du inte att de gör det? 

 Inte här. 

 De går inte in och skuttar och dansar här. 

 Nej, det kanske de inte gör. Jag vet inte om de blir blyga på något vis då? 

 

Vidare framkommer det i två av intervjuerna att de små barnen tar intryck av det som sker på 

förskolan och att de sedan till exempel sjunger och dansar hemma. Det har också förekommit på en 

avdelning att ett barn har påmint förskolepedagogen om en sång som de brukar ha på gympan vilket 

en annan förskolepedagog utvecklar genom att förklara att barnet har upplevt det positivt eftersom 

”hon ber om att få göra det igen”. En av förskolepedagogerna menar att små barns musikalitet visar 

sig först genom rörelser och rytmer och sedan kommer ljuden. Glädje är ett ord som nämns i 

samtliga intervjuer och en av förskolepedagogerna berättar hur hon ser att de små barnen blir glada 

när musik sätts på. En förskolepedagog menar att de små barnen även kan känna ”samhörighet” 

genom att lyssna på samma musik när de ”skuttar runt”. Hon menar även att genom att ”skutta 

med” kan de lätt komma in i gruppen. En annan förskolepedagog fyller i med att de ibland håller 

varandra i händerna när de ”skuttar runt”. Rytmens betydelse framkommer i en av intervjuerna när 

en förskolepedagog uttalar följande:  

 

Utan att de vet vad orden betyder, så lär de sig och komma på, de kommer in i rytmen och detta och då 

vet de inte vilka ord de sjunger fram, de vet inte innebörden av orden tror jag inte men de lär sig ändå, det 

tror jag. Det har jag märkt många gånger. 

 

Förskolepedagogen menar att det gäller särskilt för de små barnen och är osäker på om det är 

något som är övergående.  
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4.1.7 Sång 

I många olika situationer i förskolans verksamhet menar förskolepedagogerna att sång kan användas 

i lärandet. En av förskolepedagogerna menar att ”påhittade små melodier” och texter skulle 

användas mer i verksamheten och ger påklädningssituationen som ett exempel. Genom att använda 

en sång för i vilken ordning kläderna ska tas på kan man undvika att barnen inte alltid börjar med 

vantarna och på sätt inte kommer vidare. Hon jämför med följande sångtext ”tvätta tvätta händerna, 

fram och bak ovanpå, tvätta munnen då och då” och menar att de inte tänker på att de tvättar 

munnen utan gör det automatiskt eftersom det är en rörelsesång. Ännu en av förskolepedagogerna 

beskriver sångens betydelse för lärandet när hon uttrycker att man själv kan hitta på sånger med 

enkla och upprepade melodier och menar att sådana slags melodier ofta fastnar och att detta då kan 

användas i de små barnens lärande. Hon ger ”du kan inte ta mig”-melodin som exempel och säger 

att texten kan bytas ut till ”nu ska vi klä på oss, nu tar vi strumpan”. 

 

4.1.8 Olika pedagogiska vinster 

I intervjuerna framkommer olika lärande- och utvecklingsändamål som små barns musikalitet har 

betydelse för. Språkutvecklingen är ett exempel och en av förskolepedagogerna menar att 

musikaliteten kan användas för att ”få igång språket”. Ett annat exempel är den motoriska biten och 

då lyfts i intervjuerna både grovmotoriken (genom de olika rörelserna som kan utföras till en del 

sånger) och munmotoriken. Även kroppsuppfattningen nämns i funderingen om vilka pedagogiska 

vinster förskolepedagogerna ser med att använda små barns musikalitet i lärandet. Vidare beskriver 

en del av förskolepedagogerna samspelets betydelse och menar att genom musikaliteten kan en 

positiv kontakt med de små barnen skapas. Det handlar även om att förskolepedagogerna har roligt 

och att deras glädje då smittar av sig på barnen. 

