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Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur barn utforskar musikalitet genom lek. I 
undersökningen kombinerades deltagande observation, ljud- och videoupptagning och barns 
reflektion vid informella samtal och bildskapande. Två barn, fem och sex år, deltog i 
observationerna som utfördes i deras hem. Barnen fick hitta på sånger vid lek och utforskade 
musikalitet och skapande genom sångimprovisation. Material som inhämtats vid 
observationerna har tolkats med hjälp av begrepp från Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv. 
Resultatet visade att deltagarna i leken använde tidigare erfarenheter i skapandet samtidigt 
som deltagarna inspirerades av och imiterade varandra. Barnen skapade sånger under 
lekprocessen och visade kunskaper och lärande om strukturer, intervaller och rytmer genom 
sjungandet. Deras kunskap och lärande visade sig i hur de utforskade musikalitet och  
sångimprovisation genom imitation, interaktion och inspiration. Leken bidrog till att barnen 
utforskade röst, kropp och kreativitet utifrån olika roller och perspektiv. De eftersökte ramar 
och de ramar barnen föreslog själva inspirerade dem att skapa sånger där de på lekfulla sätt 
utmanade sig själva i sitt tonspråk, sångregister och berättande. Sång och rörelse hade starka 
samband i hur barnen kommunicerade och utforskade musikalitet. 

Abstract 
The aim of this study is to examine how children explore musicality through their play. 
Participant observation, audio and video recordings and children’s reflections through talking 
and drawing were methods combined and used to collect empirical data. The observations 
took place in the home of two children, who were five and six years old. The children came 
up with songs while playing and explored musicality and creativity through improvised 
singing. The results have been interpreted using concepts from Vygotsky's cultural-historical 
perspective. The participating children made use of what they already knew and had 
experienced before while making up their songs. At the same time they inspired and imitated 
each other. The songs showed signs of the children’s knowledge and learning about structures, 
intervals and rhythms while singing and playing. Their knowledge and learning was indicated 
by how they explored musicality through imitation, interaction and inspiration. Play enabled 
the children to explore voice, body and creativity by adopting different roles and perspectives. 
They worked out frameworks while playing. The frameworks the children suggested inspired 
them to come up with songs where they playfully challenged their tonality, vocal range and 
storytelling abilities while singing. Singing and movement had a strong connection while 
communicating and exploring musicality. 
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1. Inledning och bakgrund 
Solens strålar försvinner bakom mörka moln som drar in över landskapet. Jag och min farmor 
befinner oss i en bil någonstans i Skåne. Hon ber mig sjunga en sång om solen så att den ska 
komma fram igen. Jag är runt sex eller sju år och kan inga sånger om solen men det hindrar 
mig inte från att brista ut i sång i tron om att jag kan locka fram solen igen. Oftast tar det bara 
någon minut innan solen kommer fram igen. Uppdrag slutfört. Jag har använt min superkraft 
och sjungit fram solen. Det var en vanligt förekommande procedur när jag umgicks med min 
farmor. När solen gick i moln sjöng jag tills den kom fram igen. Ibland fick jag hitta på långa 
sånger som kunde hålla på i vad jag uppfattade som en timme. När det tog så lång tid undrade 
jag om min superkraft hade börjat avta. 

Att hitta på sång med text var något jag gjorde sporadiskt vid olika, mer eller mindre 
passande, tillfällen när jag var barn. Jag tror att flera känner igen sig när de tänker tillbaka på 
sin barndom. Ett fritt skapande i form av sång som kunde ske lite när som helst och hur som 
helst. Jag sjöng när jag lekte, i skolan, omklädningsrummet, på promenader, hemma, när jag 
la pussel, ritade, i badrummet och så vidare. Känslan och friheten att få ta plats, synas och 
höras främjade min musikaliska kreativitet. När jag lärde mig skriva skrev jag även ner texter 
och gjorde ljudupptagningar av sångerna jag hittade på med hjälp av en bandspelare. Då 
kunde jag lyssna och reflektera kring mitt skapande. 

Rösten är någonting barn alltid har med sig, har tillgång till och använder varje dag. Därför 
har jag valt att undersöka barns musikalitet och skapande genom deras sångimprovisation då 
de får hitta på sånger vid lek. För att undersöka barns sångimprovisation har jag gjort 
deltagande observationer av när två barn i fem och sex års ålder sjunger, leker, hittar på och 
skapar sång. För att kunna titta närmare på hur barnen gör, rör sig, vad de säger och vad som 
händer i sången gjorde jag ljud- och videoupptagningar vid observationerna.  

Anledningen till att jag har valt att observera barn i fem och sex års åldern är att deras relation 
till musik hela tiden förändras och utvecklas. Barn från femårsåldern klarar att hålla ihop 
längre musikaliska förlopp (Fagius, 2007, s. 131). För att förstå barns skapande utifrån lek 
behöver jag utgå från deras förutsättningar och villkor. Det kan förstås vara olika utifrån 
individ och situation. I leken kan barn tänka på saker som inte är närvarande eller uppenbara 
(Smidt, 2010, s. 145). Smidt skriver att barn använder sin perception för att utforska objekt 
men även dess mening och menar att den förmågan uttrycker lekens roll i kognitiv utveckling. 
Det går att tolka som att barns relation till musik kan förändras eftersom undervisningen kan 
se annorlunda ut i skolan om lek inte tillförs i lärandet. Det beror alltså på hur ämnet musik 
hanteras i musikundervisningen. Om vuxna tar vara på barns intresse för musik och behov av 
skapande tidigt kan barns musikaliska utveckling främjas genom hela livet. För att ge barn 
den möjligheten behöver vuxna finnas tillgängliga och bidra med kunskap och lek med musik 
när de är små (Smidt, 2010, s. 145). 
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1.1.Barns musik, lärande och musikalitet 

Genom rollek lär sig barn att samarbeta tillsammans och förhålla sig till andra människor 
(Hwang & Nilsson, 2011, s. 224). Rollek är en form av låtsaslek som kräver abstrakt 
tänkande. I leken låter barnet föremål eller situationer representera eller stå för något annat 
genom att använda tecken eller symboler. Till exempel när sängen representerar en båt, golvet 
är vatten eller när barnet leker att det är en gris. När barn föreställer sig ett föremål utan att ha 
det framför sig internaliseras en bild eller ett minne av föremålet. För att göra det behöver 
barnet gå bortom det upplevda föremålet och låtsas att något annat symboliserar det konkreta 
föremålet (Smidt, 2010, s. 147–148; Vygotsky, 1978, s. 80). När barn är fem, sex år börjar 
leken få tydligare form där deras spontanitet och skapande sker i större utsträckning 
(Bjørkvold, 2005, s. 33). 

Barns spontana sjungande och sångimprovisation la jag ofta märke till under de sex år jag 
arbetade inom förskola. Barn sjöng vid tillfällen eller aktiviteter som till exempel när de ritar, 
läser, bygger med klossar och lego eller bara sitter och funderar. I förskolan är det vanligt att 
aktiviteter med musik och sång koncentreras till musikstunder. Sånger som introduceras 
sjungs och väljs i första hand av vuxna. Sånger vuxna väljer att barn ska sjunga är ofta 
barnsånger inom det som kallas barnkultur. Genom att kontinuerligt introducera och sjunga 
sånger relaterade till barnkulturen stärks bilden av vad barn borde sjunga istället för att ta vara 
på vad de själva vill sjunga.  

Den musik barn skapar själva uttrycks i barns kultur medan den musik vuxna valt ut och är 
anpassad för barn kallas barnkultur (Wallerstedt, 2015, s. 87). Barn hör och upplever musik i 
andra sammanhang som till exempel hemma, i bilen, från filmer eller på mobiltelefonen och 
har utvecklat ett intresse som inte behöver innefatta barnsånger från barnkultur. Handlingar i 
filmer som Disneys Frost (2013) möter ofta barns intressen och frågor om livet samtidigt som 
de har en hög estetisk nivå (Wallerstedt, 2015, 2015, s. 88). Musik från Disneyfilmer 
innehåller ofta berättande sångtext med tydliga känslouttryck och går att liknas vid Musikal 
utifrån liknande harmonik och melodi inom genren. 

Om barns sång delas in i tre olika kategorier går det att benämna olika typer av sång som 
spontan sång, egen sång och reproducerad sång (Sundin, 1995, s. 87). Spontan sång sker ofta 
under lek och har en social och kommunikativ karaktär. Den består av olika rop, ramsor och 
härmande ljud. Egen sång, oftast i form av fria improvisationer, är ofta reflekterande och 
introspektiva. Barnet fantiserar och berättar genom sången. Reproducerad sång är sånger 
barnet har lärt sig av andra (Sundin, 1995, s. 87). Bjørkvold (2005) benämner spontan sång 
som flytande sång och menar att den anses ”primitiv” inom barnkulturen. I vardagen används 
den flytande sången som ljudlek och analog imitation. Sång som kommer vid lekar och 
aktiviteter är enhetliga uttryck genom kroppsrörelse, sång och tal där objekt och subjekt blir 
ett. Den flytande sången som används mest är introspektiv (Bjørkvold, 2005, s. 66–73). 
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Introspektiv sång gestaltar barnets inre reflektion genom sjungandet. Både spontan sång och 
egen sång går att beskriva som barns sångimprovisation där barnet hittar på text och melodi. 

Som vuxen finns det utmaningar i att hitta balans i samspel med barn när det gäller lek och 
lärande. Interaktionen och samspelet mellan barn och vuxen kan avgöra hur mycket barnet får 
bidra och styra leken. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson behövs undersökande och 
öppna förhållningssätt i samspelet mellan barn och vuxen för att ge barn olika möjligheter att 
delta på egna villkor. Genom att följa barn i lek och bejaka deras initiativ går det att utmana 
barns utforskande av sin egen kreativa förmåga (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s. 
90). Samtidigt behövs tydliga ramar för att frigöra barns fantasi och skapa möjlighet för 
improvisation (Fagius, 2007, s. 96). Den vuxne kan inspirera barnet genom att utgå från ett 
tema och visa exempel hur improvisation kan gå till, låta och se ut men behöver vara öppen 
för barnets idéer och kreativitet. 

Fokus för den här undersökningen är att undersöka hur barn utforskar musikalitet genom lek 
med sång. För att kunna göra det behövs en gemensam tanke och beskrivning av vad 
begreppet musikalitet är. Genom att förstå musik som något vi gör istället för något som är 
kan vi förstå musik som en handling och kan förklaras med begreppet musicking (Small, 
1998, s. 9). Musicking handlar om att bidra och ta del av ett musikaliskt sammanhang. 
Musikaliska handlingar utförs, enligt Small, aktivt eller passivt, genom att dansa, ställa fram 
instrument, stolar och bord vid konserter, spela musik eller lyssna. Alla som deltar genom att 
musika och det som sker och binder samman musikaliska sammanhang är ett komplext 
system av relationer mellan människor och omvärld. I det här arbetet utgår jag från att barn 
utforskar sin musikalitet genom musicking. 

För mig handlar lärande och utveckling om att tolka och förstå omvärlden genom social 
interaktion och ser kulturhistoriskt perspektiv som ett möjligt sätt att förstå och tolka lärande 
och utveckling. När barn skapar musik utgår de från tidigare erfarenheter och visar kognitiv 
förmåga att länka samman då och nu. Lärande sker i samspel med omgivningen och genom 
att analysera skapandeprocessen går det att se barns potentiella utveckling. För att kunna tolka 
insamlad empiri behöver jag ta hänsyn till barns bakgrund, relation till musik, tidigare 
erfarenheter och situationer observationer sker i. 

1.2.Musik och sång i förskola 

Forskning om barn och musik förekommer oftast i förskola. En del av den forskning som har 
gjorts har haft fokus på att studera musikstunder och sångsamlingar. De genomförs dagligen 
eller veckovis där barnen och pedagogerna sitter i cirkel och sjunger eller spelar tillsammans. 
Improvisation och skapande i musik förekommer sällan förutom när det gäller fri dans och 
rörelse till inspelad musik. Musikstunder i förskolan innebär oftast att barn och pedagoger 
sitter i en cirkel och sjunger sånger. Kroppsrörelser, som ger barnet möjlighet att vara i 
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musiken, förekommer mindre ofta än arbetet med sång. När rörelser förekommer är de liksom 
sången förutbestämda och reproducerande, förutom rörelser till inspelad musik som ofta utgör 
utforskande improvisationsmoment (Holmberg, 2014, s. 210). 

Barn i förskolan kan ha svårt att beskriva hur de känner och upplever musik (Sundin, 1995, s. 
59). Begrepp och instruktioner kan uppfattas annorlunda än det som menas. Enligt Sundin 
finns möjligheter att se hur barn reagerar på musik genom deras handlingar vid observation. 
Exempel på reaktioner kan vara rörelser och ansiktsuttryck (Sundin, 1995, s. 59). En 
observationsstudie i förskola där musikstunder i form av sångsamling förekom dagligen 
visade att barns musikintresse tolkades och kom till uttryck på olika sätt. Barns fria skapande 
i musik uppmärksammades inte av pedagogerna som uppfattade det som att vissa barn anses 
ointresserade av musik om de inte visade intresse under sångsamlingar (Brandell, 2018, s. 
33). Vid en annan observationsstudie av musikstunder i förskolan yttrade sig en icke-uttalad 
läroplan i form av en interkulturellt exkluderande sångkanon (Holmberg, 2014, s. 226). 
Holmberg menar att valet av sånger hör främst ihop med tradition och igenkänningsfaktorer 
vilket gör att introduktion av andra alternativ förbises. 

En fältstudie om interaktionen mellan barn och pedagoger i musikaktiviteter i förskola visade 
att en viktig förutsättning för improvisation är att barnet självt har möjlighet att bestämma när, 
var och hur olika verktyg ska användas i musikaktiviteten (Wassrin, 2013, s. 110). Enligt 
Wassrin kan musikaktivitet i form av sångsamling där barn förväntas sitta i ring och sjunga, 
dansa och spela det någon annan bestämt begränsa de kroppsliga resurser som kan bidra till 
att utforska kreativitet. 

Barn behöver tid och utrymme för att enskilt eller tillsammans med andra upprepa och 
bearbeta det pedagoger tillför i barns kunskapande (Uddén, 2001, s. 250). Enligt Uddén 
behöver barn prova sin nya kunskap i fiktiva sammanhang för att förstå den från flera 
perspektiv. Det utrymmet finns i den fria leken i form av reflektion. Det sätt barn reflekterar 
på i lek går att ta vara på även i undervisning (Uddén, 2001, s. 250). 

