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I 

Sammanfattning  

Detta är en kvalitativ studie vars syfte varit att undersöka musisk pedagogik i 

förhållande till traditionell förmedlingspedagogik. De pedagogiska försöken har 

ägt rum hos 4 olika barnkörer med åldrarna 5-8 år vid 2 tillfällen vardera, där 

barnen fått bekanta sig med nyskrivet material. I arbetet har teorier om musisk 

pedagogik legat som grund, liksom författarskap kring barnrösten, 

barnkörmetodik och utvecklingspsykologi. Teorier kring delaktighet har 

tillsammans med interaktionsanalys legat som grund för analys och resultat, där 

diskussionen återkopplar till de resultat och den litteratur som arbetet vilar på. 

Resultaten visar att lek, fantasi och rörelser påverkar barnens musicerande 

positivt; deras interpersonella intelligens och delaktighet stärks. Eleverna håller 

enklare fokus, hyser större engagemang och får en sundare röstteknik. De ges 

också en större möjlighet att utveckla sina intrapersonella intelligenser, där 

mänskliga byggstenar som empati, förståelse för andras känslor och 

självuppfattning utvecklas genom samtal och ökad gruppacceptans.  
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Förord  

Ett stort tack till alla som möjliggjort denna uppsats.  

 

Först och främst vill jag rikta mina innersta applåder och hurrarop till alla er 

körbarn som möjliggjort detta arbete, genom att låna mig er tid och era röster. 

 

Lika många tack till alla ni musikpedagoger, körledare och assistenter som stöttat 

mig under processen gång, omfamnat projektet och fyllt det med entusiasm, Ni är 

sanna inspiratörer.   

 

Med detta sagt, vill jag också rikta ett stort tack till min 

handledare Ronny Lindeborg vid Kungl. Musikhögskolan för nyttiga boktips, 

fingervisningar och skratt i resan till att skriva min första uppsats.  

 

Vidare vill jag även tacka alla underbara musiker och pedagoger jag träffat, mött 

och nött tillsammans med vid Kungl. Musikhögskolans olika akademier och 

institutioner, ni får snart en gammal hund att sitta.    

 

Ännu mer tack till Incca Rasmusson för en fenomenal korrekturläsning. Vi fick en 

krokig text att rakna.   

 

Ytterligare tack till mina föräldrar, syskon och syskonbarn, mor och farföräldrar, i 

himmelen och på jorden, samt alla andra roliga ansikten i den stora tjocka släkten.    

 

Bakom varje framgångsrik man står en ännu starkare man. Jag vill också rikta ett 

stort tack till min sambo som agerat bollplank i vått och torrt i avgrunden mellan 

teori och metod, analys och resultat, från mitt innersta väsen 

 

 

TACK.  
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1 

1 Inledning  

Via ett vikariat som musikpedagog kastades jag in i en magisk värld fylld av såpbubblor och 

babysång, krokodiler som kör bil och ständigt nya och märkliga föremål som tittade fram ur 

veckans hemliga påse. Barnen som var 4 till 6 år gamla hade ögon som glittrade av förväntan 

då jag och min kollega turades om att avslöja påsens innehåll. Just denna gång öppnades 

påsen under stor försiktighet, och ut flög husflugan Inga-Wall! Fascinationen för denna fiktiva 

insekt, skapad av häftmassa, fann inga gränser då barnen i största vördnad skickade runt 

henne sinsemellan. Snart tog lektionen en ny vändning med sång och flärd, och Inga-Wall 

kom tillbaka fler gånger. Plötsligt insåg jag lekens fulla potential och fantasins enorma kraft i 

undervisningen med barn. Utan vidare upphörde barnens klängande och gungande på stolarna, 

när Inga-Wall hade gjort entré. Deras annars lite smått klagande på att det var tråkigt att 

sjunga var som bortblåst då vi sjöng om Inga med sina vänner, och kombinerat med rörelser 

och dans som jag och min kollega hittade på till sången började en ny typ av förmedlande 

pedagogik yttra sig framför mig, en mer progressiv sådan. Grunden för detta arbetssätt låg i en 

pedagogisk idé kallad Musiklek av Kerstin Andeby-Wanngren och Peter Wanngren, som 

kompletterades med andra moment såsom sagoberättande och visst medbestämmande inom 

gruppen.  På samma arbetsplats undervisade jag även 6- och 7-åriga barn i körsång, där jag 

mötte en kultur som ofta ansåg att barnen skulle sitta stilla på sina stolar och sjunga, ha en god 

hållning och sjunga i högsta utsträckning i falsett.   

     Problemet jag uppmärksammade låg dock i det faktum att barnen dels inte sjöng ut, trots 

att körverksamheten var frivillig, och att många barn inte nådde upp till de höga toner som 

avsågs.  Många gånger började jag sålunda att experimentera och försöka hitta andra ramar 

för att locka fram sången även hos dessa barn. Till att börja med lånade jag in fler namnvisor 

och startsånger från verksamheterna med de yngre barnen, vilket gick hem. Vidare kom 

Musikleks inspiration att inhämtas genom att rörelser och lek bakades in med sångerna, och 

snart insåg jag att detta var en sundare väg att gå, både för mig och för barnen. I mitt fortsatta 

arbete kom så dessa musiska byggstenar att prägla min undervisning även med de något äldre 

barnen, och jag såg snabbt ett mönster som i mötet med eleverna sällan slog fel; rörelser, lek 

och fantasi skapade en föreställning och lärande miljö som gjorde lektionen till ett större 

äventyr.  

     Ytterligare ett hinder dök upp vid användandet av Musikleks-materialet vid de äldre 

barnens undervisning; det var något snävt och mer riktat mot en yngre publik. Vid lektionerna 

såg de äldre barnen dessa sånger ofta som något ”barnsligare”. Härav föddes en idé och 

ambition om att komponera ett låtmaterial som i ett experiment kan användas över hela 

åldersspannet.  

 

 



 

2 Bakgrund  

Med idéer om lärande sprungna från Pestalozzi såg den tyska läraren Friedrich Fröbel (2005) 

redan under mitten utav artonhundratalet hur sång, ramsande och pedagogiska lekar utgjorde 

en stomme i mödrarnas sätt att umgås med sina spädbarn. Fröbel såg snart ett mönster i att 

detta utgjorde en grogrund för den språkliga utvecklingen, och uppmanade alla föräldrar att 

aktivt börja leka mer med sina barn (Uddén, 2004). Till skillnad från Fröbel, skriver Öhman 

(2011) om Freuds teorier till barns behov av lek som dolda fantasier vars hemligheter blottas. 

Barn lever på så sätt ut sina dolda fantasier på detta sätt. Genom leken menade Freud att 

barnen kunde drömma, återuppleva möten och upplevelser som varit roliga och ingivelsefulla, 

men också ta sig för saker som de annars inte kunnat. Här ser snarare Homburger Erikson 

(1985) leken som människans sätt att genom hela livet utvecklas via olika faser, där leken är 

en kanal där vi bearbetar och behärskar lärdomar, omvandlar dem, och skapar något nytt.  

     Att just skapa någonting nytt ur det gamla var också en av Vygotskijs teorier, vilka han 

presenterade i Fantasi och kreativitet i barndomen (1930). Vygotskij monterar istället ner 

polariteten fantasi och verklighet, och menar liksom Erikson (1985) att det är med gamla 

erfarenheter som fantasin byggs. Artrikedomen i erfarenhetsbanken är helt beroende av de 

upplevelser barnet förvärvat. Det är minnen och intryck som skapar fantasi, varpå inbillningen 

i sin tur triggar en person att uppleva något; en upplevelse som i sig också genererar verkliga 

känslor genom vilken cirkeln sluts och går om och om igen.  

 

2.1 Lek och fantasi  

Lek och fantasi hör ihop, och är i barndomen mycket beroende av varandra för att utvecklas. 

Vygotskij (2006) menade att barnet genom att blanda upplevda erfarenheter, med nya för 

stunden, skapar en första fantasivärld. Vidare belyser Vygotskij (2006) hur utvecklingen 

fortskrider då människan också lånar in erfarenheter som denna hört andra sin närhet berätta 

om. På så vis expanderas fantasibanken, där minnen, erfarenheter och inlånade historier nöts 

och blöts om vartannat. Det är genom denna egenskap människan också kan sätta sig in i hur 

andra har upplevt, upplever och känner; en viktig ingång till vår empati och vårt 

medkännande med andra ord.  

     Vygotskij (2006) poängterar vidare att det inte stannar där; barnet länkar nämligen också 

samman sitt känsloliv med fantasin på ett ytterst delikat sätt. Den sinnesstämning som barnet i 

stunden har påverkar nämligen fantasin och lekens utgång. Ett uppskrämt barn kan 

exempelvis tolka företeelser som inte finns i verkligheten, t.ex. blir ett klädesplagg i mörkret 

en skrämmande och främmande gestalt som tornar upp sig, eller så blir en sten i 

skymningsskogen ett farligt troll. Likväl är detta förhållande också spegellikt. Fantasin kan i 

sig självt generera nya känslor och skapa ytterligare sinnesstämningar enligt Vygotskij 

(2006), som framhåller att fantasin också föder embryon av tankar och upplevelser vi aldrig 

tidigare upplevt, där fantasins cirkel sluts genom att människan faktiskt kan skapa fysiska ting 

som aldrig tidigare skådats. Detta något sker genom komplicerad bearbetning och tolkning i 

hjärnan (ibid).  



 

 

     Lek och fantasi kan vara en ingångsport till att musicera med barn, speciellt med individer 

som tidigare inte fått tillfälle att utveckla sin musikalitet, eller till och med blivit avrådda att 

utveckla den. Trauman från uppväxten med olika föreställningar om att ” jag har ingen 

sångröst” har enligt Sundin (1979) varit och blivit vanliga, där det istället visar sig att lek per 

automatik kan frambringa såkallad spontansång hos många lekande barn, något som också 

bekräftas av Williams (2019). Intressant i sammanhanget är också att både musik och lek 

integreras lingvistiskt i flera andra språk, i motsats med det svenska språkbruket. I engelskan 

betyder exempelvis play både att leka och musicera. Detsamma gäller för tyskans spielen, 

liksom franskans jour eller ryskans igra. Alla har de samma dubbla betydelse, och det är 

endast genom att gå tillbaka till fornnordiska som det går att finna liknande uttryck som 

talades i Sverige (Jederlund, 2011). Detta kan tolkas som att lek, fantasi och musik är 

besläktade.  

     Vuxnas medverkan i leken motiverar också barnen till utökat samtal, sett i relation till då 

de leker ensamma eller tillsammans med andra barn. Barn som leker med vuxna utvecklar 

alltså ett i längden större vokabulär till följd av att de brukar språket mer (Jederlund 2011; 

Sundin 1995). Leken frigör också eventuella hämningar och spärrar som barnen kan ha inför 

sångämnet som sådant, något som i längden också kan bredda deras sångregister. Sundin 

(1979) menar nämligen att rörelser i lekfulla situationer i undervisningen kan bidra till en 

positiv avspänning i både stämläppar, andningsfunktion, muskler och ligament, detta då 

barnen omedvetet förflyttar fokus och sången automatiseras. Williams (2019) betonar också 

de flesta barn någon gång använder sång i sina lekar, vilket kan kopplas till Sundins (1979) 

studier kring barns spontana sång vid lek.  

 

2.2 Spegelneuroner och rörelser 

Att vara i, och att utföra rörelser är djupt rotade i oss människor och är bland det första vi 

åstadkommer för att göra oss förstådda inför att erövra ett nytt ord, och i längden ett helt nytt 

språk. Spädbarnet pekar exempelvis på nappflaskan och greppar i luften efter den i önskan 

efter att få välling eller mjölk, detta samtidigt som ett gurglande djup frambringas av barnet. 

