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Studiens syfte är att undersöka yngre förskolebarns spontana musikskapande. Metoden för insamling 

av data som använts är filmning med förskolans lärplatta, som kompletterats med anteckningar. De 

teoretiska perspektiv vi utgått från är Dissanayakes artification theory (översatt till 

konstifikationsteori) och Smalls musicking-teori. Resultatet visar att Dissanayakes estetiska beteenden 

är lämpliga att applicera på barns spontana musicking. Vi ser att de musicking-event som uppstår 

ligger nära lek och ofta är sociala i sin karaktär. Vi ser att barn använder sig av musicking för att göra 
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Förord 

Vi heter Michelle och Oskar och vi båda gillar musik. Musik är något som vi uppskattar dagligen – 

antingen genom att lyssna eller att skapa. Detta är några av anledningarna till att vi tycker att det ska 

bli roligt att arbeta med musik i vår kommande karriär inom förskoleverksamheten. Vi tror även på att 

man ska använda sina styrkor tillsammans med sina intressen för att kunna inspirera andra till att våga 

utforska sina styrkor samt utveckla intressen. Oskar tycker det är roligt med forskning kring barn och 

förskolan, bland annat eftersom forskningen är ofta tvärdisciplinär. Därav har vi använt oss av både 

sociologiska och naturvetenskapliga perspektiv. Vi tror att människan är väldigt mycket både och, 

kultur och biologi. 

Vi vill tacka personalen på den förskola som vi har genomfört vår studie hos, eftersom de har varit så 

hjälpsamma! Vi vill även passa på att tacka vår handledare, Malena Janson, då hon i våra mörka 

stunder övertygat oss om att det vi inte varit helt ute och cyklat. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under denna studie har vi använt oss av varandras styrkor och samarbetat. Oskar har varit 

övergripande språkansvarig och Michelle har ansvarat för formalia, referenser och illustrationer. 

Tillsammans har vi läst tidigare forskning och om teoretiska perspektiv, genomfört observationer på 

en förskola samt analyserat vår insamlade data. Transkriberingen av inspelat videomaterial 

genomfördes tillsammans på förskolan. Efter transkriberingen delade vi upp olika delar av texten som 

vi påbörjade på olika håll. När vi arbetade med olika delar av texten läste vi kontinuerligt varandras 

text och kommenterat varandras text. Vi har på sätt försökt behålla en språklig koherens i texten, trots 

att vi är två författare, vilket inte alltid varit det lättaste. Vårt arbete har mestadels skrivits i Google 

Docs och kommentarsfunktionen har använts flitigt. I slutändan har vi mötts upp på campus och 

”knutit ihop säcken” med hjälp av Microsoft Word. 



 2 

Inledning 

Människan är i grunden en musisk varelse (Bjørkvold 2005). Förmågan att estetisera sin tillvaro har 

utvecklats i evolutionärt syfte och finns hos de flesta människor (Dissanayake 2017). Musikalisk 

förmåga bör ses som ett spektrum, i likhet med språkförmåga (Young 2005). I svenska förskolor 

präglas musikaktiviteter av traditionella utföranden och innehåll. Ramarna för vad som anses lämpligt 

som musik i förskolan är snäva (Söderman 2012). Ofta sker musikutövandet i form av 

vuxencentrerade sångsamlingar (Still 2011). Barns spontana musikskapande förbises ofta eller tystas 

ned då det anses störande (Sundin 1997). Vi anser att detta är en orättvisa och ett sätt att förtrycka 

barnens inneboende kreativitet (även om vi inte vill påstå att detta sker medvetet). I examensarbetet 

försöker vi bland annat använda Christopher Smalls (1998) teori om musik som ett socialt görande för 

att lyfta barns improvisationer och därmed höja statusen på barns spontana musikskapande. Vi 

försöker även med hjälp av Dissanayakes konstifikationsteori visa på hur yngre barns musikskapande 

kan förstås. Barn är annorlunda än vuxna och barns musikskapande är annorlunda än vuxnas 

(Bjørkvold 2005). Vi anser att detta är viktigt att tänka på när man som förskollärare arbetar med 

musik i förskolan. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi vår tidigare forskning som vi har valt att presentera i två olika kategorier: 

musiska människor och musik i förskolan.  

Musiska människor 

Ellen Dissanayake menar att fenomenet konst är lika viktigt i mänsklig evolution som att skapa 

verktyg, tal, och symboliskt tänkande (Dissanayake 2009a, s. 151). Hon teoretiserar kring att 

människans förmåga för estetik härstammar från tiden då våra förfäder började gå på två ben. Från 

denna period härstammar så kallat baby-talk (vidare översatt till bebis-prat), och Dissanayake menar 

att alla grundstenar till estetiskt beteende, som hon kallar artification eller making special, finns i 

denna interaktion mellan mamma och spädbarn (Dissanayake 2017, s. 161). Vi har valt att översätta 

artification med konstifikation. Bebis-prat, konstifikation och de estetiska beteendena kommer att 

beskrivas mer grundligt i avsnittet om teori. 

I en forskningsstudie om spontansång hos barn i åldrarna 3 - 12 använder sig June Countryman, 

Martha Gabriel och Katherine Thompson av Dissanayakes teorier om konstifikation och estetiska 

beteenden (Countryman et al. 2016, s. 1). De menar att det inom musikforskningen funnits ett 

sociologiskt skifte. Bland annat sociologen Christopher Smalls texter om musicking, som vidgar bilden 

av vad musik kan vara och som ser musiken socialt görande, nämns som viktiga för denna vändning. 

Ett musicking-event är en händelse som på något sätt innefattar musik, där relationerna mellan 

deltagarna och mellan deltagarna och musiken är det centrala (Small 1998, ss. 2, 10). Countryman et al 

menar att denna vändning är viktig för att skapa ett klimat där alldagliga musikaliska beteenden blir 

värda att uppmärksamma (Countryman et al. 2016, s. 2).  
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I sina observationer av fri lek på skolgårdar använder Countryman et al Dissanayakes forskning både 

som grund för sin analys och som ett analysverktyg (Countryman et al. 2016, s. 2). Det innebär att de 

utgår från att människan utvecklat förmågan att göra det alldagliga särskilt, eller att konstifiera, och att 

de undersökt när de fem estetiska beteendena används av barnen och på vilket sätt. Genom att använda 

Dissanayakes beteenden har forskarna kunnat undersöka det breda spektrumet av barns spontansång 

med ett och samma verktyg (Countryman et al. 2016, s. 6). De kommer fram till att de estetiska 

beteendena kan hjälpa forskare att sätta ord på barns musicking, och därmed generera en djupare 

förståelse för barns agentskap, sociala relationer, meningsskapande, kommunikation och estetiska 

upplevelser (Countryman et al. 2016, s. 17). 

Susan Young har i artikeln Towards Constructions of Musical Childhoods: Diversity and Digital 

Technologies problematiserat den befintliga forskningen på barns musikalitet som alltför präglad av 

utvecklingspsykologiska tankebanor. Dessa har ofta undersökt barns musikalitet under kontrollerade 

omständigheter och studier har varit designade för att mäta barnens förmågor. Young menar att dessa 

modeller, som mäter lärande, har använts ”bakvänt”, som metoder för att lära ut, baserat på antagandet 

att alla barn kan nå samma mål på samma sätt. Detta har påverkat hur vi ser på det musikaliska barnet 

och vad som är möjligt och önskvärt för dem att syssla med i en utbildningskontext. Barnet ses som 

ofärdigt och målet för utvecklingen definieras av normerna inom västerländsk musik, till exempel att 

sjunga i rätt ton och rätt rytm (Young 2009, ss. 696 - 697). Young menar att paradigmskiftet som 

kommit att kallas ”new social studies of childhood”, där barndomen ses som socialt konstruerad, 

öppnar upp för nya sätt att se på musikaliska barndomar som löser upp förgivettagna gränser (Young 

2009, s. 698). Artikeln tar även upp hur den musikaliska miljön förändras snabbt i och med 

teknologiska förändringar (Young 2009, ss. 699 - 700), och att de viktigaste delarna i alla barns miljö 

är de andra människorna med vilka de bildar (musikaliska) förhållanden (Young 2009, s. 700). Young 

nämner även att musikaliska aktiviteter finns i många olika kontexter: teknologiska, sociala, kulturella, 

politiska, ekologiska, biologiska, psykologiska och så vidare (Young 2009, s. 704). 