En studie om förutsättningar för barns eget kreativa utforskande av musik i förskolan visade 
att det fanns bristfällig förståelse för barns behov att utforska kreativitet i musik (Persson 
Aronson, 2013, s. 33). Vid observationer som gjordes noterades att kontroll och ordning på 
musiksamlingar begränsade barns egna handlingsutrymme då den vuxne avbröt och styrde 
aktiviteters förlopp och innehåll. Under musiksamlingarna introducerades sånger i för låga 
tonlägen vilket gjorde att barnen hade svårt att sjunga med (Persson Aronson, 2013, s. 38). 
När vuxna utgår från sin egen röst vid sång och sjunger i tonarter som är svåra för barn att 
sjunga i kan barn välja ett annat röstläge som känns bekvämt (Fagius, 2007, s. 47). Det 
resulterar i att sånger sjungs i flera tonarter samtidigt vilket riskerar att påverka barnens gehör 
och uppfattning om att sjunga intonerat (Fagius, 2007, s. 48). 
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1.3.Barn och sång 

Kunskap om barns sångröst kan skapa möjlighet för barn att uttrycka sig utifrån sina 
förutsättningar, tonläge och språk (Abrahamsson & Wennberg, 2015, s. 29). Undersökningar 
visar att barn i förskolan kan ha ett tonomfång som sträcker sig över en oktav. Bekvämt 
sångläge för barn är liksom deras talröst mellan c1–c2 (Fryklund & Wennberg, 2015, s. 55). 
Strategier för den vuxne att hitta rätt tonläge för barn kan vara att låta barnet börja sjunga, ta 
ton på ett instrument eller en instrumentapplikation på en surfplatta eller mobiltelefon 
(Wallerstedt, 2015, s. 57). Fagius (2007) menar att barns röstomfång går att dela upp i två 
olika omfång beroende på hur de används. Musikaliskt röstomfång kallar hon de toner som 
kan användas i sång. Det fysiologiska omfånget kallar hon de toner som barn kan producera 
utan estetiska krav på tonkvaliteten och är i allmänhet större än det musikaliska (Fagius, 
2007, s. 46–47). 

Det fysiologiska omfånget går också att beskriva som spontana ljud och utforskande av sin 
röst genom till exempel rop och skrik då röstläget kan vara som högst. Vid reproducerad sång 
och när barn uppmanas att sjunga är barns röstläge som lägst (Sundin, 1995, s 104). Musiken 
och sångrepertoaren förändras och breddas i barns kultur. Barn har tillgång till musik genom 
flertalet medier där artisters musik och röstläge inte nödvändigtvis passar barns röstläge 
(Fagius, 2007, s. 70). Enligt Fagius behövs kunskap och medvetenhet om samhälleliga 
förändringar för att förstå hur det kan påverka barns musikskapande förutsättningar (Fagius, 
2007, s. 72). 

Varje individ har en unik sångröst som speglar deras inre och livserfarenheter (Bjørkvold, 
2005, s. 83). Bjørkvold menar att barnets röst är viktig och vacker för sin egen skull och går 
inte att klassificera och dela upp i kategorier som alt och sopran. Han skriver om att i barns 
kultur handlar det inte om att träffa rätt toner när vi sjunger. Det handlar om att träffa livet. 
Barns musikaliska förmåga handlar snarare om att få möjlighet att förstå, skapa och ha glädje 
av musik (Sundin, 1995, s. 26). Enligt Sundin handlar det om barns sätt att förhålla sig till 
musik och organisera ljudvärlden i tankar och känslor. Vuxnas normer om vad musik och 
musikalitet är kan inspireras av barns sätt att manipulera och experimentera med ljud och 
musik (Sundin, 1995, s. 26). 

Lärande pågår i alla mänskliga aktiviteter och vi lär hela tiden av och med varandra i de 
sammanhang vi ingår i (Ehrlin, 2015, s. 119). Ehrlin menar att kunskap är något individen 
utvecklar i relation till omgivningen. Barn behöver stöttas och delta i olika 
samspelssituationer för att kunna utvecklas och lära av och med varandra (Ehrlin, 2015, s. 
119). De behöver utrymme att få kommunicera, samspela med sin omgivning och uttrycka sig 
med ord, rörelse och röst (Fagius, 2007, s. 83). Fagius menar att barn kan upptäcka sig själva 
genom sång och rörelse och behöver stöd och lekfulla sammanhang för att hitta motivation, 
vilja och driv. 
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1.4.Alla kan skapa 

Det som motiverar skapande och kreativitet är inte alltid sprunget ur lust och glädje (Wiklund, 
2001, s. 67). Enligt Wiklund finns många olika känslor inom oss som behöver kanaliseras när 
det uppstår ett känslomässigt tryck som vi behöver dela med oss av. Hon beskriver barns 
skapande som en bro från det omedvetna till det medvetna som kan komma till uttryck. Ofta 
möjliggörs den gestaltningen av det inre i samspel med andra och yttrar sig i form av konst, 
som till exempel musik, då du får syn på dig själv i det du skapar (Wiklund, 2001, s. 67). 
Barns sång, när de till exempel ritar, sker i ett enhetligt uttryck där kroppsrörelser, sång och 
tal samverkar i skapandet (Bjørkvold, 2005, s. 69). Enligt Bjørkvold är sinnen och känslor i 
balans som analoga motsvarigheter i en totalupplevelse. Han menar att barn inte sjunger att 
det ritar. De sjunger ritandet (Bjørkvold, 2005, s. 69). 

Barn utvecklas genom sina erfarenheter och för att utveckling ska ske inom ett speciellt 
område behöver pedagogiska medium tillhandahållas (Dewey, 2004, s. 116–117). I den 
kreativa undervisningen har läraren en medskapande roll som stöttar barnen i sitt musikaliska 
lärande (Burnard, 2015, s. 27). Det visar på vikten av på hur läraren interagerar, uppmuntrar 
och deltar i lek med barn. Försöker vi styra innehållet för mycket riskerar vi att snarare störa 
barnets process och reflektion. Skillnader i barns hemmiljö som till exempel 
musikintresserade föräldrar, syskon, mängd instrumentspel och sång visar små och 
slumpmässiga variationer i barns produktivitet och uttryck genom sång (Sundin, 1995, s. 
115). Barns intresse att utforska musik kan ses som ett allmänt behov av att uttrycka sig 
genom skapande och fantasi oberoende av miljö och var de befinner sig i sin musikaliska 
utveckling. 

Skapande och kreativitet är något som finns överallt i människors vardagliga liv men det finns 
de som uppmärksammas speciellt och tilldelas benämningar som genier och talanger 
(Vygotskij, 1995, s. 14–15). Dewey (2004) förklarar det som att när någon anses obegåvad 
inom en kultur handlar det om att deras framsteg har tagit sig andra uttryck. Han menar att 
innebörden av att vara begåvad handlar egentligen om att ha utvecklat erfarenhet, intresse och 
samlat kunskap inom ett visst område. Genom att använda uttryck som begåvning fråntas 
individens tro på sin förmågan att utvecklas och lära i olika sammanhang. För att främja 
utveckling behövs utgångspunkter i jämlikhet, demokratiska värden och förståelse för vikten 
av erfarenhet (Dewey, 2004, s. 128–132). 

De som anses musikaliskt skickliga har inte alltid varit det utan utvecklat den kompetensen i 
samspel och kommunikation med andra (Wallerstedt, 2015, s. 31). Enligt Burnard (2015) 
finns det en föreställning om vem som kan och vem som inte kan musicera. Det är ett sätt att 
se på musik och förmågor som utesluter människors utforskande av sin kreativitet. Kreativ 
musikundervisning kräver engagemang av lärare och samarbete med barn utan att hämma 
dem med statiska begrepp om vem som har talang eller inte. Genom strukturerad lek kan 
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lärare underlätta kreativ undervisning och därmed främja barns musikaliska kreativitet 
(Burnard, 2015, s. 15). 

1.5. Improvisation och lek 

Begreppet improvisation går att förklara som medvetandets fria lek vid skapande med det 
undermedvetna som källa (Nachmanovitch, 1990, s. 17). Enligt Nachmanovitch finns 
spontant uttryck och kreativitet redan inom oss. Han menar att det handlar om att undanröja 
hinder för kreativitetens naturliga flöde (Nachmanovitch, 1990, s. 17). Vid improvisation 
finns möjlighet att uttrycka sitt inre, jaget, självet, det vi är. Genom sångimprovisation har 
barn möjlighet att uttrycka sig själva med kropp och röst. Barn som uppmuntras att uttrycka 
sig själva hittar på fantasifulla sånger i större utsträckning än de som får ett mer 
reproducerande sätt att förhålla sig till sång och musik (Sundin, 1995, s. 113). Barns 
improvisation sker genom lek och fantasi och de behöver ett tryggt rum där de kan inspireras, 
prova sig fram och experimentera (Fagius, 2007, s. 96). Begreppen improvisation, lek och 
skapande går ihop på ett sätt där det ena möjliggör det andra och kan innebära samma sak i 
musikaliska handlingar. 

Lekens essens är att ha roligt (Huizinga, 1949, s. 3). Enligt Huizinga är leken fullständig och 
sträcker sig utanför människans biologiska varelse. När du erkänner leken erkänner du ditt 
väsen (Huizinga, 1949, s. 3). Barns lek är en kreativ bearbetning av upplevda intryck 
(Vygotskij, 1995, s. 15). Lärande genom lek går att benämna som lekbaserat lärande 
(Kullberg, 2004, s. 59). Enligt Kullberg utspelas händelser i leken där barn utvecklar sin 
förståelse för sammanhang och relationer i omvärlden. Leken baseras på egna personliga 
erfarenheter och lust är ofta närvarande (Kullberg, 2004, s. 59). Deltagandet är frivilligt och 
det finns förståelse för innebörden av frihet (Huizinga, 1949, s. 7). Blir vi tvingade att leka är 
det inte längre lek. Inre motivation driver leken och det finns ofta glädje, intresse och lust att 
leka om deltagarna själva valt det. Vi kan stimulera barns inre motivation genom att använda 
estetiska medier som till exempel musikinstrument (Angelo & Sæther, 2014, s. 127). 

I Vygotskys (1978, s. 86) teori om proximal utvecklingszon kan barn, med hjälp av sin 
omgivning, utveckla förmågor de inte kan på egen hand. I lek skapas möjligheter för barn att 
prova tankar och färdigheter. På sätt och vis går det att se mer av var barnet befinner sig i sin 
kognitiva utveckling i leken, något som ofta går att se vid observation av förskolebarn 
(Hwang & Nilsson, 2011, s. 222). Med utgångspunkt i den relation barn har till musik kan 
lärare vara med och påverka och utmana barns förståelse av innehållet som i det här fallet är 
musik (Wallerstedt, 2015, s. 8). Därmed kan läraren skapa möjligheter för barnet att se nya 
aspekter och mönster som barnet inte sett tidigare. Barnets förståelse står i centrum, blir 
synlig och möjlig att utveckla i och genom lek (Wallerstedt, 2015, s. 9). Wallerstedts 
resonemang går att länka samman med Hatties (2009) forskning om lärande. Han menar att 
när lärare blir den lärande i sin egen undervisning och elever blir sina egna lärare sker den 
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största effekten av inlärning (Hattie, 2009, s. 45). Improvisation och skapande kan bli 
utforskande verktyg där barn äger sitt lärande. Lärare kan skapa möjligheter för barns 
utveckling genom att lära sig om barns relation till musik och hur de går till väga när de 
utforskar sin musikalitet. 

Tidigare erfarenheter är förutsättningar för fantasi och skapande (Vygotskij, 1995, s. 19). 
Enligt Vygotskij får vi idéer som är kombinationer av element inspirerat av vår upplevda 
verklighet när vi använder vår fantasi. Barn utforskar och förstår sin omvärld genom att leka 
kring händelser och upplevelser (Kullberg, 2004, s. 60). Enligt Kullberg sker alltid ett lärande 
under lekprocesser. I leken imiterar, provar och repeterar barn det de erfar och upplever och 
bygger därmed själva teorier om den yttre världen. All lek ger möjligheter till förändringar 
som i sin tur utgör förändring av tänkandet (Kullberg, 2004, s. 120). 

Leken har ramar, är begränsad inom tid och rum och inrymmer sin egen riktning och mening 
(Huizinga, 1949, s. 9). Enligt Huizinga förändras vi och vårt sätt att tänka i leken. Repetition 
och variation är assimilerade beståndsdelar i leken (Huizinga, 1949, s. 10–11). Lek i sig är en 
källa för utveckling där utvecklingszoner skapas (Vygotsky, 1978, s. 102). I lek med musik 
kan barn utforska sin musikalitet på sina villkor genom eget skapande. Precis som med lek 
kan barns spontana sjungande utgöra ett lärande. När barn sjunger fritt skapar de utifrån vad 
som sker i stunden (Bjørkvold, 2005, s. 65). Deras tankar och känslor i relation till 
omgivningen kan formas och uttryckas genom sång. 

1.6.Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och skapa förståelse för hur barn utforskar musikalitet 
genom lek.  

Resultatet av studien kan bidra med kunskap om hur lek kan inspirera och influera 
undervisning i mitt framtida yrkesliv som musiklärare. Med kunskap om och förståelse för 
barns lek, lärande och möjligheter att utveckla musikalitet finns också möjlighet att formulera 
idéer för vidare forskning om barn, musik och lek. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Material som inhämtas för den här studien vid observationer av barns sångimprovisation 
genom lek har tolkats med hjälp av begrepp från Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv. I 
löpande text använder jag stavningen Vygotskij vid referenser men använder den engelska 
stavningen i referenser när jag refererar till engelskspråkig litteratur. Förutom Vygotsky 
(1978) har jag tagit hjälp av hur Säljö (2014), Strandberg (2006) och Smidt (2010) tolkar 
Vygotskij. Jag lyfter även fram teorier om lärande och utveckling av Dewey (2004). 

2.1.Social interaktion, redskap och mediering 

Vygotskij var forskare inom psykologi och utvecklade teorier om lärande som idag benämns 
som sociokulturellt eller kulturhistoriskt perspektiv (Säljö, 2014, s. 91). Utgångspunkten i det 
perspektivet om lärande var att människan är en biologisk, social, kulturell och historisk 
varelse (Säljö, 2014, s. 91). Enligt Vygotskij lär vi genom att imitera hur andra använder 
tecken och redskap (Vygotsky, 1978, s. 22). Hans teorier belyser vikten av upprepning och 
kommunikation genom social interaktion för att skapa förutsättningar för lärande och 
utveckling. Tecken och kommunikation genom ljud och gester, som till exempel språk, skapar 
relationer med omvärlden som påverkar människors handlingar och tänkande (Vygotsky, 
1978, s. 24–25). 

Strandberg beskriver Vygotskijs tankar om människans förhållande till kultur som en 
ömsesidig relation under ständig förändring (Strandberg, 2006, s. 19). Vidare skriver 
Strandberg om hur barnets relation till miljön förändras utifrån hur barnet interagerar med sin 
miljö. Från första dagen i barns utveckling finns behov av att skapa mening genom aktiviteter 
och hur de uppfattar sin omvärld (Vygotsky, 1978, s. 30). Strandberg tolkar det som att barn 
förhåller sig kreativt till sin miljö och använder det som är meningsfullt för dess egen 
utveckling (Strandberg, 2006, s. 20). Enligt Dewey (2004) behöver barn utgå från egna 
erfarenheter och knyta an till sina behov samt få tid att undersöka och reflektera vid 
aktiviteter. Han menar att det då väcks nya frågor hos barnet och behovet av ny kunskap 
påverkar val och handlingar i aktiviteter (Dewey, 2004, s. 142–143). 

