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Sammanfattning 

Uppsatsen är ett självständigt arbete på magisternivå, 15 hp vid Institutionen för musik, 
pedagogik och samhälle, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 

Uppsatsen behandlar frågan om musiklekens betydelse för de yngsta barnen (1-3 år) i 
förskolan. I just denna målgrupp är gränserna för omsorg, lek och lärande tämligen 
flytande. Den svenska förskolan har en lång tradition av att använda sig av musikaliska 
aktiviteter i verksamheten vilka kan uppfattas som tagna för givna. Det finns därför skäl 
att både identifiera och definiera Musikleken.  

Syftet med studien är att belysa en Musiklekens legitimitet i förskolans 
toddlarverksamhet; hur tänker förskollärare, barnskötare och musikpedagoger kring 
musiklekens betydelse i verksamheten?  

Metoden som tillämpas är Grundad teori (Grounded theory). Ur data, vilka i denna studie 
utgörs av kvalitativa intervjuer, och enligt ett metodologiskt regelverk genereras slutligen 
en teori. Denna teori är således studiens resultat. 

Den grundade teorin i den här studien åskådliggör en musiklek, som med variation och 
bredd omfattar stora delar av Läroplanens mål och riktlinjer. Den belyser också en 
musiklekens legitimitet som kan ha en grundläggande betydelse för barnens utveckling 
och lärande: musikaliskt, socialt och kognitivt. En rådande helhetssyn på det lilla barnet 
uttrycks i den grundade teorins kärnkategori – ”Att bli människa”. 

 

Nyckelord: Förskola, toddlare, musiklek, Grundad teori   
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Abstract 

The thesis is based on a study at Master's level, 15 credits, at the Department of Music 
Education at the Royal College of Music in Stockholm. 
 
The thesis addresses the issue of the importance of Musical play for the youngest 
children (1-3 years of age) in pre-school. In this particular target group, the limits of care, 
play and learning are quite fluent. The Swedish pre-school has a long tradition of 
incorporating musical activities in regular, daily activities which can be perceived as 
taken for granted. It is therefore important to both identify and define the Musical play. 
 
The purpose of the study is to illuminate a legitimacy of Musical play for toddlers in pre-
school, how do pre-school teachers, registered child minders and music teachers think 
around the importance of Musical play in pre-school?  

The method used is Grounded theory. Data in this study consists of qualitative 
interviews, and as a methodological framework, a theory is ultimately generated. Thus, 
the grounded theory is the study's results. 
 

The grounded theory in this study illustrates a Musical play, which, with variation and 
width covers large parts of the goals and guidelines of the 1998 Curriculum. The theory 
also highlights a legitimacy of the Musical play that can have a fundamental impact on 
children's development and learning; socially, cognitively and musically. A prevailing 
holistic view of the young child is expressed in the theories’ core category – 
 "To become a human". 
 

Keywords: Preschool, toddlers, Musical play, Early childhood Music education,   
Grounded theory 
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Förord 

Tack alla som gör världen till en spännande plats! I just den här världen – att arbeta med 
en undersökning och en uppsats – välkomnas glada tillrop, nyfikenhet, vänliga människor 
som gärna svarar på frågor, vänliga, kunniga och uppmuntrande lärare på 
Musikhögskolan. Till min handledare Maria Calissendorff vill jag alldeles särskilt rikta 
ett stort tack. Tack alla tidigare liksom nuvarande förskolekollegor, som alltid finns där 
för spännande samtal och gemensamt funderande. Tack alla barnen i förskolan för att vi 
får utvecklas tillsammans. Tack informanterna för er tid och era tankar. Tack familjen; 
Bosse min sparringpartner, nästan alltid beredd på diskussion, men som eljest tassar tyst 
bland pappershögarna när studerandet ligger som en tjock filt i lägenheten och Maksim, 
som – visserligen nätt och jämnt, men ändock – accepterar en morsa som frivilligt jobbar 
deltid och förlorar 20 procent av lönen för att plugga något så ofattbart ointressant och 
märkligt som musikpedagogik. 

Jag sänder också ett tack till alla de nu döda, som kämpade för allas rätt att få studera, 
kostnadsfritt dessutom och som lade en grund för värderingar i vårt samhälle där 
studerande ännu idag ses som en medborgerlig rättighet, även för en tant som jag i övre 
medelåldern. Därför vill jag också tacka alla skattebetalare som gör detta möjligt för mig. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 

Así yo distingo dicha de quebranto, 
Los dos materiales que forman mi canto, 

Y el canto de ustedes que es mi mismo canto, 
Y el canto de todos que es mi propio canto 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

 

(Violeta Parra) 

Jag vill tacka livet som gett mig så mycket, 
det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan. 

Så att jag kan urskilja lyckan ifrån sorgen, 
de två ting som skapar alla mina sånger, 

och era sånger som är mina sånger, 
och allas sånger som är mina sånger. 

(svensk text: Brita Åhman) 
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1. Inledning 

Välkommen till förskolans toddlarverksamhet!1 Här bankar Lisa och Ahmed med 
spadarna på hinkar i sandlådan, samtidigt som de sjunger Lilla snigel akta dej! Här 
blir nyinskolade Ville buren, gungad och tröstad med – en för stundens behov – 
Hittepå-sång. Där borta dansar några två- treåringar med en pedagog runt i en 
cirkel och sjunger Mormors lilla kråka. Och titta! Där inne står 1,5 årige Sami och 
pekar på ett sångkort på väggen. Det betyder att en vuxen ska sjunga Lille Katt. Då 
skrattar Sami och gungar med hela kroppen. På skötbordet ligger Anna och får en 
Kanin- blöja och skrattar så hon kiknar tillsammans med en vuxen, som rytmiskt 
hoppar kanin på Annas mage. Snart är det mat, men först är det samling. Alla sitter 
i cirkeln och väntar på att få fiska upp en sak ur sångpåsen... JA! Bä bä vita lamm 
kom idag också! En gång i veckan kommer kanske Musikpedagogen med 
spännande saker i sin väska; ett instrument, ett hav att sjunga och gunga i, 
fjärilsdanser och magiska toner… Lyssna! CD-spelaren går igång och alla dansar 
till Pippi Långstrump. Vid matbordet hörs senare en ramsa. Snart är det vila och 
stillsam musik från en skiva flödar ut i rummet. Alla barnen sover och på avdelning 
Måsen vilar trummorna och egengjorda maraccas i hörnet… 

Med min musiklärarbakgrund jobbade jag flera år som musikpedagog i förskolan. 
Med uppdraget att främja språkutveckling med musiken som verktyg, mötte jag 
cirka 350 barn (1-5 år) varje vecka. Oftast samarbetade jag och planerade 
tillsammans med avdelningarnas pedagoger för att på så vis samordna all 
kompetens, även barnens. Som musikpedagog hade jag alltid det musikaliska 
ansvaret och jag satte alltid det som jag uppfattade som musikaliska kvaliteter i 
första rummet. 

De senaste åren har jag jobbat som förskollärare och i och med detta har mitt eget 
perspektiv skiftat. Fyra år med toddlare; inskolningar, blöjbyten, samlingar, lek, 
vila, klä på och klä av med en mångfald av musikaliska inslag är för mig idag en 
själva Livets konsert! Jag menar att det vore ett musikaliskt fattigdomstecken att 
kalla denna Livets konsert för ”estetisk lärprocess”, ett medel för att lära sig något 
annat egentligen. 

 

1.1. Musikleken i förskolans toddlarverksamhet 
Målgruppen för denna undersökning är toddlarna, det vill säga de yngsta barnen i 
förskolan, 1-3 år och vad musiklek2 kan ha för betydelse för dem.  Barn i den här 
åldern har ännu inte ett utvecklat talspråk och bara det är en orsak till att de själva 
inte kan berätta med ord på vilket sätt musikleken har betydelse för dem. Däremot 
kan de vuxna, som arbetar med barnen och musiken berätta hur de tänker och vad 
de gör i sin verksamhet och vilken betydelse de tillmäter dessa aktiviteter. 
Inledningen till detta kapitel är just hämtat från olika berättelser som jag har fått ta 
del av i de intervjuer, som kommer att ligga till grund för studien. Den beskriver 
förskolans toddlarverksamhet, som är en spännande och mångfacetterad värld att 
både vara i och betrakta utifrån. Ett ständigt flöde där lek och lärande, kaos och 
 
1 Toddlare, ung. ”den som tultar” avser barn i åldern 1 – 3 år. Se vidare s 7 
2 Musiklek, från ”Musisk lek” (Uddén, 2006), ett begrepp som diskuteras vidare på s. 8.  
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ordning, det enskilda barnet eller gruppen samverkar parallellt. För en del 
pedagoger är det självklart att sjunga, spela, rim & ramsa och dansa; ”man gör det 
liksom utan att tänka på det”, som en av de intervjuade berättar för mig. För andra 
kan det kännas främmande, ovant – man saknar till exempel självförtroende, 
traditioner, vana och strategier (Ericsson & Lindgren, 2012). 

1.2. Uppsatsen disposition 
Denna uppsats följer inte en traditionell modell för akademisk text av skäl, som får 
konsekvenser för dispositionen. Metoden som används i undersökningen, Grundad 
teori, förutsätter ett perspektiv fritt från tidigare teorier. Här får det följden att 

• bakgrundsdelen inte beskriver ett teoretiskt perspektiv, utan ger en allmän 
bakgrund till förskolans utveckling. 

• litteratur och tidigare forskning placeras i slutet av uppsatsen, efter 
resultatdelen. Det är så att säga undersökningen som är det centrala, den 
aktuella litteraturen bidrar till teorins relevans.  

 

 
 

 

2. Bakgrund 

Den svenska förskolan har en lång tradition. Följande kapitel ger en bild av hur 
utvecklingen har skett, inte bara utifrån det samhälle som förskolan varit en del av, 
utan också vilken roll musik har spelat i verksamheten. 

2.1. Från Småbarnsskola till Förskola 
De första Småbarnsskolorna startades 1836 i Stockholm. Avsikten var att skydda 
de yngsta barnen, 2–7 år, från att utnyttjas som arbetskraft i det växande 
industrisamhället. Allt fler kvinnor yrkesarbetade och under 1850- talet inrättades 
Barnkrubbor, ”för att ge stöd och tillsyn åt barn till fattiga och förvärvsarbetande 
mödrar” (TAM-arkivet, 2010) Verksamheten ombesörjdes av sjukvårds- och 
själavårdskunnig personal och var inte av pedagogisk karaktär. 

Under senare delen av 1800- talet spreds Friedrich Fröbels (1782–1852) 
pedagogiska idéer till Sverige och de första Barnträdgårdarna öppnades. 
Verksamheten, som var avgiftsbelagd, riktade sig följaktligen till borgerskapets 
barn (Lindquist, 1996). Fröbels världsbild kan beskrivas som romantisk där barnet 
har medfödda musikaliska förmågor och egna skaparkrafter (Ericsson & Lindgren, 
2012, s. 56) och som genom leken utvecklas fysiskt, andligt och moraliskt 
(Lindquist, 1996). Sångleken hade en framträdande roll, den var 
”sinnelagsformerande” och den hade anknytning till den övriga verksamheten. Det 
naturliga och okonstlade framhävdes samtidigt som betoning låg på att lyssna 
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koncentrerat till såväl den förebildande lärarinnan som den skapade helheten 
(Uddén, 2001). 