En första ansats till att tala föds alltså i detta exempel; men också en rörelse som kopplas till 

substantivet ifråga; nappflaskan. Vägen till talet går därför också genom rörelserna menar 

Bauer (2009). Människans motoriska talcentrum är beläget precis där en grupp av dessa 

såkallade spegelneuroner är lokaliserade i hjärnan. Det är här som våra lagrade föreställningar 

om saker och ting befinner sig, och det är också det som gör att barnet som inte utvecklat 

språket ännu tar till handling istället, och visar med kroppen vad det vill. Människan behåller 

den här gestiken genom hela livet, förfinar den och kasserar en del, men uppemot 90 % av det 

talade språket blir ackompanjerat av gestik, tonhöjd och tonfall, dynamik, mimik, tempo och 

ögonrörelser livet ut.   

     Det kan med andra ord te sig användbart att kombinera just rörelser, textinlärning och 

musik för att befästa kunskap djupare (Bauer 2009). Sundin (1979) betonar att detta ses som 

självklarheter; musik och rörelser är en enhet för barn. Rörelser föder i sig självt musik. Vi 

dansar innan vi kan gå, alltså ska hela den mänskliga kroppen ses som ett instrument.  



 

Människan lär genom lek, detta gäller även de allra minsta barnen. Genom speglingslek 

härmar barn och föräldrar varandra. Handlingar barnet gör registreras av cellerna i hjärnan, de 

börjar skälva, skaka och sända ut elektriska impulser. Bauer (2009) menar att dessa 

hjärnceller skickar ett specifikt mönster via synbarken till temporallob, vidare till hjässlob, 

frontallob och sedan tillbaka till hjässlob. Dessa består av elektriska signaler och ger ett ytterst 

komplext rörelsemönster. Spegelneuronerna befinner sig på tre ställen i hjärnan och är 

benämnda som handlingsneuroner, rörelseneuroner samt neuroner för föreställningen av 

förnimmelser. Handlingsneuronerna är de huvudsakliga beslutsfattarna som intuitivt och 

direkt reagerar, men tar först hjälp av neuronerna för föreställningen av förnimmelser för att 

avkoda om den tilltänka rörelsen ska härmas eller bara observeras.  

     Spegelneuronerna registrerar alltså inte bara den fysiska handlingen, utan de kopierar 

också den rörelse eller handling du observerar hos din medmänniska, detta helt omedvetet för 

intellektet.  Detta kan förklaras som följer: du ser en person böja sig ned och knyta sitt 

skosnöre. Du gör inte detsamma själv, men dina spegelneuroner kopierar den observerades 

rörelser. Händelsen registreras i hjärnan som om du själv utförde den. Detta speglande har 

också visat sig ske även om vi inte ser hela förloppet framför oss; istället visualiserar vi vad 

som försiggår när vi inte ser.  

     Människor lär ny kunskap som allra bäst om kunskapen som förmedlas samtidigt lärs ut 

kombinerat med en praktisk handling (Bauer, 2009), och här spelar spegelneuronerna en 

essentiell roll i inlärningen. Som nyfödd härmar spädbarnet sina föräldrar. Barnet öppnar 

munnen när föräldern gör det, grimaserar osv.  Denna speglingslek är avgörande för barnets 

fortsatta progression och utveckling, där reaktionen på speglingen från föräldrar och andra i 

dess omgivning är extra viktig för att barnet ska lägga grunden till den egna 

självuppfattningen. Utan spegelneuroner är ingen kontakt, spontanitet, eller emotionell 

förståelse möjlig (Bauer 2009). Vakenheten i hjärnan påverkas också när rörelser och 

inlärning kombineras, detta samtidigt som barnens grov- och finmotorik tränas. Barn i 6 till 7 

års ålder har en tillväxtperiod som är viktig att bejaka, där Dessen (1990) beskriver hur just 

motoriska övningar är extra viktiga att använda för att eleverna ska lära sig hantera de nya 

proportioner som kroppen antagit.  

 

2.3 Den musiska människan  

Musisk pedagogik myntades som begrepp av den norske professorn Jon-Roar Bjørkvold när 

han 1991 publicerade Den musiska människan (2005). Musisk pedagogik kan ses som ett 

slags paraplybegrepp, snarlikt det på swahili sprungna ordet ngoma, dvs. kombinationen av 

rörelse och musik tillsammans. Musisk som ord härstammar från den grekiskans mousiké 

têchne. I grekisk mytologi tilldelades de nio muserna förmågor inom olika konstformer av 

världsalltets skapare Zeus. Muserna levde vid foten av det imponerande berget Olympos där 

varje musa hade sin egen specialitet inom de sköna konsterna (Anderson & Mathiesen, 2001).  

I Sverige har det senare varit Berit Uddén som stått för spridningen av musisk pedagogik, 

bl.a. genom sin bok Tanke, visa, språk (2004). 

 



 

Redan i prematurstadiet blir vi människor präglade av ljud, rörelser och rytmer via moderns 

fysiska rörelsemönster. Vibrationer fortplantar sig i moderns kropp och uppfattas genom både 

tal, gång, hjärtslag och puls. Fostret blir tidigt präglat och invant vid dessa processer. 

Förmågan att registrera och uppfatta ljud, rörelser och rytmer gör i grunden människan till en 

inkännande musisk varelse, och ingjuter trygga mönster för fostret (Bjørkvold, 2009; Sundin, 

1979; Uddén, 2004).   

     Att människan i grunden är just musisk stöds också av vårt sätt att förhålla oss till vår 

omvärld genom rörelse, rytm och ljud. Vem har exempelvis inte sett ett spädbarn både gunga 

och dansa innan det ens kan gå, parader med soldater som synkroniseras till marschmusik, 

eller själv påverkats under shoppingturen till följd av musiken som spelas i butiken? (Sundin, 

1979; Hargreaves & North, 1997). Hela universum är uppbyggt på puls och rytm, vilket 

forskare lyckats säkerställa in till minsta lilla kärnpartikel upp till kosmos i stort, (Jederlund, 

2011) och mitt i allt detta stora umgås mammor och pappor med sina nyfödda spädbarn 

genom en speglingslek som tidigare beskrivits under kapitlet om spegelneuroner (Bauer, 

2009). 

     Musisk pedagogik anses också kunna vara kittet som skapar större delaktighet i en 

lärandemiljö (Burman, Graviz, & Rönnby, 2010), detta då de musiska grundelementen som 

puls, rörelse och rytm (Bjørkvold, 2009) skapar ingångar för barnen att uttrycka sig själva. 

Detta görs genom berättande, självbestämmande, öppenhet och reflektion. Musisk pedagogik 

syftar såldes till att se lärandet i sin helhet, snarare än till specifika mål, och att barnet 

uppmuntras till lärande genom lek, rörelse och dans. Kan barnet gestalta världen den upplever 

och ser, kan det också engagera hela sitt inre jag, hela sitt inre väsen (Uddén, 2004; Fagius 

2007). Hammershøj (1997) beskriver också hur det handlar om att bejaka det gruppen säger 

och gör, iaktta detaljer som annars riskerar att falla bort i undervisningen, och att våga vara 

spontan och entusiasmerande, något också Bjørkvold (2005) och Uddén (2004) beskriver.  

 

2.4 Musiklek 

I slutet av 1980 och början på 1990-talet skapades det pedagogiska materialet ”Musiklek” 

(1991) av Kerstin Andeby-Wanngren och Peter Wanngren, en lärstil som uppmuntrar till 

undervisning kompletterad med rörelser, lek och fantasi. Andeby-Wanngren & Wanngren 

(ibid) menar att detta övar elevernas kroppsuppfattning, koordination, kommunikation, 

motorik, språk, sinnesnärvaro, socialisering och begreppsbildning. Fokus ligger i att aktivera 

eleverna och engagera dem i att röra på sig, associera text med rörelser; och genom detta 

också locka fram de musiska barnens inre längtan; att ha en kul och minnesvärd upplevelse. 

Detta pedagogiska material kan liknas vid Gardners (1994) teori om de sju intelligenserna 

som han lanserade under början på 1980-talet, där idén låg i att flera olika sinnen borde 

uppmärksammas som lika viktiga att träna regelbundet. Gardner menar att hela människan 

behöver träna på olika grenar för att på så vis också ges chans att utvecklas på flera plan, och 

De sju intelligenserna (ibid) publicerades som en reaktion mot de IQ-tester som var rådande 

för tiden, och prisade matematiska och lingvistiska kunskaper över andra. 

     Den musikaliska intelligensen är i detta sammanhang redan given, därför beskrivs de andra 

åtta lite utförligare. Först ut är den sociala, även kallad den interpersonella intelligensen, 



 

vilken är Gardners (ibid) sätt att definiera den interaktion människan dagligen kan ingå i. 

Detta kan exemplifieras genom hur vi beter oss i grupp, och hur vi står i förbindelse med 

andra människor. Detta kan kopplas samman med Musiklekens ”kommunikativa träning”, 

liksom den ”sociala träningen.” Vidare beskriver Gardner också självkännedom, även kallat 

den intrapersonella intelligensen. Här handlar det om människans förståelse för känslor, 

självmedvetenhet och empati. Denna länkas samman med Musiklekens jag-uppfattning. Den 

kinestetiska och kroppsliga uppfattning går att se samband med Musiklekens 

”kroppsuppfattning”, ”motoriska träning”, ”sinnesträning” och ”koordinationsövning”; alla 

vilka tränar just kroppens motorik och kinestetiska funktion. ”Begreppsbildningen” Andeby-

Wanngren (1991)  nämner handlar således om Gardners (1994) logiska och matematiska 

intelligens, med andra ord hur olikheter kan yttra sig, exempelvis rent begreppsmässigt. Även 

den spatiala och visuella teori om mänsklig intelligens som finns går att sammanlänka med 

Musiklekens ”begreppsbildning”, vilken då handlar om struktur och avkodning av visuella 

mönster samt skapandet av nya, t.ex. vid komposition (Gardner, 1994; Williams, 2019). Den 

lingvistiska intelligensen, alltså den om språk och tal, kopplas direkt samman med 

Musiklekens ”språk och talträning”.  

     Gardner har genom senare år utökat dessa sju intelligenser till nio (Williams, 2019).  De 

tillägg som gjorts till teorin är den spirituella intelligensen, vilken går att sammanföra med de 

flesta av Musiklekens moment då denna kan tolkas som interpretation av text och musikalisk 

mening. Vidare skrivs det om en naturalistisk intelligens, vilken handlar om människans 

förhållning till djur och natur (Williams, 2019).  

 

2.5 Fläskkorvmetodik  

Farbror Fläskkorvs metodik (Petersson, 2016) såg dagens ljus för första gången under slutet 

av 1970-talet, och kom att under 1980-talets första hälft utvecklas till att innefatta både 

orkesterverksamhet, låtskriveri, storsångsamlingar och konserter på skolor och förskolor, för 

och med barn. Genom att gå steget längre såg Farbror Fläskkorv till att ta plats genom sin nya 

och radikala metodik, något som skedde utan teorilektioner, men med en teatralisk ingång så 

till vida att karaktären Fläskkorv också blev det officiella namnet för metodiken, istället för 

skaparen Krister Broberg. Petersson (2016) beskriver hur Fläskkorvs storsångsamlingar 

genomsyrades av en idé om att barn och elever skulle aktiveras med hjälp av öppna frågor och 

inkorporerade svar i berättandet.   