Psykologiska processer går att förstå som aktiviteter i människors praktiska liv (Strandberg, 
2006, s. 11). Strandberg menar att aktiviteter som att tala, tänka, läsa och lösa problem leder 
till lärande och utveckling. Det barn och ungdomar gör under sin uppväxt är avgörande för 
deras utveckling (Strandberg, 2006, s. 11). Barn utvecklas och ser sig själva genom det de gör 
i förhållande till sin omgivning. Vid observation av barns aktiviteter går det att upptäcka barns 
intressen, behov och möjligheter (Dewey, 2004, s. 142). De redskap människan utvecklar och 
använder förklaras av Säljö (2015) genom Vygotskijs begrepp mediering då vi medierar 
handlingar vid aktiviteter (Säljö, 2015, s. 91). Enligt Säljö förändras vår relation till världen 
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när vi utvecklar redskap. Han menar att människans förmågor går att förändra och utveckla 
och bestäms inte av hennes biologiska förutsättningar.  

Människor formas som sociokulturella varelser och använder de redskap omgivningen 
tillhandahåller (Säljö, 2015, s. 95). Barns utveckling sker i sampel med omvärlden och med 
andra människor. Lärande som sker genom social interaktion där vi införlivar andras 
handlingar och sätt att använda tecken, som till exempel språk, kallas internalisering 
(Vygotsky, 1978, s. 57). På så sätt utvecklas olika sätt att förmedla tankar genom kulturella 
redskap som är anknutna till situationer (Smidt, 2010, s. 43). Våra handlingar är situerade i 
sociala praktiker och utgår från kunskap och erfarenhet i de sammanhang de utförs (Säljö, 
2014, s. 128). Säljö menar att vi medvetet eller omedvetet har bildat uppfattningar om vad 
omgivningen kräver, tillåter eller är möjligt att göra. Kulturella redskap ger oss möjligheter att 
kommunicera på olika sätt. De utgörs främst av språket men även av andra sätt att 
kommunicera som till exempel genom musik (Smidt, 2010, s. 25). 

2.1.Barns utvecklingsmöjligheter 

I Vygotskijs teori om proximal utveckling, som tidigare nämnts i bakgrundskapitlet, definierar 
utvecklingszonen de förmågor hos barnet som inte har utvecklats än men som är under 
utveckling (Vygotsky, 1978, s. 86). Enligt Vygotskij kan barn närma sig sina proximala 
utvecklingszoner vid problemlösning genom vägledning eller samarbete. För att utveckla våra 
förmågor behöver vi utgå från vår kunskap och tidigare erfarenheter. I en process där lärande 
sker influeras och påverkas flera förmågor utifrån de aspekter och element som finns 
gemensamt med andra aktiviteter eller funktioner (Vygotsky, 1978, s. 83). Vygotskij beskriver 
det som ett nätverk som inte bara byggs på utan skapar också nya länkar mellan erfarenhet 
och förmågor i samband med det nya lärandet som tillkommit (Vygotsky, 1978, s. 83). Han 
menar att det vi lärt oss tidigare påverkas när vi lär oss något nytt.  

Enligt Dewey (2004) bör lärande utgå från våra nuvarande förmågor och ske utifrån den 
kunskap och erfarenhet vi redan har (Dewey, 2004, s. 124). Reflektion, i förhållande till 
omgivning, utgör redskap för lärande och utveckling (Vygotsky, 1978, s. 27). Den 
möjligheten finns i lek som också har en viktig roll när det gäller barns reflektion, utveckling 
och meningsskapande. I leken skapas regler som inte går att applicera på det verkliga livet 
men i leken ger reglerna möjligheter för barn att uppträda bortom sina nuvarande förmågor 
(Vygotsky, 1978, s. 102). Enligt Vygotskij skapas barns utvecklingszoner i leken där barn kan 
prova och bearbeta erfarenheter som annars inte är möjliga i verkliga livet. 

För att försöka förstå barns psykologiska processer och vad som är meningsskapande för de 
barn jag observerat i den här studien har jag utgått från kulturhistoriskt perspektiv om lärande. 
I aktiviteter där jag och barnen lekt och improviserat med sång tog jag hänsyn till mönster 
som visade tecken på att de utgick från tidigare erfarenheter och vad som skedde i vår 
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interaktion. När vi lekte behövde det finnas utrymme för upprepning och kommunikation för 
att synliggöra barnens meningsskapande utifrån deras intresse och behov. Genom att notera 
vad barnen gjorde med röst, rörelse och i interaktion kunde jag ta reda på vad som utmärkte 
sig i deras lärande och utveckling. Det förutsatte att både jag och barnen hade ett öppet 
förhållningssätt i samspelet med varandra där vi kunde bekräfta, inspirera, imitera, följa och 
leda varandra i leken.  
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3. Metod 
I den här undersökningen har jag valt att kombinera deltagande observation med ljud- och 
videoupptagning, informella samtal med barn och barns reflektion genom bildskapande för 
insamling av empiri. Undersökningen begränsades till tre olika tillfällen med en veckas 
mellanrum där jag observerade två syskon som är fem och sex år gamla. Barnen och jag 
kände varandra sedan tidigare och har lekt tillsammans förut. Vid de två första tillfällena 
gjorde jag deltagande observationer när jag lekte jag med barnen. Vid det tredje tillfället 
observerade jag när barnen fick lyssna på några av sångerna de hittade på när vi lekte med 
sång vid den första observationen. 

Vid insamling av empiri i har jag tagit stöd i och inspirerats av etnografisk metod. Etnografi 
innebär ofta fältstudier under en längre tid. Kravet på tid går att skära ner om forskaren har 
kunskap om och studieobjektet är en del av det sammanhang studieobjektet befinner sig i 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 177–178). De observationer jag har gjort av barn och lek 
med sång skedde i barnens hem vilket var en miljö både jag och barnen kände till väl. Mina 
tidigare erfarenheter av arbete i förskola bidrog också till att jag som deltagande observatör 
kände mig van, öppen och trygg i interaktion med barnen. 

Metoden etnografi inkluderar forskarens deltagande och reflektion som ett sätt att beskriva 
och tolka omvärlden och studieobjekten (Hammersley & Atkinson, 1995, s. 21–22). För att 
kunna göra det behöver den som forskar vara medvetenhet om hur resultatet presenteras, 
språkligt uttryck och tydlighet i författandet av texten. Analys av empirin sker genom att tolka 
det insamlade materialet och samtidigt konstruera en text som sen tolkas av läsaren 
(Hammersley & Atkinson, 1995, s. 255). 

Genom att notera melodier av barnens skapande gjorde jag tolkningar av deras 
sångimprovisationer. Därefter kunde jag göra en analys av deras sångimprovisationer då de 
noteras med musikteoretiskt beskrivande begrepp. Musikaliska aspekter som tonhöjd, 
intervall, dynamik och rytm noterades i ett partitur jag kallar notbild. 

För att genomföra den här undersökningen har jag valt att kombinera metoder för att få flera 
synvinklar. Genom att ha samlat in empiri med hjälp av ljud- och videoupptagning vid 
deltagande observation, barns reflektion av ljud- och videoupptagningen, fria samtal med 
barnen och barnens bildskapande fick jag en riklig mängd information att skapa empiri 
utifrån. Att kombinera flera metoder kallas också metodtriangulering. Det finns för- och 
nackdelar med att arbeta med flera metoder. Det kan vara ett sätt att få bredare synvinkel och 
flera perspektiv på det som undersöks och samtidigt komma förbi de nackdelar som enskilda 
metoder har. Om målet med forskning är att förstå barns och ungdomars utveckling och 
livsförhållanden kan metodtriangulering skapa en syntes av resultat från olika metoder 
(Skoog, 2013, s. 240). Enligt Skoog kan en särskild metod utesluta relevanta perspektiv som 
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kan tillföra empiri. Nackdelar med metodtriangulering är att det kan vara resurskrävande när 
det gäller tid och kompetens (Skoog, 2013, s. 241–42). En risk är att otillräcklig fördjupning i 
de metoder som kombineras leder till att analys och resultat blir påverkade på grund av brist 
på tid och kompetens. 

3.1.Förberedelser 

Planering och förberedelse inför observationerna utgick från konstens metoder av Saar (2005). 
Det är en modell framtagen utifrån de hinder han har identifierat i skolans förhållningssätt till 
konstnärligt arbete. Utifrån mikroetnografiska data och analyser formulerar han hur det går att 
skapa möjligheter för hur meningsskapande, kreativitet och gestaltning kan komma till 
uttryck. Modellen är indelad i fyra olika kategorier. Första kategorien är lek, fantasi och som-
om-världar, andra är intensitet, närvaro och meningsfullhet, tredje kategorin är material, 
uppmärksamhet och värdering och den fjärde är tematisering och variation (Saar, 2005, s. 
71). 

Mitt möte med barnen förbereddes och planerades utifrån Saars (2005) modell för att ge 
barnen utrymme att uttrycka sig genom sång och lek. För att skapa ett meningsfullt möte med 
barnen i min roll som deltagande observatör behövde mitt bemötande vara så som barnen 
kände igen det. När jag initierade lek förklarade jag att vi skulle hitta på sånger tillsammans 
utifrån olika roller. Tog barnen inget initiativ visade jag exempel på när jag använde kropp 
och röst på olika sätt genom att improvisera. Först var jag mig själv och sjöng utifrån min 
egen roll, sedan som en fågel då jag flaxade med armarna och sjöng med ett högre röstläge, 
sedan utifrån känslor som glad och ledsen. För att få en tillitsfull atmosfär behövde vi vara 
måna om att ge alla plats genom till exempel turtagning där vi uppmärksammade den som 
sjöng. Tid och utrymme för upprepning och bearbetning gav barnen möjligheter att prova sin 
kunskap på olika sätt när vi lekte (Uddén, 2001, s. 250). Vi avslutade genom att titta på ljud- 
och videoupptagningen och därefter ritade vi för att reflektera kring vad vi gjorde. 

3.2.Deltagande observation 

Deltagande observation innebär att observatören deltar i sociala samspel med de som 
observeras, engagerar sig i människorna och vad som sägs samtidigt som observatören iakttar 
deras agerande (Fangen, 2004, s. 30). Det handlar om att bli en del av gruppen men 
nödvändigtvis inte vara som de som observeras. Plagieras handlingar och beteenden på de 
områden de observerade vet att observatören är annorlunda uppfattas observatören som 
konstig och onaturlig. Ställer observatören sig utanför och för anteckningar påverkas 
situationen då de observerade känner sig stressade och objektifierade (Fangen, 2004, s. 30–
31).  
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Innan observationerna utfördes gjorde jag antaganden om iakttagelser som kunde gå att 
registrera i samband med observationen och formulerade en hypotes (Bell, 2006, s 190). 
Strukturerad observation innebär att fokus för undersökningen bestäms i förväg. Då behövs 
ett strukturerat tillvägagångssätt för att registrera relevanta data (Bell, 2006, s. 191). Eftersom 
jag har uppmärksammat de två barnens improvisation tidigare har jag utgått från tidigare 
möten med barnen där sång förekommit. Utifrån det har jag formulerat en hypotes om vilka 
aspekter som kan uppenbara sig i sångimprovisationerna. På det viset fick jag en viss 
inramning för observationen.  

Min roll som observatör definierade jag som den som deltar, lyssnar, ser och upplever det som 
barnet berättar med sin sångimprovisation. För att kunna delta och vara närvarande i leken 
förde jag inga anteckningar under observationen. Istället fokuserade jag på att leka och vara 
närvarande i samspelet med barnen. Jag bekräftade och följde barnens initiativ och var 
samtidigt med i leken som medskapare. Därefter la jag fokus på att beskriva, berätta, 
analysera och tolka ljud- och videoupptagningen. Ljud- och videoupptagningen gav också 
möjligheten att visa den för barnen i syfte att föra informellt samtal kring den.  

Barnen fick möjlighet att prata, reflektera kring känslor, rita och måla till ljud- och 
videoupptagningen. Det fanns en risk att observationen blev subjektiv eftersom människor ser 
och uppfattar olika saker vid en och samma observation. Därför valde jag fokus för 
observationen i förväg. För att synliggöra introspektiva iakttagelser gjorde jag anteckningar 
direkt efteråt i anslutning till improvisationstillfället. Genom introspektion går det att bli 
självmedveten om egna svar och förutfattade idéer vid analys (Hammersley, 1995, s. 192). 

3.3.Ljud-och videoupptagning 

För att göra ljud- och videoupptagning använde jag två mobiltelefoner med inbyggd kamera 
och mikrofon. Mobiltelefoner finns i barnens vardag. Barnen är vana vid mobiltelefoner och 
dem tar inte upp så mycket plats och uppmärksamhet som till exempel en videokamera med 
stativ. Fördelen med ljud-och videoupptagning var att det fanns möjlighet att visa dem för 
barnen i syfte att reflektera och samtala om vad vi gjorde. Jag kunde studera materialet flera 
gånger för att få en utförlig beskrivning av sångimprovisationerna.  

Kombinationen deltagande observation och videoupptagning medförde risken att jag blev 
påverkad och agerade enbart observatör. Den som blir videofilmad kan bli påverkad, hämmad 
och känna sig ofri i sitt handlande (Fangen, 2005, s. 201–202). Barnen blev informerade i 
förväg om att de skulle bli videofilmade och var medvetna om var i rummet mobilkameran 
stod. Innan observationerna bad jag barnen och föräldrarna om tillstånd och försäkrade 
personerna som blir videofilmande att deras anonymitet säkrades. 
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3.4.Informellt samtal och barns reflektion 

Barnen fick reflektera fritt när de hörde och såg ljud- och videoupptagningen. Då användes 
den andra mobiltelefonen med inbyggd kamera för att spela in samtal och reaktioner när vi 
såg filmen. Genom att kombinera observation med informellt samtal fick jag ytterligare 
underlag för analys av observationen. I samtalet med barnen försökte jag ställa följdfrågor och 
undvika ledande frågor (Fangen, 2005, s. 191). Samtalet skedde med båda barnen samtidigt. 
Det fanns en risk att de påverkade varandras svar och tankar men det kunde också ge barnen 
möjlighet att hjälpa varandra att reflektera och formulera sig (Hansen Orwenhag, 2013, s. 
169–170). Jag stävade efter att hålla samtalet kort, intressant och motiverande för barnen för 
att behålla deras uppmärksamhet. 