I artikeln Changing Tune: Reconceptualizing Music With Under Three Year Olds från 2005 

argumenterar Young för att de som menar att musik skulle ha en effekt på inlärningen av andra ämnen 

har fel, att det är en myt som bygger på översimplifiering men som fått fotfäste i akademiska 

sammanhang (Young 2005, s. 290).  

Young vill också utmana uppfattningen att vissa föds med musikaliska än andra. Hon hänvisar även 

till hjärnforskarna Trainor och Trehub som menar att spädbarn föds med en viss kompetens inom 

området musik (Trainor & Trehub 2003 se Young 2005 s. 292). Young menar att detta utmanar bilden 

av att musikalitet är något man antingen har eller inte. Hon liknar det med språkkunskaper, som anses 

existera över ett spektrum och där vissa barn behöver mer stöd än andra. Musik ses däremot ofta som 

ett ämne där vissa är hopplöst inkompetenta och gener eller medfödd förmåga tillskrivs avgörande 

betydelse (Young 2005, s. 292).  

Jon-Roar Bjørkvold för i sin bok Den musiska människan tesen att människan föds musisk, och att den 

västerländska musiktraditionen berövar de flesta av sin musiskhet, när den formaliserar, kategoriserar, 

värderar och delar upp musik och musikutövande. Bjørkvold menar att det västerländska 

musikbegrepp inte passar in när barns musik ska beskrivas (Bjørkvold 2005, s. 109) och att det ofta 

leder till att barnen positioneras som musikaliskt ofärdiga och inkompetenta (Bjørkvold 2005, s. 58). 

Bjørkvold myntar begreppet musikia, som en blandning mellan musik och sikia, ett swahiliskt begrepp 

som betyder ungefär att känna med hela kroppen eller med alla sinnen (Bjørkvold 2005, s. 51). Det 

swahiliska ordet som kommer närmast musik är ngoma – som också betyder trumma, dans och fest 
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(Bjørkvold 2005, s. 55). Musiken ses som något som måste upplevas, göras, levas som en helhet, och 

som oskiljbart från dans, trummor, fest och andra ritualer. Bjørkvold skriver att denna helhetssyn är 

vanlig i muntliga kulturer världen över, och att denna oskiljbarhet alltid upplevts av spädbarn i alla 

kulturer (Bjørkvold 2005, s. 56). 

Bjørkvold har studerat barns spontansång i Norge, Ryssland och USA. I alla tre länder finner han 

liknande spontansång, vilket stärker hans tes att spontansång är någon allmänt förekommande hos barn 

(Bjørkvold 2005, s. 104). Bjørkvold menar också att lek och sång är två sidor av samma mynt 

(Bjørkvold 2005, s. 107). 

Musik i förskolan 

Maria Wassrin har i sin licentiatavhandling Musicking: kreativ improvisation i förskolan undersökt hur 

deltagare samkonstruerar musikaktiviteter. Syftet är också att undersöka hur deltagare använder 

semiotiska och materiella resurser för att skapa och upprätthålla dessa aktiviteter (Wassrin 2013, s. 5). 

Studien har inspirerats av sociokulturella teorier, konversationsanalys, lingvistisk antropologi och 

teorier om estetiska processer. En betydande term är Christoffer Smalls begrepp musicking (Wassrin 

2013, s. 14). Small menar att musik inte bör ses som ett objekt utan ett verb, och använder begreppet 

musicking för att poängtera detta. Meningen i ett musicking-event uppstår i relationerna (till exempel 

mellan ljuden i musiken, de som spelar, de som lyssnar och lokalen de befinner sig i) som uppstår 

under eventet och inte i musiken i sig. Dessa materiella aktörer ses som deltagare i eventet (Wassrin 

2013, ss. 14 - 15). Exempel på musicking-events kan vara allt från en konsert med en orkester på 

hundratals personer, med hundratals åskådare, till någon som gnolar på en melodi medan de 

promenerar. Begreppet musicking kommer att beskrivas mer utförligt i avsnittet teoretiska perspektiv.  

För att analysera musicking-events har Wassrin använt sig av videoobservationer. Hon fann att barnen 

i studien medverkade i musicking-events med olika strategier och aktiviteter, till exempel sång, 

instrumentspelande och dans. Att fritt kunna röra sig i rummet var viktigt för att barnen skulle kunna 

delta i aktiviteter och ha tillgång till instrument och andra föremål. Wassrin såg att pedagogernas 

förmåga att improvisera och plocka upp barns initiativ var viktiga för barnens möjligheter att delta, 

både som individer och grupp (Wassrin 2013, s. 5).  

Ylva Holmberg har i en studie beskrivit och analyserat hur musikaktiviteter i tar sig form i förskolan. 

Holmberg utforskar relationen mellan musikstundens aktiviteter, dess form och musikens mening. 

Holmberg analyserar också musikstunderna från musikdidaktiska aspekter. Hon använder sig av 

musikfilosofiska begrepp för att undersöka om musik i förskolans musikstunder finns som objekt, som 

handling eller som möte mellan objekt och subjekt (Holmberg 2012, s. 2). 

För att göra analyserna har Holmberg observerat musikaktiviteter bland barn i åldrarna tre till fem, i 

tre svenska förskolor. Hon har varit både en deltagande observatör och en medföljande observatör, fört 

anteckningar och videofilmat. En hermeneutisk tolkning av materialet har gjorts där Holmberg ur 

forskarperspektiv letat efter de aktivitetstyper och meningstyper hon var intresserad av (Holmberg 

2012, s. 5). 

Resultatet indikerar att förskollärares förhållande till musik och syn på lärande påverkar hur de arbetar 

med musik i förskolan (Holmberg 2012, s. 12). De huvudsakliga musikaktiviteterna som identifierades 

var sång, instrumentspelande och rörelse. Sång var ofta reproducerande, instrumentspel var ofta 
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undersökande och rörelse kunde vara både reproducerande och undersökande beroende på 

sammanhanget (Holmberg 2012, s. 1).  

Johanna Still har studerat musikaktiviteter i sin doktorsavhandling Musikalisk lärandemiljö – 

planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem (i Finland kallas förskolor för daghem). Syftet med 

studien var att undersöka planerade musikaktiviteter i den musikaliska lärandemiljön på sju 

småbarnsavdelningar, med barn i åldrarna 11 månader till 3 år och 11 månader, utgående från fyra 

olika aspekter: barnvisornas texter, barnvisornas melodier, musikens grundelement och 

instrumentanvändning. 

Resultatet i studien visar att pedagogerna förmedlar både gamla, traditionella sånger och nyare 

barnvisor. Vissa av sångerna beskrivs som för svåra för barnens röster att klara av att sjunga. De 

fokuserar aktivt på barnvisornas textinnehåll i samspelet med barnen, men tar inte upp texternas 

innebörd. Pedagogerna använder sig däremot av musikstunderna för att barnen bland annat ska 

utveckla språkförståelse och social förmåga, men inte för att de ska utveckla sitt musikaliska 

kunnande, vilket Still problematiserar (Still 2011, s. 1). 