     Progressionen i storsångsamlingarna byggde helt eller delvis på barnens svar och 

medbestämmande, vilket väckte barnens lust och engagemang (idib). För att få lusten att 

blomma ut hos eleverna kräver metodiken också att fler byggstenar används, där två viktiga 

byggstenar i metodiken kan utläsas:  

 

1. Metodiken är situationsbaserad till sin art, där pedagogen behöver fatta nya beslut för 

sångstundens progression, detta genom att inte vara låst vid någon planering.  

 

2. Pedagoger och elever arbetar mot gemensamma mål i form av konserter och uppspel.  



 

Fläskkorvsmetodiken är praktiskt inriktad, och har en avsaknad av musikteorietiska begrepp. 

Inför konserter och storsångsamlingar är pedagogernas förberedelsetid också längre, detta då 

materialet noggrant repeteras in (Petersson, 2016). Musiken genomgår också en hård sållning 

där låtarna nöts och blöts inför varje termin, allt för att underlaget ska frambringa maximal 

lust och skaparglädje hos barnen. Vidare belyser Petersson (2016) såkallade fallgropar i form 

av longörer. En longör är en såkallad fälla som pedagogen kan hamna i, och som kan få flödet 

i lektionen att stanna av i processen och barnet kan då snabbt tappa sin nyvunna lust och 

begeistring inför ämnet, vilket kan ses i relation till den musiska idén om att se lärandet som 

en helhet.  

    

2.6 Den sakrala sången  

Gustafsson (2000) pekar på att musikundervisningens historia åtminstone kan spåras till tre 

profilerade grenar: organister och kantorer räknas till den första grenen som benämns 

kyrkomusiker. I Sverige var det fram tills reformationen 1524–1593 den katolska 

klosterverksamheten som bedrev undervisning till utvalda grupper i samhället, där det främst 

var gossar men även flickor som sjöng solopartier i gradualet liksom det responsum kören 

återger (Fagius & Larsson 1990). Efter den luterska reformationen lades istället alla katolska 

kloster ner eller revs i landet samtidigt som skolverksamheten förflyttades till den 

protestantiska kyrkan. Nu blev det istället präst och klockare som skulle stå för 

undervisningen, där den sistnämnde undervisade i bl.a. kyrkosång där eleverna skulle 

förberedas inför sin medverkan i gudstjänsten. Det kan däremot diskuteras om huruvida alla 

barn utvecklades inom ämnet rent sångmässigt, detta då ”mindre sångkunniga” sonika 

placerades längst bak i klassrummet, som tysta åskådare till resten av klassen (Sundin, 1988; 

Gustafsson 2000).    

     Fram till 1700-talets andra hälft hade sång och musik i undervisning nästintill varit 

förbehållet det sakrala. Psalmsång kan till och med som Gustafsson (2000) beskriver det ha 

varit den tidens folkmusik. Likväl fortsatte en för tiden sett skenande sekularisering i 

samhället. Adeln började nu i större utsträckning besöka nybyggda operahus och teatrar. 

Samtidigt är det också först på 1800-talet som klangvärldarna börjar uppluckras och flickor 

och pojkar börjar sjunga tillsammans mer och mer i SATB-sättning (Fagius & Larsson, 1990).    

 

2.7 Från psalmsång till pop  

Före 1800-talets mitt ansågs musikundervisning som något mycket exklusivt och förbehållet 

endast ett fåtal utvalda. I och med borgerlighetens framväxt och lösgörande ökade behovet av 

folkligt musicerande. Mästarläran levde dock kvar genom de musiker som nu blev privatlärare 

åt bl.a. borgerliga barn. Ur den andra grenen, de rena instrumentalisterna, växte därför 

lärarnas och pedagogernas mer renodlade gren också fram. Synen var fortsatt sådan att eleven 

var mottagare av kunskap och läraren, eller mästare, var sändare av denna. En förmedlad 

inlärning ägde rum, snarare än en lärande. Idén byggde och bygger än idag fortsatt på att 

eleven lagrar kunskap, för att senare i livet kunna plocka fram den och applicera när så 



 

behövs. Detta förutsätter dock att kunskap är en sann bild av verkligheten. Här menar Säljö 

(2000) att verkligheten inte kan ses som en enda, utan att denna verklighet är en konstruktion 

av åratals argumentation, handlingsnormer tillsammans med andra mänskliga perspektiv.   

 

Under 1800-talet bildas de första folkskolorna i landet genom folkskolestadgan med allmän 

skolplikt 1842 (Berg, Hofmann & Åkerblom, 2016). Folkskoleläraren kom att ha en stor roll i 

utformningen av sångundervisningen. Kyrkosången bestod dock, men under århundradets 

andra hälft fick eleverna istället sjunga mer patriotiska och fostrande sånger, en nationalistisk 

helhetssyn i skolan som för övrigt genomsyrade hela samhället på den här tiden. 

Musikundervisningen hade fram tills 1900-talet baserats på västerländsk klassisk och sakral 

musik, och det är först med 1919 års skolplan som detta fasta grepp sakta kunde börja 

lösgöras i kanterna (Sundin, 1988). 

     Fagius (2007) beskriver hur sångundervisningen i landets skolor fram tills 1930-talet var 

undermålig, detta trots att det över 100 år tidigare reglerats en lägsta nivå gällande 

musikundervisningen i folkskolan, och att det utexaminerats musiklärare från Kungl. 

Musikaliska akademien i Stockholm från år 1822 (Gustafsson, 2000). Flertalet 

musikpedagoger bör dock nämnas som essentiella för sångmetodikens utveckling i landet; 

Nils Erhard Anjou, Anna Bergström-Simonsson, Hjalmar Torell och Arne Aulin, vilka alla 

var delaktiga i utgivningen av sångböcker för barn.  Redan 1892 utkom Alice Tegnérs första 

publikation med sånger som ”Bä bä vita lamm” och ”Ekorren satt i granen”, och detta med 

ett eftertryck från sin sida att det sällan fanns tillräckligt med utbildade lärare inom ämnet. 

och att sångerna textliga innehåll ofta var av mer ensidig och vuxen karaktär, därtill 

uppfostrande och nationalromantiska (Fagius, 2007). 

     Det är med radions intåg ca 30 år senare som sångundervisningen i Sverige tar ett kliv upp 

på allvar – och detta genom det nybildade Sveriges Radios satsning ”skolradio” 1925. Lärarna 

kunde nu spela upp sångundervisning i klassrummet genom en liten högtalare, något som 

måste varit revolutionerande för sin tid; om än fortfarande ytterst konstlat enligt kritikerna. 

Som en pionjär inom sångundervisningens framväxt räknas värmländskan Anna Bergström-

Simonsson. Bergström kom att utbilda sig till organist vid Kungl. Musikaliska akademien i 

Stockholm. Efter en tid som musiklärare efterträdde hon Ellen Bergman 1898 som sånglärare 

vid bl.a. Statens Högre Lärarinneseminarium, Statens normalskola för flickor och senare 

också Musikkonservatorier i Stockholm. Bergström influerades av utländska pedagoger, men 

framförallt anses hon än idag som mycket betydelsefull då hon målmedvetet arbetade med 

kursplaner för sina studenter, och upprätta det som idag kan jämföras med kursmål 

(Gustafsson, 2000).  

     Gällande mål har det under hela 1900-talet varit livliga debatter om vad eleverna i skolan 

ska lära sig i skolan, och hur. Århundradet präglas av en uppsjö av olika metoder och idéer 

kring hur barn och vuxna lär bäst. Schweizaren Jaques-Dalcroze utvecklade rytmik 

pedagogiken, Dewey lade grunden för sin aktivitetspedagogik i USA, och i Sverige kom det 

under 1930- och 1940-talet att förekomma livliga debatter om vilka typer av sånger eleverna 

skulle få sjunga i musikämnet, där Knut Brodin gick i spetsen och införde schlager och jazz i 

undervisningen mot ett ramaskri av motståndare som förespråkade god rösthygien (Sundin, 

(1988). Fortsatt höll det mer konservativa musiklivet i Sverige hårt i tömmarna, vilka hade 

mycket svårt att överhuvudtaget tillåta anglosaxiska influenser på de högre läroverken och 



 

musikhögskolorna. Det är först under tidigt 1970-tal som särskild ämnesutbildning i musik, 

SÄMUS sjösätts som testverksamhet i Sverige.  De blivande musiklärarna fick nu lov att 

spela annat än klassisk musik i sin utbildning utan att riskera relegering, och detta mynnade ut 

i OMUS reformen för alla landets musikhögskolor 1977 (Gustafsson, 2000) vilken sedan dess 

har följts utav flera andra reformer, senast 2011 (Berg, Hofmann & Åkerblom, 2016). 

Musiklärarutbildningen är fortsatt ständigt i förändring, liksom skolan i stort, detta på grund 

av politiska vindar, debatter om rådande forskning och gamla anor. Detta präglar också de 

lärare som har, och kommer att examineras från utbildningen, gällande den metodik de väljer 

sett till begreppen inlärning eller lärande (Säljö, 2000). Något som också kan sättas i 

diskussion med Bouijs (1998) analys av att musiker som valt att bli lärare många gånger 

också gjort detta då de inte lyckats bli antagna till den kandidatutbildning de i huvudsak sökt.  

 

2.8 Barnrösten  

Stämläpparnas storlek, ansatsrörets längd, munhålans utformning, lungornas kapacitet och 

kroppen som resonanslåda gör att det mänskliga röstorganet ser olika ut, därför låter också 

alla mer eller mindre olika. Likväl är röstorganet slembeklädda muskler och kan som vilka 

andra muskler som helst tränas (Arder, 2001; Fagius & Larsson; 1990; Williams, 2019). Barn 

upp till 6 års ålder kan enligt Williams (2019) inte nämnvärt tränas i sångteknik, däremot kan 

de ges goda vanor och förebilder, samt ges rätt förutsättningar. Arder (2001) menar att det 

ofta är leken som kan vara nyckeln till kroppsliga helhetsövningar där pedagogen når barnet, 

där handling står över ord, barnen vill oftast ”bara sjunga”.  Exempelvis beskriver Fagius i 

Barn och sång, om rösten, sångerna och vägen dit (2007) hur simulerad skidåkning kan vara 

ett bra sätt att börja arbeta med andning och stöd.  Likväl handlar sångteknik i undervisning 

med barn i mångt och mycket om att skapa rätt förutsättningar; något som främst sker genom 

att ge barnen rätt tonart och rätt låtmaterial i förhållande till deras för åldern generella register.  

 

Barns röstutveckling och röstregister har genom åren analyserats olika, så än idag.  

Fagius & Larsson (1990) beskriver två olika indelningar refererade till Helen Kemp; ett för 

melodisjungning och ett för sångövning. I följande uppsats kommer endast det 

melodisjungande att belysas.  

     Fagius och Larsson (1990) menar att barn i åldrarna 5 till 6 år har ett register på c¹–c² detta 

korrelerar också med Janssons (2014) råd för tessitura sett till komponering av körmusik för 

ålderskategorin. Sundin (1979) väljer däremot att fördela barnen i en annan åldersindelning, 

och skriver att förskolebarn har ett omfång på blygsammare c¹–g¹. Han menar vidare att barn 

från årskurs 1 och uppåt istället har ett spann mellan d¹ och d², där han också beskriver studier 

som visar att många barn har desto fler toner att tillgå i sitt register; ibland uppåt 1,5 oktav. 

Williams (2019) bekräftar detta med att beskriva det som att det finns ett bekvämt register, 

och att det finns ytterligheter som kan tänjas beroende på individ och situation, dock med 

lägre startton: a till g².  

     Att det finns ytterligheter som kan tänjas menar också Fagius och Larsson (1990)  då de 

som tidigare nämnts beskriver det sångbara registret i förhållande till övningsregister. På 

samma sätt kan registren för barn i de högre åldrarna 6–7 år presenteras. Fagius och Larsson 



 

(1990) beskriver att denna ålderskategori torde ha ett sångbart register på c¹–d², något också 

Jansson (2014) menar är utgångspunkten för låtskrivande i motsvarande ålderskategori. 