Lärande och utveckling av barns kognitiva förmåga sker genom reflektion och tänkande 
(Smidt, 2010, s. 101). I samtal med barn kan den vuxne ställa frågor som hjälper barnet att 
utveckla tänkandet och formulera det barnet vill uttrycka (Hansen Orwenhag, 2013, s. 160). 
För att tillföra barnperspektiv behöver barn betraktas som subjekt i forskning. Den här 
undersökningen syftade till barnens bästa med hänsyn till dem som individer. I samtalet med 
barnen fanns också tillfälle att ta reda på deras relation till musik i olika sammanhang och 
bilda en uppfattning om deras bakgrund. Framställning av empiri utifrån samtal med barn ska 
ta vara på barns villkor och företräda barns intressen (Hansen Orwenhag, 2013, s. 160). 

Det fanns ett maktförhållande utifrån min roll som vuxen som kan ha påverkat samtalet med 
barnen. En idé var att låta barnet välja var samtalet skulle genomföras. Det var också viktigt 
att vara medveten om barns lyhördhet för vuxnas förväntningar och tolkningar (Hansen 
Orwenhag, 2013, s. 164-168). Används uttrycket berätta är det lättare att undvika slutna 
frågor som kan besvaras med ett enstavigt ja eller nej. Att lyssna på barnet innebär för den 
vuxne att ifrågasätta sin egen förmåga att förstå barnet. Samtalet kan kännas besvärligt eller 
tråkigt för barnet. Det är viktigt att vara uppmärksam på barnets kroppsspråk, tonfall och 
röstläge och om det är läge att avsluta samtalet eller intervjun (Hansen Orwenhag, 2013, s. 
172–173). 

Barn ritar ur minnet och tar med det som förefaller vara väsentligast (Vygotskij, 1995, s. 89). 
Bildskapande kan vara ett sätt att få en till dimension av barns reflektion och tolkning av 
omvärlden (Hansen Orwenhag, 2013, s. 171–172). Det är en aktivitet barn är vana vid att göra 
och kan visa vilka detaljer de lagt märkte till och hur de associerar till annat. Barns reflektion 
genom bildskapande kan vara ett sätt att formulera tankar och komma till tals. Det barnet 
tycker är intressant kan visa sig i kreativa aktiviteter som till exempel ritande. 
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3.5.Design, transkription och analys 

För att beskriva första och andra observationen har jag delat upp dem i tre steg. I första steget 
gjordes en ljud- och videoupptagning av när barnen och jag lekte och hittade på sånger 
tillsammans. Eftersom jag inte förde några anteckningar i anslutning till observationerna 
fokuserade jag på att analysera ljud- och videoupptagningen. Då användes också de 
introspektiva anteckningarna som gjordes efter observationerna. I andra steget visade jag ljud- 
och videoupptagningen för barnen i anslutning till observationerna i syfte att prata om vad vi 
lekte, sjöng, sade, hur vi gjorde och hur det lät. I samband med det fick barnen rita för vidare 
reflektion. I tredje steget som gjordes efter observationerna med sång och lek tolkade jag och 
förde över barnens sång till notbilder i ett notskriftsprogram på dator med hjälp av piano, 
gehör och sång. Därefter spelade jag pianoackord till ljud- och videoupptagningarna av 
barnens sång i syfte att lyfta, synliggöra och förstå deras sångimprovisationer med hjälp av 
egna tidigare erfarenheter.  

Efter första och andra observationen gjordes en tredje observation där barnen fick höra sina 
improviserade sånger med musikbakgrund som bestod av pianoackord och bas jag spelat in i 
ett musikredigeringsprogram på dator. Den observationen skedde två veckor efter första 
observationen. Syftet med observationen var att se hur barnen reflekterade över hur jag hade 
tolkat deras sånger och den inspelade musikbakgrund jag gjort. Därefter har jag tolkat och 
diskuterat de bilder barnen ritat och försökt se samband mellan deras reflektioner, mina 
anteckningar och analyser utifrån observationerna. 

Jag har valt att transkribera delar av ljud- och videoupptagningarna jag uppfattar som 
väsentliga i förhållande till studiens syfte (1.6). Empirin har konstruerats och presenterats 
utifrån det valda videomaterialet och hur jag tolkade det. För att göra anteckningar utifrån 
ljud- och videoupptagningen gick jag igenom videofilmerna flera gånger med olika fokus på 
vad som skulle antecknas. Empirin har kategoriserats utifrån sång, handlingar, inreaktion och 
kommunikation vid lek. Vid första genomgången av videomaterialet från de två första 
observationerna antecknade jag vid vilka tidpunkter sång förekom, vem eller vilka som sjöng 
och hur långa sångsekvenserna var. Därefter gick jag igenom videomaterialet en andra gång 
men endast vid de tidpunkter där sång förekom för att transkribera barnens sång till noter och 
text i notskriftsprogram på dator. I det momentet hade jag ibland svårt att förstå barnens 
tonspråk i deras sång och valde att lägga in observationsfilmen i ett musikredigeringsprogram. 
Då fanns möjlighet att spela in piano till sångerna vilket ledde till att jag gjorde ett aktivt val 
att rama in barnens sångimprovisationer med pianoackord. På så sätt inkluderade jag mina 
egna erfarenheter för att tolka och förstå barnens skapande. 

Vid tredje genomgången av videomaterialet antecknade jag handlingar, interaktion och 
kommunikation mellan barnen, mig, rum och föremål. Då antecknade jag också handlingar, 
interaktion och kommunikation i utrymmet mellan sångerna eftersom hela sammanhanget 
spelade roll i barnens utforskande av musikalitet utifrån begreppet musicking (Small, 1998, s. 
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9). För att sedan analysera notbilderna och anteckningarna letade jag mönster och tecken på 
hur barnen interagerade med deltagarna och miljön i leken. Jag antecknade också när barnen 
använde kulturella redskap som språk, sång, gester och rörelse i leken. Jag noterade hur och 
när jag och barnen imiterade varandra och använde tidigare erfarenheter samt hur barnen 
närmade sig sina proximala utvecklingszoner (Vygotsky, 1978, s. 86) genom interaktion och 
samarbete. Jag har även försökt se samband mellan barnens, mina handlingar och 
anteckningar kring barnens bildskapande. 

I processen med anteckningarna har jag återgått till videomaterialet flertalet gånger för att 
göra fler tolkningar, se samband mellan dem och utröna vilka tolkningar som ger den mest 
logiska förklaringen (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 202–203). När urval och analys av 
anteckningarna gjordes för att presenteras i resultatet tog jag stöd i kulturhistoriskt perspektiv. 
Jag ifrågasatte min förförståelse och tidigare tolkningar och letade samband mellan 
interaktion och tecken på lärande. Anteckningar och notskrift gjordes i samma dokument. 
Ovanför notbilderna av sångerna antecknades tidpunkter ur videomaterialet och vem som 
sjöng. Under notbilderna antecknades handlingar, interaktion och kommunikation i och 
mellan sångimprovisationer. Det finns en medveten subjektivitet i presentationen av empirin 
där utvalda fragment av observationerna skapar en överblick utifrån min tolkning av barnens 
skapande. 

När jag tolkade barnens sångimprovisation utgick jag från deras bakgrund, sång och rörelse 
men också från mina egna känslor och tidigare erfarenheter. Melodier, betoningar i sången, 
rörelser och berättande utgjorde element som gick att tolka för att återskapa sångerna till 
notbilder. Barnens sångimprovisation beskrevs med hjälp av berättande text, tolkning, 
notering och musikanalys. Reaktioner, rörelser, tal, sång och språk visade hur barnen 
reflekterade genom lek och skapande som jag sedan tolkade ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Processen när de utforskade sin musikalitet visade hur barnen tänkte, använde tecken och 
kulturella redskap som som talspråk, tonspråk och rörelser för att kommunicera sitt skapande. 

3.6.Tolkning av sångimprovisation 

En första transkription av sångerna gjordes på gehör inspirerad av tidigare forskning där 
notering av barns sång gjorts (Sundin, 1995, s. 85). Barnens sångimprovisation överfördes till 
notskrift i ett notskriftsprogram på dator genom gehör och imitation med hjälp av öra, 
sångröst och piano. Då utgick jag från traditionell notering och anpassade sångerna till 
tonarter som melodierna ligger närmast och de tonsteg som finns inom den. Jag tog också 
hänsyn till toner som tydligt avviker från tonarterna. Transkriptionen av barnens 
sångimprovisation tolkade jag till melodier och är förenklingar av barnens skapande. I text 
benämner jag toner utifrån stamtonernas namn i oktavbeteckningarna i figur 1 (Jansson, 2007, 
s. 188). I löpande text benämner jag höjda (#) och sänkta (b) toner utifrån den stamton de höjs 
eller sänks från. Sänkta toner får stamtonens namn med tillägget -ess (efter vokal bara -ss) och 
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höjda toner får tillägget -iss (Jansson, 2007, s. 23). Till exempel om tonen a1 höjs benämns 
den som aiss1 och om den sänks benämns den som ass1. 

Figur 1  Oktavbeteckningar och stamtonernas namn (Jansson, 2007, s. 188). 

Som en andra fas i transkriptionen tillförde jag ackord. De skapar harmonier som består av tre 
eller fler toner i samklang med sångimprovisationernas melodier (Jansson, 2007, s. 95). Då 
utgick jag från skalor och tonspråk barnen förhöll sig till och harmoniserade inom ramen för 
västerländsk traditionell musikteori. Ackorden tillförde harmonier som överrensstämmer med 
melodin med utgångspunkt ur musik bland annat i svensk kultur. För bredare 
tolkningsperspektiv tog jag även inspiration från harmonier inom popmusik som spelas till 
exempel på tv och i radio. Val av ackord utgjorde ännu en tolkning och tillförde musikaliska 
ramar utifrån mina egna erfarenheter i syfte att förstå, bekräfta och lyfta barnens melodier. 

3.7.Urval och etiska aspekter 

En utgångspunkt i genomförandet av observationerna var att jag ska känna barnen. Barnen 
som observerats har jag medvetet valt på grund av att vi har en relation sedan tidigare. Varför 
jag valt att observera barn jag redan har en upprättad relation med är för att det finns en risk 
att göra deltagande observation med barn jag inte känner. Det kan bli tidskrävande att skapa 
en relation och våga leka och improvisera tillsammans om barnen inte känner den deltagande 
observatören. I situationer där jag umgåtts med barnens familj har jag hittat utrymme att 
bygga relationer med barnen i bland annat lek och musikaliska sammanhang då det funnits 
intresse både från mitt och barnens håll.  

Barnen och jag har sjungit sånger, spelat piano, hittat på berättelser och sånger och därmed 
improviserat tillsammans vid flera tillfällen. Vi har gjort liknande aktiviteter förut där vi lekt 
med musik, sång och improvisation vilket kan bidra till att ha skapat trygghet vid 
observationerna som genomförts. Jag har valt att fokusera på just sångimprovisation eftersom 
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rösten och kroppen är någonting barn alltid har med sig och kan uttrycka sig med. Barnen är 
syskon, fem och sex år gamla och går i förskola och förskoleklass. 

För att kunna genomföra observationerna och ljud- och videoupptagningarna behövdes 
godkännande av barn och föräldrar. De fick information både skriftligt och muntligt vid första 
tillfället (Bilaga 1). Jag har utgått från etiska utgångspunkter kring observationer enligt God 
forskningssed och försäkrar att allt material behandlas konfidentiellt. Fiktiva namn används i 
analys och det skrivna resultatet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 26–27). Medgivande till 
medverkan och godkännande av föräldrarna och barnen var en förutsättning för att 
undersökningen skulle kunna genomföras. Både föräldrarna och barnen kunde när som helst 
välja att avbryta och avstå från att delta i undersökningen. Resultatens tillförlitlighet tas upp 
under diskussion (4). Jag tar upp eventuella felkällor som pekar på svagheter i metod och 
andra förhållanden som kan ha påverkat resultatets hållbarhet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 28). 

3.8.Sammanfattning av metod 
I undersökningen har metoderna deltagande observation med ljud- och videoupptagning, 
informella samtal och barns reflektion kombinerats. Att kombinera olika metoder kallas 
metodtriangulering och kan vara resurskrävande när det gäller tid och kompetens. Otillräcklig 
fördjupning i de metoder som används och kombineras i den här undersökningen riskerade att 
analys och resultat blev påverkade. Planering och förberedelse inför observationerna utgick 
från konstens metoder av Saar (2005) för att öppna upp för hur barnens meningsskapande, 
kreativitet och gestaltning kunde komma till uttryck.  

Vid deltagande observationer förde jag inga anteckningar utan fokuserade på att analysera 
ljud- och videoupptagningar. Barnen fick möjlighet att se ljud- och videoupptagningarna i 
anslutning till observationerna för att sedan samtala och rita kring den. Det fanns en risk att 
den som blev videofilmad blev påverkad, hämmad och kände sig ofri i sitt handlande. Under 
samtalet med barnen fanns flera aspekter som kunde ha påverkat barnens reflektion. Till 
exempel maktförhållandet mellan vuxen och barn, den vuxnes påverkan på barnen, hur 
frågorna formulerades och hur barnen påverkade varandra. 

Barnens sångimprovisation beskrevs med hjälp av berättande text, tolkning, notering och 
musikanalys. Vid transkription och analys utgick jag från egna erfarenheter och känslor 
eftersom jag gjorde tolkningar av deras sånger. Melodier, rytmer, betoningar i sången, rörelser 
och berättande utgjorde element som återskapade sångerna till notbilder. Sångerna 
harmoniserades med pianoackord för att förstå, lyfta och bekräfta barnens sångimprovisation 
utifrån mina erfarenheter.  

Det kan vara problematiskt att notera barns sångimprovisation eftersom det finns en svårighet 
i att veta vad de egentligen menar. Notbilderna i resultatdelen är mina tolkningar av barnens 
sångimprovisationer. Valet att observera barn jag redan har en upprättad relation med ingav 
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visserligen trygghet hos både mig och barnen men kan ha påverkat resultatet. Barnen kan ha 
bildat en uppfattning om vad jag förväntade mig av dem utifrån de tidigare musikaliska 
sammanhang vi deltagit i tillsammans. 
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4. Resultat 
Studiens resultat redovisas genom berättande text, noterade musikexempel och musikanalys 
med egna tolkningar och reflektioner. Nova och Stella benämner jag som barnen när jag 
menar båda två. Var för sig benämns de som Nova, flicka fem år, och Stella, flicka sex år. 
Resultatet som presenteras är ett urval från observationsmaterialet utifrån det fokus jag 
bestämt inför observationerna. Eftersom jag är deltagande observatör beskriver jag mina 
handlingar och mitt agerande i jagform. Vid observationstillfällena informerade jag upplägget 
för barnen. Jag berättar att vi ska leka, hitta på sånger tillsammans, titta på ljud- och 
videoupptagning av när vi leker och hittar på sånger och därefter ritar vi.  