Still beskriver musikalitet som en färdighet bestående av många olika förmågor, till exempel att känna 

igen melodier med hjälp av musikaliskt minne, att hålla en takt, att känna igen hur instrument låter 

(eller människoröster, eller andra ljud). Musikaliteten är alltså mångfacetterad och dessutom, menar 

Still, en del av människans andliga och fysiska väsen (Still 2011, s. 9).  

Amanda Niland argumenterar i artikeln The Power of Musical Play: The Value of Play-based, Child-

centered Curriculum in Early Childhood Music Education för vikten av en barncentrerad och lekfull 

musikaktivitet i förskolan. Lek beskrivs som centralt för att barn ska engagera sig i sång och 

musikupplevelser, engagemang i sin tur beskrivs som viktigt för lärande. Musikalisk lek utvecklar 

barnens kunskaper och fri lek genererar djupare och mer långvarigt engagemang än lärarledda 

musikaktiviteter i grupp (Niland 2009, s. 18).  

Bertil Sundin har undersökt barns spontansång genom att observera detta fenomen när det har varit fri 

lek på förskolan utan lärarledda aktiviteter. En av Sundins slutsatser var att i och med att 

spontansången hos barn oftast förekommer i kortare sekvenser förbigår de många gånger de vuxnas 

uppmärksamhet (Sundin 1997, ss. 49, 52). 

Johan Söderman argumenterar för en friare attityd till vad som är musik och även för en 

musikpedagogik där barns musikaliska lust, lekfullhet och nyfikenhet står i centrum. Detta innebär att 

det är viktigt för förskollärare att bli inspirerade samt att de inte ser sin egen musikaliska bakgrund 

som ett hinder och en begränsning. Tvärtom, detta skulle eventuellt kunna bidra till en mer lekfull 

atmosfär kring musikens utformande inom förskoleverksamheten, eftersom en förskollärare inte 

behöver vara utbildad musiklärare för att erbjuda en lustfylld och kreativ musikmiljö (Söderman 2012, 

s. 38). Söderman citerar Sundin som säger att ”en öppen attityd till musik är det viktigaste för en 

förskollärare” (Sundin 1995 se Söderman 2012, s. 38). Söderman menar att denna öppna attityd och 

förmågan att våga bjuda på sig själv möjliggör skapandet av en kreativ musikalisk atmosfär inom 

förskoleverksamheten (Söderman 2012, s. 38). 

Vidare sammanfattar Söderman barns musiska socialisation, som sker utifrån tre dominerande 

musikaliska innehåll: 

1. För det första sker det från föräldrarnas (och övriga släktingars)  

sjungande och musikaliska uppmuntrande, som ofta baseras på  

deras egna musikaliska barndom och deras erfarenheter. 
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2. Det sker även från förskolans musikaliska tradition, som ofta  

baseras på vad som är ”lämplig förskolemusik” och en icke  

ifrågasatt sångkanon, som ofta blir normgivande genom  

dominerande sångböcker och traditioner, till exempel Lucia. 

3. För det tredje sker det från medie- och populärkulturens musik  

som praktiskt taget sköljer över barnen genom radio, tv och internet. 

(Söderman 2012, s. 42)   

Sammanfattning 

Forskare från vitt skilda bakgrunder, antropologer, biologer, hjärnforskare och sociologer, menar att 

människan har en inneboende, medfödd känsla för musik. Den tas tillvara på i förskolan på olika sätt, 

bland annat genom sångsamlingar, instrumentsamlingar och dans, som ofta är reproducerande. Still 

representerar här en syn på musik i förskolan där vissa egenskaper bör läras ut, medan Söderman 

menar att förskollärare bör vidga sin syn på vad som kan vara musik i förskolan. Sundin skriver att 

barns spontana musikskapande ofta negligeras. Niland menar att lek är en avgörande komponent för 

barns engagemang, och att det bästa sättet för barn att lära sig på är genom lek. Hur detta kan användas 

för att stödja barns improvisationer kommer vi ge förslag på.  

Vår studie kommer att undersöka hur yngre barns spontana musicking går till. Det innebär att mycket 

av den reproducerande musikverksamhet som pågår på förskolan inte är relevant för oss att undersöka, 

eftersom den inte kan sägas vara spontan och barninitierad. För att undersöka barns spontana 

musicking kommer vi huvudsakligen använda oss av Dissanayakes konstifikationsteori och Smalls 

musickingteori. I likhet med Söderman vill vi vidga perspektivet på vad musikskapande kan vara i en 

förskolekontext. I vår diskussion kommer vi utforska sambandet mellan lek och musicking och hur ett 

lekfullt arbetssätt kan användas för att stödja barns improvisationer.  

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att med hjälp av videoobservationer, kompletterat med anteckningar gjorda med 

penna och papper, observera förskolans yngre barns spontana musikskapande.  

Genom att använda oss av Smalls begrepp musicking och Dissanayakes konstifikationsteori för att 

undersöka yngre barns mångfacetterade musikskapande hoppas vi, genom att utgå från både 

sociologiska och naturvetenskapliga perspektiv, kunna ge en nyanserad bild av yngre förskolebarns 

spontana musikskapande.  

Frågeställningar:  

• På vilka sätt använder yngre barn i förskolan konstifikation i spontana musicking-events?  

• Vilka syften kan barns spontana musicking-events ha? 
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Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi presentera de teoretiska perspektiv vi kommer använda oss av i vår analys. 

Först presenteras Ellen Dissanayakes konstifikationsteori och sedan Christopher Smalls begrepp 

musicking. Vi anser att dessa begrepp, som härstammar från olika teoretiska bakgrunder, kompletterar 

varandra.  

Konstifikation 

Ellen Dissanayake har i över 50 år forskat kring människans estetiska beteenden och dess ursprung 

(Dissanayake 2017, s. 143). Dissanayake menar att vissa biologiska och anatomiska förändringar hos 

förmänniskan ledde till att de började bete sig på nya sätt, det Dissanayake kallar to artify eller to make 

special (Dissanayake 2017, s. 161). Vi har valt att översätta begreppet artify till konstifiera. 

Konstifikation är ett fenomen som finns i så gott som alla mänskliga individer och samhällen. Det är 

när människor medvetet utsmyckar sina miljöer, både naturliga och tillverkade (till exempel kläder 

och verktyg), och därigenom gör dem speciella. Den enda funktionen är att få föremålen att stå ut från 

det vanliga. Konstifikation gör även språk till poesi, alldagliga rörelser till dans och tal till sång 

(Dissanayake 2017, s. 158). 

De första spåren av att människor har konstifierat sin tillvaro är upprepade mönster inristade i 

bergväggen i en grotta i Bhimbetka, Indien. Dessa uppskattas vara 150 000 till 200 000 år gamla 

(Bednarik 2003 se Dissanayake 2009a, s. 144). Det har även gjorts fynd på objekt som konstifierats 

med hjälp av färg och som placerats på ovanliga platser (Dissanayake 2017, s. 148). I förmoderna 

samhällen var ritualer med dräkter, masker, mässande1, dansande, sång och trummor den huvudsakliga 

förekomsten av konstifikation (Dissanayake 2017, s. 155). Dissanayake påpekar att även om ritualer 

förekommer i alla mänskliga samhällen är det inte en instinkt, utan de uppstår i en komplex kulturell 

kontext. Däremot kan de ses som uppbyggda av de estetiska beteenden som härstammar från 

interaktionen mellan mor och spädbarn (vilket kommer att förklaras mer ingående) (Dissanayake 

2017, s. 155). 