Under 1930 – talet startade det svenska folkhemsbygget och en av de mest 
betydande företrädarna var Alva Myrdal. Som aktiv debattör kom både hennes 
samhällssyn och hennes insikter i utvecklingspsykologi att påverka samtidens 
pedagogiska utveckling gällande barn i förskoleålder (Lindquist, 1996). Att främja 
barnafödande och att sörja för de yngre barnens fysiska och psykiska utveckling, 
menade man, krävde samhällsinsatser. Nu inrättades daghem för heldagsomsorg 
jämte lekskola, en deltidsverksamhet med rötter i barnträdgården (TAM-arkivet, 
2010). Pedagogiken skulle omfatta alla barn, även ”stadsbarnen”, det vill säga 
arbetarklassens barn. Med modernismen kom begrepp som demokratiska principer 
och antiauktoritär fostran och uppfostran sågs som social karaktärsdaning 
(Lindquist, 1996). Utvecklingspsykologiska teorier kom att dominera såväl barnsyn 
som synen på förskoleverksamheten i Sverige. Då barnen förutsågs att utvecklas 
enligt vissa givna utvecklingspsykologiska stadier erbjöd pedagogerna en 
verksamhet med de material och förhållningssätt som ansågs mest lämpade. Fokus 
låg företrädesvis på kognitiv utveckling och mindre på lek (a.a.). Sångleken sågs 
som en konstform och ett uttryck av barnets upplevda värld. Begrepp som musik, 
estetisk fostran och upplevelse betonades särskilt (Uddén, 2001). 

Barnstugeutredningen 1968 signalerade behovet av en tydligare reglerad 
förskoleverksamhet. Fyra år senare kom betänkandet, som inte bara innebar en ny 
organisation utan också ett nytt pedagogiskt synsätt med detaljerade anvisningar 
för hur förskolans verksamhet skulle organiseras och drivas. Här lades grunderna 
för det som på många sätt gäller än idag, bland annat att respektera barnet, 
uppmuntra barnet till att pröva och söka kunskap samt förena omsorg med lärande. 
Dialogpedagogiken, som nu kom att dominera förskoleverksamheten, betonade 
dialogen; vuxen – barn, men också barn – barn. Barnets egen verksamhet stod i 
centrum (Lindquist, 1996; SOU, 1972). Beträffande musik var barnets spontana 
ljudskapande centralt: 

 
Syftet med sång och musik är att barnen skall få uttrycka sig i att sjunga, 
dansa och dramatisera, få uppleva och iaktta omgivningens ljud och rytmer 
samt själv få göra musik gemensamt med andra. (Uddén, 2001, s. 41) 

 

Trots Barnstugeutredningens tydliga (dialog-) pedagogiska riktlinjer, föreslog man 
samlingsformen som arbetssätt i musikverksamheten (Uddén, 2001). Organiserad 
lek såsom rytm, rörelse och ljud, ljudskapande och musik skulle ingå i den dagliga 
verksamheten (SOU, 1972). 

I Barnstugeutredningens Bilaga 3 (SOU, 1972) formulerades en tydlig målsättning 
med musikundervisningen i förskolan, där barnet skulle hjälpas att ” utveckla sina 
möjligheter till en rik och differentierad estetisk utveckling, där kunskaper, intresse 
och glädje är huvudbegrepp” (Sundin, 1972, s. 292). Definitionen av begreppet 
musik var att organisera ljud och rörelser, ett vidgat begrepp, som också innebar att 
”god smak” inte nödvändigtvis är likvärdigt estetisk upplevelse. Därför borde 
metoderna utvecklas till ett mer normbefriat och prövande arbetssätt, där vardagens 
ljud, rörelser, rytmer och klanger uppmärksammas. Samtidigt rekommenderades 
pedagogen att utnyttja barnramsor ”för att arbeta med ovanliga taktarter och 
komma ifrån de fantasilösa mönster som finns i barnvisor” (a.a., s. 266) Detta, 
liksom att regelbundet sjunga sånger, där det ”är viktigt att välja rätt tonläge som 
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passar barnen” (a.a., s. 266) torde ha krävt en hel del teoretiska och praktiska 
musikfärdigheter hos pedagogen. 

Under 1970-talet kom utvecklingspsykologin att utmanas av en syn på barn och 
barns lärande; de föds in i och lär sig i en social och kulturell kontext. Från 1990-
talet kom ett socialt/kulturellt perspektiv helt att dominera pedagogisk forskning. 
Naturvetenskapen kritiserades för dess syn på objektivitet och generalitet 
(Samuelsson & Carlsson, 2007, s. 12-14). Istället lyftes fram en konstruktionistisk 
syn på människan; att vi föds med en viss biologisk uppsättning och med 
individuella förutsättningar, men utvecklas i samspel med vår livsmiljö (Bruner, 
2002). Dessa tankar hade långt tidigare formulerats av den sovjetiske psykologen 
och pedagogen Lev Vygotskij (1896–1934), men fick verklig betydelse i väst först 
under 1980-talet. Han menade att skapande är fantasi och kreativitet, som i grunden 
är beroende av ett individuellt behov, traditioner, förebilder och teknisk förmåga 
(Vygotskij, 1995, s. 35-37). 

Pedagogisk forskning, som berör de yngsta barnen i förskolan, är en relativ ny 
företeelse. Vi talar om de senaste 20 åren här i Skandinavien, där flera tänkbara 
orsaker har format en ny syn på barnet. Samuelsson och Carlsson (2007) beskriver 
några faktorer som kan ha bidragit till en kritisk, omvärderande syn under 2000- 
talet, där globalisering, synen på inflytande, etnicitet, genus och klass lyfts fram. 
Som exempel kan nämnas FN:s Konvention om barns rättigheter, där barns behov 
allt tydligare formuleras som rättigheter, vilket också visar sig i svenska läroplaner 
där barns delaktighet är ett uttalat mål (a.a., s. 12). Det kan ha betydelse att antalet 
inskrivna barn i svensk förskola stadigt ökar. För 15 år sedan var 56 procent av alla 
1-5 åringar inskrivna i barnomsorgen, 2011 är siffran 83 procent. Statistik över 
enskilda åldersgrupper sträcker sig endast sju år tillbaka, men ökningen bland ett- 
och tvååringar är även den markant (Skolverket, 2011a).  

I och med förskolans första läroplan, Lpfö 98, blir förskolan en del av det svenska 
utbildningssystemet. Sedan 2010 gäller den reviderade upplagan som statligt 
styrdokument. Utbildning och undervisning är nyckelbegrepp och verksamheten 
skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2010). 
Läroplanen är det styrdokument som utgör stommen för vad som omfattar 
förskolans uppdrag och den innehåller två delar: Den första behandlar förskolans 
värdegrund och uppdrag, som beskriver de grundläggande värden som vårt 
samhälle har ambition att vila på, såsom demokratiska värderingar, människolivets 
okränkbarhet, jämställdhet mellan könen, frihet och integritet, solidaritet med de 
svaga och alla människors lika värde. Förskolan skall lägga grunden för ett 
livslångt lärande. Den skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. ”Förskolan 
ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 
bildar en enhet” (a.a., s. 7) Lek är grunden för barns lärande och utveckling. 
Lärande sker i samspel såväl mellan vuxna och barn, som barnen sinsemellan. 

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 
sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 
barns utveckling och lärande. (Skolverket, 2010, s. 7)  

 

Den andra delen av Lpfö98 utgör förskolans Mål och Riktlinjer, som beskriver dels 
vad förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar, dels hur förskolan möjliggör 
detta och vem som är ansvarig. De mål och riktlinjer, som uttryckligen handlar om 
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barns sociala-, kulturella- och kognitiva utveckling är sammanlagt 30 till antalet 
och återfinns under rubrikerna: 

 

• Normer och värden (5 mål) 
• Utveckling och lärande (22 mål) 
• Barns inflytande (3 mål) 

 

Ett tydligt fokus ligger på utveckling och lärande. Det omfattar sammanfattningsvis 
barns identitetsutveckling, kroppsuppfattning, kommunikativ förmåga, kulturell 
förståelse, matematisk förståelse, teknik och naturvetenskapliga sammanhang. I ett 
av dessa (30) mål finns ordet Musik uttryckt: 

 

… Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 
och musik, dans och drama. (Skolverket, 2010, s. 10) 

 

Detta skall, liksom de övriga målen, tolkas och kvalitetsutvecklas utifrån 
arbetslagets kompetens, intention, synsätt och förmåga och utgöra förskolans 
verksamhet. Min undersökning skall försöka ge en bild av denna musikverksamhet 
och utifrån denna, utforma en teori som belyser dess legitimitet. 

2.2.  Begrepp 
En allmän definition av termen begrepp kan vara ”en bestämning eller en rad 
inbördes relaterade bestämningar som betecknar ett föremål, en grupp föremål eller 
en företeelse” (Patel & Davidsson, 2003, s. 19). Barsalou (1987, 1989) menar att 
begrepp inte är konstanta och dess betydelser är föränderliga beroende på 
sammanhanget (i Umeå universitet, 2010). Dessa definitioner ser jag som viktiga 
orienteringspunkter för tillämpningen av vardagsbegrepp i uppsatsen som helhet. 
Det är, menar jag, lämpligt att förtydliga några av de begrepp som återkommer i 
uppsatsen. 

 

Toddlare avser barn i åldern 1-3 år. Översatt från engelskans ”toddler” betyder det 
ungefär ”den som tultar”. Här i Skandinavien är det Gunvor Løkken, som i sin 
fenomenologiska forskning har etablerat toddlare som begrepp. Hon utgår ifrån 
kroppens filosofi; att människokroppen är den levda kroppen, som filosofen 
Maurice Merleau-Ponty kallade ”perceptionens fenomenologi”. ”Kroppen är en 
helhet av tankar, känslor, sinnen, motorik och fysiologi, och som sådan är den 
samtidigt naturligt integrerad med och i världen” (Løkken, 2006, s. 28). Barn som 
inte har ett så utvecklat talspråk kan ändå på ett meningsfullt sätt kommunicera 
med omvärlden med sin kropp. Små barn är sociala, de etablerar relationer, de har 
avsikter med sina handlingar och de samspelar. Løkken menar också att 
förnimmandet i Merleau-Pontys fenomenologi är, genom betoningen på sinnlig 
perception, nära förbundet med estetik (a.a.). Att ersätta den gamla termen 
”småbarn” med ”toddlare” kan ses som ett ställningstagande, där det lilla barnet 
omfattas av ett eget begrepp med inneboende mening. 
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Musiklek ger 30 500 träffar på Google (12/2012) och det antyder att termen har en 
allmän giltighet; bland dessa träffar återfinns populära TV-program med 
musikinslag, företagsevents men framför allt handlar det, föga överraskande, om 
barn och de olika institutionerna som möter barn; kulturskolan, förskolan, kyrkan, 
museer, bibliotek med mera. ”Lek” signalerar oftast ett okomplicerat, lustfyllt 
förhållande till musiken.   

Som akademiskt begrepp kommer det ursprungligen från ”musisk lek”, som 
etablerats av Berit Uddén (2004). Det musiska härrör ur Antikens mytologi om de 
nio (ibland sju eller tre) muserna, som gav världen en röst. De ansågs vara 
skaldernas, sångarnas och konstnärernas beskyddare. Det musiska anses ha haft en 
betydelse i skriftspråkslösa samhällen, där diktningens rytmiska form ger stadga 
för minnet. I en talande kultur ”… hade skalden (sångaren, poeten, barden) en 
betydande social funktion. Denne vaktade i realiteten de muntliga språkformerna i 
syfte att bevara traditionen” (Uddén, 2001, s. 73). I begreppet musisk lek ligger 
även rytm, rörelse och dans, baserat på betydelsen av det fornsvenska verbet 
”leka”3.  

Lek, det vill säga begreppets andra halva, är ett på senare tid väl beforskat område. 
Uddén hänvisar till bland annat Friedrich Fröbels bildningsteori, där leken – med 
betydande inslag av sång och musik – bildar barnet till en kännande och tänkande 
vuxen. Fröbel, i sin tur, inspirerades av Friedrich Schiller, som menade att leken 
(kreativiteten) förenar den sinnliga driften med formdriften, från kaos till 
organiserade mönster: skönhet (Uddén, 2004). Uddén refererar också till 
kulturhistorikern Huizingas (1940) lekteori, som beskriver Homo ludens, den 
lekande människan, som i och genom leken skapar sig själv och sin kultur. Det 
rytmiska och poetiska i leken kallar han ”Livets form”: 

 

Leken använder samma begrepp som det estetiska: spänning, jämvikt, 
kontrast, och variation och dess ädlaste egenskaper är rytm och harmoni, 
samma faktorer som betecknar t.ex. musik. (Uddén, 2001, s. 71) 

 
Samma författare menar vidare att reflektion är lek och i samspelet med andra, får 
leken nya impulser och liv, vyerna utvidgas och vi lär oss språkliga begrepp och 
handlingsstrategier (Uddén, 2004, s. 36). 
 