 

4.1.9 Förskolepedagogernas förhållningssätt under den fria leken 

Olika förhållningssätt till de små barnen framkommer i intervjuerna. En av förskolepedagogerna 

säger att hon ofta inte hinner mer än att se var barnen är och gör eftersom det i syskongrupp är 

många olika åldrar på barnen. Hon menar att hur de små barnen gör i den fria leken blir tydligare i 

en småbarnsgrupp där alla gör ungefär samma saker. En annan förskolepedagog menar att de har en 

iakttagande roll och att de oftast inte leker med bara de små barnen och nämner att hon nog hade 

varit med mer i leken om det hade varit en småbarnsgrupp. I en av intervjuerna framkommer 

uppfattningen att de små barnen ”tultar” och går ”från det ena till det andra och plockar”. En 

förskolepedagog menar även att de små barnen har koll på de vuxna och att de ibland kommer och 

vill prata lite. 

 

4.2 Analys av intervjuer 
 

4.2.1 Frågeställningar 

 

På vilka sätt uppmärksammar förskolepedagogerna små barns musikalitet? 

Förskolepedagogerna uttrycker på olika sätt att de uppmärksammar små barns musikalitet genom att 

de ser att barnen börjar röra sig och gunga. Redan innan barnen kan gå noteras detta vilket kan 

förklaras utifrån Bjørkvolds (2005) tankar om den musiska människan. Författaren menar att 

rörelse, rytm och ljud är viktigt redan i fosterstadiet och fortsätter att så vara i små barns liv. Att små 

barn är känsliga för dessa tre element verkar förskolepedagogerna ha uppmärksammat då de nämner 
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att barnen börjar röra sig när de hör ljud av något slag. 

 Bjørkvolds begrepp spontan sång blir tydlig i förskolepedagogernas tankar om hur de små 

barnen uttrycker olika sånger. Då en av förskolepedagogerna menar att man hör på melodierna 

vilken sång det är kan detta förknippas med den form av spontan sång som Bjørkvold kallar för 

färdigsång. Denna typ används ofta i lek och vid skötbordet vilket förskolepedagogerna även 

uttrycker. Vidare nämner författaren formelsången som i denna analys kan kopplas till en av 

förskolepedagogernas uppfattning om att ”du kan inte ta mig”-melodin fastnar på alla barn. Denna 

formelsång återkommer jag till i avsnittet om små barns musikalitet som en potential för utveckling 

och lärande. 

 

Hur tillvaratas och utvecklas små barns musikalitet? 

I analysen av denna frågeställning kommer Vists (2006) tankar om en lyhörd vuxen ligga som 

grund (se 2.7). För att kunna tillvarata små barns musikalitet krävs det kunskap om deras 

musikalitet och ett sätt att få denna kunskap är vara lyhörd då, som förskolepedagogerna i studien 

menar och tidigare forskning visar på, små barn uttrycker sin musikalitet på många olika sätt. Vist 

menar att det handlar om att övertolka ljud som de små barnen ger ifrån sig för att på så sätt kunna 

tillvarata deras musikalitet och utveckla den vidare. En av förskolepedagogerna menar att små barn 

kan uttrycka sig musikaliskt genom att upprepa olika stavelser. Detta uppmärksammande kan ge en 

förklaring till att det i en annan intervju nämns att det inte alltid behöver vara ord som sjungs utan 

att de små barnen kan bemötas genom att man istället sjunger på stavelser. Med stöd i Hammershøjs 

begrepp om den organiska rytmen och Vists tankar om en lyhörd vuxen kan detta ses som att små 

barns musikalitet tas tillvara då förskolepedagogen uttrycker samma stavelser som barnet. 

Dessutom kan deras musikalitet utvecklas om melodier uttrycks med stavelse så att den organiska 

rytmen kan bevaras genom att barnet kan styra över sin andning. 

 Ett annat sätt att tillvarata små barns musikalitet är att haka på barnens sång. Den organiska 

rytmen blir även här relevant att nämna då förskolepedagogen, genom att haka på barnens sång, 

utgår från den sång som barnen troligen klarar av att styra sin andning i. Framkommer i en av 

intervjuerna gör också tanken att sånger ofta begränsas till att sjunga i en samlingssituation och det 

då kan hända att barnen bara sitter och tittar. Ett par förskolepedagoger uttrycker dock att de små 

barnen tar intryck av det som händer på förskolan och sedan ger uttryck för det hemma. Liknande 

företeelse har Lindahl (1995) sett i en undersökning om ettåringars erfarande och lärande i 

förskolan, nämligen att de är mer passiva under en musiksamling men uttrycker samlingens innehåll 

vid andra tillfällen som till exempel vid matsituationen. Detta skulle kunna vara en anledning men 

det skulle också kunna bero på att sångerna inte ligger på barnens nivå. 