Följande beteenden är de som Dissanayake menar möjliggör konstifikation: 

• Formalisering: I formalisering inkluderas att forma, att stereotypera, att komponera, att göra 

mönster, att organisera, att schematisera och att simplifiera. En sång kan ses som ett exempel 

på formalisering, vi vet vilka ord som kommer i vilken ordning, i vilken takt och i vilken ton.  

• Upprepning: Samma handling upprepas många gånger. Barns spontana mässande av någon 

fras, ofta i kombination med en rörelse, kan ses som exempel på detta.  

• Överdrift: En vardaglig handling eller en etablerad formalisering utförs på ett överdrivet sätt. 

En hälsning kan bli till exempel bli till ett sjungande “heeej heeej”. Eller när det spontana 

mässandet blir en orkester av skrik. 

• Utveckling: En utveckling är att tillföra något till en redan existerande handling. Den skiljer 

sig från en överdrift i och med att den bygger vidare på ett etablerat mönster snarare än att 

                                                      
1 Mässande implicerar en särskild sorts sjungande, monotont och upprepat. 
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överdriva det. Om mässandet bestod av ordet “hej” skulle en utveckling av det kunna vara att 

någon mässar “hur mår du?”. 

• Manipulation av åskådares förväntning: Att göra något oväntat, att bryta mönstret. Att 

ändra texten eller takten på en sång eller lägga till en ny rörelse till en dans kan ses som 

exempel på detta. (I avsnittet resultat och analys kommer vi att exemplifiera och konkretisera 

dessa estetiska beteenden baserat på våra observationer) 

Genom dessa fem beteenden förvandlas vardagliga rörelser till dans och vardagligt tal till sång 

(Dissanayake 2009b, s. 535). Konstifikation är det medvetna användandet av dessa estetifierande 

beteenden, ett beteende som uppstått evolutionärt hos vuxna individer och grupper för att hantera 

osäkra omständigheter (Dissanayake 2009a, s. 137). Dissanayake menar att ritualer, religion och konst 

härstammar från dessa beteenden och att de uppstod som en konsekvens av människans behov av att 

minska oro och ångest och känna kontroll. Detta kan ha yttrat sig i till exempel ritualer för att kontakta 

andar för att få bättre jaktlycka eller regn (Dissanayake 2017, s. 159). 

Människor använder medvetet dessa beteenden för att göra det vardagliga speciellt och genom detta 

fånga andras uppmärksamhet och väcka eller forma känslor (Dissanayake 2017, s. 149). Ett exempel 

på en visuell konstifikation är när en människa gör smycken av snäckskal. Dessa vardagliga objekt blir 

därmed uppmärksammade och speciella. Genom formalisering skapas mönster som upprepas. Även 

språk kan konstifieras genom att använda viss form, till exempel rim och rytm, eller att färga språket 

med viss vokabulär och retorik. När vi sjunger använder vi dessa estetiska beteenden för att skapa och 

variera melodier, rytmer och dynamik (Dissanayake 2017, ss. 155 - 156). Dessa beteenden används 

även av vissa djur, särskilt paradisfåglarnas dansande parningsspel är ett bra exempel på detta 

(Dissanayake 2017, s. 149). Samtliga av dessa beteenden används även i lek (Dissanayake 2017, s. 

154). Countryman et al påpekar att dessa beteenden ofta används i kombination eller går in i varandra 

(2016, s. 7). 

Bebis-prat 

Våra estetiska beteenden härstammar enligt Dissanayake från när människan började gå upprätt. Detta 

krävde många anatomiska förändringar (Klein & Edgar 2002 se Dissanayake 2017, s. 149) som ledde 

till att barnen behövde födas mindre, vilket ledde till kortare graviditet, vilket innebar att barnen kom 

ut mycket mindre utvecklade och inkapabla till att ta hand om sig själva (Dissanayake 2017, ss. 149 - 

150). Detta är grunden till den långa utvecklingsperiod vi kallar ”barndomen”, som i dag är ett unikt 

fenomen för människan (Dissanayake 2017, s. 153).   

I och med att barnen nu behövde tas om hand i många år innan de kunde klara sig själva uppstod vissa 

beteenden. En av dessa var så kallat bebis-prat, ordet för vuxnas sjungande tal de använder när de 

interagerar med sina spädbarn (Dissanayake 2011, s. 58). Det skiljer sig från det tal som används med 

äldre barn och andra vuxna, på så vis att det har ett högre tonläge, bredare tonintervall, långsammare 

tempo och överdrivna vokaler. Bebis-prat är även mer repetitivt och har ett förenklat och anpassat 

ordförråd jämfört med vardagligt tal (Monnot 1999 se Dissanayake 2011, s. 58). 

Spädbarn föds med förmågan att känna igen, tolka och svara på vokala och kroppsliga signaler, även 

ansiktsuttryck. De reagerar knappast på ”vuxenprat” men extraordinära, överdrivna signaler kan 

frammana positiva reaktioner som leenden och läten (Dissanayake 2017, s. 151). Med överdrivna 

signaler menas till exempel leenden, som typiskt sett är bredare och varar längre när de riktas mot 
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spädbarn jämför med vuxna. Tal med spädbarn har också generellt högre tonhöjd än tal mellan vuxna 

(Dissanayake 2009b, s. 535). 

Genom dessa interaktioner styr även barnen de vuxnas beteenden genom att visa vilka av dessa som 

uppskattas, och utan denna feedback skulle föräldrar knappast bete sig på detta märkliga vis 

(Dissanayake 2009a, s. 139).  

Dissanayake menar att de ljud och uttryck vi gör idag för att interagera med spädbarn är variationer av 

de uttryck människor använder för att visa social mottaglighet och närhet, som till exempel när vi 

höjer våra ögonbryn och nickar. När dessa används med spädbarn ändras betydelsen. De blir 

simplifierade eller stereotypiserade, upprepade och överdrivna, de utvecklas genom att till exempel 

ljudstyrkan varieras. Kort sagt görs de vuxnas beteenden mer märkbara och därmed blir det mer 

sannolikt att de fångar spädbarnets uppmärksamhet och väcker och formar dess känslor (Dissanayake 

2009b, s. 535). Detta, menar Dissanayake, är detsamma som konstnärer av alla slag gör när de 

konstifierar. De använder sig av samma estetiska beteenden, formalisering, upprepning, variation, 

utveckling och manipulation av förväntningar, dock med ett medvetet syfte. Det som ses som konst 

idag är en vidareutveckling av de proto-estetiska beteendena som uppstod i interaktion mellan 

spädbarn och mamma, som senare användes medvetet i konstifikation i samband med multimodala 

ceremonier och ritualer (Dissanayake 2009b, ss. 535 - 536).   

I interaktionen mellan mor och barn frigörs prosociala hormoner, bland annat oxytocin, hos både 

mödrar och barn. Oxytocin är ett opiat som finns hos de flesta däggdjur och utsöndras i samband med 

omhändertagande av avkomma (Miller & Rodgers 2001 se Dissanayake 2017, s. 152; Nelson & 

Panksepp 1998 se Dissanayake 2017, s. 152). Det interaktiva beteendet belönas genom utsöndring av 

oxytocin, vilket ur ett evolutionärt perspektiv är ömsesidigt fördelaktigt: för mamman ökar chanserna 

att föra vidare sina gener, för barnet ökar chanserna att få skydd och därför överleva. Beteendena var 

dock inte medvetna, ingen av parterna gjorde detta för att öka chanserna att föra vidare sina gener, 

utan njutningen som uppstod i interaktionen var det som motiverade beteendet (Dissanayake 2009a, s. 

142). Eftersom de estetiska beteendena i bebis-prat inte används medvetet kallar Dissanayake dessa 

för proto-estetiska beteenden (Dissanayake 2011, s. 61). 