Erfarande och erfarenhet härstammar etymologiskt från tyskans ”erfahren” det 
vill säga uppnå (genom att fara) (Wessén, 1960). Om erfarenhet skriver NE (2012) 
” På regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelse [min kursivering] byggande 
kunskap eller färdighet. Erfarenhet står här såväl för den process varigenom denna 
kunskap eller färdighet förvärvas som för resultatet av denna process”.  

 

Dessa tre begrepp är inte teoretiskt genererade som operativa begrepp i den 
grundade teorin, utan sammanfattande begrepp för bestämningen av en grupp 
(toddlare) och företeelser (musiklek och erfarande), samt att den är 
kontextberoende (nutida svensk förskola). 

 
3 Som exempel på innebörder av ”lek” nämns att röra sig, hoppa, dansa, leka och spela 
(Uddén, 2001, s. 56) 
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2.3. Problemställning 
”Vilken skönlitterär bok använder du för att inspirera dina elever eller förskolebarn 
till läsning?”, läser jag i en annons undertecknad Lärarförbundet (Lärarnas tidning, 
12/2012). Detta tolkar jag som att skönlitteraturen får till uppgift att skapa bättre 
läsare och inte nödvändigtvis ge en litterär upplevelse. Skönlitteraturen blir således 
ett medel eller en metod, där innehållet och läsupplevelsen underordnas själva 
nyttan. Mitt arbete inom förskolan, dels som musikpedagog, dels som förskollärare, 
har gett mig en liknande bild av hur man i allmänhet uppfattar musikämnet. 
Musiken, den estetiska lärprocessen används för att nå ett överordnat mål, såsom 
språkutveckling, social utveckling, motorisk utveckling eller begreppsförståelse – 
mätbara, nyttiga kompetenser. Är det så… illa? tänker jag, eller är det mer 
nyanserat än så? Vilka tankar härbärgerar förskollärarna och barnskötarna kring 
musik i förskolan? Vad tänker de musikpedagoger, som faktiskt finns anställda lite 
här och var på förskolorna? 

Enligt läroplanen är musik en uttrycksform, där varje barn skall utveckla sin 
skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter. För att främja barns utveckling och lärande utgör skapande och 
kommunicerande med musik såväl innehåll som metod. Utifrån detta är det upp till 
förskolechef, arbetslag och den enskilde pedagogen att tolka vad, när, hur och 
varför musik ger berättigande i verksamheten. Av de nästan 89 000 
förskolepedagoger4, som är verksamma i Sverige idag kommer fem förskollärare, 
två barnskötare och tre musikpedagoger att få göra sina röster hörda. Den 
verklighet jag har valt att studera är den enskilde pedagogens perspektiv; ”Hur 
tänker du?”, ”Vad händer?” Vetenskapens syfte är att generera ny kunskap samt 
bidra till att hjälpa oss att förstå verkligheten (Patel & Davidsson, 2003). Då det i 
detta fall är framför allt den enskilde pedagogen som i sitt dagliga arbete har till 
uppgift att tolka styrdokumenten, menar jag att det är denne, med sina upplevelser, 
erfarenheter och tankar, som kan bidra till en kvalitativ förståelse för just den egna 
verksamheten.  

Svensk förskola domineras av framför allt två teoretiska riktningar; 
utvecklingspedagogik och kulturpedagogik (Lindquist, 1996; Lindahl 1998). Jag 
har valt att undvika ett teoretiskt perspektiv, som jag menar kan resultera i ett 
övertolkande i en så praxisnära undersökning, som jag har för avsikt att göra. 
Området (toddlare – förskola – musik) är tämligen outforskat och de få studier jag 
har tagit del av bekräftar att utvecklingspedagogiska och kulturpedagogiska teorier 
dominerar. Genom att tillämpa metoden Grundad teori ser jag en möjlighet att 
upptäcka ett nät av tankar, uppfattningar, traditioner och erfarenheter som kan 
bidra till ny kunskap på området utan hänsyn till teoretiska ansatser. 

Litteratur som är relevant för studien redovisas efter undersökning och resultat. 

 

 
4 Totalt antal årsarbetare i förskolan 2011 (Skolverket, 2011b) 
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2.4. Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att formulera en teori, som belyser musiklekens 
legitimitet i förskolans toddlargrupp. För att uppnå detta syfte finns följande 
frågeställningar: 

• Hur tänker förskollärare, barnskötare och musikpedagoger som arbetar i 
förskolans toddlarverksamhet kring musik? 

• På vilket sätt är musik betydelsefull för toddlare? 
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3. Metod – Grundad teori 

Grundad teori (Grounded theory) som fortsättningsvis förkortas GT, är en relativt 
ung vetenskaplig metod. Den etablerades under 1960-talet, då upphovsmännen 
Barney Glaser och Anselm Strauss tillsammans gjorde en sociologisk studie, 
Awareness of dying där såväl innehåll som metod fick stor uppmärksamhet 
(Hartman, 2001). Ett par år senare kom deras gemensamma publikation The 
discovery of Grounded theory, som ingående beskriver metoden. Glaser och 
Strauss gick senare skilda vägar och GT kom att utvecklas i olika riktningar. Den 
har sina rötter i bland annat symbolisk interaktionism, som karaktäriseras av 
pragmatism, med fokus på social nytta och praktiskt mänskligt handlade. Metoden 
är empirinära och huvudsakligen kvalitativ och idiografisk; enskilda fall i unika 
skeenden intensivstuderas (Alvesson& Sköldberg, 2008, s. 128-132).  Under årens 
lopp har GT blivit alltmer förekommande, särskilt inom samhällsvetenskaperna 
(Hartman, 2001). När man står inför ett metodval i en undersökning, anses GT vara 
speciellt lämpligt där fältet är nytt och tämligen outforskat, det vill säga där det 
saknas teorier, eller för att ”kasta nytt ljus över dolda fenomen” (Gustavsson, 2004, 
s. 213). Jag vill påpeka att jag har arbetat utifrån Glasers metod. 

GT är inte en uttalad deduktiv eller induktiv metod, men då den kallas empirinära 
(Alvesson& Sköldberg, 2008), menar jag att den åtminstone inledningsvis är 
induktiv, det vill säga att forskaren utifrån en frågeställning samlar in relevant 
empiri för att ge svar på frågan. Inom GT, vars mål inte är att bekräfta en redan 
etablerad teori, utan generera en ny, måste empirin nogsamt behandlas för att svara 
mot vetenskapliga krav på exempelvis reliabilitet och validitet. Efter en första 
datainsamling och bearbetning kan hypoteser uppstå, som kräver observationer 
eller mätningar för att verifieras varvid ett deduktivt förhållningssätt aktualiseras. 
Enligt Glaser (2010) handlar allt om data; insamling, bearbetning, analys och 
teorigenerering. Det innebär också att data kan komma från vitt skilda källor såsom 
exempelvis intervjuer, observationer, texter, inofficiella samtal och litteratur. 
Observera att här avses litteratur som en datakälla bland andra och inte som ett 
överordnat teoretiskt perspektiv (a.a.). 

Inom GT finns inte bara en systematik och ett regelverk att förhålla sig till, 
metoden anmanar dessutom ett förhållningssätt till de data man som forskare har 
för ögonen. En god regel är ”de fem S:en”, det vill säga att teorigenereringen ”sker 
i sekvenser, samordnat, samtidigt, serendipiskt (= öppet för oväntade upptäckter) 
och schematiskt” (Glaser, 2010, s. 21).  

Det kitt, som håller ihop delarna är de ”memos”, eller minnesanteckningar, som 
forskaren regelbundet skriver under hela undersökningen. Det är i dessa 
mellanrum, som en stor del av det teoretiska urvalet sker: ”Minnesanteckningar 
fångar upp och håller ordning på den framväxande teorin” (Glaser, 2010 s. 193). 
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Figur 1. Arbetsprocessen i metoden Grundad teori. 
 

 

 

Undersökningen kan delas in i tre faser:  

• Den öppna fasen 

• Den selektiva fasen 

• Den teoretiska fasen 

 

3.1. Den öppna fasen 
Redan själva forskningsfrågan bör vara öppen, fri från eventuella teoretiska 
perspektiv och undersökande i fråga om ”Vad pågår?” Insamling av data väljs ur 
de källor som genererar mest (Hartman, 2001). Här sker begreppsliggörandet 
systematiskt, grundligt och ansvarsfullt och ur data framträder kategorier. En 
kategori är ”ett fenomen, som har en bestämd mening för en grupp människor” 
(a.a., s. 47). Den genereras ur ett mönster av betydelser i jämförelser av de verkliga 
händelserna och inte hela situationer (Glaser, 2010). I den öppna fasen bör en stor 
mängd kategorier framträda. 

De beskrivna egenskaperna i datamaterialet kallas faktiska koder (substantive 
codes). Genom en analys av dessa får de teoretisk substans och kan integreras i en 
teori (Hartman, 2001). 

3.2. Den selektiva fasen 
Här sker en koncentrering av kategorierna. Vilka är viktiga? Vilken är viktigast? 
Den viktigaste och överordnade kategorin, kärnkategorin, har en tydlig koppling 
till alla underkategorier. Kärnkategorin förekommer ofta i data. Den uttrycker en 
huvudproblematik och har kraft nog att formulera en formell teori, det vill säga att 
den har ett allmänvärde utanför den egna domänen (Hartman, 2001). När en 
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kategori är mättad kan man sluta med insamlandet. Det framgår när samma data 
återkommer gång på gång och inga nya begrepp tillkommer. 

Nästa steg är att göra det teoretiska urvalet, som skall ha ändamål och relevans. 
Ändamålet är att systematisera kategorier, egenskaper och relationer däremellan. 
Relevans innebär att detta teoretiskt svarar mot det som är forskningsfrågan. Det 
teoretiska urvalet omfattas således av analys, i vilken teoretiska koder framträder 
(Glaser, 2010; Hartman, 2010).  

Under hela processen skrivs minnesanteckningar, vilket betecknas som ”en 
kärnverksamhet” enligt Glaser (2010, s. 196).  Minnesanteckningar motverkar 
risken att fastna i begreppsbeskrivningar. De bidrar till en ökad teoretisk 
känslighet, att inte glömma och de håller ordning på passform och validitet (a.a.). 
Minnesanteckningar fungerar genomgående i processen som reflektioner, vilka 
bidrar till nya upptäckter och teoretiska samband som driver arbetet framåt. Här 
kan forskaren föra betydelsefulla samtal med sig själv, vilket är utomordentligt 
lämpligt då denne bör undvika att diskutera forskningsprocessen med andra, utom 
möjligen handledaren.  

3.3. Den teoretiska fasen  
Data, koder och minnesanteckningar skiljs åt under hela arbetsprocessen. När alla 
data är färdigbehandlade återstår sorteringen. Det är framför allt 
minnesanteckningarna som sorteras. Här bör man förhålla sig till ett antal 
analytiska regler, som är vägledande för teorigenereringen, till exempel att 
avgränsa och välja ut de begrepp och data som skall användas. I sorteringen växer 
den form fram, som skall beskriva undersökningen (Glaser, 2010). 

Slutligen är det dags att skriva. Inom GT handlar det om att skriva samman sin 
analys. Uppgiften och målet är att göra teorin tillgänglig för allmänheten. I 
skrivandet skall man upprätthålla den teoretiska nivån och ”… inte skriva 
deskriptivt och inte använda analogier för att förtydliga något” (Hartman, 2001, s. 
107).  
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4. Undersökningen  

Undersökningen kommer att presenteras i tre delar, där den tidigare 
metodbeskrivningen av GT kan vara vägledande för att följa med i processen. 