 

Vilken förståelse för små barns musikalitet uttrycker förskolepedagogerna? 

Hammershøj (1997) skriver om den organiska rytmen, den rytm som små barn kan känna med hela 

sin kropp och som de fortfarande har kvar om vi vuxna inte förstör den genom att styra. Det skulle 

kunna vara denna rytm som en av förskolepedagogerna menar är en hjälp för de små barnen när de 

ska lära sig något, exempelvis en sång. De förstår inte vad orden betyder men kan ända sjunga fram 

dem då de kommer in i rytmen. Detta kan liknas vid den stegvisa musikaliska utvecklingen som Fia 

under observationsperioden visar på (se 2.6) där rytmen blir en väsentlig del. Förskolepedagogen 

uttrycker osäkerhet kring bevarandet av denna förmåga att lära med hjälp av rytmen. Denna 

osäkerhet kan grunda sig i att vuxna tenderar att styra barn och sjunga sånger som Hammershøj 

menar är för svåra då barnen inte själv kan styra över andningen. Barns styrning över andningen vid 

sång, menar författaren, är grundläggande för att den organiska rytmen ska bevaras då andningen 
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och små barns ljud och rörelser har ett nära samband. Detta kan också vara förklaringen till den 

fundering som förskolepedagogerna i ett av arbetslagen uttrycker när de undrar vad barnens 

musikalitet tar vägen eftersom de har uppfattningen att de äldre barnen inte är musikaliska på 

samma sätt.  

 En tolkning av att en av förskolepedagogerna uttrycker att små barn går till cd-spelaren när det 

kommer någon musik som de är förtjusta i kan vara att små barn är känsliga för musik då de tillhör 

en muntlig kultur. Dessutom som forskning visar på (Bjørkvold 2005) är barn redan i fosterstadiet 

känsliga för rörelser, rytm och ljud och då de är födda kan de känna igen moderns röst. Vidare 

menar Uddén (2001) att i det första samspelet med modern finns flera musikaliska uttryck, 

exempelvis växlingen mellan vokala klanger. Detta skulle kunna vara en förklaring till att 

förskolepedagogen upplever att de små barnen väljer vilken musik de tycker om och min tolkning 

utifrån den nämnda forskningen blir då att små barn har förmågan att välja favoritmusik då de kan 

skilja på exempelvis olika vokala klanger.  

 

I vad mån uppfattas små barns musikalitet som en potential för utveckling och lärande? 

Bjørkvolds (2005) begrepp formelsång, som nämndes i avsnittet om förskolepedagogernas 

uppmärksammande av små barns musikalitet, blir i denna frågeställning relevant då två av 

förskolepedagogerna nämner att enkla melodier kan användas i syftet att underlätta små barns 

lärande. Detta då sådana melodier lätt fastnar på barn och underlättar när de i lärandet ska komma 

ihåg exempelvis i vilken ordning det är bra att ta på kläder inför utomhusleken. Vidare kan två 

förskolepedagogers kommentarer ställas mot varandra för att ge en förståelse för rytmens betydelse 

i små barns lärande. Den ena förskolepedagogen nämner att de på avdelningen har något barn som 

är duktig på texter och den andra förskolepedagogen menar att alla barn rör sig inte lika rytmiskt. 

Vad som kan sägas kring detta är att de barn som rör sig mer rytmiskt borde, med tanke på tidigare 

forskning (Uddén 2001), få bättre förutsättningar för att bland annat lära sig nya ord och därmed 

blir duktiga på texten i en sång. 

 Framkommer i intervjuerna gör även olika pedagogiska vinster med att använda små barns 

musikalitet. Kroppsuppfattningen är en vinst som kan fås genom att exempelvis sjunga sånger om 

kroppen. Redan Fröbel belyser detta då barnet i samspelet med modern lär sig om sin kropp genom 

att modern ställer olika frågor om kroppens olika delar (Johansson 1995). Språkutvecklingen är en 

annan vinst som nämns vilken kan kopplas till Hodges tankar om att musiken kan användas för att 

barn ska tillägna sig språket (Uddén 2001). 