Fördelarna med bebis-prat är många: bland annat får spädbarnen öva på sociala interaktioner genom 

turtagande (Dissanayake 2012, s. 5). De övar på kognitiva färdigheter genom att förutse händelser och 

märka om dessa förutsägelser bekräftas eller ej (Hundeide, 1991 se Dissanayake 2012, s. 5) och de lär 

sig att identifiera olika känslor (Beebe & Lachman 1994 se Dissanayake 2012, s. 5). Dessutom lär sig 

spädbarn som har ett stadigt ”moderligt input” att kontrollera sina känslor, att delta i sociala 

sammanhang och att bli bekanta med ljudet av språket de så småningom kommer att prata. Jämfört 

med spädbarn som inte har denna nära relation till en vuxen utvecklas spädbarn som får uppleva bebis-

prat snabbare, både kognitivt och språkligt (Dissanayake 2017, s. 152). 

Samma opioder som frisläpps, som resultatet av interaktioner mellan spädbarn och förälder, spelar en 

stor roll i vuxnas ritualer. Utförandet av ritualer leder således till bättre sammanhållning i gruppen och 

de motverkar stress och ångest. Dissanayake tror att ritualer, ceremoniella beteenden och konst har 

utvecklats i förmänniskan parallellt och med stöd av varandra (Dissanayake 2017, s. 156).  

Sammanfattning 

Dissanayakes konstifikationsteori hävdar alltså att konstifikation är ett grundläggande mänskligt 

beteende som härstammar i interaktionerna mellan mor och spädbarn. Det går ut på att genom vissa 

beteenden - formalisering, upprepning, överdrift, utveckling och manipulationer - göra det alldagliga 
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speciellt och därmed betydelsefullt. Detta skapar och uppehåller emotionella band i grupp och individ 

genom att prosociala neurohormoner frisläpps, vilket leder till bättre sammanhållning i grupper (som i 

sin tur leder till bättre chanser att sprida gener vidare, ur ett evolutionärt perspektiv). Dissanayake ser 

konst som ett görande och inte som ett objekt, och därför finns inom teorin inget krav på att konst ska 

vara vacker eller skickligt utförd (Dissanayake 2017, ss. 159 - 162). 

Musicking 

Christopher Small har i sin forskning försökt hitta svaret på frågor som ”varifrån kommer musik?” och 

”vilken funktion har musik i människors liv?” I boken Musicking förklarar han sina tankar kring 

musik. Han är kritisk mot vad han uppfattar som ett alltför snävt svar på dessa frågor, som 

tillhandahållits av diverse västerländska filosofer, historiker och sociologer, där västerländsk 

konstmusik setts som den högsta formen av musik (Small 1995). Small menar att musik idag ofta 

förtingligas och ses som ett objekt, ett verk med någon slags inneboende mening som kan tolkas av de 

lärda och som framföraren inte kan påverka. Musiken ses som en envägskommunikation, från 

kompositör, via framförare för att sedan nå publiken (Small 1998, ss. 4 - 6). Han argumenterar för att 

det är fel att se musik som ett objekt. Musik är i hans ögon (öron?) inte ett ting utan en handling. I 

likhet med Dissanayake menar han att det är själva görandet som är det viktiga, inte slutprodukten 

(Small 1995). Oavsett verket som framförs möjliga banalitet skapas mening och skönhet när det 

framförs med kärlek och konstnären gör sitt bästa. Ett verk, som ofta ses som det största inom musik, 

behövs egentligen inte - improvisation är lika kraftfullt (Small 1998, s. 7). 

Därför myntade han begreppet musicking. Att musicka är att ta del, på något vis, i ett musicking-

event, alltså en situation där musik ingår (Small 1998, s. 2). Begreppet innefattar att uppträda genom 

att spela instrument eller sjunga, lyssna till ett uppträdande eller inspelad musik, själva komponerandet 

av stycken, när musiker och sångare repeterar inför en konsert, folk som dansar till musik, med mera. I 

dessa musicking-events vill Small till och med inkludera de som sköter biljettförsäljningen och 

roddare, ljussättare och tekniker - alla har en del att spela och påverkar eventet. Även platsen spelar 

roll, både akustikmässigt, men också med vilka känslor och stämningar platsen bidrar med. Samma 

verk kan framföras i en stor konserthall av en känd virtuos, eller i en liten by i Katalonien, av olika 

människor och för olika publik, och får därmed olika betydelser (Small 1998, s. 17). Countryman et al 

påpekar att Dissanayakes syn på konst som görande snarare än ett objekt passar perfekt ihop med 

Smalls teorier om musicking, trots att de två professorerna kommer från vitt skilda akademiska 

bakgrunder (Countryman et al. 2016, s. 1). Small påpekar också, som Dissanayake, att alla människor 

föds kapabla att skapa konst (Small 1995). 

Med denna syn på musik blir frågan Small vill undersöka inte ”vad är detta verks betydelse?” utan 

“vilken mening uppstår när det här uppträdandet äger rum just här, just nu och med dessa deltagare?” 

(Small 1998, s. 10). Det är i själva relationerna som skapas i stunden som meningen uppstår, menar 

Small. När musicking pågår uppstår relationer mellan alla inblandade. Relationerna beskrivs som ett 

nät, vars mitt består av relationerna mellan ljuden som uppstår. Därifrån sträcker de sig ut till de som 

spelar, de som lyssnar, kompositörer som inte ens är närvarande, och även andra som kanske inte är 

närvarande annat än i deltagarnas tankar (Small 1995).   

Small menar att i den uppsjö av sammanhang där människor faktiskt framför och lyssnar till musik är 

ett musikaliskt verk ofta överflödigt. I många kulturer där musik är en stor del finns inte ens konceptet 

verk (Small 1995). Det som behövs däremot, enligt Small, är någon som musickar, en aktör, även om 

det bara är aktören själv som hör vad för musik som skapas. Small menar att de som hävdar att själva 
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verket bär på musikens mening och att bara de som kan läsa noterna kan få den sanna upplevelsen av 

musik har fel (Small 1995).  Musik är återigen något som görs, alltså ett verb och inte ett objekt. 

Därav verbformen med ett -ing på slutet (Small 1998, s. 2). 

Alla levande varelser behöver kunna ta emot och skicka information angående förhållanden, enligt 

Small. Eftersom människan har den här förmågan menar Small att alla människor har den biologiskt 

ärvda förmågan att skapa konst, inte bara några få (Small 1995). Musicking och konstskapande kan 

utifrån Small tolkas som i grunden kommunikativa och därmed sociala fenomen, och Small hävdar att 

deltagande i musicking är ett lika viktigt behov hos människan som att tala (Small 1998, s. 8). 

Sammanfattning 

Dissanayakes konstifikationsteori är etologisk och naturvetenskaplig, om än nödvändigtvis delvis 

spekulativ. Christopher Smalls musickingteori är mer sociologisk. Vi anser att dessa två kompletterar 

varandra. Både Dissanayake och Small påpekar att alla människor föds kapabla till att skapa konst - 

om så är musikskapande eller någon annan estetisk uttrycksform. De kompletterar även varandra på så 

sätt att Smalls begrepp musicking fokuserar på själva musikskapandet och de relationer som uppstår 

inom det, medan Dissanayakes estetiska beteenden fungerar som byggstenar för att ha möjlighet att 

identifiera vad som pågår inom ett musicking-event och hur det uppstår.  

Båda vill lägga fokus på vad som görs snarare än slutprodukten av handlingarna - konst är något som 

görs, musicking är något som görs (Dissanayake 2017, s. 143; Small 1998, s. 2). Båda anser dessutom 

att värdet i musikskapande inte ligger i en färdig produkt utan i de mellanmänskliga relationer som 

uppstår när detta görs (Dissanayake 2017, s. 161; Small 1998, s. 8) samt att sociala, estetiska 

upplevelser är ett grundläggande mänskligt beteende (Dissanayake 2017, s. 148; Small 1998 s. 8). 