4.1. Insamla och kategorisera data   
Då undersökningsgruppen för studien är förskollärare, barnskötare och 
musikpedagoger som är verksamma i förskolans toddlargrupper, har tio (10) 
representanter för dessa grupper kontaktats inledningsvis per telefon, därefter per 
e-post där de informerats om undersökningens syfte och betydelsen av deras 
medverkan samt att alla data behandlas konfidentiellt. Därmed anser jag kraven på 
informerat samtycke är uppfyllda (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). Alla är 
verksamma i Stockholms län. 

 

 

4.1.1. Undersökningsgrupp och urval 
Urvalet baseras på en spridning av formell och informell kompetens och vilken 
funktion man har i verksamheten. Formell kompetens och funktion visar sig inte 
alltid vara överensstämmande. 

 
Informant Anställd som Utbildning Funktion 

A Förskollärare Förskollärare, idrottslärare Förskollärare 

B Förskollärare Danspedagog Förskollärare 

C Förskollärare Förskollärare Förskollärare 

D Förskollärare Förskollärare Förskollärare 

E Förskollärare Förskollärare Förskollärare, ansvarig för 
musikverksamheten 

F Barnskötare Barnskötare Barnskötare 

G Barnskötare Under utbildning till 
förskollärare 

VFU- placering samt 
vikarierande barnskötare 

H Musikpedagog Annan akademisk utbildning, 
barnrytmikutbildningar 

Barnrytmikledare 

I Musikpedagog Musiker, pedagogisk 
påbyggnad 

Musikpedagog 

J Förskollärare Musiklärare Förskollärare, ansvarar för 
gemensamma samlingar 

 
Figur 2. Informanternas anställningsform, utbildning och eventuell musikrelaterad 
yrkesfunktion. 
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Sex av de intervjuade är gamla kollegor till mig. Vi har så att säga jobbat ”under 
samma tak”, vilket givetvis kan utgöra ett problem för undersökningen, som bör 
problematiseras. 

 Vetenskaplig distans och intervjukvalitet har tendens att försvagas, när man har en 
relation till den intervjuade (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003 s. 
286). Utifrån Glasers devis att ösa ur de källor som ger mest data (2010), ser jag i 
efterhand att dessa samtal har gett nyansrika, personliga betraktelser, erfarenheter 
och tankar, men också många funderingar och nya frågor. Att ha en gammal 
yrkesmässig relation med gemensam kunskap om organisation, arbetssätt och 
arbetskultur, kan jag uppleva i detta fall, har gynnat ett öppet samtalsklimat. Så 
även om intervjuerna i sig kan betecknas som halvstrukturerade var de i sin form 
mer som kollegiala samtal. 

Intervjuerna var personliga och tog cirka en halvtimme vardera. Enligt Glasers 
(2010) rekommendationer att strunta i inspelningstekniken och istället lita på 
minnet och möjligen ta lite anteckningar, genomförde jag sex av intervjuerna. Fyra 
intervjuer arrangerades av logistiska skäl i en följd vid ett tillfälle. Dessa valde jag 
att spela in. 

Hur tänker dessa yrkesgrupper, verksamma i förskolans toddlarverksamhet kring 
musik? Vad gör de och vad har verksamheten för syfte? 

 

4.1.2 Koder och kategorier 
Alla intervjusvar skrevs ner och behandlades var för sig i ett dataprogram, Open 
code 3.6 (Umeå universitet, 2012). Programmet möjliggör en praktisk och visuellt 
tydlig hantering av koder, memos och kategorier. Jag valde att lägga in intervjuerna 
i två olika mappar; en för Förskollärare och Barnskötare, det vill säga de 
yrkesgrupper som arbetar i en barngrupp och har en annan yrkesmässig identitet än 
den andra gruppen, som jag kallar Musikpedagoger. Från början var det ett 
medvetet val att separera grupperna, för att undersöka skillnaderna mellan dem. 
Men allteftersom kategorierna genererades framstod snarare likheterna; det 
existerade definitivt en samsyn kring musikens betydelse för toddlarna i förskolan.  
Undersökningens syfte är inte heller att visa på olikheter, utan belysa vad som kan 
belysa musiklekens legitimitet i förskolans toddlargrupp enligt dem, som arbetar 
där.  

Att kunna se koderna i intervjutexten innebar att noggrant läsa varje mening för 
sig, utan att läsa in ovidkommande fakta eller tolka metaforer. När kodningen var 
gjord genererades en mångfald av kategorier. Man kan givetvis kritiskt hävda att 
tolkningarna är subjektiva, vilket är en problematik att hantera inom all vetenskap. 
Enligt Glaser (2010) finns det några tumregler att hålla sig till: 

 
• Att inte tvinga data. 

Normer, föreställningar, förutfattade meningar eller redan färdiga teorier är 
exempel på problem att hantera under framväxandet av en teori. 

 

• ”Att tåla förvirring” 
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Att tappa kontrollen och bli förvirrad är en del av processen; när normer och 
färdiga föreställningar står på ända inträder förvirring. Orka stå emot, tids nog 
träder nya föreställningar fram. 

 

• Lita på data. 

Det är upptäckterna som utgör teorin. De framträder allteftersom sortering, 
memos och jämförelser pågår. 

 

De kriterier som här gäller för genereringen är:  

 

1. Fenomen som är gemensamma för en grupp människor (Hartman, 2001, s. 47).  
Koder som återkommer många gånger, koder med olika termer men med 
gemensamma beröringspunkter. Till exempel Gemenskap och dess nära släktingar: 
gemensamt, tillsammans, i gruppen, samling, samlas. Men också dess lite mer 
avlägsna kopplingar; förskolekultur, att dela, värdegrundsfrågor, kulturella uttryck, 
samtidighet och att sjunga ihop hör till detta kriterium. 

 

2. ”Vad är du? – Vad är du inte?” Kodning och kategorisering genereras 
allteftersom i en process. En kod kan utgöra en hel kategori, den kan ha flera 
betydelser och därför infogas i flera kategorier.  När all data är bearbetad måste jag 
börja om från början och fråga alla koder igen (utifrån de kategorier, som nu är 
genererade): ”Vad är du?” och ”Vad är du inte?” Till exempel kan citatet ”I 
musiken kan man lära sig uttrycka känslor” kodas följande: Lära sig (något blir) 
uttrycka (kommunicera) känslor (känslor) och kategoriseras: Känslor, observera 
flera känslor det vill säga Mångfald samt Kommunicera och att Bli människa; 
utveckla förmågan att uttrycka sina känslor. Däremot, menar jag, så uttrycker inte 
citatet exempelvis Struktur eller Gemenskap. 

 

Följande utdrag, ett fåtal citat från de tio intervjuerna, är tänkt att illustrera hur 
kodning och kategorigenerering hanterats. 
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Figur 3. Exempel på kategorigenerering från intervjusvar via kodning 

INTERVJUTEXT KODER KATEGORIER 

 

”Musiken är ett sätt att nå barnen” 
 
Funktionellt samtal, fånga 
uppmärksamhet 

 

Kommunikation, Uppmärksamhet 

 

”I musiken kan man lära sig uttrycka känslor” 
 
Lära sig uttrycka känslor 

 

Att bli människa, Känslor, Mångfald & 
Variation, Kommunicera 

 

”Genom musik och rörelseverksamhetens givna 
strukturer och fokus genereras ett inre lugn” 

 
Givna strukturer, fokus, inre lugn 

 

Struktur, Uppmärksamhet, Känslor 

 

”Musik ger spänning och glädje” 
 
Spänning, glädje 

 

Känslor 

 

”Sången stöttar minnet genom sin struktur, rytm 
och melodi” 

 
Stötta minne genom struktur, rytm 
och melodi 

 

Struktur, Att bli människa, Variation& 
Mångfald, Kommunikation 

 

”Det (musik) skapar gemenskap, det är en 
naturlig mötespunkt i förskolan” 

 
Skapa gemenskap, mötespunkt 

 

Att bli människa, Gemenskap, Känslor, 
Uppmärksamhet 

 

”Musiken manar oss att lyssna” 
 
Att lyssna 

 

Uppmärksamhet 

 

”Direkt börjar kroppen röra på sig” 
 
Fysisk reaktion, röra sig 

 

Uppmärksamhet, Kropp& rörelse, Att bli 
människa 

 

”Det finns en tydlighet i uttrycket” 
 
Tydlighet i uttrycket 

 

Struktur, Skapande, Kommunikation, Att bli 
människa 

”Mycket av det som uttrycks i Lpfö:s ”Normer 
och värden”är just det som barnen praktiskt får 
uppleva och tillämpa i musik och dans” 

Normer och Värden 
Gemenskap 

Att bli människa 

 

”Det är roligt!” 
 
Lust 

 

Känslor, Att bli människa 

 

”Det kan vara en ingång till en ny kultur och 
den kan hjälpa oss att dela kultur 
(interkulturellt, etnicitet)” 

 
Dela kultur 

 

Att bli människa, kommunikation, Mångfald& 
variation, Gemenskap 

 

”Musik är en del av ett första språk” 
 
Första språk 

 

Att bli människa, Kommunikation, Skapande 

 

”De (toddlarna) ÄR musik!” 
 
Att vara musik? 

 

Kropp och rörelse, Känslor, Skapande 

 

”Att uppleva njutning” 
 
Att njuta 

 

Känslor, Att bli människa 

 

”Den skapar sammanhang, man ser orsak och 
verkan till exempel när man klappar och 
stampar”  

 
Sammanhang, orsak och verkan 

 

Att bli människa, Strukturer,  
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4.2. Strukturera och granska data 
Från att ha varit ett 15-tal kategorier, bantades de ner till nio. Till exempel 
”empati”, liksom ”motivation”, gick in under kategorin Känslor. ”Tid och rum” 
kategoriserades som Strukturer, då det i förekommande fall handlade om struktur, 
exempelvis tids – och rumsuppfattning. Flertalet koder ingår i flera kategorier. 
Ibland kan det vara sammanhanget som avgör vilken kategori som en kod faller 
under. Det handlar om gradskillnader, men visar också hur intimt förbundna 
kategorierna kan förhålla sig till varandra. Till exempel så kan kategorierna 
Gemenskap och Kommunikation ses som en slags spegling av varandra, men de 
innefattar samtidigt någonting specifikt och autonomt.  

När kategorierna hade reducerats till antalet och matchats mot varandra så framstod 
kärnkategorin, det vill säga en kategori överordnad alla andra: 

 

”Att bli människa” 
 

Begreppet är taget direkt ur ett citat från en intervju: ”Det är grundläggande 
mänskligt. Musiken bidrar till att bli människa”. Inte helt oväntat, när man talar 
med yrkesgrupper, som har hand om de yngsta barnen i förskolan, så är den dagliga 
omsorgen och lärandet kring varje barn liksom hela gruppen centralt. Att utveckla 
självkänsla (”jag är bra som jag är”) och självförtroende (”jag kan och jag vågar”), 
liksom att bli lyssnad till och kunna lyssna på andra, känna respekt för sin 
omgivning och respektera sig själv. Förskolan skall vara rolig, står det uttryckt i 
läroplanen, vilket man försöker att ta fasta på i verksamheten genom att lek, 
skapande och lärande bildar en enhet. Här grundläggs såväl en respekt för de 
normer och värden som anses viktiga för vårt samhälle, som språkutveckling, 
förståelse för tid och rum och en utvecklad insikt om den egna kroppen. I denna 
process visar sig musik både som ett verktyg i omsorg och lärande och som ett mål 
i sig; att få vara en del av musikens glädje, magi och att få tillägna sig dess eget 
språk med hela sig själv och med innebörden: Någon som är och något som ska bli. 