I samband med första observationen visar jag exempel där jag improviserar och sjunger i 
olika tonarter utifrån olika roller och känslor (se bilaga 2). Exempel 2 utmärker sig då jag 
förställer min röst så den låter annorlunda, sjunger en melodi i ett högre register, inkluderar 
flaxande rörelser och ställer mig upp. Under andra observationen använder jag ett tema 
inspirerat av sångimprovisationerna vid första observationen. Jag visar rytmer genom att 
hoppa olika långa och korta trioler över golvet. Triolrytmerna var menade att inspirera barnen 
att variera sina sångmelodier rytmiskt eftersom det ofta var raka rytmer i deras 
sångimprovisationer. Idén utgick från ett taktartsbyte från 2/4-delars takt till 3/4-delars takt 
Stellas gjorde i en av sina sångimprovisationer Fjäril flyger (se figur 4, s. 24). Namnen på 
barnens sångimprovisationer har tilldelats i efterhand baserad på första orden i sångerna. 

Barnen hittade på fler sånger med tydligare text och struktur vid första observationen jämfört 
med den andra observationen då barnen visade mindre intresse av att sjunga. Vid andra 
observationen var Stella trött eftersom hon hade varit sjuk några dagar innan. Nova visade ett 
svagt intresse för att hitta på sång när vi lekte. Däremot lekte vi annat i mer än en timme i 
både vid första och andra observationerna. I första delen av resultatet presenteras barnen och 
deras bakgrund. Andra delen består av beskrivning av barnens olika sångimprovisationer, 
tolkning och analys. Jag har valt att presentera notbilder av barnens sångimprovisationer från 
första observationstillfället eftersom de innefattar de aspekter jag valt att analysera. I sista 
delen av resultatet tar jag upp tredje observationen när de fick höra sina sånger, barnens 
reflektion genom samtal och bildskapande och länkar samman det med vad de gjorde vid 
observationerna. 

4.1.Presentation av barnen 

Barnen, Nova fem år och Stella sex år, är syskon och går i förskola och förskoleklass. De bor i 
ett villaområde i en tätort i mellansverige och har svensk etnicitet. Utifrån samtal berättar 
barnen att de upplevt aktiviteter med musik och sång i förskolan som tråkiga eftersom 
pedagogerna som leder musikstunden alltid väljer sångerna. Stella som går förskoleklass går 
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på fritids på eftermiddagarna. På fritids är förhållandet till musik annorlunda eftersom de får 
lyssna på modern popmusik och ofta själva välja vad de vill lyssna på. Inget av barnen tar del 
av organiserade musikaktiviteter utanför förskolan som innefattar exempelvis instrumentspel 
eller kör. Däremot finns instrument som gitarr, ukulele och keyboard i deras hem. Båda tycker 
om musiken från filmen Frost (2013) som är en amerikansk animerad film från Disney. 

Vid ett tillfälle i samband med observationen åker jag bil med barnen och deras mamma. I 
bilen får barnen välja vilken musik de ska lyssna på. I det sammanhanget kan jag ta del av 
barnens val av musik som de inte nämner i samtal. De har egna favoritartister som till 
exempel Theoz, en barnartist vars musik barnen upptäckte när han uppträdde i ett köpcentrum. 
I bilen önskar barnen specifika låtar av barnartisten och mamman sätter på musik utifrån deras 
önskemål. En annan låt de tycker om och brukar be om att lyssna på är en låt familjen spelat 
in tillsammans. Den har barnen hört i samband med att deras gammelmorfar begravdes. 
Barnen önskar låtar, ropar åt mamma att hon ska höja volymen och sjunger med i musiken. 
De sjunger ofta med i sångerna även om tonarter är för låga och det är språk de inte kan.  

De deltagande observationerna sker i barnens hem och de väljer i vilket rum vi ska leka. 
Under första observationen är vi i Stellas rum och under andra observationen är vi i Novas 
rum. Byte av rum sker under observationerna eftersom de blir varma av att springa runt i 
rummet. Barnen väljer ett rum i anslutning till båda barnens rum med större yta att röra sig på 
där föräldrarnas säng står. 

4.2.Jag flyger och jag flyger 

Stella sitter på golvet och sjunger att hon flyger. Notbilden i figur 2 Jag flyger och jag flyger 
visar sångimprovisationens text och melodi. Melodin är noterad i tvåtakt, C-dur och 
tonomfånget i melodin är a–d2. Ackordbeteckningarna i notbilden är mitt förslag på hur 
melodin går att rama in och tolka i ett musikaliskt sammanhang. Sången går att dela upp i fyra 
fraser och visar på Stellas uppfattning om hur en sångs form kan vara och förstärks av hur jag 
valt att variera ackorden utifrån melodin. Melodin varierar och alla fraser skiljer sig från 
varandra. Tredje frasen är speciellt avvikande då den känns som ett tonartsbyte men när 
melodin landar på grundtonen c2 i takt tolv förstår jag frasen mer som avvikande variation 
utifrån vad jag är van vid än som ett tonartsbyte. Precis innan, i takt elva, upplevs sången ha 
mer energi. Det känns som ett variation där Stella sjunger molnens väg som lättar upp och jag 
upplever även där ett tonartsbyte 

I det inringade området rör sig melodin en oktav upp från grundtonen och upplevs som ett 
tonartsbyte. Lyftet känns liksom som ett avstamp, en lättnad och energiförändring som bidrar 
till förändring i dynamiken och upplevs som en pik. Där sjunger hon tonen b1 och d2 för att 
sedan avsluta på c2, en oktav upp från tonen hon började på. Den improviserade sången 
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upplevs ha fragment av sånger barnet sjungit förut. Den upplevs också ha variationer i 
tonspråket likt musikal, eventuellt inspirerat av bland annat sånger i Disneyfilmer. 

Figur 2 Jag flyger och jag flyger  

I takt nio reser sig Stella upp efter att jag uppmanat henne att komma närmare mig. Med 
utsträckta armar småspringer hon runt i en cirkel i rummet. Utifrån hennes formuleringar när 
vi tittar på ljud- och videoupptagningen efteråt och sångens text går det att tolka hennes 
handling som att hon flyger genom molnen. När hon föreställer sig att hon flyger 
internaliseras en bild inom henne där hon flyger genom moln. Innebörden i att flyga 
symboliseras genom rörelse och förstärks verbalt genom sången. De utsträckta armarna 
symboliserar vingar och när hon springer runt i en cirkel är hon inte längre i rummet utan högt 
uppe bland molnen och flyger som en fågel. 

4.3.Jag flyger runt 

Figur 3 är en notbild av Stellas sångimprovisation Jag flyger runt. Vi småspringer runt 
tillsammans i en cirkel i rummet. Melodin är noterad i tvåtakt, B-dur och tonomfånget är b–
diss2. Under sångimprovisationen varierar Stella sin röstklang beroende på hur högt eller lågt 
tonläget är. Sången går att dela upp i fyra fraser varav de första två fraserna upplevs som en 
gradvis ökning i dynamik och tonläge mot en pik i det inringade området i takt åtta.  

I tredje frasen i takt fjorton görs ett hopp över en oktav från diss1–diss2. Det blir som en andra 
pik i sången där tonen diss2 återkommer fyra gånger. Det upplevs som ett medvetet 
utforskande av tonen utifrån den röstklang Stella använder jämfört med röstklangen i de 
tidigare sångerna. I takt sexton stannar hon till och pussar en liten leksakskanin som står på en 
byrå i rummet i höjd med barnens huvud. Nova gör som Stella och pussar också kaninen. 
Sedan fortsätter vi småspringa runt i en cirkel tillsammans med utsträckta armar för att 
illustrera att vi flyger. 
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Figur 3 Jag flyger runt 

Stella förhåller sig till en melodi Nova satte igång genom att dra i svansen på ett gosedjur. 
Genom att dra i svansen sätter Nova igång en speldosa som är insydd i gosedjuret. Hon verkar 
besvärad av gosedjurets melodi men börjar sjunga efter att jag sagt att det inte gör något att 
den spelar. Vi fortsätter småspringa runt i en cirkel i rummet med utsträckta armar och låtsas 
att vi flyger. När Stella avslutat sången fortsätter jag att sjunga att jag är en fågel som flyger 
och träffar en kompis. Jag tittar på Nova när jag frågar sjungandes vad kompisen ska göra nu 
för att ge henne utrymme att svara med sång. Båda barnen stämmer in och sjunger ordet nu 
tillsammans med mig, sedan fortsätter Stella sången. Gosedjurets melodi spelar fortfarande i 
bakgrunden. Stella avslutar sin sång och sätter sig ner medan Nova lägger sig på golvet 
eftersom hon är trött och varm av springandet. Gosedjursmelodin slutar spela och Stella 
tycker att Nova ska välja vad vi ska sjunga. Det vill hon inte och Stella föreslår att vi ska leka 
fjäril. Nova ställer sig upp igen, säger att vi ska resa oss upp och börjar hoppa och vifta med 
armarna innan vi börjar sjunga. 

4.4.Fjäril flyger 

Stella sjunger om en fjäril som flyger. Notbilden i figur 4 visar sångimprovisationens text och 
melodi. Melodin är noterad i tvåtakt, B-dur och tonomfånget är aiss–b1. Det sker en variation 
i takt nio som noteras i 3/4–takt. Sången går att dela upp i fyra fraser, två inom tvåtakten och 
två inom tretakten.  
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Stella sträcker ut armarna och viftar med händerna, Nova och jag gör likadant och vi alla 
låtsas som att i flyger när Stella sjunger Fjäril flyger. Först hoppar Nova jämfota och gör 
visselliknande ljud för att låta som en fågel sedan följer hon Stellas rörelser. De använder sina 
utsträcka armar så att det ser ut som om de glider genom luften när de flyger. Stella avslutar 
sången och rättar till sina kläder. För att inspirera barnen tar jag initiativ och sjunger att 
fjärilen hoppar varpå barnen börjar skratta. Alla tre leker fjärilar som hoppar under skratt i 
några sekunder tills Stella föreslår att vi kan leka groda. Stella och Nova hoppar som grodor 
och börjar samtidigt sjunga att grodor hoppar. Nova ramlar till, sätter sig på ändan och säger 
nej. Stella stannar till, tittar på Nova och fortsätter att sjunga nöff nöff nöff. Alla tre börjar 
skratta.  

4.5.Jag är en gris 

Nova föreslår att vi ska leka gris. Vi går på alla fyra och låtsas att vi är grisar. Jag sjunger att 
jag är en gris och samtidigt börjar Stella sjunga varpå Nova säger nej. Vi tystnar och Nova 
börjar sjunga att hon är en gris. Figur 5 är en notbild av Novas sångimprovisation när hon 
sjunger Jag är en gris. Melodin är noterad i tretakt, Ab-dur och tonomfånget är ess1–b1. Sista 
tonen är svårtolkad eftersom det låter som ett tjutande skrik som glider mellan de två toner 
likt ett glissando (inringat i notbilden). Novas sångimprovisation har en puls som upplevs som 
tretakt och kan ha påverkats och inspirerats av tretakten i andra halvan av Stellas 
sångimprovisation Fjäril flyger. Sången går att dela upp i fyra fraser och har en dynamik i sin 
form utifrån melodin. Varje fras börjar på samma ton men efterföljande ton varierar ett 
tonsteg ner förutom sista frasen. Där tar hon sats och sången får en pik i slutet. 

Nova sjunger starkt med betoning på är och varierar sången med grisljud. Stella och jag följer 
Novas rörelser och synkroniserar med hennes grisdjur. Stella sjunger samtidigt fast lite 
tystare. När jag upplever att sången är klar lägger jag till nu ska grisen ska äta mat för att 
inspirera till variation i sångimprovisationens handling och text. Då står alla tre stilla på alla 
fyra, viftar med huvudet upp och ner, gör smackande ljud och låtsas att vi äter mat. Efteråt 
sjunger jag vad ska grisen göra nu och tittar på Nova som svarar nu kan den springa lite och 
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ställer sig upp och börjar springa fram och tillbaka i rummet. Stella och jag ställer oss också 
upp och springer fram och tillbaka i rummet tillsammans med Nova. 

4.6.Kaninsångerna 

Vid ett tillfälle föreslår Nova att vi ska sjunga en i taget. Nova vill börja sjunga men ångrar 
sig och ber Stella att sjunga. Under tiden Stella sjunger bestämmer Nova att det är min tur 
efter Stella. Jag fortsätter på Stellas tema och Nova gör likadant. Leken mynnade ut i att vi 
sjöng fortsättningar på varandras sångimprovisationer. Samlingsnamnet på 
sångimprovisationerna kallar jag Kaninsångerna. Kaniner skuttar, Kaniner äter morötter, 
Kanin hoppar, och Och den hette Skutte också utgör fyra delar i Kaninsångerna (se bilaga 3, 4 
och 5). 

Eftersom vi känner oss varma och trötta sitter vi ner. Inför det här momentet i leken har vi 
bestämt att vi ska visa när vi är klara med att sjunga och att det är nästas tur. Stella börjar 
sjunga Kaniner skuttar och sångens form och längd är lik hennes andra sångimprovisationer. 
Melodin är noterad i Db-dur och tonomfånget är bess–bess1. Nova bestämmer att det är min 
tur efter Stella. Jag försöker fortsätta i samma tonart som Stellas sångimprovisation och 
sjunger Kaniner äter morötter. Melodin är noterad i D#-moll. Tonomfånget i min sång är 
aiss–aiss1. När det är Novas tur ställer hon sig upp och börjar småspringa runt i en cirkel som 
vi gjorde förut. Hon sjunger Kanin hoppar och synkroniserar sången med tre hopp när hon 
sjunger hopp, hopp, hopp. Melodin är noterad i Ab-dur och tonomfånget är c1–ass3. Nova 
sjunger starkt och det går att höra lite skratt integrerat i sången. Sången är längre än de 
tidigare och har flera upprepande inslag med variationer i melodi och rörelse.  

När Nova är klar fortsätter Stella sången. Melodin är noterad i B-dur och förhåller sig till en 
början till den tonarten men börjar variera i takt tolv. Vid harmonisering och analys av 
melodin går det att tolka sångimprovisationen som inspirerad av musik som är vanlig i 
Disneyfilmer och musikal med berättande melodi, text och karaktär. Tonomfånget är b–ciss2. 
Under sångimprovisationen utgår Stella mestadels från sin talröst till skillnad från i Jag flyger 
runt där hon varierar röstklangen när hon tar högre toner. 

4.7.Barnens reflektion 

Barnen får se ljud- och videoupptagningen på en mobiltelefon i anslutning till 
observationerna. Vi behöver sitta nära och vara tysta och koncentrerade för att höra vad vi 
sjunger. Innan vi kommit igång med sångimprovisationerna i ljud- och videoupptagningen 
säger Stella att hon älskar att vara en fågel. Vi pratar om vad vi sjunger om och Stella säger att 
vi sjunger om fjärilar och fåglar. Nova säger att hon ska ringa morfar. När vi tittat klart på 
ljud- och videoupptagningen frågar jag Nova vad fjärilen, fågeln och kaninen gjorde. Stella 
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och Nova svarar i mun på varandra. Stella svarar att de lekte tillsammans. Nova svarar att de 
är här och säger sedan att hon ska ringa till sin pappa. När jag ber henne vänta med att ringa 
säger hon att hon vill ”kolla” klockan. Jag fortsätter ställa frågor och Stella förklarar att 
fjärilen flyger, flaxar och kan hoppa i luften. Under tiden hämtar Nova ett Pippi Långstrump-
gosedjur som hon vill visa. 