Metod 

I följande stycke kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga när vi genomfört studien och motivera 

samt problematisera de val som gjorts.  

Val av metod 

Philip Lalander menar att några veckor är för kort tid för att kalla ett fältarbete etnografiskt, men att 

sådana studier kan sägas vara etnografiskt inspirerade (Lalander 2015, s. 94). Därför kommer vi kalla 

vårt arbete en etnografiskt inspirerad kvalitativ studie. Studien är kvalitativ eftersom observationer har 

använts som analysunderlag (Ahrne & Svenson 2015, s. 9). Kvalitativa metoder lämpar sig bra för att 

undersöka sociala fenomen (Ahrne & Svenson 2015, s. 10) och enligt Smalls (1998, s. 2) 

musickingteori blir barns spontana musikskapande ett socialt fenomen.  

Under studiens genomförande var det viktigt att tänka på att verkligen lyssna på barnen som 

studerades, och även att vara lyhörd för gester, miner och kroppsspråk. Vi behövde helt enkelt “stanna 

upp och tänka på barnens synpunkt, vara uppmärksam på deras känslor samt lyssna på vad de säger” 

(Hill et al. 1996 se Källström Carter 2015, s. 77). Det var också viktigt att tänka på att vi som forskare 

ej är neutrala (Lalander 2015, s. 96), vilket innebär att vi själva var del i situationerna vi vill studera.  
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Vi anser att videoobservationer är ett bra val av metod, eftersom det kan fånga moment som annars är 

svåra att upptäcka. Videoobservationer är dessutom lättare att återkomma till och göra olika läsningar 

av än att återuppleva ett tillfälle från minnet alternativt text (Eidevald 2015, ss. 114 – 115). När vi 

studerade aktörer som ingår i nätverken av relationer som utgör ett musicking-event var det nyttigt att 

analysera en sekvens många gånger med fokus på olika aktörer eller interaktioner. Christian Eidevald 

påpekar att nackdelarna med videoobservationer är att de observerade deltagarna kan bli obekväma 

eller ändra sitt beteende när de vet att de blir filmade (Eidevald 2015, s. 125). Vår uppfattning är dock 

att både barn och pedagoger snabbt vande sig vid att bli filmade - de ändrade inte ofta, vad vi märkte, 

sitt beteende när vi började filma, och i den mån de gjorde det var det främst de första dagarna detta 

hände. 

Vi har även fört anteckningar med penna och papper som komplettering till våra videoobservationer. 

Att anteckna på fältet, framför deltagarna, gav både för- och nackdelar. Fördelar med anteckningar är 

att man kan skriva ned vad som pågår i observationen och på så vis avlastar hjärnan på att komma ihåg 

alltför många detaljer kring vad som observerats. Däremot om antecknaren fokuserar fel eller lägger 

för stor vikt på vad som ska antecknas kan hen missa detaljer som är relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar (Pripp & Öhlander 2011, ss. 134 - 135). Vissa gånger valde vi att inte sitta och 

anteckna öppet utan valde att gå ifrån till förskoleverksamhetens kontor. Anledningen till att vi valde 

att gå ifrån att anteckna berodde på att i vissa stunder var det svårt och för stressigt att anteckna 

samtidigt som ett musicking-event pågick. Inom våra anteckningar försökte vi även följa de 

rekommendationer som Patty Soitrin (Soitrin 1999 se Pripp & Öhlander 2011, s. 136) skrivit för att en 

grundobservation ska ta fasta på vilka är: plats, föremål, människor och vad som sägs. Utöver detta 

kan man tänkas lägga till extra företeelser såsom vad som görs respektive sinnesintryck. I våra 

anteckningar prioriterade vi vad deltagarna gjorde mer än vad som sades under observationstillfällena, 

eftersom de studerade barnen inte hade ett särskilt utvecklat verbalt språk.  

Urval och avgränsningar 

För att få kontakt med en förskola att genomföra våra observationer på skickade vi ett meddelande via 

e-post till ett tiotal förskolor runt om Stockholmsområdet. I vårt utskick framgick det vad vår studie 

innebar och vad vi skulle göra i deras verksamhet. Där fanns även en kort presentation av oss studenter 

tillsammans med våra kontaktuppgifter. Kontaktsökandet skedde i två faser. Först kontaktades några 

förskolor utifrån att de hade musikprofil, med förhoppningen om att vi på dessa skulle få syn på mer 

av yngre förskolebarns spontana musicking, och att den musikpräglade vardagen till och med skulle 

uppmuntra detta. Av dessa förskolor visade en förskola intresse, men efter ett telefonsamtal kom det 

fram att det inte var möjligt för oss att genomföra studien där inom tidsramen som vårt examensarbete 

tillät. 

Övriga förskolor kontaktades i en andra omgång, när svar uteblivit eller vi fått nej från de 

musikförskolor vi hörde av oss till. Förskolorna som kontaktades i denna omgång valdes på grund av 

det geografiska läget, eftersom vi båda kunde ta oss till dessa förskolor på rimlig tid. Av dessa 

förskolor fick vi svar från en, som vi sedan kontaktade via telefon för att diskutera studien mer 

ingående. 

Deltagare 

Förskolan, som vi har samlat empirisk data från, ligger i en närförort till Stockholm. På förskolan 

fanns två avdelningar, en för ett- till treåringar och en för tre- till femåringar. På förskolan gick totalt 
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24 barn, varav åtta på yngre barns avdelningen. Sex personer arbetade på förskolan, varav två var 

förskollärare, två barnskötare, en resursanställd och en kock. Eftersom vi ville studera yngre barns 

spontana musicking har vi gjort våra observationer på den avdelning där ett- till treåringarna befann 

sig om dagarna. 

Genomförande 

Efter första mejlkontakten kontaktades förskolan via telefon, studien presenterades mer ingående och 

intresse hos förskolan bekräftades. Kort därefter besökte en av oss förskolan med samtyckesblanketten 

(se bilaga 1) för att möta barn, personal och vårdnadshavare, och även svara på eventuella frågor kring 

vår studie. Samtyckesblanketterna mejlades till förskolan som skrev ut dem och hade dem på 

avdelningen, tillgängligt för vårdnadshavare. När vi väl kom ut för att göra vår studie saknades en 

underskrift, men den kom in samma dag. Totalt spenderade vi 10 dagar på förskolan. 

Under första dagen av studien bekantade vi oss med de närvarande på yngre barns avdelningen, barn 

såväl som pedagoger, och deltog i deras dagliga rutiner. Detta gav oss möjligheten att skapa en god 

start för en påbörjad relation med barnen och presentera oss för barnen i deras sångsamling. Efter 

presentationen fortsatte vi att delta i deras vardag på avdelningen genom lek och högläsning av böcker. 

Vi deltog även i musicking-events som hölls av pedagogerna, till exempel i discorummet med en 

högtalare som via trådlös uppkoppling strömmar musik från telefon eller platta. Vi tolkade det som att 

vi blev accepterade fort eftersom det var en liten, trygg barngrupp. Detta märktes extra tydligt när 

barnen tog oss i händerna och ledde oss till pågående aktiviteter, bland annat ett pågående musicking-

event i form av pedagogledd dans i discorummet. 

När dessa musicking-events skedde försökte vi observera med två tekniker samtidigt, en av oss utförde 

anteckningar med penna och papper av vad som observerades medan den andra ansvarade för 

videoinspelning. Däremot upptäckte vi att det var svårt att använda oss av videoinspelning när ett 

spontant musicking-event ägde rum, eftersom dessa tillfällen sker i väldigt korta sekvenser, vilket 

även Sundin påpekar (Sundin 1997, s. 52). Med andra ord, det tog ibland längre tid att starta igång en 

videoinspelning på avdelningens lärplatta som vi använde för att filma, än vad själva musicking-

eventet pågick. Därav beslöt vi oss för att använda mestadels penna och papper för att anteckna vid 

tillfällen som skedde när inga planerade aktiviteter ägde rum. 