4.3. Sammanfattning av datagenereringen – de nio 
kategorierna 
Det bör poängteras att figuren som illustrerar de nio kategorierna inte är ordnad 
hierarkiskt utan snarast slumpmässigt. Alla kategorierna är genererade ur data och 
matchade mot varandra. Några kategorier har starkare bindningar till varandra än 
andra (Bil.1), men samtliga har kvalifikationer att bära upp teorin. 
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Figur 4. Kärnkategorin och de åtta underkategorierna som genererats ur data 
 

 

Inom GT bör man undvika ett deskriptivt hanterande av data, men i syfte att belysa 
en legitimitet, finns det anledning att beskriva det som utgör själva legitimiteten. 
Underkategorierna genererar inga nya begrepp ur data, tvärtom så är de väl 
etablerade, ofta använda vardagsbegrepp med en mångfald av innebörder och 
konnotationer. De behöver därför fyllas med ett innehåll, som teorin omfattas av. 
Mångfalden av beskrivningarna ger också en bild av en musiklek där de 
sammanlagt nio kategorierna kan ha ett såväl musikaliskt som utommusikaliskt 
innehåll och/ eller syfte. I den följande sammanfattningen av data presenteras varje 
kategori för sig. De citat som förekommer i texten är tagna från intervjuerna. 

 

4.3.1. Att bli människa 
Musik ses som något grundläggande mänskligt, som en biologisk evolutionär 
funktion, den är gränsöverskridande och den är inbjudande. 

I musikleken deltar barnet på sina egna villkor, den är Jag-stärkande och 
betydelsen av att bli uppmärksammad, vilja vara med och att våga bli trygg är stor. 
Här kan barnet synliggöra sig själv. 

I musikleken ges möjligheter att stimulera kognitiva färdigheter såsom minne, 
koncentration och upplevelse av den egna kompetensen i kroppen. Musikleken 
bekräftar det man kan, den uppmuntrar barnets egna uttryck och känsla för att 
kunna påverka sin omvärld. Man kan tala om en musikalisk medvetenhet, då lusten 
är påminnande och skapar kulturell betingning. 

Musikleken kan med sin variationsrikedom och inneboende dynamik ge barnet 
möjligheter till känslouttryck, motivation, att reagera och agera samt att förstå sin 
egen röst genom att öva upp sitt melodiska gehör. 

ATT BLI MÄNNISKA 
Gemenskap 

Kommunikation 

Struktur 

Mångfald och Variation 

Uppmärksamhet 
 

Känslor 
 

Skapande 

Kropp och Rörelse 
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4.3.2. Gemenskap 
”I musiken kan vi glädjas tillsammans!” Vi leker tillsammans och barnen lär sig 
tillsammans. Musiken är attraktiv för alla barn och man kan känna lyckan att få 
vara med. Musiken är bemötande och genererar gemenskap; den har förmågan att 
samla oss i en gemensam samtidighet – i ett Här och Nu. Här ges utrymme för 
toddlarnas egna humor. 

Musikleken berör värdegrunderna; att se varandra, ge plats och ta plats i gruppen. 
Den är gränslös om man ser till exempelvis ålder och kön i förskolan. I musikleken 
fostras barnen in i en kulturell identitet och den kan vara en ingång till en ny kultur 
– vi delar kultur.  

Musikleken erbjuder en erfarenhet av gruppens styrka av att sjunga ihop, göra 
saker ihop. Det fysiskt tillåtande; att få vara nära, att få ta i varandra är en del av 
musikleken. Betydelsen av ”en mysig och trevlig stund tillsammans” skall inte 
underskattas. 

I musikleken kan barnen erfara de musikaliska kvaliteter som 
ensemblemusicerandet utgörs av; gemensam puls, start och stopp, samtidighet, 
dynamik, periodicitet och melodik. Men även naturliga avbrott, pauser, pulser och 
impulser som en del av det mänskliga flödet, är också det en del av musikleken. 

 

4.3.3. Kommunikation 
”Musik är mening!”  Musik kommunicerar till oss, den talar till våra känslor, den 
kommunicerar gemenskap på lika villkor och musiken säger något. Musik riktar 
uppmärksamheten. I musikleken får barnet lyssna, imitera och upptäcka musiken.  

Med musik kan vi kommunicera icke-verbalt. Det är ett sätt att prata. Musik tröstar 
och förmedlar budskap. Tillsammans sjunger, spelar och dansar vi ihop och alla får 
uttrycka sig. I musikleken kan barnen visa själva. Det är barnens egna uttryck. Att 
få banka på hinkar och testa ljud är viktigt för barns musiska identitet. De lär sig 
tillsammans i musiklekens gränslösa möten.  

Musik erbjuder barnen ett fungerande språk. Det är en del av ett första språk och 
viktigt i talspråksutvecklingens början. Melodi, artikulation, rytm och frasering är 
vitalt för talspråkets utveckling. Musikleken införlivar, förstärker och nyanserar 
begreppen. I musikleken ges barnen möjlighet att ta del av olika lärandeprocesser. 

”Musiken ger oss en röst”. Tonhöjd, klangfärg och dynamik har betydelse i 
musikskapande. Genom att lyssna kan vi förstå vad musiken säger. Barn har rätt att 
få se vuxna kommunicera lust och glädje med musik.  

 
4.3.4. Struktur 
”Form och struktur är betydelsebärande i musikleken!” Tid är en viktig faktor; dels 
att ges tid till att bli en aktiv deltagare, ges tid till repetition, att få känna igen, att 
reflektera. Kontinuitet är betydelsefullt, samlingsformens igenkännbarhet öppnar 
för en trygg och begriplig musiklek, där utveckling och lärande kan äga rum. 
Musikens struktur genererar ett inre lugn. Musik är Här och Nu. 
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Musikleken bidrar till spatial kompetens, en orienteringsförmåga; uppfattning om 
den egna kroppen liksom den egna kroppens riktningar i rummet och rummets 
möjligheter.  Här får toddlaren inte bara införliva, tydliggöra och nyansera begrepp 
och läge utan också upptäcka och förstå begreppsliga relationer såsom exempelvis 
ljud- tystnad, starkt- svagt. I musikleken kan barnet erfara orsak och verkan och se 
detta i ett sammanhang.  

Sången strukturerar talspråket, den ordnar texten på ett betydelsefullt sätt. Också i 
rutinsituationen är sången betydande för att ge orden betydelse, eller för att ge 
”mellanrummen” ett innehåll, t ex mellan två aktiviteter, eller i en väntan på något. 
Att erfara melodiska strukturer; att hitta tonhöjder, imitera och repetera, ”måla 
toner” och få sjunga i en fungerande tonart är en del av en musikalisk 
kunskapsutveckling. 

Struktur är betydelsebärande för en musikalisk kunskapsutveckling. Med 
”musikaliska rutiner”, såsom regelbunden musiklek, sångsamlingar etcetera, där 
repertoaren är fast och med små förändringar. Med en respekt för musikens natur; 
”riktning, början och slut” ges barnen möjligheter till den frekventa repetition, som 
musikaliskt lärande kräver.   

Musiklek är en lek med naturliga, mänskliga flöden som inte är metronomstyrda, 
men har riktning. Här beaktas impulser, ”timing”. Dans och rörelse ger musiken en 
fysisk form.  

Att uppleva puls, rytm och frasering är andra betydelsebärande delar i musikleken. 
Rytmisk och melodisk samklang indikerar att kaos har övergått i ordning. 

 
4.3.5. Mångfald och variation 
”Musiken erbjuder upplevelse av mångfald och variation!” Musiken kan 
genomsyra många aktiviteter under dagen; lyssnande, stämningsskapande, ihop 
med bild- och formskapande, i leken, i den gemensamma musikleken med mera. 
Variation möjliggör ett brett lärande, är lustfylld och riktar uppmärksamheten. 

”Allt har effekt!” Att uppleva och förstå kontraster, det vill säga att förstå 
skillnader som lika – olika är en ingång i begreppsförståelse; aktivitet – 
avslappning, starkt – svagt, högt – lågt, ljud – paus och så vidare. 

Många är roligt och i förskolans verksamhet lär barnen av varandra. 
Variationsrikedomen är stor. I musikleken delar vi kultur och här kan barnen 
uppleva och tillämpa värdegrundsfrågorna. Musikleken beaktar det mänskliga 
flödet, något händer och hoppsan! Någon slog sig på knäet; små incidenter i ett 
större förlopp. Här kan vi beakta pulser och impulser, utveckla förmåga till 
improvisation och fantasi. I musikleken kan vi uttrycka olika känslor. 

Musik, dans och rörelse kan ses som en enhet hos toddlaren. De är variationer av 
varandra och bildar tillsammans en mångfald av musikaliskt uttryck. Att förstå 
grundläggande skillnader såsom ljud – tystnad, start – stopp, starkt – svagt, är att 
förstå det grundläggande musikaliska språket. I musikleken kan vi utveckla 
nyanser i puls och rytmkänsla, artikulation, frasering och olika tonhöjder. Genom 
att lyssna, imitera och repetera kan barnet upptäcka musiken. Att lyssna, känna på 
och spela olika instrument ger en upplevelse av olika klangfärger.  

Musikleken med sin fasta form och struktur är variationsrik i sin repertoar; genom 
att växla mellan att sjunga, spela, rim & ramsa, dansa och röra sig, bibehålls fokus 
och motivation samtidigt som förmåga till koncentration utvecklas. 
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4.3.6. Uppmärksamhet 
”Musik är ett språk för att nå små barn!” Musik – i alla dess former – fångar små 
barns uppmärksamhet. Den skapar reaktion, positiv förväntan, motivation och 
lockar till intresse. Musik – fart och fläkt – får igång barnen och den skapar 
gemensamt fokus. Den är Här och Nu och något som Kan bli. Den öppnar upp för 
nyfikenheten att vilja och att använda. 

Musik är bemötande. I musikleken blir alla uppmärksammade och alla 
uppmärksammar varandra. Den har förmågan att samla oss i en gemenskap, i de 
möten och kontakter som uppstår såväl mellan barn och barn, som barn och vuxen.  

Att förstå musik kräver mycket uppmärksamhet: att lyssna och imitera, att öva 
lyssnandet, att uppmärksamma kontraster mellan ljud och tystnad, aktivitet och 
vila, att uppfatta olika tonhöjder, att uppmärksamma samtidigheten. Att lyssna, 
förstå och respektera musikens natur; en händelse utsträckt i tiden, som kräver 
bibehållen uppmärksamhet, såväl av barn som vuxna. 

 

4.3.7. Känslor  
”Det handlar ju om att må bra!” Musik är roligt. Den genererar glädje, lust, 
spänning, lugn, en känsla av gemenskap, samhörighet och fysisk närhet. I 
musikleken får alla vara med, en ”liten lugn och trevlig stund” där barnet vågar att 
bli trygg. Musik kan trösta det lilla barnet som längtar och saknar. Musik skapar 
och förstärker stämningar. 

Musiken talar till våra känslor. Det är ett kommunikationsmedel som uttrycker 
känslor och glädje och såväl musik som dans är starka uttrycksmedel. 
Toddlarkroppen illustrerar känslostämningar, i musiken kan man ge sig hän. Det är 
barnens egna uttryck. Musikleken är befriande och barnet kan legitimera sin glädje. 
Känslan vinner över kontrollen. 

I musikleken kan toddlaren uppleva sin delaktighet, sin kropp – sig själv. Här kan 
barnet uppleva njutning, njuta sina framsteg, känna sig kompetent i sin kropp och 
utveckla sin självkänsla. Musik är grundläggande mänskligt. 

 

4.3.8. Skapande 
”Musiken inbjuder till skapande!” Musikleken i sig skapar något i toddlaren: Lust, 
glädje, fokus, nyfikenhet och motivation. Den skapar stämningar, rörelse och 
fantasi. Musikleken skapar kontakt och gemenskap. I musikleken kan barnet skapa 
sig själv och musiken – den musikaliska ordningen – skapar vi tillsammans. 

Musik är en skapandeform, där toddlaren skapar på egna villkor, såväl i den 
vuxenstyrda, organiserade musikleken som i den fria leken. Det finns en stark 
uttrycksvilja, att få ge röst med sin egen röst, slå på saker, kanske en trumma, 
ensam eller med kompisar. Musik är en del av ett första språk. 

I musikleken legitimeras barnens egna uttryck; i sången, spelandet, dansen och 
rörelsen. De vill och de kan visa det själva. Att sjunga, spela, dansa är en 
manifestation för gemensamt skapande; ”Man gör saker ihop och håller sams i en 
grupp”. Det egna skapandet sker i en integration med andra och man skapar olika 
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musikaliska uttryck. I skapande möten finns utrymme för improvisation, 
ögonblickets skapande.  