Sundin (1979) menar som tidigare att barn från förskoleålder och uppåt har ett register om d¹ 

och d², och där ingår 7–8 åringarna, vilket också Williams beskriver (2019). 

    

2.9 Att undervisa med rättvisa förutsättningar  

Gunnel Fagius har i media lyft det problem hon anser många av nutidens svenska popartister 

bidrar till i ämnet då de spelar in barnsånger som går i för låga tonarter, vilket inte bara är 

fysiologiskt omöjligt för barnen att sjunga till, utan som i längden också kan vara skadligt för 

barnens röstorgan (Hansell, 2004, 19 maj). Här råder idag delade meningarna, och olika 

sångideal och röstkvalitéer och tekniker har genom tiderna avlöst varandra. Sundin (1979) 

beskriver hur sånger anpassade för barn före 1979 ofta varit noterade i alltför ljusa och höga 

tonarter.  

Arder (2001) ger också en inblick i hur musikläraren bör ha en avspänd och naturlig klang vid 

undervisningen av pojkar och flickor, detta då barn är effektiva härmare vilka enkelt kan 

lägga sig till med onödiga spänningar i hela sångapparaten. Pedagogen har enligt henne också 

en klar fördel om denne är sopran eller tenor; detta då barnrösten i sig självt klingar likt en 

första sopran. Detta gör också att klangen enligt Arder (2001) i längsta möjliga mån bör 

efterliknas barnets egna, dvs. tunnare, ljusare och fattigare på vibrato. På samma ämne skriver 

Williams (2019) hur manliga sångare helt bör sjunga i falsett för att barnen ska uppfatta rätt 

tonhöjd och röstläge, detta för att enklast intonera och härma förebildaren, något också Sundin 

nämner (1979). När barnen lärt sig sången kan också den manliga pedagogen övergå till ett 

bekvämare modalregister (Williams, 2019).   

     Forcerade stämmor hos barnen undviks genom ett inte alltför starkt ackompanjemang, 

liksom att vid sångövningar och vid val av repertoar hitta material som övar skalor och dylikt 

ovanifrån och ned, detta på grund av det registerbrott både barn och vuxna har. (Sundin, 

(1979) refererar här till olika forskning; dels att brottet sker kring a¹ till d², eller redan kring a¹ 

till b¹.  I Konsten att skriva enkelt: För unga sångare uppmanar också Roine Jansson (2014) 

till att uppmärksamma detta registerbrott, men att funktionsbytet här sker mellan a¹-c².   

     Stegvisa rörelser ovanifrån detta område är förebyggande träning för att vänja barnen vid 

övergången och sy ihop röstfunktionerna, annars riskeras en forcerad röstteknik för barnen 

(Jansson, 2014). Bertil Sundin (1979) poängterar också det psykologiska faktum som barn 

kan utsättas för då de förväntas ljuda och låta på ett visst sätt när de sjunger. Detta gör att 

barnen forcerar rösten och får en ogynnsam tonbildning som följd. Detta är i längden inte bara 

är skadligt rent fysiskt för röstfunktionen, utan också psykologiskt då barnen riskerar förlora i 

självförtroende inför aktiviteten och kan ledsna på sång som ämne. 

 

 



 

2.10 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lek, fantasi och rörelser kan påverka barns 

delaktighet i sångundervisningen.   

 

För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor legat till grund:  

 

- Hur kan delaktighet yttra sig vid sångundervisning med barn då sångerna traderas 

med eller utan lek, fantasi och rörelser?  

 

- Vilken påverkan har lek, fantasi och rörelser på barnen inlärning och framställning 

av sångerna?  

 

 

3 Teoretiskt perspektiv och metod  

I detta kapitel lyfts begreppet delaktighet genom Martin Molins begreppsfigur (Molin, 2004) 

vilket kan användas för att analysera och kartlägga den delaktighet som sker i en grupp. 

Vidare beskrivs också den interaktionsanalys som är uppsatsens metod, liksom den 

låtskrivarprocess som bidrog till projektets arbetsmaterial vid undersökningarna.  

 

Molin har byggt en begreppsfigur för att fånga upp Världshälsoorganisationens (WHO) 

begrepp om delaktighet, med hänsyn till funktionshindrade i samhället och deras individuella 

känsla av delaktighet. Begreppsfiguren ligger till grund för det teoretiska ramverk som 

används i denna uppsats, och kommer här nedan att förklaras mer ingående gällande innebörd 

och eventuella avgränsningar i analysen. Molin (2004) menar att aktivitet i sig självt är något 

en människa gör ensam, men då teorin här kommer användas på gruppens delaktighet är 

aktiviteten här något flera personer gör tillsammans. Likväl kan delaktighet i denna uppsats 

beskrivas i termer av individuella upplevelser och gruppupplevelser, och dessa kommer därför 

att refereras till Gardners (1994) intra- och interpersonella teorier om människans personliga 

och sociala intelligenser.  

     Intrapersonell intelligens handlar om personens empati, förståelse för andra och sin 

förståelse för sig själv. Interpersonell intelligens är i motsats till detta mer extrovert, där 

kommunikationen med gruppen och det samspelet som sker där ligger i det främsta rummet 

(Williams, 2019). Kommande empiri kommer att analyseras utifrån sånglektioner, och är 

enligt Molins modell en aktivitet.  Hur eleverna väljer att förhålla sig till denna aktivitet kan 

däremot ses i skenet av subjektiva bedömningar av hur eleverna uppfattar det som försiggår i 

klassrummet.Det handlar här om graden av engagemang som personen har inför aktiviteten. 

Engagemang består i Molins modell (2004) av tre grundbultar. Här kan det första av dessa tre 

handla om subjektiv bedömning om vad närvaro faktiskt är:  

 

 



 

Lisa som sjungit i kören ”Pantrarna” i snart 4 månader sjunger sällan eller helst aldrig under 

lektionstid, sällan inför folk alls. Därtill är hon den av eleverna som har rekord i närvaro, och 

om du frågar henne om vilken textrad som sjungs fel kan hon ofta berätta det för dig utan att 

tveka.   

 

Den tankeverksamhet som pågår innan, under och efter en aktivitet, liksom själva iakttagandet 

i sig själv, är en aktiv handling enligt Molin (2004). Den för uppsatsen fiktiva Lisa har i sin 

subjektiva bedömning ansett sig vara närvarande vid lektionen; trots att hon inte sjunger. 

Graden av närvaro är med andra ord ytterst subjektiv, där Lisa i det här fallet mycket väl kan 

se sig som en viktig spelare i kören, vilket pedagogen som leder kören kanske har svårt att 

förstå (Molin 2004). Flickan kan här ändå tänkas ha ett intresse för aktiviteten i fråga, något 

som är grundbult nummer ett i byggandet av engagemang. Detta skulle kunna yttra sig i en för 

exemplet alternativ förklaring till Lisas beteende:  

 

Lisa hyser inget eget intresse av att fysiskt vara på plats i kören, - det är istället Lisas pappa 

som tycker att dottern behöver mer musik i sitt liv. Som den lydiga elev Lisa är gör hon alltid 

som pappa vill, (än så länge), och deltar därför i kören, lyssnar på körledaren, men sjunger inte.  

 

Tredje och sista punkten som förfärdigar konstruktionen av engagemang i begreppsfiguren är 

vår inre motivation som vi hyser för ämnet. Därtill kan nämnas nedanstående exempel som tar 

sig en annan yttring än den ovan: 

 

Lisa älskar att sjunga, och gör det i timtals hemma på sitt rum. Lisas pappa däremot insisterar 

på att han inte kommer skjutsa henne till körträningen något mer om hon inte börjar sjunga 

även där. Detta gör att Lisa får ont i magen. Hon hyser ju en så stor motivation för ämnet - hon 

älskar att sjunga, men hon vågar inte riktigt visa det för andra, hon har ju alltid varit blyg inför 

nytt folk.   

 

 

Aktivitetens andra byggpelare är interaktion. Denna växelverkan bygger på ömsesidigt 

samspel mellan parterna, och är fundamental för att också delaktighet ska kunna byggas hos 

gruppen. Det krävs med andra ord att koristen i detta fall både levererar något till mottagarna, 

och att mottagarna levererar till sändarna. Olika grader av engagemang formar alltså vår 

närvaro; subjektiva bedömningar av närvaro, vårt intresse inför aktiviteten, liksom vår inre 

motivation för att delta. Engagemang behöver likväl inte alla gånger uppfylla alla tre punkter 

för att räknas som just engagemang i delaktighetsbegreppet. Vidare bygger delaktighet på att 

en interaktion sker, där engagerade medspelare gör aktiviteter tillsammans. 

     Delaktighet kan bygga vidare på den tillhörighet till gruppen personen uppfattar sig ha, 

eller vilja ha. Formell tillhörighet baseras ofta på beslut som till sin natur sipprar ovanifrån 

och ned och kan här ses som vertikala beslut i vår tillvaro, t.ex. årskurs, gruppindelning eller 

liknande. Informell tillhörighet kan ses inbegripa den grad av frihet individen känner inför 

deltagandet, där gruppens beteende ger en fingervisning om hur öppet klimatet är. Här kan vi 

istället tala om alla de gruppsammanslutningar och möten vi dagligen tar del av, liksom de 

delade upplevelser som sker i mötena. Det handlar om hur acceptansen är inom gruppen 

(Molin, 2004).  
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Figur. Begreppsfigur över delaktighetens olika byggstenar, modell efter Martin Molin (2004). 

 

Autonomi är i denna modell ett begrepp som används för att illustrera individens olika 

förmågor att på egen hand utföra en uppgift, där eleven tar hjälp från sin omgivning när denna 

så vill och behöver. Detta kan alltså likställas med ett självbestämmande menar Molin (2004). 

Medspelare till autonomi ses här i figuren som makt. I Svensk ordbok beskrivs makt som den 

faktorn därest vi leder och idkar kontroll, och på så sätt styr andra individer eller grupper av 

människor (makt; 2009).  I studien kommer maktbegreppet att analyseras, där beteendet 

tillskrivs den eller de individer som vill få sin vilja fram och styra gruppen mot ett annat mål. 

Likväl poängterar Molin (2004) att personer kan delta i en aktivitet utan att blanda in 

maktbegreppet över huvud taget, och just så kommer också begreppet makt att kunna tolkas in 

i denna studie; som i vissa fall obefintlig.   

     Sammanfattningsvis kan förklaras att det med utgångspunkt i individens handlande i en 

aktivitet finns olika grader av engagemang; närvaro (subjektiv), intresse för aktiviteten och 

inre motivation. Vidare en formell tillhörighet i form av bestämmelser (som personen många 

gånger inte själv kan råda över) liksom det givande och tagande som sker mellan individerna i 

gruppen kallat informell tillhörighet. Slutligen bestäms också delaktighet utifrån vilken 

autonomi personerna i gruppen upplever eller uppfattar sig ha, samt om de utövar makt mot 

sina medpersoner eller inte. 

 

3.1 Interaktionsanalys  

För att söka svar på frågan om den musiska pedagogikens didaktiska påverkan, har 

interaktionsanalys med fokus på gruppens delaktighet legat till grund för analys av insamlad 

empiri. Brigitte Jordan och Austin Henderson beskriver metoden i Interaction analysis: 

Foundations and practice (1995), och det är också på deras beskrivning av metoden som 

denna uppsats vilar. Författarna beskriver hur metoden föddes ur traditioner som etnografi, 

kinestik, konversationsanalys och lingvistik, och bygger på att analysera mänskliga möten så 

neutralt och förutsättningslöst som möjligt.  