Däremot använde vi oss av videoobservation i samband med luncher och fruktstunder kring 

matbordet. Vi märkte redan första dagen att det under dessa stunder förekom spontan musicking och 

att vi kunde se att barnen använde sig av estetiska beteenden. Att alla barnen var samlade kring bordet 

möjliggjorde att vi kunde filma många barn samtidigt, vilket ledde till att samspelet mellan dem blev 

lättare att analysera. Detta möjliggjordes genom att ha lärplattan placerad vid ena kortändan av det 

avlånga matbordet, medan vi satte oss på varsin sida av bordet, för att täcka alla vinklar. På grund av 

matbordets avlånga form blev det omöjligt att få med alla deltagare i bild, vilket ledde till att vi 

kompletterade videoobservationerna med anteckningar. 

En lösning på svårigheten med att filma spontana handlingar kan tänkas vara att filma hela tiden. På så 

sätt kommer alla handlingar med och risken att missa spontan musicking försvinner. Anledningarna 

till att vi inte valde att filma jämt är flera. För det första blir det potentiellt integritetskränkande att 

ständigt följa efter barnen med en kamera. En sådan närgångenhet skulle förmodligen även påverka 

barnens beteenden (Eidevald 2015, s. 121). Även om barnen har möjlighet att säga nej kan de uppfatta 

det som att de blir övervakade. Vi skulle också vara tvungna att göra val kring vilket barn vi skulle 
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följa, vilken skulle kunna leda till att andra barn kände sig bortvalda, medan det förföljda barnet känt 

sig utpekat. En annan anledning var en rent teknisk anledning, lagringsutrymmet på lärplattan var inte 

särskilt stort och vi hade varit tvungna att ladda över innehållet till vår externa hårddisk flera gånger 

om dagen. Dessutom hade datamängden, som redan är stor, blivit övermäktig. Att på ett noggrant sätt 

gå igenom en sådan mängd data hade förmodligen inte varit möjligt inom tidsramen för vår studie.  

Under studiens gång uppstod vissa teknikmissar. I ett fall råkade en videoobservation spelas in upp-

och-ned av den orsaken att det var lite bråttom med placeringen av lärplattan vid matbordet. I ett annat 

uteblev en inspelning då vi glömde trycka på record-knappen. När bläcket i en bläckpenna tog slut 

mitt under ett observationstillfälle fick man memorera så detaljrikt som möjligt för att sedan gå undan 

för renskrivning av det som just skett, baserat endast på minnesbilder.  

De videoinspelningar som har genomförts under studiens gång består av 29 klipp och motsvarar 

sammanlagt 4 timmar, 2 minuter och 44 sekunder. Videoinspelningarna har gjorts med 

förskoleavdelningens egen utrustning, bestående av en lärplatta, och har omgående överförts från 

lärplattan till en tom extern hårddisk via förskoleavdelningens dator. Den externa hårddisken med vår 

empiriska data har både krypterats och förvarats säkert inom förskoleverksamheten. 

Vår samlade text har varit en del av vad vi kallar, i enlighet med Lars Kaijser (2011, s. 59), för en 

fältdagbok.  Dessa anteckningar har i sin tur sorterats i kronologisk ordning efter datum och vidare 

efter klockslag. I denna fältdagbok har vi samlat våra observationer, transkriberingar och övriga 

anteckningar. Övriga antecknar kunde vara sånt som att vi märkte att det var bra att observera vid 

matbordet och vissa beteenden vi uppmärksammade och var nyfikna på. Det fanns även tankar om hur 

det vi såg kunde kopplas till våra teorier. Dessa beskrivningar kan ses som en sorts faktaberättelser om 

de miljöer och människor som medverkat (Kaijser 2011, s. 59). De här anteckningarna fördes 

kontinuerligt under vår vistelse på förskolan. Vi turades om, efter att en observation gjorts, att gå in på 

förskolans kontor och på en dator, kopplad till vår externa hårddisk, skriva rent våra observationer och 

ordna dessa kronologiskt. Vi passade även på, om det behövdes, att ladda över filmat material från 

lärplattan till hårddisken. Medan en av oss gjorde detta var den andra ute i verksamheten och 

observerade eller filmade om lärplattan var tillgänglig. Vi delade upp oss på detta vis för att kunna 

göra så många observationer som möjligt.  

Anledningen till att vi valde att dela upp oss och observera från olika vinklar för insamling av 

empirisk data var för att utvinna så mycket detaljer som möjligt för de täta beskrivningar som 

presenteras i avsnittet resultat och analys. Exempelvis vid det avlånga matbordet, där vi använde dels 

avdelningens lärplatta för videoinspelning och dels förde anteckningar genom att placera oss själva vid 

olika ändar av bordet och även vardera sida av bordet. Detta för att fånga upp detaljer som 

videoinspelningen missade, såsom deltagarnas mimik, blickar och gester.  

Databearbetning och analysmetod 

Under studiens gång har insamling av data genomförts med olika metoder, anteckningar samt 

videoinspelning, som vi anser kompletterat varandra vid olika tillfällen. 

Den data som enbart har samlats in med hjälp av penna och papper har skrivits rent på 

förskoleavdelningens egen dator så snart tillfället givits och har sedan sparats på en extern hårddisk. 

Detta har gjorts så snart som möjligt efter observationstillfället för att bibehålla så mycket detaljer som 

möjligt från de observationer som genomförts. Annan form av data som har samlats in är i form av 

video som har sorterats kronologiskt och transkriberats. Vi följde Eidevalds rekommendationer genom 
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att efter varje inspelat musicking-event organisera det insamlande materialet och skriva anteckningar 

med våra reflektioner kring eventet (Eidevald 2015, ss. 121 – 122). I våra transkriberingar och 

reflektionsanteckningar använde vi oss av tidsstämplar för att anteckna vissa specifika händelser. Detta 

för att underlätta vårt analyserande och fort kunna återgå till nyckelhändelser i videoklippet, vilket vi 

upplevde var nödvändigt då vi behövde titta på dessa många gånger för att göra en nyanserad analys. 

De inspelningar som vi har uppskattat som särskilt relevanta för vår studie har transkriberats i en andra 

omgång med stor detaljrikedom. Med detaljrikedom syftar vi på deltagarnas rörelser, blickar, mimik 

och ljud (verbala från deltagaren själv likaväl som ljud från material). Dessa inspelningar har granskats 

i flera omgångar och transkriberats så utförligt som möjligt för att utvinna detaljer som är relevanta för 

vår studie. För att kunna göra en detaljerad analys av händelseförloppen har vi förvandlat materialet 

till så kallade täta beskrivningar. En tät beskrivning försöker så noggrant som möjligt redogöra för ett 

händelseförlopp, med en beskrivning av miljön med till exempel möbler och ljussättning, och detaljer i 

handlingar som gester, miner, yttranden, blickar och så vidare (Pripp & Öhlander 2011, s. 138). I våra 

fall är beskrivningarna baserade på transskript av det inspelade videomaterialet, vilka kompletterats 

med våra fältanteckningar. 