 

4.3.9. Kropp och rörelse 
”Alla blir lyckliga och glada när Pippi kommer!” Musik är fysisk – kroppslig. Den 
genererar rörelse, den ackompanjerar rörelseleken. Den inbjuder till rörelse och kan 
vara en brygga för att uppnå rörelse. I musikleken får man vara nära varandra, det 
är okej att ta i varandra. 

Musik kan ge en upplevelse av kroppens egen dynamik exempelvis aktivitet – vila. 
Musik kan ses som en intelligens bland andra, den bekräftar och förstärker det man 
kan. Sång och rörelse betingar inlärning. I musikleken upplever och utvecklar vi 
puls och rytmkänsla, den utvecklar barnets kroppsuppfattning och kroppens 
möjligheter i rummet; spatial kompetens. 

I musikleken legitimerar toddlaren ett fritt beteende, genom sin kropp ”är de 
musik”. Det är ett sätt att kommunicera icke-verbalt med sin kropp; den kan 
uttrycka känslor, vilja och stämningar. 

4.4 Teoretisk substans 
De nio kategorierna belyser musiklekens legitimitet ur ett innehållsperspektiv. De 
besvarar så att säga frågan ”Vad är betydelsefullt?” Genom att granska 
datamaterialet ytterligare en gång framträder ett nytt perspektiv, som grundar 
innehållet i en pågående verksamhet, ett skeende; ”Vad händer (som är 
betydelsefullt)? Varje mening i intervjuerna måste därför läsas igen och en kodning 
görs med fokus på handlingar, händelser, processer och tillstånd, med andra ord; 
det som NE (2012) definierar som verb.  

All data får därför bearbetas en gång till i Open Code 3.6, denna gång med verben i 
centrum, men i övrigt utifrån samma metod den första genereringen (Bilaga 2). 
Resultatet blir en grupp med fyra nya kategorier, som alla är kopplade till de nio 
tidigare kategorierna. Följande bild beskriver de fyra kategorierna och några 
exempel på olika verb (hämtat från data) och hur dessa kategoriserades: 

 

 
 

Figur 5.  De fyra kategorierna som beskriver ett skeende i teorin. 

UPPMÄRKSAMMA UPPLEVA UTTRYCKA UTVECKLA 

Uppmärksamma… Uppleva… Uttrycka… Utveckla… 

Lyssna Skapa Skapa Öva 

Upptäcka Erfara Sjunga Bekräfta 

Reagera Känna igen Agera Införliva 

Se Leka Frasera Bli 

Fånga Använda Pröva Skapa 
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I ett meningssammanhang kan detta tydliggöras med följande exempel som visar 
fyra uttalanden, som alla ingår i innehållskategorin ”Gemenskap”. De fyra skeende 
– kategorierna visar på meningarnas uppenbara skillnad i betydelse: 

• I musikleken ser man varandra (uppmärksamma) 

• Barnen erfar en gemensam puls (uppleva) 

• Att sjunga tillsammans (uttrycka) 

• De fostras in i en gemensam kultur (utveckla) 

 

 

 
 

     

 
 
 
Figur 6. Teorins två delar och deras inbördes relationer.  

 
 
Efter två separata kategorigenereringar framträder ett resultat, där de 
intervjubaserade beskrivningarna, som presenterades i kapitel 4, kopplas samman 
med den process som driver musikleken framåt.  

 

ATT BLI MÄNNISKA 

Gemenskap 

Kommunikation 

Struktur 

Mångfald och Variation 

Uppmärksamhet 
 

Känslor 
 

Skapande 

Kropp och Rörelse 

Att uppmärksamma
 

      Att uppleva 

      Att uttrycka 

      Att utveckla 

INNEHÅLL SKEENDE 
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5. Resultat – Teori   

Teorin är den slutliga produkten av denna studie, där de två delarna Innehåll och 
Skeende vävs samman, enligt hur detta uttrycks i data, det vill säga intervjusvaren. 
Erfarenheten skapar människan; erfarenheten att uppmärksamma något, att uppleva 
något, att uttrycka något och att utveckla något. 

 

5.1. Att bli människa – genom att uppmärksamma  
Musikleken fångar och riktar uppmärksamheten, såväl individuellt som hela 
gruppen i ett här och ett nu. Rytmen och melodin utgör ett språk som små barn 
förstår; kroppsligt, intellektuellt och känslomässigt. Genom att uppmärksamma en 
händelse går det lilla barnet in i en upplevelse.  

5.2. Att bli människa – genom att uppleva 
Med hela sin kropp upplever barnet ett skeende utifrån sina egna villkor. 
Kommunikation, gemenskap, glädje, samtidighet, igenkännande och variation är 
starka drivkrafter i ett musikaliskt flöde. Musikens inneboende ordning ger barnet 
en upplevelse av de strukturer, som ligger till grund för en vid begreppsvärld. 
Musik är en Här och Nu-händelse, med en riktning i tid, som därför också behöver 
tid för att bibehålla ett musikaliskt flöde. Musik är en vardagshändelse i lek och 
rutin. I musikleken kan vi dela kultur – olika kulturer, liksom den ger oss kulturell 
identitet. Musikleken bekräftar det barnet faktiskt gör, den förstärker kunskaper 
och stödjer minnet, synkroniserar flera sinnen och barnet får känna sig kompetent i 
sin kropp. Musik utgör en betydande del av vår kultur och genom att ge barnen en 
upplevelse av musisk mångfald genereras fler och mer nyanserade 
uttrycksmöjligheter.  

5.3. Att bli människa – genom att uttrycka 
I musikleken får barnet, med olika medel och redskap, uttrycka känslostämningar, 
sin humor, vilja och estetik – sig själv tillsammans med andra. I det musiska 
uttrycket finns inga rätt och fel, det är ett naturligt uttrycksmedel där det repetitiva 
och det variationsrika följs åt sida vid sida. Musikleken ger uttryck för talspråket, 
såväl artikulation och prosodi. Den är en brygga mellan ”Göra-världen” och ”Prata-
världen”. ”Göra-världen” är rik på klanger, dynamik, dans, rörelse, imitation och 
repetition. Den är konkret och skapande. I upplevelsen liksom i uttrycket ligger en 
potential för utveckling. 

5.4. Att bli människa – genom att utveckla 
I musikleken ges såväl det individuella barnet som gruppen en möjlighet att 
utveckla förmågor och färdigheter till stor del utifrån det pedagogen väljer att 
fokusera på. Ett fokus som är tydligt kopplat till individuell kompetens och 
intresseområde. Utveckling är beroende av repetition, kontinuitet och 
regelbundenhet. Det tar också tid och måste ges tid. I musikleken tillämpas 
förskolans normer och värden såsom exempelvis demokrati, människans 
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okränkbarhet och lika värde oavsett kön, etnicitet eller funktionshinder. Den kan 
bidra till ökad självkänsla och självförtroende. Språkutveckling kan gynnas särskilt 
av musisk lek: talspråksutveckling; prosodi, artikulation, frasering. Därtill 
utvecklas begreppsförståelse; att tydliggöra, införliva och nyansera begrepp. Det 
musikaliska språket utvecklas också genom att synkronisera sång och rytm, 
utveckla röstinstrumentet, det egna röstuttrycket och ett melodiskt gehör samt 
uppfatta och uttrycka musikaliska nyanser och rytmisk tydlighet. Musikleken kan 
gynna såväl hela gruppen, som varje individ i en gemenskap, alltifrån att våga bli 
uppmärksammad, våga delta och ta en plats i gruppen till att bli trygg och njuta av 
den glädje, som de musikaliska mötena erbjuder i den musiska leken. 
Synkronisering, samtidighet och ett gemensamt ”klang-rum” kräver tid, kontinuitet 
och frekvent musicerande.  

5.5. Sammanfattning av teorin 
Teorin belyser en toddlarverksamhet där musikleken i förskolan kan ha en 
fundamental betydelse för små barns utveckling och lärande. Att uppmärksamma, 
uppleva och uttrycka musik är en förutsättning för att utveckla ett musikaliskt 
kunnande. ”Det är grundläggande mänskligt. Musiken bidrar till att bli människa”.  

Kärnkategorin ”Att bli människa” med underkategorierna Gemenskap, 
Kommunikation, Struktur, Mångfald & Variation, Uppmärksamhet, Känslor, 
Skapande samt Kropp & Rörelse bildar tillsammans med de fyra 
skeendekategorierna Uppmärksamma, Uppleva, Uttrycka och Utveckla en väv av 
exempelvis betydelser, förmågor, möjligheter och mänskliga egenskaper, som 
beroende av fokus, frekvens och kompetens kan bidra till såväl social och kognitiv 
som musikalisk utveckling.  

Teorin belyser musiklekens mångfald och variationsrikedom i förskolans 
toddlarverksamhet. Den existerar i vardagliga rutiner, i spontanlek och i form av 
pedagogledd verksamhet. 

De tio intervjuerna med förskolepedagoger som utgör data för denna studie, ger en 
mångfacetterad och nyanserad bild av hur de tänker kring musiklek i deras 
verksamhet. Att ”tänka kring” belyser här deras erfarenheter, såväl 
sinnesiakttagelser som beprövade erfarenheter. Vi får ta del av hur musikleken kan 
se ut i verksamheten, vilka redskap man använder sig av, både praktiskt och 
teoretiskt. Av de talrika och illustrativa exempel på vad som sker i verksamheten 
och vilken betydelse det kan ha för barnen, menar jag att det sammantaget belyser 
en musiklekens legitimitet i förskolans toddlarverksamhet, vilket var syftet med 
undersökningen. 
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6. Litteratur och tidigare forskning 

”Don’t worry! The literature ain´t going nowhere.”  Så uttrycker sig Barney Glaser 
i ett klipp på Youtube under ett seminarium om Grundad teori (2010). Han menar 
att man inte kan veta på förhand vilken litteratur, som kommer att ha relevans för 
teorin. Först när kategorierna är klara och begreppen har fått teoretisk förankring 
kan litteratur fylla ett syfte: att bidra till teorin. Av det skälet kommer därför 
litteraturavsnittet först här i slutet, efter det att undersökningen är klar.  

• Vad säger litteraturen om musikleken i förskolans toddlarverksamhet? 

• Vilken betydelse har musikleken för toddlarna i förskolan? 

Den litteraturöversikt som jag avser presentera handlar främst om toddlarna i en 
förskolekontext i modern tid. Toddlares lärande i förskolan har ofta ett tydligt 
socialt och/eller kulturellt perspektiv och innehållet är ofta tematiskt, inte sällan 
står djur i fokus (Söderman, 2012, s. 44). Målet med verksamheten är ofta 
utommusikaliska kompetenser och inte sällan används musik som ett funktionellt 
verktyg inom förskolemetodiken (Ferm Thorgersen, 2012, s. 75; Sundin, 1984, s. 
37). Då teorin belyser ett bredare spektra av musiklekens betydelse för toddlarna, 
där syfte och mål med musikleken kan vara allt ifrån direkt utommusikaliska till 
tydligt musikaliska finns anledning att ta upp något av den musikdidaktiska 
litteraturen, med fokus på musikalisk kunskapsutveckling i detta avsnitt. Jag menar 
att litteraturen på flera områden stödjer den grundade teorin ”Att bli människa”. 

6.1. Musik(lek)ens betydelse för barn 
Redan under tidigt 1960-tal gjordes undersökningar om hur små barn uppfattar och 
uttrycker musik, enligt samtidens utvecklingsteorier.  De visade bland annat en 
progression i vad barnet uppfattar; att textklangen är primär, därefter kommer rytm 
och sedan tonhöjd (Sundin, 1984, s. 49). Med den stora förmågan att imitera som 
människan har, så har vi redan tidigt en förmåga att uttrycka oss musikaliskt och 
kommunikativt och dessutom sker en tidig musikalisk socialisation (a.a., s. 36-38). 
Förmågan att kunna kombinera imitationsförmågan av melodiska, rytmiska och 
känslomässiga uttryck är avgörande för att bli en människa (Uddén, 2004, s. 62). 