   

4.3 Observation 

Resultatet av observationerna kommer att redovisas i form av olika situationer som uppstod vid 

observationstillfällena. Dessa situationer kommer att redovisas parallellt med analyser av 

situationerna vilket tydliggörs med kursiv stil för situationerna och ej kursivt för den efterföljande 

analysen. 

Två små barn och några äldre sitter kring bordet i målarrummet. Cd-spelaren är igång och 

spelar julmusik. Förskolepedagogen sitter med ett litet barn i knäet och trycker med stämplar 

och sjunger med i musiken. De äldre barnen och ett litet går iväg. Ett äldre barn kommer till 

bordet och vill också måla. Ett litet barn sitter bredvid och stampar med fötterna och gungar. 

I denna situation kan vi se hur ett litet barn uttrycker något med sin kropp som i min tolkning kan 

bero på den stimulans som kommer från musiken och från den sjungande förskolepedagogen. 

Osäkert är dock huruvida förskolepedagogen lägger märke till barnets uttryck. Även äldre barn är i 



 

20 

den här situationen närvarande vilket kan förklara att om förskolepedagogen uppmärksammade det 

lilla barnets uttryck likväl inte fångade upp uttrycken och började samspela kring dem. Som Aamlid 

menar skiljer sig kvalitén i samspelet på småbarns- och syskonavdelningar varav kvalitén visade sig 

vara sämst på syskonavdelningarna (Pramling 1993). I min tolkning av denna situation tar de äldre 

mer plats och får på så sätt mer uppmärksamhet. Vidare är den studie om samspel mellan vuxna och 

barn som Holmstedt Lothigius (1997) genomfört relevant att nämna i denna situation. Författaren 

belyser känsligheten inför de signaler som barn ger ifrån sig. Även Vist (2006) skriver om detta då 

hon nämner betydelsen av lyhörda vuxna för att små barns musikalitet ska kunna tas tillvara och 

utvecklas.     

Under en samling räknar ett äldre barn hur många barn som är närvarande. Ett litet barn vill 

också räkna och visar detta genom att resa sig upp och lägga handen på en av kompisarna. En 

av förskolepedagogerna (1) bemöter detta och pojken fortsätter räkna. 

Samlingen fortsätter med att förskolepedagoger och barn pratar om vilka barn som inte är 

närvarande och även om vilken veckodag det är. De äldre barnen börjar då sjunga en sång om 

veckodagarna. Ett litet barn går iväg och då sträcker en pedagog (2) ut armen och säger till 

barnet att stanna. 

Två små barn gömmer sig bakom gardinen. En av förskolepedagogerna (1) tittar lite på dem 

och säger sedan till. Går och hämtar dem och tar ett av barnen i knäet. Sätter barnet bredvid sig 

sedan. Frågar om någon kan en sång om katten. Barnen börjar sjunga. Förskolepedagogerna 

stämmer in.  

Förskolepedagog 2 hämtar cd-spelaren. Förskolepedagog 3 kommer. Alla ställer sig upp för 

att dansa och sjunga. Förskolepedagogerna dansar och tittar på de små barnen och klappar i 

händerna. Pekar på bilder som sitter mitt på väggen. En av förskolepedagogerna påminner 

barnen om att de inte ska glömma bort att sjunga. Fortsätter att klappa händer. Nästa sång på 

cd-skivan går igång. Barnen sätter genast igång att dansa och sjunga. Förskolepedagogerna 

stämmer in och visar att alla ska sätta sig ner igen. 

Det som kan anses vara speciellt intressant är pedagogernas sätt att ge instruktioner till de små 

barnen. Det visar sig bland annat att verbala instruktioner förstärks med fysiska instruktioner genom 

att, som i denna situation, stoppa barnet med att sträcka ut armen. Att sätta barnet i knäet verkar 

vara ännu ett sätt att fysiskt visa på att barnen ska sitta i samlingen. I denna situation blir det även 

tydligt för mig hur förskolepedagogerna bidrar till musikalisk stimulans då de spelar musik. 