 

Observatören använder videofilmning, gärna multipla kameror för att säkerställa olika vinklar 

i rummet, liksom kompletterande anteckningar. Jordan & Henderson (idib) menar också att 

det är filmkameran som ger forskaren den mest ärliga återgivningen av vad det är som sker i 

mötet mellan människor, detta då inspelning ger oss möjlighet att spela upp händelseförlopp 

gång på gång. På så vis kan också betraktaren distansera sig från händelsen och samtidigt 

åsidosätta förutfattade meningar av vad som egentligen skedde, vilket också Bjørndal 

refererar till i Det värderande ögat; observation, utvärdering och utveckling i undervisning 

och handledning (2010).  

     Jordan & Henderson (1995) liksom Bjørndal (2010) påpekar också om den kameraeffekt 

som i regel uppstår vid dokumentationens början, något som påverkar informanterna, men 

som oftast avtar efter bara ett fåtal minuter. Kameraeffekten kan också helt eller delvis 

elimineras om kameran tilldelas en statisk position i rummet utan att ha någon operatör 

bakom den. Detta förfarande tillåter också empirin att bli renare och friare från 

kameramannens eventuella val av att zooma in, ha darriga händer etc. (Jordan & Henderson 

1995). Med interaktionsanalys försöker forskaren finna mönster och förklaringar till vad som 

sker i mötet mellan människor, exempelvis bruket av sociala koder, det talade ordet, den 

rumsliga påverkan, icke verbal kommunikation och mer därtill. Forskaren delar efter 

insamlingen in materialet i huvudstycken som kan kallas för sociala mönster, vilka underdelas 

i etnografiska bitar. Här kan nämnas att ett socialt mönster kan vara en lektion, medan den 

etnografiska biten kan vara eleven som ska svara på en fråga ställd av läraren (idib).   

 

3.2 Låtskrivandet  

Som en del av denna uppsats har två sånger komponerats för att användas under de 

pedagogiska experiment som föreligger. Den konstnärliga processen har tett sig olika för de 

två sångerna, och hänsyn har tagits till rådande röstomfång inom åldersspannet, 

registerfunktioner och eventuell problematik i området. Sångernas tessitura har begränsats till 

att omfatta ett tonomfång på c¹ och c² (Fagius & Larsson 1990; Jansson 2014). Vidare har 

möjligheten att med textens hjälp öppna upp för inbjudande och öppna frågor varit närvarande 

i processen (Petersson 2016), liksom skapandet av rörelser till låtarna med inspiration från 

Musiklek (Wandeby-Wanngren & Wanngren, 1991).  

     Den första sång som skrevs blev Bygga en båt och kom att handla om hur man fiktivt kan 

åka ut på havet och segla till ett annat land genom att först bygga en farkost att färdas i. 

Vänskapssången skrevs som en kortare visa där behovet av en bästa vän blev den drivande 

kraften. Sångerna kan i sin helhet ses under kapitlet bilagor.  

 

 

 



 

4 Genomförande  

Målgruppen för undersökningen var barn i åldrarna 5–8 år i en svensk storstad. 

Medelinkomsten för upptagningsområdet ligger på 26 000 kr per månad, där andelen 

högskoleutbildade invånare ligger på 64 % (SCB:2016). Fyra grupper barn fick bekanta sig 

med ovannämnda beskrivna nyskrivna låtmaterial under 10–15 minuter, men på två olika sätt. 

Solstrålar och Stjärnor fick delta i undervisningen via en lekfull musisk ingång till materialet, 

där rörelser adderas till sången. Referensgrupperna Månstrålar och Planeter fick i sin tur 

undervisas med en förmedlande pedagogik genom att läraren traderat sångerna muntligt och 

får gensvar av barnen, fortsatt med glädje och entusiasm. 

     Lektionerna har därifrån videofilmats och transkriberats för vidare analys och diskussion. 

Uppsatsen vilar på vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer. Både informanter och målsmän till 

studien har blivit informerade om dess innehåll via informationsbrev och samtyckeskrav. Alla 

medverkande i denna studie är som en följd av detta helt anonymiserade liksom på vilken 

plats undersökningarna skett på. Alla parter är informerade om möjligheten att avbryta 

undersökningen när som helst, samt att inspelat material destrueras efter avslutat projekt 

(Vetenskapsrådet, 2019).     

 

4.1 Presentation av grupper  

Varje grupp har besökts två gånger. Då undersökningen ägt rum i redan utformade grupper 

med pågående verksamhet har det pedagogiska experimentet inte gått att styra gällande 

informanternas antal, gruppernas könsindelning, storlek eller åldersindelning. Ej heller har 

studien utförts under liknande förutsättningar gällande när under lektionen materialet har lärts 

ut, eller med samma kontinuitet mellan de olika tillfällena för insamling av data. Detta har 

medfört att uppsatsen faller utanför ramarna gällande både ett äkta experiment och 

kvasiexperiment. Den uteblivna matchningen har inte varit optimal för ett helt reliabelt utfall 

av studien, och en generell generaliserbarhet är alltså inte applicerbar på materialet. Med 

anledning av gruppernas olika pedagogiska upplägg och scheman har studien varit tvungen att 

kortas ned till att bestå av två sånger, varav en sång har tilldelats mer tid än den andra sett i 

skapandeprocessen. 

4.1.1 Solstrålar   

Musisk pedagogik har legat till grund för planering och utförande. Testgruppen har en ålder 

på 5 till 6 år och en gruppstorlek på totalt 5 elever; 3 flickor och 2 pojkar. Gruppen träffas 

under eftermiddagar 1 gång i veckan under 45 minuter, där musiklek genomsyrar 

verksamheten. Tematiska lektioner är här basen, med sångundervisning kombinerat med 

rörelser och musisk pedagogik. Gruppen sitter i ring med för gruppen anpassade stolar, och 

startar alltid med uppsjungning, startvisor och namnsånger. De tematiserade sångerna används 

ibland till olika uppspel och konserter.  

     Under båda passen har jag deltagit som både ledare och deltagare i gruppen. 

Undersökningen har varit utspridd över lektionen, där musisk och lekfull pedagogisk 



 

inriktning legat till grund för planeringen, något som i det stora hela gör ramarna tydliga, men 

att innehållet fylls av de medverkande också i stunden. Informanterna hjälper till och erbjuds 

chans att forma vad som händer under lektionen, där riktningen alltså delvis eller helt ändras 

för både grupp och pedagog; men som i regel styrs tillbaka av pedagogen till grundvalarna. 

Jag har också tillsammans med ordinarie pedagoger övat in materialet för hela lektionen, och 

undersökt eventuella fallgropar och longörer, samt lämpliga inpass för experimentet.   

4.1.2 Månstrålar  

Förmedlingspedagogik har legat till grund för planering och utförande utan rörelse eller lek. 

Referensgruppen har en ålder på 5 till 6 år, och en gruppstorlek på 15 elever; 13 flickor, och 2 

pojkar. Gruppen träffas under senare eftermiddag och kväll 1 gång i veckan under 30 minuter, 

och är för barnen en första körupplevelse. De musicerar i en halvcirkel med för gruppen icke 

anpassade stolar, och börjar med uppsjungning, startvisor och namnsånger.  

Sångundervisningen sker kombinerat med rörelser och inslag av musisk pedagogik. Sångerna 

används ibland till olika uppspel och konserter. Under båda passen har jag deltagit som både 

ledare och deltagare i gruppen. Undersökningen har varit fokuserad till lektionens sista del.  

4.1.3 Stjärnor  

Musisk pedagogik har legat till grund för planering och utförande. Testgruppen hade en ålder 

på 7 till 8 år, och en gruppstorlek på 19 informanter, samtliga 19 flickor. Gruppen träffas 

under sen eftermiddag 1 gång i veckan under 40 minuter. Gruppen samlas i en halvmåne med 

för gruppen icke anpassade stolar och startar med uppsjungning och startvisor. 

Sångundervisningen sker kombinerat med rörelser och musisk pedagogik. Sångerna används 

ibland till olika uppspel och konserter.  

     Under båda passen har jag deltagit som både ledare och deltagare i gruppen. 

Undersökningen har varit utspridd över lektionen, där musisk och lekfull pedagogisk 

inriktning legat till grund för planeringen, något som i det stora hela gör ramarna tydliga, men 

att innehållet fylls av deltagarna i stunden. Informanterna erbjuds chans att forma vad som 

händer under lektionen, där riktningen delvis eller helt ändras för både grupp och pedagog. 

Jag har också tillsammans med ordinarie pedagoger tittat efter lämpliga inpass för 

experimentet.   

4.1.4 Planeter  

Förmedlingspedagogik har legat till grund för planering och utförande utan rörelse eller lek. 

Referensgruppen hade en ålder på 6 till 7 år, och en gruppstorlek på 13 informanter; 11 flickor 

och 2 pojkar. Gruppen träffas under sena eftermiddagar 1 gång i veckan under 45 minuter. 

Gruppen samlas i halvmåne med för gruppen icke anpassade stolar, startar med uppsjungning 

och startvisor. Sångundervisningen sker med få inslag av rörelser där sångteknik och 

klangfärg ligger i fokus.  

     Informanterna tränas uteslutande inför olika uppspel och konserter, och sjunger sällan i 

modalregister, utan strävar efter att sjunga i falsett. Under båda passen har jag deltagit som 

både ledare och deltagare i gruppen. Undersökningen har varit fokuserad till lektionens sista 

del med hänsyn till icke önskat deltagande och rådande forskningsetik, samt på grund av 

pedagogiska idéer från personal. Jag har således gjort entré under lektionens sista del.  



 

5  Resultat  

Eleverna i både testgrupper och referensgrupper är till en början gemensamt förväntansfulla 

och glada över vad som ska hända under undersökningen, och alla grupper får bli bekanta 

med Bygga en båt till att börja med, först genom vers 1 och sedan påbyggt av refräng. Inför 

de två testgrupperna sjöng jag a cappella och gjorde de förutbestämda rörelserna samtidigt 

som jag sjöng, innan jag började ackompanjera mig själv och gruppen till sången. Vid 

undervisningen hos referensgrupperna ackompanjerade jag mig själv vid förebildandet från 

start, vidare användes pianot nästintill uteslutande vid förebildandet hos dessa grupper.  

     Ett tydligt resultat i undersökningen är att sångglädjen i de två testgrupperna infann sig 

tidigt och höll i sig genom undersökningens gång. Eleverna hade enklare för att memorera 

större kvantiteter text och melodi. I dessa grupper bar också eleverna sången själva i större 

mening än i motsvarande referensgrupper. Tillika gav också testgrupperna som undervisats 

med musisk pedagogik ytterligare uttryck för interpretation av text, tanke och medskapande i 

processen. Referensgrupperna visade skapande på andra sätt, genom att vissa individer 

utformade egna rörelser och lekar. Slutligen upplevs också eleverna i testgrupperna ha haft 

större fokus under försökstiden sett till sina respektive referensgrupper. Lekfullheten hos 

pedagog och barn ses här vara i större samspel, där bryggor och överlappningar i lektionens 

progression sker med undvikande av longörer, något som sällan infann sig hos 

referensgrupperna.   