När barnen ska rita går de och hämtar griffeltavlor på sina rum. Stella ritar först en vit fjäril 
(bilaga 6) och när hon ser att Nova ritar en gul sol och en regnbåge (bilaga 7) med alla 
färgkritor blir hon inspirerad och ritar också en gul sol och en regnbåge (bilaga 8). Nova 
berättar högt vilka färger hon använt när hon ritat sin regnbåge. Stella gör som Nova och 
berättar också vilka färger hon använt och det visar sig att de ritat regnbågens färger i samma 
ordning. Nova säger att hon vill göra något annat, plockar ihop kritorna och griffeltavlan och 
lägger dem på sitt rum. Stella frågar mig vad hon ska rita och jag svarar att hon får bestämma 
själv. När hon funderar på vad hon ska rita kommer Nova tillbaka med en skrivbok och 
trycker på en knapp som gör att det spelas upp musik från boken. Hon tittar på mig, skrattar 
till, bläddrar fram en sida med handskriven text och uppmanar mig att läsa högt.  

I boken finns en text med reflektioner om en vän från förskolan som gjorde sig illa och utifrån 
texten var Nova ledsen över det som hände. Barnens mamma har skrivit vad Nova sagt åt 
henne att skriva eftersom Nova inte kan göra det själv. Alla tre pratar om vännen och det som 
hände på förskolan en liten stund. Stella kommer på vad hon ska rita och beskriver sedan att 
det hon ritat föreställer en sak det finns sand i och som tider går i, ett timglas. Nova berättar 
att de har timglas på förskolan och att de används när de ska vara tysta i en minut. Nova vill 
leka något annat och hämtar en boll som jag och Nova rullar fram och tillbaka till varandra 
medan Stella fortsätter att rita två stjärnfall på griffeltavlan. När jag frågar vad stjärnfall är 
berättar hon att det är stjärnor som ramlar ner från himlen till jorden. 

Jag träffar barnen vid ett tredje tillfälle två veckor efter första observationen. Då får barnen 
höra inspelningar av sina improviserade sånger med musikbakgrund som består av 
pianoackord och bas. Det tillfället utgör den tredje observationen. När vi lyssnar gör Nova 
visselliknande ljud som hon också gör på inspelningen när Stella sjunger Fjäril flyger. Jag 
förklarar att jag har spelat in piano till deras sånger för att jag tycker att deras sångmelodier 
hörs bra med piano i bakgrunden. Stella kommenterar att det blev mycket bättre nu. Hon sätter 
sig vid ett piano i rummet och känner lite på tangenterna medan vi lyssnar klart på sångerna.  

!  27



När vi har lyssnat klart på inspelningarna av sångerna vill Nova leka och bygga tågbana 
tillsammans med mig. Under tiden utforskar Stella pianot. Stellas pianospel börjar med att 
utforska toner i trestrukna oktaven. Hon spelar med båda händerna, provar och lyssnar på 
klanger, intervaller, långa och korta toner och rör sig ner mot tvåstrukna oktaven. Det låter 
som att hon letar efter något. Kanske något hon spelat förut. En melodi hon har spelat förut 
eller som hon har lärt sig av någon annan. Hon avbryter sökandet och börjar spela i trestrukna 
oktaven igen där hon hittar på en kort melodislinga hon spelar om och om igen. Hon tar en 
liten paus och tittar på när jag och Nova leker med tågbanan.  

Nova tar sitt tåg och hoppar framför mitt tåg. Jag frågar henne om tåg kan hoppa och sjunger 
en melodi inspirerad av Stellas sång Fjäril flyger men sjunger istället att tåget hoppar. Stella 
kommenterar att det inte finns några tåg som hoppar och fortsätter sedan spela samma 
improvisationsslinga på pianot. Jag svarar att jag skojar lite och säger att det finns ju tåg som 
flyger och de heter flygplan. Nova tittar på mig och skrattar till. Stella pausar sitt spelande och 
säger att det är inga tåg, det är flygplan och börjar sedan spela igen. Hon utgår från den 
improviserade slinga hon hittat på och varierar den lägsta tonen genom att gå ner ett tonsteg 
varannan gång. Sedan kommenterar hon det hon spelar och säger att det ser ut svårt ut och det 
är ganska svårt för de som inte vet. 

4.8.Sammanfattning och analys 

Sång och rörelse har ett starkt samband i hur Stella och Nova utforskar musikalitet. Barnen 
skapar sånger under lekprocessen och visar kunskaper och lärande om strukturer, intervaller 
och rytmer genom sjungandet. De imiterar och inspireras av sin omgivning genom att vi 
interagerar med varandra vilket möjliggör utveckling. Barnen utforskar sin röst, kropp och 
kreativitet i sammanhanget. Stella och Nova utgår från tidigare erfarenheter om sångers 
struktur vilket visar sig i hur sångerna går att dela upp i antalet fraser som oftast förhöll sig till 
ett jämnt antal takter. En sångfras sträcker sig oftast över två eller fyra takter. Därefter 
återkommer melodin med någon form av variation. Tredje frasen i Jag flyger och jag flyger, 
figur 2, är ett exempel på en sådan variation. Frasen påminner om de två första fraserna men 
upplevs som ett tonartsbyte tills melodin landar på c2, sista tonen i det inringade området.  

Flygandet införlivas genom att Stella sjunger att hon flyger och rör armarna som om hon hade 
vingar varpå Nova och jag imiterar och följer hennes rörelser. Stella använder kulturella 
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redskap som språk, sång och armrörelser när hon kommunicerar att vi är högt uppe bland 
molnen vilket hon nämner språkligt i sången med orden molnens väg. Genom Stellas sång och 
gester påverkas Nova och jag i hur vi tänker och agerar. Tecken och kommunikation påverkar 
handlingar och tänkande (Vygotsky, 1978, s. 24–25). Alla tre interagerar med varandra och 
Stella påverkar och inspirerar Nova och mig vilket leder till att vi bekräftar och följer Stellas 
handlingar i leken eftersom hon för tillfället leder sången. 

Under Stellas sångimprovisation Jag flyger runt, figur 3, varierar Stella sin röstklang 
beroende på hur högt eller lågt tonläget är. Speldosan i gosedjuret bidrar med en melodi som 
Stella inspireras av. För att följa melodin i det högre registret varierar Stella hur hon använder 
sin röst från bröstklang till huvudklang. En variation jag upplever att hon inte gör i de andra 
sångerna. Det inringade området visar var i melodin Stella använder sin huvudklang. Stella 
upprepar tonen d2 och stannar lite längre tredje gången hon sjunger tonen vilket har markerats 
med hjälp av ett fermattecken över näst sista noten i notbilen nedan. 

Novas sångimprovisation Jag är en gris, figur 5, har en puls som upplevs som tretakt. Det 
finns en möjlighet att hon har påverkats och inspirerats av tretakten i andra halvan av Stellas 
sångimprovisation Fjäril flyger, figur 4. Utifrån fraserna liknar melodiernas strukturer 
varandra. Det går att se uppåtgående rörelser i melodierna med liknande förhållanden mellan 
tonerna vid jämförelse av notbilderna nedan.  

När barnen inspirerar varandra på det här sättet skapar de kulturella redskap som till exempel 
rörelser, rytmiseringar och tonspråk i sångerna som medieras genom deras melodier. Det går 
att se i kaninsångerna att alla tre använder liknande rytmiseringar i melodifraserna. Noterna 
nedan visar första takten från Kaninsångerna del 1–3. Stella börjar sjunga och när det är min 
tur inspireras jag av hennes rytmisering men sjunger i en annan tonart. Jag gör en variation på 
hennes melodi där jag upprepar en ton och varierar den sista. Nova inspireras också av 
rytmiseringen då hon använder samma rytm men varierar inte tonen i första takten utan 
sjunger tonen ass1 takten ut.  
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I jämförelsen mellan kaninsångerna finns tecken på att lärande skedde genom vår sociala 
interaktion där vi införlivar varandras musikaliska handlingar, sätt att skapa och använda 
sångmelodier som kulturella redskap vilket också går att benämna som internalisering 
(Vygotsky, 1978, s. 57).  
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5. Diskussion 
Resultaten i den här studien har tagits fram för att undersöka och skapa förståelse för hur barn 
kan utforska sin musikalitet. Sång och rörelse har ett starkt samband i hur Stella och Nova 
utforskade musikalitet. Barnen skapade sånger under lekprocessen och visade kunskaper och 
lärande om strukturer, intervaller och rytmer genom sjungandet. De inspirerades av varandra 
och sin omgivning genom interaktion och lärde genom att utforska röst och kreativitet. I leken 
turades barnen och jag om att ge och ta plats genom att följa och leda sång och rörelse. På 
grund av maktobalansen mellan vuxen och barn behövdes ett öppet förhållningssätt som 
bejakade barnens sång och rörelse. Barnens process, handlingar och idéer var intressanta för 
att förstå hur de utforskade sin musikalitet. 

5.1.Frihet att skapa 

Utifrån lekprocessen och sångimprovisationerna tolkade jag det som att Stella, storasyster, 
ofta inspirerades av Novas, lillasyster, och mina sångimprovisationer och musikaliska 
handlingar. Stella integrerade sina intressen och musikpreferenser med hennes inspiration i 
interaktion med Nova och mig. Till en början sjöng Stella om att flyga och om en fjäril som 
flyger medan Nova införde rolltagande genom att föreslå att vi skulle leka groda och sen gris. 
Nova var följsam i lekprocessen och inspirerades också av Stella och mig men tog ofta 
initiativ att byta lek och riktning. Hon hittade andra sätt och vägar att gå i sitt skapande än vad 
jag förväntade mig. Jag tolkade hennes förmåga att associera och hitta avvikelser som 
musikaliska handlingar även om hon inte använde sin sångröst. På så vis kunde hon delta och 
skapa utifrån hennes förutsättningar och intressen. Stellas och Novas kunskaper, förmågor och 
lärande visade sig på olika sätt och behöver förstås utifrån deras förutsättningar. Deras 
improvisation gick att uttrycka som medvetandets fria lek (Nachmanovitch, 1990, s. 17). Det 
Stella och Nova uttryckte genom sångimprovisation gav en bild av deras inre tankar och 
uppfattningar om världen.  

Barn fantiserar och berättar genom sång i form av fria improvisationer och är ofta 
reflekterande (Sundin, 1995, s. 87). Då behövs utrymme och trygghet för att tillåta sig själva 
att skapa utifrån vad de känner snarare än utifrån omgivningens påtryckningar. När vi 
benämner kunskaper och förmågor som talang eller begåvning bortser vi från att en 
utveckling har skett. Det är aktiviteter, handlingar och psykologiska processer som möjliggör 
lärande och utveckling. 

Utifrån Kaninsångerna (bilaga 3, 4 och 5) kunde Stella och Novas skapande ses som 
begåvning i en första anblick. I sång och rörelse fanns det mönster och spår i hur vi 
inspirerades av varandra som gav en mer logisk tolkning av vad som sker. Lärande som 
visade sig genom Stella och Novas lek med sång hade att göra med hur vi uppmärksammade, 
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imiterade och interagerade med varandra. Det som brukar kallas begåvning handlar egentligen 
om att ha utvecklat erfarenhet, intresse och samlat kunskap inom ett visst område (Dewey, 
2004, s. 128–132). Barns skapande utgår från den kunskap de redan har (Vygotsky, 1978, s. 
83). I den här studien försökte jag som vuxen ta ansvar i att inspirera, skapa möjligheter och 
utmana barnen för att hjälpa dem utveckla sin musikaliska kreativitet utifrån det de redan kan. 
För att skapa möjligheter för barn att utforska sin musikalitet behövs ett tillåtande bemötande 
utan fokus på rätt och fel. Att få syn på hur barn utforskar sin musikalitet genom lek är att få 
syn på deras erfarenheter och kognitiva förmågor. Det kan vara svårt i större barngrupper där 
den vuxne vill att barnen ska göra samma sak i gemensam sång eller spel och inte frångå 
bestämda ramar vilket kan hindra barns improvisation och kreativitet. 

5.2.Barnens egna sånger 

Genom att följa och imitera varandras ljud och rörelser kunde barnen och jag spegla och 
bekräfta varandras musikaliska handlingar med hjälp av kulturella redskap. Barnens skapande 
genom sångimprovisation gick att betrakta genom att de integrera med varandra. På så sätt 
kunde de forma egna musikaliska uttryck när de fick skapa musik tillsammans. Nova och 
Stella fick utforska sina sångröster i leken utifrån egna förutsättningar och intressen. Vid en 
tidigare undersökning som gjorts kring barns sång har deras röstläge varit lägre vid 
reproducerad sång när barn uppmanats att sjunga än när de improviserar och hittar på sång 
(Sundin, 1995, s 104). I den här undersökningen har barnen uppmanats att sjunga men i ett 
lekfullt sammanhang utan större fokus på hur det låter eller yttre värderingar. 

Gemensamt för Stellas och Novas sångimprovisationer är att de gick att tolka som 
kombinationer av improvisation och reproduktion. Det fanns tonspråk och strukturer i melodi 
och fraser som gick att liknas vid sånger inom genren barnsång. Nova och Stella använde sina 
uppfattningar om sångers former, strukturer och intervaller men även dynamik och 
melodivariationer. Upprepningar i sånger skedde med variationer som visade barnens kunskap 
om en sångs struktur och hur de utforskade toners funktioner. Barnen utgick från tidigare 
erfarenhet när de skapade och kombinerade element inspirerade av sin upplevda verklighet. 
Det överrensstämmer med Vygotskijs idéer om fantasi och skapande (Vygotskij, 1995, s. 19). 
Stella och Nova har bildat uppfattningar om vad en sång är och den kunskapen visade sig i 
deras melodier och hur de varierade melodin från fras till fras sig när de hittade på sång. 

Att använda kropp och rörelser vid sång kan vara till hjälp både för improvisationen och 
röstens skull. Improviserade rörelser samspelar med sångrösten och fokus hamnar på vad som 
görs med röst och rörelse istället för sång som produkt och hur det låter. Stella och Nova 
integrerade olika sätt att använda sångröstens musikaliska och fysiologiska röstomfång. Sång 
vid rop och skrik kunde nå både låga, starka, svaga och höga toner. Då använde barnen ofta 
rörelser som till exempel att sträcka upp armar eller hoppa. På så sätt utforskades också olika 
sätt att använda röstklang.  
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Leken bidrog till att Stella och Nova kunde experimentera och utforska sina röster. På så sätt 
skapades möjligheter för barnen att utmana sina sångröster. Det kan ha bidragit till att de 
utvecklade medvetenhet om kropp och röst som instrument och hur de kunde användas som 
uttryck i musikaliska sammanhang. Samtidigt behövdes tydliga ramar för att barnen skulle 
hitta utrymme att fantisera och improvisera (Fagius, 2007, s. 96). Nova och Stella använde 
oftast sin talröst när de sjöng men i sången Jag flyger och jag flyger provade Stella en annan 
röstklang. När hon följde gosedjurets melodi lät det som att hon sjöng i ett högre register 
eftersom röstklangen lät liksom lättare och ljusare. Båda barnens tonomfång varierade i 
sångerna och sträckte sig ofta utanför tonomfånget c1–c2 som anses vara bekvämast sångläge 
för barn (Fryklund &Wennberg, 2015, s. 55). Det fysiologiska omfånget är i regel större än 
det musikaliska omfånget (Fagius, 2007, s. 46–47) men jag upplevde dem svåra att dela upp i 
leken där rösten ofta användes mer lekfullt och eventuellt utan yttre värderingar om hur 
sången låter. 