Bilderna på väggen tillsammans med dansen och förskolepedagogens påminnelse om att de ska 

sjunga bidrar till helhetsupplevelsen (Bjørkvold 2005) som författaren menar är av betydelse då 

barn ska kunna uttrycka känslor och tankar. 

En förskolepedagog (1) och några barn lyssnar på en cd-skiva. Hon stänger av skivan och 

säger att barnen ska sätta sig i en ring. Barnen stökar och hon säger till en gång och förklarar 

att de kan sitta ner en gång och höra vad de sjunger på skivan. Hon säger också att nästa gång 

kan ni röra er. Ett litet barn börjar krypa när musiken sätts på. Förskolepedagogen tar honom i 

knäet.  

En ögonblick senare är barnen igång och dansar igen. En annan förskolepedagog (2) 

kommer förbi och bär ut ett av de små barnen från rummet. Förskolepedagogen (1) sitter kvar i 

rummet och klappar. Ett litet barn kommer fram med två leksaksgubbar till henne varpå hon 

börjar dansa med leksaksgubbarna. 

Situationen visar på ett litet barn som förmedlar något när han kryper iväg då musik sätts på. Detta 

kan förstås som ett musikaliskt uttryck och om det sätts i samband med toddlarens sätt att vara på 

(Løkken 2008), där barnet upplever med kroppen, får förskolepedagogens efterföljande handling 

konsekvensen att barnet begränsas. 

 I situationen genomför förskolepedagogen en handling som inte stämmer överens med en av de 
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tio principerna, som enligt Gonzalez-Mena & Widmeyer-Eyer (Pramling 1993) bör gälla i arbetet 

med små barn, då barnet bärs iväg som ett ting. Förklaringen till detta kan vara en, som Pramling 

(1993) menar, ”omedveten kulturell handling” (a.a., s. 19). Denna handling var kanske inte 

förskolepedagogens strävan utan kanske grundade sig i omedvetna normer om att skydda små barn.  

 Slutligen vill jag lyfta fram det bemötande ett litet barn fick då han gick fram till 

förskolepedagogen med två leksaksgubbar. Här observerade jag en förskolepedagog som i min 

tolkning var lyhörd för barnet och då även detta skulle kunna vara ett musikaliskt uttryck skulle 

uppfångandet att barnets intentioner bidra till ett tillvaratagande och utvecklande av barnets 

musikalitet. 

 

4.4 Sammanfattande analys 

Syftet med studien var att undersöka i vad mån små barns musikalitet tas tillvara och utvecklas av 

de för studien utvalda förskolepedagogerna. I detta avsnitt kommer en analys att göras mot 

bakgrund av studiens syfte genom att både analysen av intervjuerna och observationerna vävs in. 

 I forskningsprocessen har några påtagliga tankar väckts i förhållande till studiens syfte. 

Förskolepedagogers samspel med de små barnen har visat sig ha betydelse för tillvaratagandet och 

utvecklandet av små barns musikalitet. Detta har framkommit delvis genom de studier som berör 

detta specifika område. En förklaring av tankegången kan här vara på sin plats. Som Diderichsen 

menar blir konsekvensen av brist på kommunikation och engagemang i barngruppen att barnen 

begränsas i sina uttryck (Pramling 1993). Aamlid trycker även på samspelets betydelse då hon 

menar att samspelet påverkar barnens trivsel på daghemmet och även barnens utveckling (a.a.). 

Författarens forskning visar på att kvalitén i samspelet med små barn var sämre på 

syskonavdelningar än på småbarnsavdelningar. Betydelsen av förskolepedagogernas samspel med 

de små barnen har även framkommit i den genomförda undersökningen. Fastän 

förskolepedagogerna arbetar på syskonavdelningar har det ändå visat sig genom intervjuer och 

observationer att det förekommer kommunikation med de små barnen. I en del situationer finns 

dock tendensen att de äldre barnen tar mer plats och på sätt får de även mer uppmärksamhet av 

förskolepedagogerna. Detta blir även tydligt när några av förskolepedagogerna uttrycker att de hade 

samspelat med de små barnen på andra sätt om det hade varit en småbarnsavdelning, bland annat 

genom att de hade varit med mer i den fria leken. Min tolkning av detta är att de då hade i större 

grad tillvaratagit små barns musikaliska uttryck och på så sätt kunnat utveckla deras musikalitet. 