 

Följande exempel är ett utdrag från Månstrålarna under deras första lektion. Barnen har 

undervisats med förmedlingspedagogik. Först har de fått härma i renodlad call and response 

där de efter två omgångar av detta tror att sången går just på detta vis - med papegojsvar och 

upprepningar. Exemplet skildrar nu hur barnen sjunger korrekt sammansättning av melodi och 

text. Samtidigt händer något annat i den fram till denna tidpunkt fokuserade gruppen;  

 

 

Ex 1  

Lärare – En gång till 

[1 flicka gäspar, en annan tittar upp i taket och håller för ögonen. En tredje 

börjar ta av sin halloween-kostym. En fjärde flicka gungar fram och tillbaka på 

stolen]  

 

Lärare + Grupp Vad ska vi göra, vad ska vi hitta på, kan vi inte åka någonstans 

[Flicka reser sig upp och rättar till sina kläder, en annan flicka springer till en 

tredje flicka och inleder en konversation på stående fot, ytterligare en flicka 

reser sig upp och lämnar rummet.]  

 

 

Det vi ser i exemplet är att barnen signalerar tecken på trötthet eller enformighet och börjar 

ägna sin uppmärksamhet till något helt annat än att t.ex. sitta kvar på sina respektive platser 

och sjunga den låt de är ombedda att härma. Ett allmänt ”spring i benen” ökar för gruppen och 

sjungandet avtar successivt. När refrängen slutligen introduceras infinner sig sångglädjen 



 

återigen, men försvinner lagom till vers 2. Här har nu gruppen helt slutat att ens härma det 

som pedagogen ber gruppen om, och ovanpå detta sjunger de nu inte ens till den refräng de 

tidigare visat större intresse för. Elev efter elev lämnar rummet, tittar upp i taket, gäspar eller 

börja göra andra aktiviteter – som att leka med varandra eller fläta håret. Vid lektionens slut 

kryper en annan flicka runt på golvet bakom stolarna och leker med sig själv. 

     Då vi jämför samma passager i sången Bygga en båt med Solstrålarna finner vi 

nedanstående exempel. Här undervisas med en musisk pedagogik och vi sitter på för åldern 

anpassade stolar i en ring. Gruppen är mycket tystlåten och sjunger inte så mycket till en 

början, utan lyssnar och härmar rörelserna. Som pedagog kräver jag inte att barnen till en 

början ska ljuda, utan jag sjunger sången och gör rörelserna, varpå barnen i majoritet väljer att 

härma rörelserna självmant. Några minuter in på lektionspasset låtsas jag att det finns hajar 

runtomkring oss, varpå jag uppfodrar oss alla att sätta oss i säkerhet med fötterna i ”båten”, 

som nu representeras av mattan framför oss. Härifrån frågar jag vad vi ska ta med oss på vår 

resa, och efter några idéer från eleverna landar vi i följande:   

 

Ex. 2  

Lärare – Nu har jag dukat upp här, här är vaniljbullar, här är kanelbullar, här är en säng, 

den är mjuk och skön, och kuddar, och katten Finland, och hunden är med” 

[läraren visar med händerna på mattan var allt är placerat i ”båten” och stryker 

med händerna på mattan.]   

Lärare – ska vi ta med dem ut på sjön då? 

 

Pojke –Mmm [ svarar för alla]  

 

Lärare – För vet ni vad vi kan?  

 

Lärare + Grupp Vi kan bygga bygga bygga en båt, bygga bygga bygga en båt [gruppen sjunger 

nu med för första gången och gör ”bygga-rörelse” och ”båt-rörelse”.]  

 

Här infinner sig nu en sångglädje som yttrar sig i form av att barnen både gör rörelser och 

sjunger ut mer; detta utan att jag som pedagog behöver repetera sången med dem på förhand, 

annat än att själv sjunga med och göra rörelserna. Barnens fonation är här oforcerad och 

övertonsrik.   

     Vidare kommer ett utdrag från referensgrupp Planeterna som undervisats utan rörelser 

eller lek.  Under första lektionen hann vi arbeta med sången Bygga en båt gällande vers 1 

samt med refrängen. I följande utdrag ligger problematiken i att barnen i sekvensen innan 

redan fått ta del av både vers 1 och refräng genom att lyssna före och sedan härma, men 

barnen tvekar på att sjunga eller ens härma alls. I ett försök att locka fram bärande sång ger 

jag dem här ofullständiga meningar att ”fylla på” tills de själva bär sångfraserna bättre, vilket 

nedanstående fall exemplifierar;     

 

Ex 3  

 

Lärare Bygga bygga bygga… [lärare gör en medveten paus för att se vad gruppen 

svarar med för ord]  

 



 

Grupp en båt [talsång]  

 

Lärare – Bra! 

 

Grupp Bygga bygga bygga en båt [gruppen sjunger ut mer, 2 flickor  

tittar bort mot dörren]  

 

Lärare Den… [ohörbart från grupp, mummel och osäkerhet]  

 

Lärare – Hur var det där då? Den ska va stor… [lärare markerar tonhöjdsförändring 

med handen uppåt]  

 

Grupp Den ska va stor…[1 flicka lämnar rummet, följt av ytterligare en flicka]  

 

Utdraget visar hur jag förebildar och demonstrerar utan att få så mycket respons tillbaka av 

gruppen, vissa elever tittar t.o.m. på något annat under tiden. Här testar jag att bryta ner 

meningarna i call and response till ett minimum för att se om gruppen ger något som helst 

gensvar. Detta sker, men i både sång och tal. Undervisningsstilen fortsätter, och då gensvaret 

inte blir så stort fortsätter jag som pedagog med repetitionen. Halvvägs in i undersökningen 

noteras tecken på trötthet och ointresse, där klang, röstbruk och röstfärg också speglar det som 

exemplifieras. Vissa gånger hördes i dessa grupper också skriksång;  

 

Lärare Och se hur långt det bär, snart så är vi där 

[pojke gör en plötslig piruett, annan pojke gungar kraftigt fram och tillbaks på 

stolen]  

 

Lärare + Grupp Vad ska vi göra, vad ska vi hitta på? 

[flicka gnuggar sig i ögonen]  

 

Lärare +Grupp Kan vi inte åka nånstans?  

[pojke gnuggar sig i ena ögat] 

 

Lärare + Grupp Ut i världen, och se oss om ett slag, vilken härlig dag! 

[annan flicka gäspar.] 

 

Slutligen visas här ett utdrag från Stjärnorna som på liknande sätt med Solstrålarna blivit 

undervisade med musisk pedagogik. Vi har även här precis satt oss i ”båten” på mattan 

framför oss, och fått dela med oss av vad vi vill ha med oss på färden. Det är mycket skratt 

och fnitter, och gruppen har ett fåtal gånger tagit över i decibelstyrka och pratat i munnen på 

varandra då jag som lärare haft för avsikt att ”gå vidare”. När rundan är fullgången utbrister 

en flicka följande kommentar som automatiskt leder oss in i sången:    

 

 

Ex. 4  

Flicka – Men… vi …kan.. ju ha med.. flytvästar? 

 [prat, fniss och glada skratt i gruppen]  

 



 

Lärare – Flytvästar ja, vi tar på oss flytvästarna! 

[lärare trär på en imaginär flytväst på sig själv] 

 

Lärare  –Men! Va ska vi… 

 

Lärare + Grupp Göra, vad ska vi hitta på, kan vi inte åka nånstans… ut i världen,  

[gruppen sjunger tillsammans och gör alla rörelser samtidigt]   

 

Gruppen reagerar inte på att ytterligare en reprisering av låten sker, utan sjunger istället ut 

kraftfullare och mer distinkt än tidigare. Det finns en skärpa hos gruppen som går att ta på, 

och musikaliskt sett är också fraserna krispigare, uttalet mer nyanserat och smäckert, 

samtidigt som detta inte inbegriper forcerade stämmor.   

5.1 Medskapande  

Studien visar genomgående hur eleverna, vare sig de blev undervisade med eller utan musisk 

pedagogik, skapade dansrörelser, pulsmarkeringar eller andra musikaliska markeringar med 

kroppen. De musiska elementen i musicerandet smög sig alltid sakta in i undervisningen. Vid 

vissa vändor åstadkom majoriteten av gruppen rörelser som från mig varit oförmedlade, alltså 

rörelser jag inte presenterat eller lärt ut, eller ens nämnt. Vissa klappade takten på låret eller 

stampade pulsen med fötterna, andra gungade med huvud och ben. Tidigt in under andra 

lektionen med Planeterna utmärker sig dock en pojke i gruppen och gör mer precisa och 

väldigt beskrivande rörelser till sången, nästintill exakt så som de jag lärt ut till testgrupperna;       

 

Ex 5.   

 

Lärare + grupp  Den ska va stor, och jättebred, så alla vill va med!  

[pojke markerar ”stor” med båda händerna brett isär, och sedan ”bred” med 

händerna vertikalt uppåt, han markerar även ”så alla vill va med” med händerna 

ut, viftandes] 

 

Exemplet visar att musiken skapar en rörelseglädje som är svår att stoppa. Här väljer jag som 

lärare att inte heller begränsa barnens extravaganser, det var intressant att se hur mycket det 

hela skulle utveckla sig. Under samma lektion några minuter senare återkommer fenomenet, 

men det utvecklades sällan mer än så:  

 

Grupp Vi kan bygga bygga bygga en båt, bygga bygga bygga en båt 

[flicka gör rörelser med händerna, staplar händerna ovanpå varandra på ”bygga” 

och stannar på ”båt”, genom att tydligt markera detta och hålla ut händerna med 

handflatorna nedåt.]  

 

Medskapandet sker här i form av att barnen visar sin begreppsförståelse genom att göra 

rörelser till sången. Den individuella variationen var stor och eleverna gjorde själva inga 

större ansatser till att försätta resterande grupp i rörelse, eller för den delen synka samman och 

göra samma rörelser som dem själva - förutom hos Stjärnorna. Under sista genomgången av 

Bygga en båt började stora delar av gruppen nämligen dansa med varandra, hoppa rundor eller 

göra mer rörelser i symbios med varandra, pardans etc. Detta har dock också att göra med 



 

kameraaffekten för vissa av eleverna, men långt ifrån alla.  

     Stjärnorna fick också en annan ingång till medskapande gällande just förståelsen av olika 

begrepp, där en flicka i det här fallet ger förslag på att båten ska vara smal efter att jag först 

sagt att den kan vara ”liten”; 

 

Ex 6.   

Flicka  –Smal!  

 

Lärare + Grupp  –Smal!  

 

Lärare + Grupp Den ska va liten” [lärare gör ny spontan ”boll-rörelse” och gruppen härmar]  

 

Lärare + Grupp Och jättesmal [lärare gör ny ”smal-rörelse” och gruppen härmar.]  

 

 

Medskapandet här föds helt ur den musiska pedagogiken och dess spontanitet. Jag har i det 

här fallet samlat ihop gruppen snabbt genom att simulera hur det är hajar runtomkring oss. 

Detta sker per automatik och utan kognitiva omsvep från min sida, vilket också gör att jag 

som lärare i stunden säger att båten ”är liten”, för att få alla att vilja sätta sig ner igen. Snabbt 

ifrågasätter däremot en körmedlem detta: ”du sa ju nyss att den var jättestor?” För att komma 

vidare ur situationen skapar grupp och ledare här en komisk fortsättning som blev en ingång 

till att arbeta med nya begrepp och rörelser, som inte var planerade eller författade i förhand. 

Jag medgav direkt att den varit stor, men att den nu är liten, och ur detta samtal föddes också 

ett givande och tagande, där elev och lärare lyssnade till varandras tankar.  

     På liknande sätt sker medskapande även hos Solstrålarna, där gruppen under första och 

andra lektionen fysiskt byggde en båt med kuddar, samtidigt som vi sjöng. Flickan i exemplet 

nedan var med under den första lektionen, och detta moment var även det spontant, dock med 

erfarenheten av att det varit givande för eleverna att bygga en båt av just dynor på föregående 

pass. Exemplet är taget från ett tillfälle under sångpasset där jag tänkt gå vidare till nästa sång, 

Vänskapssången, något jag bryskt fick vänta med;  

 

Ex 7.  