 

Musik kan betraktas som ett fundamentalt mänskligt uttryck och därigenom vara en 
del av små barns naturliga förmåga att kommunicera och uttrycka sig, inte minst 
inom ramen för lek (Bjørkvold, 1991; Uddén, 2004). Imitation och uttryck bidrar 
till ett gemensamt musikaliskt modersmål, som utgör en del av en kultur. 
Barnkultur är en egen specifik domän, som står i kontrast till – och underordnas – 
den västeuropeiska musikens traditionsarv. Barnkultur och barns lek är musisk; 
sång, musik, rörelse, dans bildar en enhet. Musikpedagogens uppgift är inte att 
undervisa barn i barnkultur eller spontansång, utan istället att föra vuxenkulturens 
musik vidare (Bjørkvold, 1991). Jag tolkar det som en musikalisk socialisering, där 
barns personlighet och egenart i grunden bör uppmärksammas och respekteras. Att 
sjunga och musicera med barn innebär också att bekräfta deras inneboende 
musikaliska kompetens, som har en betydande funktion i leken. 
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Musik och språk är mycket intimt kopplade till varandra. Spädbarnets 
protokonversation med sina närmaste, jollrande med utdragna toner och glissandon 
(Uddén, 2004), där modersmålet som en musisk process av ljud, rytm och rörelse 
präglar spädbarnet (Bjørkvold, 1991). Jag förstår det som att förmågan att processa 
dessa musikaliska intryck är en förutsättning för att utveckla ett språk. Toddlaren 
som kommer till förskolan har påbörjat sin språkliga utveckling och visar ofta på 
en kommunikativ förmåga med ljud och gestik. Løkken (2008) menar att det 
sociala samspelet kan jämföras med en musikalisk process, där det meningsfulla 
ligger i kroppssubjektens kommunikation och inte på semantiska system. Løkken 
har observerat en grupp ettåringar, som under elva minuter musicerade med egna 
improvisationer, rim och ramsor och versioner av sånger som var kända för dem 
från tidigare sångstunder med vuxna. Text och musik förenades till en konsert med 
musikaliska kvaliteter; formaliserade tempi och dynamik (a.a., s. 62-63). Verbala 
uttryck i toddlarleken är ofta rytmiska och uppvisar form. 

Det är inte självklart att separera språk från musik. Jederlund (2002) nämner två 
begrepp; en språklig kanal (till exempel talspråk, kroppsspråk, tonspråk, bildspråk), 
som kommunikationen sker igenom och ett kodsystem (fonem – form – syntax), 
som varje språk har oavsett om det handlar om svenska, en tonart eller en taktart.  

 

Det som förmedlas i kommunikationen är en mänsklig upplevelse – en 
känsla, en tanke, en idé, en rörelse, en bild, en förståelse, en uppfattning. 
Någonting i sändarens inre verklighet gestaltas via språken i den 
gemensamma yttre upplevelsevärlden. Mottagaren tar via perceptionen emot 
och kan i sin tur erfara en inre upplevelse av detta. (a.a., s. 17) 

 

Jag tänker att språk är olika typer av konstruktioner för olika ändamål; ”En 
konstnär kan uttrycka sig med ett penseldrag. En författare med ord. Fysiker 
använder matematik” (Kvist, Nilsson & Pålsgård, 2011, s. 14). Musiklekens 
betydelse för språkutveckling kan således vara, tolkar jag, att toddlaren ges 
möjlighet att utveckla en förmåga att uttrycka sig varierat och parallellt med flera 
kanaler och flera kodsystem beroende på vad, hur, när och till vem och i vilken 
situation man vill kommunicera genom språk. 

En annan språklig aspekt är hur pedagogerna använder musikaliskt språk i 
kommunikationen med toddlare. Sång och gestaltning är ett medium för språk- och 
tankeutveckling i barndomen och vi vet att genom att ge rytmisk ton till 
handlingarna både uppfattar och minns vi bättre (Uddén, 2004, s.75). Eftersom 
rytm och betonade språkljud är enklare att uppfatta och fokusera på är detta ett 
tacksamt sätt att tala på med små barn (a.a., s. 125) Det som är aktiverande, 
upplevs som lustfyllt, lekfullt och meningsskapande, håller uppmärksamheten 
igång och motiverar till vidare aktivitet (Jederlund, 2002; Løkken, 2008; Uddén, 
2004 ). 

Under senare tid menar man inom vetenskapen att musikaliska enheter såsom 
tonhöjd, klangfärg, rytm och tempo, är utspritt över olika centra i hjärnan, både på 
omedveten och på medveten nivå. Musiken är multifunktionell; alltifrån en basal 
funktion som aktivitet/ vila på hjärnstamsnivå till ”högre” funktioner såsom 
motoriskt strukturerande-, känslomässiga-, kontaktskapande-, minnesbärande-, 
kulturbärande- och kulturskapande funktioner (Theorell, 2009; Uddén, 2004 ). Den 
samverkar över olika system och fungerar, genom att hantera motorisk rörelse, 
känslor, tid- och rumsuppfattning, som ett kommunicerande medel för inlärning. 
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Musik har därför på flera sätt betydelse för utveckling av hjärnans olika delar 
(Uddén, 2004).  

Musik har också emotionell betydelse genom att förstärka en känslas uttryck och 
kan hjälpa barn att förstå skillnad mellan olika närliggande affekter som 
exempelvis ilska och rädsla (Theorell, 2009). Andra emotionella effekter av 
musikalisk art har man spårat genom mätningar – på vuxna – av 
hormonutsöndring. Som exempel hänvisar Theorell (2009) till en studie av Khalfa 
m fl. (2003) att det sker en minskning av stresshormonet kortisol när man hör 
avslappnad, lugn musik. Ett annat exempel är att ”lugn och må bra” – hormonet 
oxytocin ökar i blodet när man sjunger (Theorell, 2009, s. 78). Utifrån kunskaper 
om musikens biologiska, psykologiska och emotionella betydelser och samverkan 
mellan dessa samt kulturella betydelser menar jag att vi kan tala om musikens 
betydelse också för toddlaren i förskolan, då det är här människan grundar sin 
utveckling till att bli människa för att så småningom bli vuxen. 

6.2. Musikdidaktikens betydelse 
”Didaktisk verksamhet bör ha ett syfte och en intention” (Ferm Thorgersen, 2012, 
s. 69).  En viktig betydelse inom didaktiken är att definiera musik och lärande, 
liksom relationer dem emellan. Ferm Thorgersen visar en tolkning av läroplanens 
mål utifrån de musikaliska kunskapsmål som läroplanstexten outtalat uttrycker; 
emotionell-, existentiell-, kroppslig-, akustisk-, spänningsmässig- och strukturell 
musikalisk kunskap. Författaren menar att musikaktiviteter skall vara 
meningsskapande såväl konstnärligt och kreativt som personligt och socialt.  

En utvecklingspedagogisk ansats riktar fokus på lärandets innehåll och att 
skapande är något barn skall utveckla en förståelse för och ett kunnande om. I en 
skapande musiklek kan pedagogerna ge och anpassa utmaningar, så att barnen 
genom sitt deltagande i leken inte endast är med om (som erfarenhet), utan också 
tar med en kunskap från det man varit med om (erfarande). Leken är en form där 
också små barns kompetens ges utrymme, men där pedagogen också kan skapa 
betingelser för en vidare kunskapsutveckling (Samuelsson, Carlsson, Olsson, 
Pramling & Wallerstedt, 2008).  

Lindahl (1998) visar i en studie att små barns lärande och förståelse växer och 
påverkas av barnets egen avsiktlighet och drivkraft. Egen motivation och önskan 
att bemästra sig själv är betydande drivkrafter men också pedagogen bidrar till ett 
utvecklat samspel och förmågan att fokusera medvetandet (a.a., 126-128). 

Den nyare småbarnsforskningen slår fast att det lilla barnet har många kunskaper 
och förmågor i bagaget redan när det börjar förskolan och den kunskapen bör 
utgöra en didaktisk utgångspunkt i den dagliga verksamheten (Lindahl, 1998; 
Løkken 2004; Samuelsson & Carlsson, 2003; Söderman, 2012). Förskolepedagoger 
förväntas kunna bemöta dessa kompetenser och detta gäller även musik, om barnen 
skall få möjlighet att ”… skapa sig själva som musikaliskt kunniga individer” 
(Ericsson & Lindgren, 2012, s. 61). Detta innebär en utmaning för 
lärarutbildningen och ett behov av en kritisk debatt, som belyser såväl förskolans 
musikpedagogiska traditioner som offentlig musikalisk produktion och dess 
inneboende problematik kring ett musikaliskt kvalitetsbegrepp. Med den svenska 
förskolans långa musiktradition kan vi än idag se rester av ett mer än hundra år 
gammalt estetiskt kvalitetsideal. Parallellt med detta har olika strömningar kommit 
och gått vad gäller gällande normer kring barns skapande, uttryck och estetisk 
fostran inom förskolans väggar. För att kunna uppmärksamma och överskrida de 
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olika synsätt på barns musikaliska meningsskapande, är förmågan att kunna 
reflektera och ifrågasätta konsekvenserna av förskolans normer kring frågor om 
exempelvis kvalitet och funktionalitet av stor betydelse (a.a.).   

I en artikel, som jämför läroplaner, musikaktiviteter och lärares utbildning mellan 
de nordiska länderna framgår att svensk förskollärarutbildning svarar an mot de 
grundläggande värderingar som präglar Lpfö98 (Holgersen, 2008). Två begrepp 
nämns: Musical activities och Elementary music teaching. Detta kan tolkas som två 
skilda förhållningssätt. ”Musikaliska aktiviteter” (Musical activities) är 
vardagsmusiken, i lek, rutinsituation och samling som varje förskolepedagog har 
med som ett arbetsredskap. ”Grundläggande musiklärande5” (Elementary music 
teaching) antyder att pedagogen har en musikpedagogisk utbildning och kompetens 
och det musikaliska innehållet motsvarar ett uppställt mål där det musikaliska 
innehållet har central betydelse. Denna uppdelning kan förutsätta att man angriper 
frågan om vad musik är till att börja med och hur pedagoger och lärarstudenter 
förhåller sig till detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Egen översättning, där det engelska ”teaching” tolkats som ”lärande”, främst då det mer 
korrekta ”undervisning” sällan används inom förskolepedagogik. 
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7. Diskussion  

I denna avslutande del skall jag lyfta två frågor: Frågan om undersökningens och 
teorins tillförlitlighet respektive relevans. Därefter nämns något om tankar kring 
vidare forskning på området. Några sammanfattande slutord får avrunda den här 
uppsatsen. 

7.1.  Tillförlitlighet 
Två frågor är intressanta, tänker jag: Kan man lita på undersökningen? Kan man 
lita på teorin?  

 

7.1.1. Undersökningens tillförlitlighet 
Då syftet och frågeställningen var formulerade framstod Grundad teori som en 
lämplig metod för undersökning; kvalitativ och empirinära med en öppen 
frågeställning på ett tämligen outforskat område. Efter en successiv databehandling 
av intervjuer uppstod inga nya kategorier. De var mättade. Hade resultatet sett 
annorlunda ut om jag valt informanter från andra delar av landet, eller från 
förskolor med olika profilering, såsom till exempel Montessori, Waldorf eller 
liknande. Hur hade resultatet blivit om alla informanter var okända för mig och om 
intervjufrågorna var mer strukturerade? Hur hade utfallet blivit om jag hade 
intervjuat musikpedagoger med särskild formell kompetens för de yngre barnen, 
till exempel rytmikpedagoger? Listan på den här typen av frågor kan göras lång 
och får ses som en erfarenhet att bearbeta inför framtida vetenskapliga studier. 

 

7.1.2. Teorins tillförlitlighet 
Det är viktigt att notera att studien/teorin belyser musiklekens legitimitet, den gör 
inte anspråk på att beskriva Den rådande musiklekens legitimitet på landets alla 
förskolor. Teorin bygger på datamaterial från tio intervjuer där 10 av landets 
89 000 förskolepedagoger berättat hur de tänker och vad de gör kring toddlare och 
musik i förskolan.  