 Det finns dock andra faktorer som tyder på att förskolepedagogerna tar tillvara och utvecklar de 

små barnens musikalitet. Förskolepedagogerna visar förståelse för att små barn är känsliga för 

rörelse, rytm och ljud och bemöter detta bland annat genom att ha musik på och att sjunga mycket 

både för och med barnen, både med ord och med stavelser. Observationerna visar på lyhörda vuxna 

vilket har visat sig, i litteraturgenomgången och den tidigare forskningen, ha betydelse för att ta 

tillvara de musikaliska uttryck som förekommer i barngruppen. Därmed har lyhördheten även 

betydelse för att kunna utveckla musikaliteten genom att ge musikaliska svar. 

 Inledningsvis i kapitel 2 beskrevs den Fröbelska pedagogiken som bedrevs i den tyska 

Kindergarten som vår förskola grundar sig på. Det hela barnet var centralt för Fröbel (Johansson 

1995) då han menar att inga förhastade slutsatser får dras om människors inre. I denna studie är 

hans tankar av relevans då förskolepedagogerna uttrycker att små barn använder de tre elementen 

rörelse, rytm och ljud. Dessa hör till Bjørkvolds musiska människa och han talar även om en 

”helhetsupplevelse” vilket kan ställas mot Fröbels det hela barnet. Om förskolepedagogerna visar 

förståelse för barns musikalitet kan möjliggöra att barnen får uttrycka sig som en hel människa 
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genom dessa tre element. 

 Vist (2006) nämner rollerna ”motspelaren” och ”samspelaren” (a.a., s 94) Dessa roller syftar till 

att fånga upp barns musikalitet. Som samspelare bekräftar pedagogen barnens musikalitet och som 

motspelare kan pedagogen få fart på barnens musicerande. I förhållande till undersökningens 

resultat kan dessa roller i viss mån vara synliga. Min tolkning av observationerna är att rollerna inte 

har någon tydlig koppling som syftar till att tillvarata och utveckla små barns musikalitet. Men 

utifrån den kunskap jag har skaffat mig under forskningsprocessen gång kan dessa roller medverka 

till att de små barnens musikalitet tas tillvara och utvecklas av förskolepedagogerna. Den 

information som framkommit i intervjuerna bidrar även till min tolkning av att förskolepedagogerna 

fungerar som motspelare och samspelare. Ett exempel på när de fungerar som samspelare är att de 

hakar på de små barnens uttryckande av sånger. Motspelare kan de exempelvis vara i de situationer 

där sången används i lärandet. Syftet är då att underlätta lärandet men de små barnen får även 

möjligheten att i dessa situationer utveckla sin musikalitet. Den grund som förskolepedagogerna har 

skulle kunna utvecklas till en musisk pedagogik då det i denna pedagogik finns de musikaliska 

uttrycksmedlen rytm, rörelse och ljud som förskolepedagogerna redan uttrycker en förståelse för i 

små barns musikalitet. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
Användningen av en kvalitativ metod anser jag ha bidragit positivt till studiens syfte. Intervjuerna i 

grupp startade många olika diskussioner mellan förskolepedagogerna vilket de fick möjlighet att 

reflektera kring ämnesområdet och det gav i sin tur djupare resultat i undersökningen. Nackdelen 

med en gruppintervju som jag upptäckte var tendensen att en av förskolepedagogerna tog lite mer 

plats än de andra vilket möjligen innebar att en del tankar och funderingar trycktes undan. I 

efterhand hade detta kunnat undvikas genom att de först personligen fick svara på en enkät.  

 Vad gäller observationerna kan de anses som icke representativa då de utfördes under en timme 

på endast två av avdelningarna. Dessutom besökte jag den ena avdelningen endast vid ett tillfälle. 