 

Flicka  – Ska vi inte bygga en båt då?! 

 

Lärare – Ska vi bygga en båt? Kom! [Läraren slår händerna för knäna och hoppar upp 

från pygmé – stolen och joggar mot dynorna. Hela gruppen hakar på och väller 

in över dynor och kuddar. Flickan som för en tid suttit bak och fram på sin stol 

och varit uttråkad slår nu händerna för munnen och döljer sitt leende; likaså gör 

också en annan pojke som också han suttit bak och fram precis. Tillsammans 

skyndar båda efter resten av gruppen. Läraren börjar sjunga refrängen på 

sången, och barnen sjunger med.]  

 

Här väljer jag att inte bara gå barnen till mötes och bygga en båt, utan också att gå vidare och 

sjunga på vers 2, utan att för den sakens skull kräva av barnen att sjunga med. Här ligger 

fokus istället på att bygga båten med barnen, medan jag initierar sång, och får respons.  

Slutligen sätter jag mig dramatiskt i båten genom att ropa ” jag vill ha plats!” och fler barn 



 

följer efter. Efter det tar det inte heller många sekunder innan de sista eleverna sätter sig ned i 

”båten” med oss. Väl i båten igen kunde så Vänskapssången sjungas, och det passade oerhört 

bra, då vi alla satt i båten tillsammans och gungade på Stilla havet med katten Finland, en 

toalettstol och väldigt mycket bullar och mackor.  

 

5.2 Lek, samtal och fantasi   

Slutligen presenteras också den gruppacceptans som fötts med musisk pedagogik, då denna 

öppnat upp för djupare samtal där varje individ fått större chans att delta i samtalet. Följande 

exempel kommer från Solstrålarna under deras andra lektion:   

 

Ex 8.  

Lärare – Jag tycker det känns så tryggt att ha alla mina vänner med mig i båten, det 

känns så tryggt [vi sitter i ”båten” och tittar på varandra ett tag, en flicka kramar 

om en kudde hon håller i famnen och gnuggar med näsan mot dynan.] 

 

Samma fenomen återkommer bara en kort stund senare, nu är det samma flicka som ovan som 

kramar om sin dyna, men hon får också sällskap av en andra flicka;   

 

Lärare + Grupp  vill du alltid vara min vän, vill du alltid vara min vän, vill du alltid vara min 

vän? [två flickor kramar om sina dynor.]   

 

I exemplen ovan är det inte det talade ordet som är av största vikt, utan vad barnen gör 

samtidigt som de hör mig sjunga om bästa vänner; de kramar om sina dynor och kuddar och 

gosar med dem. Hos Planeterna föll sig samtalen något annorlunda, här kunde tal om textens 

innehåll leda in till mer personliga egenskaper och kunnande inom ämnet fartyg;   

 

Ex 9.  

 
Lärare  – Alright, vad gör man om man lättar ankar?  

 

Pojke 1 – Det är när man drar upp det som hållit fast båten i marken    

 

Lärare  – Precis  

 

Pojke 1   – Så den inte flyger iväg, det är det som är ett ankar! 

 

Lärare  – Exakt, ah?  

[pekar på en annan pojke som sitter med en arm innanför tröjan]  

 

Pojke 2  – Ah, och det som drar upp ankaret…det är ett ankarspel.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Slutligen ett avrundande exempel från den musiska undervisningen, där barnen i Stjärnorna 

skulle berätta vem deras bästa vän var innan vi började sjunga:  

 

Ex 10.   

 

Flicka 1  –  Min bästa vän är min döda katt  

 

Lärare –  Ah, så kan det vara ibland….[en annan flicka som redan fått ordet en gång, 

räcker plötsligt upp handen]  

 

Flicka 2 Jag… hade också en som är död...  

 

Lärare   – Som var död jaha…. Ja… det här med att vara död… man kan ju  

fortfarande vara bästa vänner, eller hur?  

 

Grupp  – Aaa, mmm [gruppen stämmer ljudligt in]  

 

Flicka 2   – Man kan göra så… att den är död… men att den är osynlig?  

 

Genom att vi pratar om vad vi egentligen sjunger om i Vänskapssången belyses olika typer av 

känslomässiga ämnen; om man kunde ha ett djur som bästa vän eller om bara människor 

räknas, och om man får ha mer än en bästa vän etc. Döden kom tillsist att bli det som förenade 

oss i gruppen gällande den känsla vi senare valde att framföra låten i, och till vilka vänner, 

levande och döda vi sedermera valde att rikta fokus på under repriseringen som följde. Det 

var vackert.  

 

6 Diskussion  

Mitt syfte har varit att observera den musiska pedagogikens inverkan sett till graden av 

delaktighet i sångundervisning med barn i åldrarna 5–8 år, liksom dess inverkan på barnens 

musicerande. Undersökningens resultat visar på genomgående olika resultat som går att läsa 

in och tolka med hjälp av Molins (2004) delaktighetsfigur. Med det sagt är det också viktigt 

att ha i åtanke att dessa olika delaktighetsbegrepp försiggår om vartannat i en lärsituation och 

är därför sällan helt renodlade. Diskussionen som följer omfamnar undersökningens material 

med beskrivningar och referenser (kapitel: rubrik: exempel), och kopplas till tidigare 

forskning samt de övergripande observationer som gjorts.   

 

6.1 Sångglädje  

Undersökningen visar att alla grupper till en början hyste engagemang för undervisningen. 

Detta var dock högst avtagande hos referensgrupperna Månstrålar och Planeter, där 

engagemanget istället byttes ut mot tecken på ointresse och en mer regelrätt interaktion enligt 

Molins (2004) modell. För att nämna några exempel så tog detta sig uttryck i både gäspningar, 

informella samtal, lämnandet av klassrummet och en motvilja till att sjunga (5.1; 5.3). Genom 

sin autonomi valde elever att aktivt lämna klassrummet, detta kan ses som bristande 



 

intrapersonell färdighet sett till empati och förståelse för andra i sin omgivning, dock med ett 

desto starkare fortfäste sett till den egna förståelsen för sig själv. Den interpersonella 

intelligensen stärktes också, men inte genom ett samspel med hela gruppen, utan mellan olika 

individer, som vid samtal med grannen eller initierandet av informella lekar osv.  

     De elever som med sin autonomi valde att lämna klassrummet kan ses i att gruppen 

fortfarande hade en mer formell tillhörighet med flyktigare kärna (Gardner, 1994; Molin, 

2004). De musiska sångpassen uppfyllde i förhållande till detta enligt min analys 

delaktighetsbegreppet engagemang på ett bredare plan, detta då barnen exempelvis inte 

lämnade klassrummet, utan med sin autonomi valde att stanna. De uppfattas här vara mer 

delaktiga i processen och kan tolkas rymmas inom ett bredare informellt tillhörighetsplan 

gentemot grupp och pedagog, detta då eleverna var mer närvarande med blick och fokus, 

gladare inför de moment som följde, och hyste en större koncentration (Gardner, 1994; Molin, 

2004; 5.4; 5.1.6; 5.1.7).  

Kan det då ha funnits fler orsaker än just lek, fantasi och rörelser (musisk pedagogik) som 

gjorde att barnen i referensgrupperna presterade sämre sett till delaktighetsbegreppet och 

sångteknik? I enlighet med lektionsplaneringen inför de pedagogiska experimenten 

undervisades testgrupperna visserligen med samma tidsramar som referensgrupperna, men 

med flera olika mindre lektionspass. Referensgrupp Planeterna fick dessutom göra 

undersökningen under lektionens sista del på kvällstid, en viss aspekt av trötthet och vakenhet 

kan alltså ha spelat roll. Detsamma gäller referensgruppen Månstrålarna som även de hade 

sina lektionstillfällen under sen eftermiddag och kväll, samt där ett av två 

undersökningstillfällen skedde under slutet av deras lektion. En annan aspekt gäller 

gruppstorlek, detta då testgrupper och referensgrupper inte varit jämbördiga varken numerärt 

eller åldersmässigt.  

     Med musisk pedagogik fångades en bredare delaktighet in hos gruppen. Både Solstrålar 

och Stjärnor presterade sångmässigt både hälsosammare och mindre forcerat, mer 

välintonerat och funktionsriktigt gällande röstvård och teknik (5.2; 5.4; 5.1.6; 5.2.8; 5.2.10). 

Detta kan dels ha att göra med att rörelserna hjälpte till att skifta fokus från den sångtekniska 

undervisningen, något som både Fagius (2007) , Arder (2001) och Sundin, (1979)  belyser gör 

skillnad, då rörelser och lekfulla moment får eleverna att inte fokusera lika mycket på att 

”sjunga rätt”, och därför spänner sig mindre. Med lek och fantasi (Vygotskij, 2006) 

balanserades också dröm och verklighet till att samla gruppen kring en eller flera 

gemensamma uppgifter, vilket i ett fall var att imaginärt bygga en båt (5.1.7). Lek och rörelser 

kan också ses ha en förklaring i spegelneuronernas inverkan på hur människan fungerar och 

härmar andra i sin omgivning. Genom att dra nytta av detta i undervisningen undveks onödiga 

samtal och förklaringar (Bauer, 2009) vilket kan ses som tydliga longörer i sammanhanget 

(Petersson, 2016).  

     Registermässigt kan också konstateras att Vänskapssången var krångligare för barnen i 

både testgrupper och referensgrupper att sjunga, jämfört med Bygga en båt, något som till stor 

del kan hänvisas till den tessitura som Vänskapssången har jämfört med Bygga en båt. Detta 

observerade utfall stärker också både Sundins (1979) och Janssons (2014) information 

angående barns generella sångbara register för ålderspannet sett till brytningen mellan barnens 

falsett och modalregister. Svårigheterna med Vänskapssången kan alltså dels läsas in i det 



 

faktum att den till större del balanserade vid barnens generella röstskarv, liksom låtens mer 

intrapersonella budskap jämfört med den mer interpersonella Bygga en båt (Gardner, 1994).  

     ”Flytvästarna” barnen trädde på sig gav också en katapult inför att repetera låten 

ytterligare, vilket inte hade varit möjligt om inte gruppen till största delen kände sig delaktig. 

På samma sätt var det också rörelserna i sig självt som bidrog till att både Solstrålar och 

Stjärnor lärde sig sångtexterna snabbare och mer effektivt än sina referensgrupper (5.2; 5.4; 

5.1.6; 5.2.8; 5.2.10). Stjärnorna hann sjunga och röra sig igenom allt material under vårt 

första pass, i motsats till Planeterna som inte kom längre än till första versen och tillhörande 

refräng på Bygga en båt, vilket också konfirmerar det faktum att människan lär mer och 

beständigare när vi kombinerar information med praktisk handling (Dessen, 1990; Williams, 

2019). Detta grundar sig delvis på det tal och språk människan sedan barnsben lär genom 

bruksgester (Bauer, 2007), liksom att människan i grunden föds musisk, som längtar, och 

trånar efter att kropp och musik kan sammanstråla enhet; och utgöra en organisk enhet vilande 

på de musiska elementen ljud, rörelse och rytm (Bjørkvold, 2005; Uddén, 2004).  