Något jag själv upplever lite som ett problem med studien är avsaknaden av nya 
begrepp i teorin. Man brukar säga att Grundad teori är en begreppsgenererande 
metod. De begrepp som framträdde i den här kategorigenereringen är vedertagna, 
allmänna begrepp, förutom kärnkategorin. Vad indikerar det? Att de språkliga 
ramarna är så cementerade i en förskolekultur? Att intervjuerna blev ”låsta” av 
frågor med förväntade svar? Det kan vara ett problem, men jag menar ändå, efter 
flera kontroller, att de begrepp som framträder i intervjusvaren och således 
genereras i teorin, måste ges giltighet i denna undersökning. 
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7.2. Relevans 
Har undersökningen och teorin någon relevans? För vem, vilka eller vad? Ökar den 
kunskapen på området och/ eller hjälper den oss att förstå verkligheten, som ju är 
ett samspelande par av vetenskapens syften? 

 

7.2.1. Undersökningens relevans 
Förskollärarna är en stor yrkesgrupp, som har utbildningar med sig i bagaget från 
olika decennier och lärosäten, präglade av olika barnsyn samt syn på lärande, 
utveckling och kunskap. Några har fått sjunga, spela gitarr/piano varje vecka under 
tre års tid under sin utbildning, andra vittnar om ”nästan ingen musik alls”. Några 
har sjungit och spelat sen barnsben, andra har minnen från skolmusiken och 
ytterligare några vill inte ens minnas den förödmjukelse de blivit utsatta för i sin 
barndoms skola. Musikpedagogerna å andra sidan är en yrkesgrupp, som formellt 
inte finns inom förskolan. Det är upp till kommuner och ledning om de vill anställa 
musikpedagoger eller köpa musikverksamhet utifrån, exempelvis den lokala 
Kulturskolan. Tidigare utbildades rytmiklärare och musiklärare med inriktning mot 
förskola och lågstadium vid Musikhögskolor i Sverige. De utbildningarna finns 
inte längre, så yrkesgruppen musikpedagoger med en formell utbildning för denna 
verksamhet är så att säga ett utdöende släkte, om man nu vill uttrycka sig 
dramatiskt. Jag menar att undersökningen har relevans för att öka kunskapen på 
området och bidra till en diskussion på förskolan och kanske i synnerhet i 
toddlarverksamheten, som ofta haft en mindre framträdande roll i en 
förskolediskurs. Min förhoppning är att den skall bidra till ökad förståelse för den 
verksamhet, som finns i musikleken runtom på landets toddlaravdelningar.  

 

7.2.2. Teorins relevans 
Teorins relevans, med stöd av litteraturen, tänker jag kan ha en betydelse för 
praxisfältet, då den samlar teoretiskt genererad kunskap från samma praxisfält; 
förskolans pedagoger – med eller utan specifika musikkunskaper. Teorin omfattar 
en bredd av det som förskolepedagogen har att hantera i sitt dagliga arbete med 
omsorg och lärande som grundläggande uppdrag. Teorin visar också att ett 
musikaliskt kunskapsmål likväl kan inbegripa ett annat kognitivt eller socialt mål, 
vilket implicerar att vi bör fråga vilka värden vi tillmäter begreppen innehåll eller 
mål respektive metod eller medel.  

7.3. Vidare forskning 
Jag menar att det finns ett behov av mer forskning inom domänen Musik – 
Toddlare – Förskola, exempelvis hur det subjektiva kvalitetsbegreppet styr 
verksamheten inom förskolan, såsom vilka värderingar vi lägger i begreppet musik: 
hur ska det låta, vad ska låta, vad är kvalitet, vad är estetik? Eller hur Läroplanen 
faktiskt tolkas, utifrån de ”musikaliska glasögonen”; hur mycket svänger det 
egentligen om Lpfö98? Pedagogers upplevelser och tankar är värdefulla, men det 
vore önskvärt med studier om hur toddlares musicerande ser ut idag, i en tid när 
media omfattar oss från den dag vi föds och där vi verkar i ett pedagogiskt 
paradigm, där förskolebarnen själva förutsätts sätta agendan i lärandeprocessen. 
Vill vi närmare studera musikalisk kunskapsutveckling hos yngre barn bör vi 
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kanske rikta blicken mot USA, där det finns en levande och talrik toddlarmusik-
forskning utvecklad på observationsbasis.  

En Googlesökning (januari 2013) på det engelska begreppet Early Childhood 
Music Education ger 14 100 000 resultat, men mig veterligen finns inget svenskt 
begrepp som motsvarar detta. Avsaknad av ett så ämnesadekvat begrepp kan 
indikera att musikalisk kunskapsutveckling är ett lågprioriterat, för att inte säga 
icke-existerande område i förskolan, om man bortser från förskolor med uttalad 
musikprofil.  

 

7.4. Slutord 
Musikpedagogiskt legitimitetstänkande är ett intressant begrepp att beakta, inte 
minst idag då lärare legitimeras utifrån den faktiska utbildningen denne är 
examinerad i. Enligt Skollagen från 2010 är detta ett krav för att få undervisa i ett 
specifikt ämne eller grupp. Om man kan tala om ett musikpedagogiskt 
legitimitetstänkande i förskolan, så borde det rimligtvis innebära att blivande 
förskollärare får en lämplig utbildning, som omfattar dels de kompetenser som är 
nödvändiga i arbetet, men också utvecklar en självkänsla, trygghet och förtrogenhet 
samt strategier för att våga och vilja samt förstå betydelsen av att använda musik i 
toddlargruppen. Jag hoppas att den här uppsatsen om musiklekens legitimitet i 
förskolans toddlargrupp kan fungera som inspiration för samtal i förskolans 
arbetslag samt för en musiklekande verksamhet i barngruppen. Teorin kan ses som 
en grund i ett didaktiskt arbete i verksamheten, där just didaktiska frågor som bland 
annat Vad, Varför, När och Vem? lämpligen ställs inför utmaningen att få och ge 
uppmärksamhet, uppleva, uttrycka och utveckla, när det handlar om Musiklekens 
möjligheter i detta projekt som är Att bli människa. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  
Matchning av kategorier (innehåll). Antal gånger de förekommer enskilt/ 
tillsammans i en mening/ uttryck.  

               Dataunderlag: Förskollärare (Fsk) och barnskötare (Bsk): sju (7) personer 

                                       Musikpedagoger (Muped): tre (3) personer 

Sid. 1:4 

 Fsk/Bsk Muped Total 

Att bli människa 4 4 8 

ABM+Kommunikation 26 13 39 

ABM+ Kropp&rörelse 18 6 24 

ABM+ Gemenskap 30 8 38 

ABM+Känslor 18 8 26 

ABM+M &V 8 2 10 

ABM+Skapande 10 3 13 

ABM+ Struktur 12 4 16 

ABM+ Uppm. 3 6 9 

Total 129 54 183 

 

 Fsk/Bsk Muped Total 

Gemenskap 2 - 2 

Gemenskap+ ABM 30 8 38 

Gemenskap+Komm. 14 6 20 

Gemenskap+K&R 4 3 7 

Gemenskap+Känslor 13 5 18 

Gemenskap+M&V 4 3 7 

Gemenskap+Skapande 2 5 7 

Gemenskap+Struktur  8 8 16 

Gemenskap+Uppm. 6 5 11 

Total 83 43 126 

 

 

 
 

 



 36 

Bilaga 1. Sid. 2:4 

 Fsk/Bsk Muped Total 

Kommunikation 13 14 27 

Komm. + ABM 26 13 39 

Komm.+Kropp&rörelse 10 8 18 

Komm.+Gemenskap 14 6 20 

Komm.+Känslor 8 4 12 

Komm.+M&V 9 11 20 

Komm.+Skapande 16 10 26 

Komm.+Struktur 9 9 18 

Komm.+Uppmärksamhet 4 10 14 

Total 109 85 194 

 

 Fsk/Bsk Muped Total 

Struktur 10 9 19 

Struktur+ABM 12 4 16 

Struktur+Komm. 9 9 18 

Struktur+ K&R 11 5 16 

Struktur+gemenskap 8 8 16 

Struktur+Känslor 2 - 2 

Struktur+M&V 6 20 26 

Struktur+Skapande 11 15 26 

Struktur+Uppm. 3 7 10 

Total 72 77 149 

 

 Fsk/Bsk Muped Total 

Mångfald & 
Variation 

4 - 4 

M&V + ABM 8 2 10 

M&V + Komm. 9 11 20 

M&V+ K&R 13 6 19 

M&V + Gemenskap 4 3 7 

M&V + Känslor 5 2 7 

M&V + Skapande 12 10 22 

M&V + Strukturer 6 20 26 

M&V+ Uppm. 2 5 7 

Total 63 69 132 
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Bilaga 1. Sid. 3:4 

   Fsk/Bsk Muped Total 

Uppmärksamhet 16 3 19 

Uppm.+ ABM 3 6 9 

Uppm. + Komm. 4 10 14 

Uppm.+ K&R 5 3 8 

Uppm.+ Gemenskap 6 5 11 

Uppm.+ Känslor 6 2 8 

Uppm.+ M&V 2 5 7 

Uppm. + Skapande 3 2 5 

Uppm.+ Struktur 3 7 10 

Total 47 43 90 

 

Känslor Fsk/Bsk Muped Total 

Känslor+ABM 7 7 14 

Känslor+Komm. 23 8 31 

Känslor+K&R 12 4 16 

Känslor+Gemenskap 10 3 13 

Känslor+M&V 14 5 19 

Känslor+ Skapande 5 2 7 

Känslor+ Struktur 7 2 9 

Känslor+ Uppm. 2 - 2 

Total 6 2 8 

Känslor 86 33 119 

 

 Fsk/Bsk Muped Total 

Skapande 2 3 5 

Skapande+ABM 10 3 13 

Skapande+Komm. 16 10 26 

Skapande+K&R 15 10 25 

Skapande+Gemenskap 2 5 7 

Skapande+Känslor 7 2 9 

Skapande+M&V 12 10 22 

Skapande+Struktur 11 15 26 

Skapande+ Uppm. 3 2 5 

Total 78 50 128 
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Bilaga 1 Sid. 4:4 

 Fsk/Bsk Muped Total 

Kropp & rörelse 10 3 13 

K&R + ABM 18 6 24 

K&R+Komm. 10 8 18 

K&R+ Gemenskap 4 3 7 

K&R+ Känslor 8 3 11 

K&R+ M&V 13 7 20 

K&R+ Skapande 15 10 25 

K&R+ Struktur 11 5 16 

K&R+Uppmärksamhet 5 3 8 

Total 94 48 132 
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Bilaga 2. 
 Matchning av kategorier (skeende). Antal gånger de förekommer enskilt/ 
tillsammans i en mening/ uttryck. 

Dataunderlag: Förskollärare/ Barnskötare: sju (7) personer  

                        Musikpedagoger: tre (3) personer 

 

Sid. 1:1 

 

KATEGORI 

 

FSK/BSK 

 

MU.PED 

 

TOT 

Uppmärksamma 9 2 21 

Uppm.+ Uppleva 16 15 31 

Uppm.+ Uttrycka 3 3 6 

Uppm.+ Utveckla 2 7 9 

 

 

KATEGORI 

 

FSKL/BSK 

 

MU.PED 

 

TOT 

Uppleva 75 48 123 

Uppleva+ Uppm. 16 15 31 

Uppleva+ Uttrycka 43 15 58 

Uppleva+ Utveckla 21 32 53 

 

KATEGORI FSK/BSK MU.PED TOT 

Uttrycka 8 15 23 

Uttrycka+ Uppm 3 3 6 

Uttrycka+ Uppleva 43 15 58 

Uttrycka+ Utveckla 9 5 14 

 

KATEGORI FSK/BSK MU.PED TOT 

Utveckla 15 29 44 

Utveckla+ Uppm. 2 7 9 

Utveckla+ Uppleva 21 32 53 

Utveckla+ Uttrycka 9 5 14 
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