Det skulle vara önskvärt att genomföra observationer på samtliga avdelningar vid flera tillfällen för 

att nå en djupare förståelse för förskolepedagogernas tankar och för att ytterligare stärka 

reliabiliteten. Resultatet kan dock delvis vara giltigt då jag i analysen styrker med tidigare forskning 

vilket innebär att resultatet kan vara representativt i andra arbetslag eller förskoleavdelningar. Trots 

fördelar och nackdelar med den valda metoden anser jag att jag har kunnat besvara syftet och 

frågeställningarna på ett grundligt sätt. 

 

5.2 Slutdiskussion 
Det resultat som jag har kommit fram till i forskningsprocessen har jag upplevt som mycket 

intressant och tankeväckande. Utifrån min erfarenhet har jag bildat mig uppfattningen att musiken 

används i omsorgssituationer, exempelvis för att ge tröst åt ett barn, och i specifika samlingsstunder. 

Detta blev tydligt för mig då jag läste vad Vist (2006) skriver om olika roller som pedagogerna intar 

som är knutna till musikalisk aktivitet. Det som jag trodde innan arbetet med examensarbetet 

inleddes, och som Vist skriver, är mindre vanligt är att pedagogerna intar roller som författaren 

benämner motspelaren och samspelaren (som tidigare beskrivits). Men jag upptäckte att dessa roller 

i viss mån synliggörs i observationerna även om det inte finns en tydlig koppling till musikalisk 

aktivitet men jag grundar mitt ställningstagande på den kunskap jag har fått om små barns 

musikalitet under forskningsprocessens gång. Jag upplevde även att förståelsen för små barns 

musikalitet finns hos förskolepedagogerna vilket jag ser som mycket positivt då jag genom den här 

processen har upptäckt betydelsen av att små barns musikalitet tar tillvaratas och utvecklas då den 

har en mycket grundläggande funktion i livet. Jag har under arbetets gång funderat över i vilken 

mån förskolepedagogernas tankar kan överföras på fler förskolepedagoger, det vill säga har andra 

förskolepedagoger liknande uppfattning om små barns musikalitet och tillvaratagandet och 

utvecklandet av den? Vidare forskning kan då handla om att genomföra observationer och intervjuer 

i större omfattning för att få svar på detta. 

 Avslutningsvis vill jag än en gång använda Vists (2006) citat för att belysa vikten av lyhörda och 

lekfulla vuxna i förskolans vardag. 

 

En lyhörd och lekfull vuxen med bred tolerans för barnens egna uttryck (och eventuellt brist på uttryck) 

har goda möjligheter att möta barnen musikaliskt och hjälpa dem att öppna ännu fler av de musikaliska 

rummen i världen – även om inte den egna musikaliska bakgrunden är så stor. Det handlar om att ta tag i 

den musikalitet som finns i alla små barn, vidareutveckla och berika den musikaliska kompetens barnet 

har från det att det kommer till världen, utveckla denna förmåga till upplevelse, lärande och glädje som 

det ju måste vara meningen att vi ska använda – annars hade vi väl inte fötts med den? 

                               (Vist 2006, s. 93) 
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Intervjuguide                             Bilaga 1 

 

Små barns musikalitet – det som de uttrycker och förmedlar genom rörelse, rytm och ljud. 

Små barn – ett- och tvååringar. 

 

 Vad är musikalitet för er? 

 Hur ser ni på små barns musikalitet? 

 Kan ni ge exempel på hur små barn uttrycker sig musikaliskt? 

 Kan ni ge exempel på situationer där ni märker små barns musikalitet? 

 

 Vad upplever ni händer när de små barnen lyssnar på musik? 

 Vad uttrycker små barn när de lyssnar på musik? 

 Kan ni berätta om en situation där ni skulle säga att ett barn uttryckt sig musikaliskt? 

 Vad i små barns musikalitet anser ni vara viktigt att använda i mötet med barnen? 

 Vilka pedagogiska vinster ser ni med att använda er av små barns musikalitet? 

 

 På vilka sätt tycker ni att ni ger små barns musikalitet utrymme i verksamheten? 

 Om ni tänker på vad som händer under en vanlig dag på avdelningen, när blir små barns mu-

sikalitet extra tydlig för er? 

 Hur förhåller ni er till de små barnen under den fria leken? 

 