      

6.2 Medskapande  

I samtliga undersökningsgrupper fanns det elever som var delaktiga i ett aktivt medskapande 

utöver det faktum att de sjöng. Utfallet ses i undersökningen ha att göra med vilken didaktik 

de blivit undervisade med, men kan också ha påverkats av tidigare nämnda orsaker som 

gruppstorlek och åldersindelning, undersökningens längd samt graden av vakenhet i 

dagsformen. Likväl skapades det vid ett flertal tillfällen nya rörelser och danssteg, och 

majoriteten av gångerna skedde detta hos testgrupperna som undervisats med musisk 

pedagogik. Hos dessa grupper låg alltså skapandet till stor del i rörelser som symboliserade 

det vi sjöng om, där t.ex. Gardners (1994) teori om människans lingvistiska intelligens 

kopplas samman med den spatiala och kroppsliga intelligensen (Gardner, 1994; Williams, 

2019; 5.1.5). Eleverna i testgrupperna skapade även de nya rörelser till sångerna, men mer 

utåtagerande och excentriska till sin karaktär, där ”jättestor” många gånger blev symboliserat i 

både split och spagat, möjligen för att demonstrera makt och hierarki i gruppen. Likväl var 

majoriteten av de nyskapade dansstegen mer interpersonella i ett för gruppen givande och 

tagande sinsemellan.  

     Liknande autonoma initiativ blev sällan eller aldrig ens ett faktum hos referensgrupperna, 

likväl skapade vissa barn hos referensgrupperna rörelser då vi sjöng; detta trots att det inte var 

något jag som ledare instruerat. För Månstrålarna finns en alternativ förklaring till gruppens 

eget medskapande i att just rörelser och musisk pedagogik förekommer i den ordinarie 

undervisningen. Detta gäller däremot inte i samma grad för Planeterna, och det var sett till 

undersökningen ett mycket mindre antal barn här som tog initiativ till att friviligt röra på sig. 

Emellertid indikerar detta att också vissa Månstrålar och Planeter önskade uttrycka sin inre 

musikalitet ytterligare, kanske fler, då deras musiska drifter gav sig till känna (Bjørkvold, 

2005; Uddén, 2004;). 

Eleverna skapade också nya rum att leka i. Dessa alternativa världar skapades dels genom att 

fysiskt bygga med kuddar (5.1.7) eller genom att införa nya begrepp som ändrade utgången på 

sångens historia (5.1.6). Båten i Bygga en båt är i ursprungstexten ”jättestor”, men blev 



 

plötsligt ”jättesmal”. I denna fantasi är alltså både gamla och nya delar sammanfogade till att 

skapa nya ting, i det här fallet det överdrivet stora som blev väldigt litet, just så som Vygotskij 

(2006) menar att barn leker och skapar i sin fantasi. Vidare gjorde den smala båten att elever 

och lärare fick trängas på en mycket mindre yta, vilket kan exemplifiera sådant som i den här 

undersökningen både varit interpersonellt och intrapersonellt utmanande (Gardner, 1994; 

5.1.6; 5.1.7).  

     På samma sätt skedde medskapande genom lek och fantasi när Solstrålarna valde vad vi 

skulle ha med oss för fika på båten. Alla fick säga vars en sak, där både mat, säng, toalett och 

djur stod högst upp på önskelistan (5.2). Frågan om att fysiskt bygga en båt kom från en 

flickas fråga (5.1.7). Den kan ses som både autonom till sin karaktär, liksom ha en viss dold 

agenda och maktaspekt, men analyseras slutligen som högst engagerad och välavvägd sett till 

lektionens progression och gruppens önskan. Den musiska och progressiva pedagogikens 

kärna (Uddén, 2004) gällande glädje och spontanitet utan longörer (Petersson, 2016) . 

Gemenskapen som skapades i den fiktiva båten var i mina ögon ytterst delikat upplagd för 

Vänskapssången. Genom ett av flera sådana här exempel vill jag belysa de fördelar som kan 

dras genom att utvinna kraften i barns fantasi och lek. Det givande och tagande som gruppen 

genom bygget av båten tränar på fordrar både empati och medkänsla inför de övriga 

medspelarna och vilar i en intrapersonell intelligens, liksom även den förståelse för den 

frivilliga autonomi som krävs för att en grupp ska vilja arbeta interpersonellt tillsammans 

(Gardner 1994).  

 

6.3 ”Jag” blir ”vi” via lek, samtal och fantasi  

När eleven blir hörd bekräftad och lyssnad till kan den i sin tur bekräfta andra. Här tolkar jag 

det som att brukandet av öppna frågor kan hjälpa till i skapandet och byggandet av en grupp.  

Att som pedagog visa att du lyssnar och har en viss tid till detta per person, stärker gruppens 

engagemang, autonomi och informella delaktighet (Molin, 2004; Peterson, 2016). Vare sig 

det gäller att inför gruppen som deltagare få berätta intrikata kunskaper om ankarspel (5.2.9), 

sätta igång bygget av en ”båt” (5.1.7), skapa nya rörelser (5.1.5) eller ”skriva om” texten på 

låten tillsammans med gruppen (5.1.6) så bygger det gruppen. Detta är fundamentala 

egenskaper som barnen behöver få träna sig i och inför genom sin uppväxt för att utveckla sin 

empati (Gardner, 1994; Homburger-Erikson, 1982;) Genom den egna fria viljan att delta och 

att dela med sig, autonomin, skapades delaktighet som byggde på jag-upplevelser. Denna är i 

sig kopplat till upplevelsen av att kunna vara sig själv med och tillsammans med andra, dvs. 

den informella delaktigheten (Molin, 2004). Detta kan förklaras med att barnen vågar stå i 

centrum i gruppen utan att för den sakens skull ha en dold maktagenda. Den stärkta jag- 

upplevelsen kan på så vis spränga nya barriärer, där ett jag blir ett vi . Denna förstärkning av 

jaget bidrar också i sin tur till att flyktskänslor inför gruppen ebbas ut (Homburger- 

Erikson,(1982)   

     Den pedagogiska ansats leken haft under arbetets gång har här visat sig vara ytterligare en 

ingång till att fånga upp underliggande stämningar hos grupperna, liksom att lära känna 

individerna i gruppen bättre, vilket i sig föder nya samtalsämnen (5.4). Genom att pedagogen 

menar och tror på det han eller hon förmedlar, tror också barnen på det som sker; de litar på 



 

dig (Hammershøj, 1997). Lek mellan barn och vuxna genererar ofta också ett mer avancerat 

samtalsklimat, vilket kan vara språkutvecklande för barnen som annars inte talar lika mycket 

sinsemellan då de leker i grupp (Jederlund, 2011).  

     Under experimentet med Vänskapssången blev det också tydligt att dessa samtal, där alla i 

gruppen fick komma till tals en kort stund, väckte minnen och känslor till bortgångna djur och 

människor. Det var ämnen som uppenbarligen behövde dryftas tillsammans med en vuxen 

(5.2.10), och som annars kanske aldrig lyfts under lektionstid. Den interpretation som följde 

efter att vi gemensamt valt att dedicera sången till alla vi älskar, levande som döda, gav också 

större utdelning musikaliskt, och sången blev än mer levande och berättande, allt tack vare 

musisk musiklek med utgångspunkt från barnens egna villkor. En känslomässig resa, som 

friade till barnens intrapersonella intelligens och delaktighet gentemot gruppen med rysligt 

mycket engagemang och delaktighet (Molin, 2004).  

 

7  Slutsats  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur lek, fantasi och rörelse kan påverka 

delaktigheten i ett lektionsförlopp. För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor legat till 

grund:  

 

- Hur kan delaktighet yttra sig vid sångundervisning med barn då sångerna traderas 

med eller utan lek, fantasi och rörelser?  

 

- Vilken påverkan har lek, fantasi och rörelser på barnen inlärning och framställning 

av sångerna?  

 

De pedagogiska experiment som gjorts visar att musisk pedagogik för testgrupperna genererat 

en större delaktighet hos de undersökta testgrupperna, med fler aktiva och intresserade barn 

som fullföljde lektionspassen. Den informella delaktigheten var här starkare än hos 

motsvarande referensgrupper, vilka testades med förmedlingspedagogik. Rörelser, lek och 

fantasi tenderar att ha bidragit till att eleverna i testgrupperna sjöng hälsosammare och 

avdramatiserade sång som ämne. Detta visade sig sett till gruppernas intonering, 

röstanvändning och hur mycket rikare sången blev sett till övertoner. Sångämnet som sådant 

blev för dessa barn enligt min tolkning därför fortsatt mer intressant, där viljan att fortsätta 

sjunga grundlades ytterligare.  

     På samma sätt påvisar elever som undervisats utan musisk pedagogik snarare en viss 

avsaknad av engagemang för uppgiften. Trötthet, spring i klassrummet och initiering av egna 

aktiviteter var vanligt förekommande, där eleverna visade en hög grad av ovilja inför att 

musicera med och tillsammans med andra under experimentet. Detta ska belysas kan ha 

påverkats av experimentets olika upplägg, där testgrupperna undervisats kortare stunder 

utspritt under lektionen, där referensgrupperna istället fick en sammanhållen undervisning.  

På samma sätt kan gruppstorlek, indelning och åldersvariation ha spelat roll i undersökningen.   

 



 

Musisk pedagogik hjälpte också till att med fantasins kraft få gruppsammanhållningen att 

växa, där informell delaktighet och acceptans inom testgrupperna ökade. Nya situationer som 

dök upp genom öppna frågor födde och undvikandet av longörer öppnade också upp för en ny 

delad makt i gruppen mellan lärare och elev. Autonomi och självbestämmande genererade en 

inre motivation hos gruppen, något som visade sig i form av fokuserat intresse för uppgiften 

och ökad närvaro, psykiskt och fysiskt, där jaget blev ett vi.   

     Rörelser och lek kombinerat med sång gav en konstnärlig frihet hos barnen, vars autonomi 

gynnades, och blev på så vis hälsosamt balanserad gentemot gruppens och pedagogens 

lektionsplanering. Intressant här är att barnen i testgrupperna skapade egna rörelser och 

utvecklade dessa allteftersom lektionerna fortgick. Liknande drag syntes hos deras 

referensgrupper, men i mycket mindre omfattning och intensitet.  Interpersonell intelligens 

tränades hos barnen gällande lekens ständiga progression och medbestämmandet i gruppen, 

samtidigt som detta också närde ett intensifierat samtalsklimat hos testgrupperna. Musisk 

pedagogik gjorde också att fler i gruppen kom till tals och tog sig utrymme i gruppen att göra 

så, där intrapersonella egenskaper tränades hos eleven i form av medkänsla, inlevelse och 

empati. Fantasins och lekens kraft gav på detta sätt alltså tillfällen där både interpersonella 

och intrapersonella egenskaper tränades hos eleverna; en typ av samspel och gruppsamverkan 

som syntes mindre av hos referensgrupperna.   

 

Genom studiens framkomna resultat påvisas att detta ämne kan undersökas mer, 

forskningsfältet är brett. Kreativitet och spontanitet inom barnsångsundervisning som för 100 

år sedan ansågs vara både extremt och opassande, ses idag på fler håll som självklarheter. 

Progressiva och alternativa metoder för undervisning har genom tiderna skapat nya rön och 

upptäckter och utökat kunskapsträdet inom skrået. På sikt resulterar detta i fortsatta studier 

kring lärarens essentiella roll i undervisningen; hur läraren ska tränas i att undervisa, och på så 

vis också diskutera eventuella behov av förnyelse kring den utbildning och fortbildning som 

idag finns runt om i landet.  

     Musisk pedagogik torde med det underlag som redan finns – och som denna uppsats bidrar 

med till forskningen – således genomsyra musiklärarutbildningen och de lärarfortbildningar 

som finns i oerhört högre grad än vad den redan gör. Den musiska människan är här för att 

stanna, just därför att den alltid har funnits här. Det handlar istället om att öppna upp synen 

för vilken grundsyn på musicerande som framtida generationers barn och unga vuxna ska 

bädda sin musikalitet på. Vilken syn vill vi att barn och ungdomar egentligen ska bygga sin 

musikaliska identitet på?  
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