Stella och Nova hade deltagit i improvisationsmoment i förskolan sedan tidigare. 
Improvisationsmomentet gick till så att ett barn började hitta på en berättelse och sedan 
fortsatte nästa barn på den berättelsen och sedan nästa. Det momentet hade barnen visat och 
bjudit in till lek med mig vid tidigare tillfällen. Genom att Nova föreslog att vi skulle sjunga 
en i taget skapade hon utrymme för att bli hörd. Jag tolkade det som att hon eftersökte ramar, 
regler eller förhållningssätt som kunde hjälpa henne i sitt skapande. Vi uttalade inte några 
specifika regler förutom Novas förslag om att vi skulle sjunga en i taget. På något sätt 
skapades ändå en underförståelse för att leken skulle gå till likt improvisationsmomentet med 
berättande i förskolan. Det gav Nova inspiration och utrymme att hitta på en längre sång. Hon 
behövde något att förhålla sig till som var tydligt för henne. Vi inspirerade och inspirerades av 
varandra när vi sjöng fortsättningar på varandras sånger. I den interaktionen skapades 
möjligheter för barnen att medvetet följa ett tema och hitta på fortsättningar på varandras 
sånger där andras och egna idéer sammanfogas. 

Ramar som skapades utifrån de underförstådda reglerna gav Stella och Nova utrymme att 
hitta på sånger utifrån ett gemensamt tema. Genom att fortsätta på föregående sång utmanades 
både berättandets innehåll och rytmiseringar som skulle inrymmas i tänkta fraseringar. 
Barnens text och berättande i Kaninsångerna (bilaga 3, 4 och 5) sammanflätades med rytm 
och melodi på ett sätt som behöver förstås utifrån barns perspektiv. Jag upplevde att rörelser 
och handlingar i leken ibland ersatte berättandet genom text. Det verkade som att fraser och 
meningar inte blev språkligt avslutade men i själva verket visade sig berättandet genom till 
exempel rörelse som kulturella redskap. Utifrån ljud- och videoupptagningen gick det att 
synliggöra barnens tonspråk och det som berättades genom rörelser.  

I Stellas sångimprovisation Och den hette Skutte också (bilaga 5) fanns det musikalliknande 
tendenser som gick att likas vid musiken från Disneys film Frost (2013). Tonspråk och 
rörelser var svåra att förstå i stunden men gick att tydliggöra genom att utgå från 
observationsfilmen och vid harmonisering sångmelodin. På så sätt gick det att höra hur Stella 
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använde ett avancerat tonspråk. Även de med utvecklat gehör kan ha svårt att höra vad barn 
sjunger. Det tonspråk Stella använde i Och den hette Skutte också tyckte jag först lät underligt 
och trodde att hon hade svårt att hålla sig till tonarten. När jag harmoniserade melodin med 
pianoackord förstod jag hennes intention med den varierade melodin. Jag tolkade hennes 
skapande utifrån hennes tidigare erfarenheter, vad hon hade sjungit och lyssnat på för musik 
förut och hur hon använde det i sitt eget skapande. 

5.3.Reflektion och bildskapande 

Reflektion genom bildskapande tillförde information om hur barnen tänkte och associerade 
efter att vi lekt med sångimprovisation. Det fanns motivation och lust hos Stella och Nova 
som drev leken till att gå utanför verklighetens ramar. Det barnen visste att de kunde användes 
och prövades i ett lekfullt sammanhang. Barnens reflektioner visade sig i leken när de låtsades 
vara eller göra något som inte existerar i rummet. Till exempel när Stella sjöng om att flyga 
och visade men hjälp av armarna hur hon flyger. Nova och jag förstår att Stellas armar 
symboliserar vingar och imiterar hennes rörelse. Det händer något i leken när fantasin tar oss 
bortom verklighetens ramar. Förmågan att föreställa sig själv och rummet bortom fysikens 
lagar är tecken på abstrakt tänkande (Smidt, 2010, s. 147–148). Detta sätt att reflektera och 
experimentera med sång i leken går att ta vara på i undervisning (Uddén, 2001, s. 250). 
Eftersom vi turades som att leda och följa kunde Stella och Nova uttrycka sina tankar, idéer 
och reflektioner genom sång och rörelse i interaktion med gruppen. 

Nova utförde en musikalisk handling genom att sätta igång speldosan i gosedjurets och 
musiken som spelades upp i hennes skrivbok. På så sätt tillförde hon något till den 
musikaliska upplevelsen utan att använda sångrösten. Det var en musikalisk handling som 
avvek från det fokus jag valt inför observationerna. Handlingarna diskuteras ändå i 
diskussionsdelen eftersom de kunde ha att göra med Novas uppfattning av begreppet musik 
och var en del i Novas utforskande av sin musikalitet. Eget skapande med sång handlar inte 
om att träffa rätt toner, det handlar om att få träffa livet (Bjørkvold, 2005, s. 83). I lek går det 
att tonsätta sina tankar med sång, prova sina idéer och bli hörd. Mitt fokus för observationerna 
uteslöt vissa kreativa sätt att utforska musikalitet. 

Genom bildskapande kunde jag få ännu en dimension av Stellas och Novas tankar och 
reflektioner. Nova ritade en gul sol och en regnbåge (se bilaga 7) och valde sedan att göra 
något annat. Hon kände sig ofta fri att avsluta aktiviteter när hon kände för det. Novas sol och 
regnbågen tolkade jag som reflektioner med positiva känslor och färgstarka upplevelser. Stella 
ville rita flertalet bilder med olika motiv vilket gick att tolka som att hon hade många olika 
tankar hon ville förmedla genom ritandet. Det kan också vara så att hon till viss del uppfattade 
aktiviteten att rita som en uppgift där hon skulle producera bilder. Stella ritade först en fjäril 
(se bilaga 6) vilket kan vara relaterat till när vi lekte med sångimprovisation och hon hittade 
på sången Fjäril flyger. Sedan blev hon inspirerad av Nova och ritade också en gul sol och en 
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regnbåge (se bilaga 8). Det gick att tolka som att Stella kände empati med Nova. Det kan vara 
så att Stella bekräftade och imiterade Novas bild och reflektion för att försöka förstå, lyfta 
eller synkronisera med Novas känslospråk.  

Stella fortsatte rita medan Nova hämtade en skrivbok med en text om en händelse på 
förskolan där en vän gjort sig illa. Texten i skrivboken gav uttryck för något hon tyckte 
kändes jobbigt och bilden med solen och regnbågen gav uttryck för positiva känslor. Det kan 
vara så att Nova associerade aktiviteterna bildskapande, lek och sång med olika känslouttryck. 
På så sätt kunde Nova associera och prova olika sätt att visa sina känslor genom att använda 
både bildskapande och text. Barnens bearbetning av sina upplevelser och erfarenheter visade 
sig genom bildskapandet, vad de ritade, gjorde och sade vid aktiviteten. Barn ritar ur minnet 
och utgår från sina erfarenheter (Vygotsky, 1978, s. 112). Vidare beskriver Vygotskij att när 
barn blir ombedda att rita av exempelvis ett föremål eller en person de har framför sig ritar de 
utan att titta på föremålet eller personen. De ritar inte det de ser utan det de redan vet.  

Utifrån Timglaset (se bilaga 9) Stella ritade fick jag ett intryck av att hon väntade på något. 
Nova berättade att timglas används på förskolan när de ska vara tysta i en minut. En tolkning 
av bilden var att Stella väntade på att vi skulle bli klara med att rita. Det kan också vara så att 
hon uppfattade lek med sång som en uppgift eller en kombination av tolkningarna. Stella 
ritade timglaset precis efter att Nova tog fram skrivboken med texten om den jobbiga 
händelsen på förskolan. Stellas bildskapande kan ha varit en reflektion på Novas handling där 
hon associerade till andra situationer. Det var som att hon kände empati med Nova igen. Det 
kan alltså vara så att Stellas reflektioner handlade om något på förskolan och inte om när vi 
lekte med sång. 

Bilaga 10 visar två stjärnfall som Stella förklarade var stjärnor som faller ner från himlen till 
jorden. Det var den sista bilden hon ritade efter första observationen. Det var som att hon 
gjorde ett medvetet val av motiv som skulle avsluta aktiviteten. En tolkning av bilden var att 
Nova och Stella var de två stjärnfallen som har flugit över himlen, kommit ner på jorden och 
tillbaka till verkligheten efter att vi lekt. En gemensam tolkning av Stellas bildskapande var 
att hon kände empati med Nova. De två stjärnfallen kan ha varit ett sätt att illustrera hennes 
känslor för interaktionen med sin syster Nova. 

5.4.Om att förstå barns musikalitet 

Under processen när jag transkriberade barnens sånger till noter behövde jag spela piano för 
att förstå sångerna. Jag upplevde alltså att jag behövde föra in mina tidigare erfarenheter 
utifrån de traditionella mönster och musikteoretiska regler jag har lärt mig för att analysera 
sångernas strukturer och tonspråk. Jag som vuxen är på tillfälligt besök i barnens kultur och 
har ibland svårt att förstå och ta till mig hur de använder sin sång. Genom att notera barnens 
sång och tillföra ackord tolkade jag deras melodier i ett sammanhang där jag kunde utforska 
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barnens tonspråk utifrån mina egna erfarenheter. Utan ackorden upplevde jag melodierna 
svåra att förstå. Ackorden blev en musikalisk inramning som synliggjorde barnens sång.  

Barnens lek med sångimprovisation resulterade i ett antal sånger som barnen fick höra två 
veckor efter första observationen. Barnen hade reflektioner om sångerna men jag upplevde att 
de visade mer intresse och motivation under lekprocessen än vid lyssning av inspelningarna 
med musikbakgrund. När Stella och Nova hörde sina sånger med musikbakgrund reagerade 
de olika. Nova lyssnade intensivt och imiterade sina visselliknande ljud som hon gjorde på 
inspelningen. Stella sade att hon tyckte att det lät bättre och började utforska pianot som stod i 
samma rum. Jag tolkade den handlingen som att hon förstod pianots funktion i musiken. 
Stellas reflektion genom pianospel kan ha ökat hennes förståelse för instrumentets möjligheter 
och roller i musikaliska sammanhang. 

Lärande som sker när barn experimenterar med ljud kan inte värderas utifrån begrepp som rätt 
eller fel. Vid transkribering av barnens sångimprovisationer letade jag efter ackord som 
passade till deras melodier. Den metoden kan ha påverkat min ursprungliga idé om att inte 
värdera barnens sångimprovisation. Det var tänkt att de skulle leka och skapa utifrån sig 
själva. Genom att spela upp sångerna med ackord för barnen betraktades sångerna som 
produkter. I leken triggades andra tankar och associationer som var en del i utforskandet av 
musikalitet som behövde tolkas utifrån skapandeprocessen. 

Eftersom det var leken och aktiviteten som var intressant och rolig för Stella och Nova visade 
de inte lika mycket känslor och intresse av inspelningarna som var produkter av 
sångimprovisationerna. De inspelade sångerna med musikbakgrund var mitt eget kulturella 
redskap för att reflektera över deras musikaliska handlingar. Innebörden i begreppet 
musicking handlar om processer och den totala musikupplevelsen (Small, 1998, s. 13). Sånger 
som produkt eller resultat ingår inte i begreppet eftersom det är fokus på musikaliska 
handlingar. Det öppnar upp för att förstå barns musikalitet utifrån det de gör, var de befinner 
sig i sin musikaliska utveckling, vad de vill uttrycka och vilka sammanhang de kan komma 
till uttryck. Hur vi förhåller oss till musik kan lära oss om hur barn kan förstå, skapa och ha 
glädje av musik (Sundin, 1995, s. 26). Det var processen som var viktig för barnen men jag 
kände behov att visa hur jag tolkade och förstod deras skapande utifrån mina tidigare 
erfarenheter. 

5.5. Interaktion, initiativ och inspiration 

Stella och Novas reflektioner genom sång och rörelse gav information om hur de tänkte och 
utforskade musikalitet i leken. I leken kunde jag uppmärksamma barnens tonspråk, rytmer, 
vad de sjöng om och hur de använde rörelser. Samtidigt som jag lärde mig om hur Stella och 
Nova utforskade musikalitet agerade barnen sina egna lärare när de provade sig fram på ett 
utforskande sätt. De parametrarna möjliggör den största effekten av lärande (Hattie, 2009, s. 
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45) Ur ett lärarperspektiv gick det att tolka som att lärare lär sig om och använder barns 
förståelse för att sedan använda de kunskaperna i undervisningen. Som vuxen och lärare 
kunde jag ta vara på barnens förståelse för att sedan använda de kunskaperna i stunden eller i 
senare moment.  

Jag upplevde att barnen inspirerades av och tog tillvara på varandras skapande i 
Kaninsångerna. Vi sjöng om vad kaninen gjorde och skildrade det genom text, tonspråk, 
gester och rörelser. Genom att vi utgick från förslag på tema, riktning, tonspråk och rytmer 
inspirerat av det barnen sjöng gick det att tillföra variationer som utmanade deras skapande 
och kreativitet. Kaninsångerna del 3, Kanin hoppar, och del 4, Och den hette Skutte också 
(bilaga 4 och 5) visade att barnen höll ihop längre musikaliska förlopp. Temat kanin föreslogs 
av Stella varpå vi imiterade varandras rytmiseringar med melodivariationer. På så sätt 
skapades ramar som utmanade barnens berättande och sångernas händelseförlopp utifrån 
improvisationer i melodi, rörelse och berättande. Genom interaktion och inspiration i leken 
tog barnen hjälp av varandras tema och idéer. Det gjorde att de troligen kunde närma sig sin 
respektive proximala utvecklingszon vilket möjliggjorde att deras skapande förmågor 
utvecklades (Vygotsky, 1978, s. 86). 

I lekprocessen inspirerade barnen och jag varandra. Det gick att uttyda i hur vi imiterade 
varandras rörelser, tonspråk och berättande. Stella, som är sex år, tog ofta initiativ och hittade 
på flera sånger vilket kan vara tecken på att hon kommit längre i att utforska sin musikalitet 
än Nova som är fem år. Genom leken fanns frihet att uttrycka sig utifrån sina känslor, 
situation och miljö. Barnens förståelse för eget skapande genom rörelse, text och tonspråk 
synliggjordes och blev möjlig att utveckla i lek (Wallerstedt, 2015, s. 8–9). Det jag såg, hörde 
och upplevde utgjorde en tolkad bild och beskrivning av barnens och min interaktion, 
kommunikation och uttryck. Nova och Stella interagerade med omgivningen, provade olika 
roller och sätt att kommunicera och uttrycka sig genom sång och lek. På så sätt kunde deras 
utforskande i aktiviteten möjliggöra lärande och utveckling i deras förståelse och relation till 
sång och musik. Det belyser idén om att lärande och utveckling sker genom det barn gör i 
aktiviteter och i samspelet med sin omgivning (Dewey, 2004, s. 142). 

Mitt förhållningssätt påverkade situationen och skapade maktobalans när jag styrde leken för 
mycket. När Nova använde gosedjurets melodi och skrivbokens musik blev de handlingarna 
svåra för mig att förstå eftersom jag redan hade en strukturerad idé om vad vi skulle göra. Det 
kan ha varit en anledning till varför Stella blev besvärad av gosedjurets melodi. Om hon 
förstod aktiviteten utifrån min idé uppfattade hon eventuellt Novas handlingar som ett 
motstånd. Jag hade kunnat bejaka Novas initiativ och aktivt integrerat dem i leken med 
sångimprovisation. Något som Stella faktiskt gjorde under första observationen när hon sjöng 
Jag flyger runt då hon följde gosedjurets melodi och rytm. 
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Barnen och jag inspirerade och påverkade varandra genom social interaktion. Då behövdes 
lyhördhet för deras initiativ, intressen och behov. Det fanns lyhördhet i och med att vi 
bejakade varandras initiativ och riktning i leken. Samtidigt behövdes också lyhördhet när lek 
och sångimprovisation triggade andra tankar. Associationer och aktiviteter som upplevdes 
avvikande kunde vara svåra att förstå. Utrymme för både barn och vuxna att reflektera och 
diskutera kan bidra till att få förståelse för varandras kreativitet. Då kan den vuxne utmana sin 
egen kreativa förmåga och få möjlighet att förstå barns meningsskapande. På så sätt kan barn 
och vuxna bilda gemensamma begrepp utifrån person, grupp och situation. Genom att följa 
och bejaka barns initiativ i leken kan vuxna bidra till att utmana barns utforskande av sin egen 
kreativa förmåga (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s. 90). 

5.6.Resultatens tillförlitlighet 

När barnen, deras mamma och jag åkte bil tillsammans fick Nova och Stella välja vilken 
musik de ville lyssna på och fick på så sätt utrymme att få komma till uttryck utifrån egna 
musikpreferenser. Eftersom musiken barnen valde i bilen inte är vald av någon vuxen räknas 
den inte inom kategorin barnkultur. Frågan är om det är barns kultur eller marknadens kultur? 
(Wallerstedt, 2015, s. 87). När barnen får komma till tals och välja vilken musik som ska 
spelas har de blivit inspirerade av musik från tidigare sammanhang. De behöver inte ha 
inspirerats av själva musiken, hur det låter eller vad som sjungs. Det kan vara deras känslor 
förknippade med upplevelser i tidigare sammanhang som bidrog till val av musik i bilen. 
Situationen och vad som hände när de hörde musiken kan ha inspirerat till att barnen börjat 
tycka om vissa låtar och artister. Även om det skulle kunna vara marknadens kultur har deras 
val av musik en roll i barnens utforskande av musikalitet. 

Förberedelser och planering för sångimprovisation genom lek gjordes utifrån Konstens 
metoder (Saar, 2005, s. 71). Syftet med förberedelserna var att hitta ett arbetssätt som skapade 
meningsfulla möte för barnen. Ramarna som tillfördes i leken med Nova och Stella gav 
utrymme för sångimprovisation i viss mån. Jag upplevde att vi hade en tillåtande atmosfär 
men med viss brist på lyhördhet. Det var svårt att lämna plats för reflektion och diskussion i 
leken eftersom jag var mån om att det hela tiden skulle hända något. Mobilkameran kan ha 
påverkat situationen på ett sätt som gjorde att barnen och jag uppfattade leken som ett slags 
framförande. Vi var medvetna om att vi skulle titta på filmen efteråt vilket kan ha bidragit till 
att det fanns en känsla av prestation i luften. Samtidigt gick barnen ur bild vid flera tillfällen 
vilket gav mig intrycket att de glömde bort mobilkameran emellanåt. 

När vi tittade på ljud- och videoupptagningen ställde jag frågor om lekprocessen som kan ha 
uppfattats som besvärliga. Det kändes som att jag fick kämpa för att få igång ett samtal med 
barnen. Syftet med frågorna var att barnen skulle reflektera och sätta ord på vad vi gjorde i 
leken och ha ett metasamtal om lekprocessen. Jag upplevde att jag inte lyckades förmedla det 
syftet. En anledning till det kan ha varit att jag trädde ur min roll som deltagare i leken. 
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Istället tog jag en roll lik en lärare som iakttog och ställde frågor om barnen och lekprocessen. 
Min intention blev otydlig. Stella och Nova visste att jag kunde svara på frågorna själv 
eftersom jag var med och lekte. Nova pratade om att ringa både morfar och pappa och såg 
kanske samtalsmomentet som en uppgift hon ville komma bort från. Jag upplevde att jag inte 
fick så mycket av barnens reflektioner om leken när vi tittade på ljud- och videoupptagningen. 

Vid andra observationen hade Stella inte återhämtat sig helt från en förkylning vilket kan ha 
påverkat gruppdynamiken vid aktiviteten. Stella agerade förebild för Nova vid första 
observationen. Eftersom Stella inte var lika motiverad vid andra observationen kan det ha 
påverkat Novas motivation. Båda barnen uttryckte att de inte hade lust att sjunga. När Nova 
satte igång gosedjurets melodi vid andra observationen började Stella gråta. När jag frågade 
vad som hände menar Stella att hon inte vill att Nova ska röra hennes saker utan hennes 
tillåtelse. Nova vill inte förklara varför hon sätter på melodin. En anledning kan vara att hon 
inte fick utrymme att berätta. En annan anledning kan vara att hon sökte bekräftelse eller ett 
sätt att få uppmärksamhet och utrymme eftersom Stella ofta tog initiativ och plats när vi lekte. 

5.7.Slutdiskussion 
Musikundervisning som inspireras av barns lek kan utformas på ett sätt som hjälper dem att 
utveckla sin musikalitet. Att få skapa och improvisera bidrar till lustfyllt lärande. Ofta handlar 
det om att våga ta plats samtidigt som ingen ska behöva bli tvingad till det. Nova väntade och 
iakttog hur Stella och jag gick till väga i aktiviteten innan hon kände sig bekväm eller kände 
att det fanns utrymme för henne att ta initiativ till sång. Gruppdynamiken kan ha påverkat hur 
barnen och jag interagerade med varandra eftersom det fanns viss utmaning i att hitta 
utrymme att ta plats och känna sig trygg med att skapa. Stella tog ofta initiativ och väntade 
sällan in Nova även när jag sjöng eller ställde frågor specifikt till Nova. Utifrån filmen gick 
det också att se att mitt eget agerande vid flera tillfällen påverkade eller avbröt Nova när hon 
försökte säga eller sjunga något. Det var något jag inte var uppmärksam på under tiden vi 
lekte. 

Genom samspelet lärde vi känna varandra bättre. Jag fick bättre förståelse för hur barnen 
tänkte när vi kommunicerade och skapade tillsammans. Då kunde jag aktivt använda det jag 
lärde mig om barnen för att utmana deras kreativa förmåga. På så sätt kunde barnen troligen 
närma sig sina proximala utvecklingszoner. Barnen skapade egna ramar och frågeställningar i 
leken och ritandet som gjorde att jag fick mer information om deras tankar och reflektioner än 
i samtal med barnen. Min roll skiftade mellan att vara deltagare i leken och lärare med 
frågeställningar om leken vilket kan ha påverkat hur barnen förstod syftet med samtalet. I lek 
kan barn tänka på saker som inte är närvarande eller uppenbara (Smidt, 2010, s. 145). Stella 
och Novas kognitiva förmåga synliggjordes i leken. 
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För att förstå barnens lek och sångimprovisation behövde jag ha ett öppet förhållningssätt till 
deras relation till musik. Genom att vara lyhörd kunde jag ta tillvara på barnens idéer men var 
ibland inte lika lyhörd när det gällde att ta ett steg tillbaka och att skapa utrymme för 
reflektion. Det kan ha behövts både för barnens och min egen skull. Eventuellt påverkades 
hela situationen eftersom det redan fanns en idé om vad vi skulle göra, förberedelser och en 
mobilkamera som filmade observationerna. Situationen upplevdes växla mellan faktisk lek 
och improviserat framförande. Eftersom vi inspirerades av varandra och lekte utifrån 
varandras idéer var det viktigt att barnen fick byta lek och riktning. Då kunde de prova sina 
kunskaper och idéer ur olika roller och perspektiv. 

Genom att ta tillvara på barns improvisation, skapande och berättande, genom bland annat 
sång, kan jag i min framtida undervisning underlätta barns lärande och utveckling inom ämnet 
musik. Musiklektioner i grundskolan kan ha moment med musikskapande där läraren i 
samråd med barnen skapar eller föreslår ramar som barnen kan imitera och utgå ifrån i sitt 
skapande. Tydliga ramar som till exempel antal toner, givna rytmiseringar och tema kan vara 
förslag att utgå från som bidrar till fantasi och skapande.  

Lektioner och moment kring musikskapande täcker många av de kunskapskrav som står 
skrivna i skolans styrdokument. Istället för att utforma musiklektioner utifrån de centrala 
innehåll och kunskapskrav som står skrivna i kursplanen för musik i läroplanen för 
grundskola, förskoleklass och fritidshem (Lgr11, 2019) kan lektioner utformas utifrån ett inre 
behov och intresse att skapa och ändå nå de angivna kursmålen i ämnet musik. Det handlar 
om att barn ska få möjlighet att lära, utvecklas och utforska musikalitet utifrån sig själva. Till 
exempel genom att skapa musik och sånger, vilket Nova och Stella gjorde och visade att de 
hade kunskap om i den här undersökningen. Barn börjar sjunga och göra musik redan när de 
är mycket små. Det vill jag aktivt arbeta med och ta vara på i min musikundervisning för att 
integrera barns egna erfarenheter och intressen med ämnet musik i skolan. 

5.8.Vidare forskning 

För att utforma och prova teorier om hur lärande sker när barn utforskar musikalitet behövs 
flera längre studier göras. Då finns tid och resurser att analysera utifrån olika faktorer som kan 
spela roll i barns musikaliska utveckling. Vuxna och barn behöver en öppen och bred syn på 
vad musikalitet är utan värderingar som hämmar spontanitet och mod att skapa. Det kan vara 
olika beroende på individ, roll, situation och sammanhang. När barn och vuxna utforskar 
musikalitet utvecklas och förändras vår uppfattning om vad musikalitet är. Det behövs 
kontinuerliga diskussioner för att synliggöra bredden och komplexiteten i vad musik innebär. 
Barns skapande bidrar till att få syn på deras process och inre känslospråk. Det kan tas tillvara 
på i undervisning genom att låta barn vara med och bestämma innehåll och tillvägagångssätt. 
Den vuxne kan lära sig om barns intressen och förutsättningar genom att låta barn få mer 
utrymme att bestämma i musikaktiviteter och lägga större betoning på rörelse. Det kan 
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underlätta lärandet om barn får röra sig samtidigt som de sjunger eller spelar eftersom kropp 
och sinne samspelar. När vi försöker dela upp musikaliska aktiviteter i element som sång och 
rörelse separerar vi funktioner i hjärnan som samverkar. Barn som får utforska musikalitet 
tidigt i livet bygger nätverk mellan olika känslouttryck. Det bidrar till att få syn på inre 
processer som främjar personligt uttryck och konstnärligt skapande. 
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Bilaga 1 Information om medverkan 
Hej! 

Mitt namn är Mathilda Sundin och jag studerar ämneslärarprogrammet i musik på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Jag skriver mitt examensarbete om lek, lärande och reflektion genom 
musik och vill undersöka ditt barns musikskapande och tankar kring en musikstund. För att göra detta 
kommer jag att: 

1. Vid en deltagande observation vara delaktig när barnet improviserar och ”hittar på” sång vid en 
musikstund och göra ljud- och videoupptagning vid observationen. 

2. Visa ljud- och videoupptagningen för barnet i syftet om att ha ett fritt samtal med barnet och låta 
barnet reflektera över sitt skapande. Här görs också en ljud- och videoupptagning för senare 
analys. Eventuellt används även föräldrars tidigare ljud- och videoupptagningar av barnets 
musikskapande och sångimprovisation för samtal. 

3. Barnet får rita och måla för vidare reflektion och samtal. Det som ritas och målas fotas av och 
används för analys. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka barns utforskande av musik genom lek och sedan synliggöra 
lärandet genom diskussion och reflektion med barnet. 

Ditt beslut om barnets medverkan och barnets vilja att medverka är frivilligt och ni kan när som helst 
välja att avstå från att delta i undersökningen. Allt insamlat material kommer att analyseras och 
behandlas konfidentiellt. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet. Resultatet av 
undersökningen kommer att presenteras i mitt examensarbete vid Kungliga Musikhögskolan 2020. Vill 
ni även ta del av resultatet fyller ni i en mailadress så skickar jag en länk till examensarbetet i samband 
med publicering. Vänligen skriv namn och underskrift nedan om ni vill delta i undersökningen. 

Mathilda Sundin 
Student vid ämneslärarprogrammet i Musik 
Kungliga Musikhögskolan, Stockholm 

Vi godkänner att medverka i den här undersökningen utifrån informationen som står skriven ovan. 

Barnets namn:__________________________________________________________________ 

Barnets underskrift: _____________________________________________________________ 

Förälder 1 underskrift:___________________________________________________________ 

Förälder 2 underskrift: __________________________________________________________ 

Ort och datum: _________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 Exempel av observatör 
Exempel som visas för barnen i samband med första observationen. 

Exempel 1 

Exempel 2 

Exempel 3 

Exempel 4 
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Bilaga 3 Kaninsångerna del 1 och 2 

Del 1 Kaniner skuttar av Stella 

Del 2 Kaniner äter morötter av medskapande observatör 
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Bilaga 4 Kaninsångerna del 3 

Del 3 Kanin hoppar av Nova 
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Bilaga 5 Kaninsångerna del 4 

Del 4 Och den hette Skutte också av Stella 
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Bilaga 6 Stellas bildskapande, Fjäril 
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Bilaga 7 Novas bildskapande, Regnbåge 
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Bilaga 8 Stellas bildskapande, Regnbåge 
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Bilaga 9 Stellas bildskapande, Timglas 
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Bilaga 10 Stellas bildskapande, Stjärnor 
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