Anledningen till att dessa inspelningar valdes var för att de för oss var tydliga musicking-events som 

initierats av barnen, och för att vi anser att de representerar olika typer av musicking-events som 

förekom under studien. Dessa var även mer omfattande och höll på längre än andra musicking-events 

som vi observerat. Av den anledningen kunde vi göra mer utförliga analyser, eftersom det så att säga 

fanns mer att ta på. De valda observationerna ansåg vi även vara representativa för den spontana 

musickingen som pågick, även om dessa episoder var något längre än vad som var vanligt 

förekommande (jfr Sundin 1997 ss. 49, 52). Andra tillfällen vi filmade var pedagogledda musicking-

events med uppspelad musik, sång, film och dans i discorummet. Vi valde dock att inte analysera 

dessa närmare eftersom vi bestämde oss för att fokusera på barnens egna spontana musikskapande. 

Forskningsetiska överväganden  

Vi valde att gå efter Annica Löfdahls (2014, s. 36) rekommendationer inför undersökningen, vilket 

innebär att vi först tog kontakt med förskolechefen för att sedan ta kontakt med pedagogerna på den 

avdelning som vi var intresserade av. Vidare har vi informerat pedagogerna, från den berörda 

avdelningen, om vad vår undersökning innefattar och bett dem att informera barnen om att det 

kommer två forskare till deras avdelning. Denna information skulle kunna ses som en mini-

presentation/förberedelse för barnen, och på så vis blir de mer medvetna om vad som komma skall. 

Innan vi påbörjade vår studie med observationer informerade vi berörda parter, vilket innebär 

pedagoger, vårdnadshavare för de barn som ingår i vår studie samt barnen själva, om att vi kommer 

vara på förskolan och observera och dokumentera med olika metoder (videoobservation och 

anteckningar utförda med penna och papper). De berörda parterna delgavs information kring vad 

studien innebar och vårdnadshavare fick välja att antingen samtycka för deras barns deltagande i 

studien eller ej. I enlighet med Oscar Pripp (2011, s. 80) informerades parterna om att de skyddas av 

individsskyddskravet, vilket innebär att de skyddas mot otillbörlig syn och från att utsättas för skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Vidare informerade vi även om att alla deltagare, pedagoger och barn, 

inom vår studie får även anonymitet och kan även avbryta sitt deltagande närsomhelst. Utöver detta 

täcks deltagarna av nyttjandekravet, som i sin tur innebär att materialet som har samlats in under 

studien inte används för något annat än till studiens ändamål (Pripp 2011, s. 83). Samtycket samlades 

in skriftligt via den samtyckesblankett (för vidare innehåll om vad samtyckeblanketten omfattar, se 
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bilaga 1) som delades ut till vårdnadshavare på förskolan. Kraven på samtycke gäller inte enbart 

vårdnadshavare utan även studiesubjekten, det vill säga barnen själva (Löfdahl 2014, s 36). Vi 

uttryckte, med extra omsorg, till vårdnadshavare att även om de har gett samtycke till deras barns 

medverkan i vår studie är det i slutändan barnen själva som avgör om de vill bli observerade eller ej. 

Om barnet uttryckt att hen inte ville delta, vare sig det uttryckts verbalt eller icke-verbalt, respekterade 

vi barnets vilja, eftersom deltagande i ett forskningsprojekt alltid ska vara frivilligt (Löfdahl 2014, s. 

37). Vi har alltså varit särskilt observanta kring barnens icke-verbala språk (till exempel kroppsspråk, 

gester och miner) eftersom vi som Löfdahl påpekar inte kan förlita oss på barns informerade samtycke 

i formen av ett ja eller ett nej (Löfdahl 2014, s. 41). Även Eidevald påpekar att avsaknaden av ett 

verbalt språk kan vara ett problem när yngre barn observeras, då det ibland kan vara oklart om 

samtycke finns (Eidevald 2015, s. 119). Alltså var vi måna om att vidga vårt lyssnande till att 

inkludera kroppsspråk, gester och minspel och vara så lyhörda som vi förmådde inför dessa.  

För att säkerställa forskningsetiken behövde vi alltså vidga vårt lyssnande och göra vårt bästa för att 

tolka barnens viljor när det kom till medverkande i studien. När vi har genomfört någon form av 

observation, om så är videoobservation och/eller anteckning, har vi tolkat barnens kroppsspråk och 

deras agerande som ett godkännande. Detta är en tolkning vi har gjort, och det är viktigt att ha i åtanke 

den maktfördelning mellan vuxna och barn som finns inom förskoleverksamheten. På grund av detta 

har kanske de yngsta barnen inte varit helt införstådda över att de är dem som har makten över att 

besluta om sitt deltagande i studien (Källström Cater 2015, s. 77). 

Förutom detta behövde vi även tänka på hur vi positionerade oss ute på fältet. Det handlade om att 

vara respektfull gentemot deltagarna och att inte utnyttja vår position som forskare för att utkräva mer 

information än vad deltagarna ville dela med sig av (Källström Cater 2015, s. 77). Med information 

syftar vi på barnens spontana musikskapande. Om vi hade uppmuntrat barnen till musikskapande, 

hade det gått emot studiens syfte i och med att vi var ute efter barnens spontana, egeninitierande 

musikskapande. Vidare såg vi det som vårt ansvar att inte filma barnen i utsatta positioner, något som 

blir extra viktigt när det handlar om minderåriga. Det yttrade sig till exempel i att vi inte filmade barn 

som var ledsna och grät eller väldigt arga. Vi kände att det inte är etiskt korrekt att dokumentera någon 

i ett sådant tillfälle, vilket även stämmer överens med de etiska riktlinjer Pripp (2011, s. 80) redogör 

för. Deltagarna har själva fått avgöra om de ville bli filmade eller ej. Vid lunchbordet frågade vi innan 

vi filmade om de godkände att vi spelade in dem, och ingen protesterade. När vi filmade vid andra 

tillfällen var vi tydliga med att vi filmade, även om vi inte gick så långt som att avbryta barnens 

pågående aktiviteter för att fråga om det var okej att vi satte igång en inspelning. Åsa Källström Cater 

(2015, s. 77) skriver om intervjuer med barn att det gäller för den vuxne att hitta en balans mellan 

respekt för barnets status som social aktör och intervjuarens ansvar. Vi anser att detsamma har gällt 

vid våra observationer, i och med att vi har försökt respektera barnens viljor, men när dessa inte var 

tydliga har vi tagit vårt ansvar och gjort en bedömning huruvida vi borde filma eller inte. När vi har 

varit tveksamma har vi valt att inte göra någon videoobservation. Något som var värt att ha i åtanke 

var också att tillgängligheten till fältet är under ständig omförhandling (Lalander 2015, s. 112). 

Samtycke till filmning i ena stunden behövde inte betyda att det i nästa stund också känns okej för 

studiesubjektet att bli filmat. 

Vi har även tagit hänsyn till de fall när något av de äldre barnen från den andra avdelningen har 

befunnit sig på yngre barns avdelningen där vår studie genomförts. Detta innebär att vi aktivt har valt 

att avstå från videoinspelning samt avstått från annan form av dokumentering (penna och papper) i de 

situationer där äldre barn har ingått. Detta hände ett fåtal gånger under studiens gång och var således 

inte ett problem för datainsamlingen. 
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I våra loggar, anteckningar och renskrivningar har deltagarna givits kodnamn som sett olika ut under 

studiens gång. Under databearbetningen byttes barnen namn ut mot siffror. Dessa siffror ersattes 

senare med namn för att skapa ett bättre flyt i kapitlet analys och resultat. Dessa pseudonymer är 

könsneutrala, anledningen till detta är att vår studie inte fokuserar på genusaspekter och att deltagarna 

inte ska gå att identifiera. Att vi använt anglosaxiska har ingen betydelse. Denna anonymisering 

innebär att vi har följt Vetenskapsrådets (2017, ss. 40 – 41) anvisningar kring avidentifiering av både 

deltagare och plats. Det har dessutom framgått i vår samtyckesblankett (se bilaga 1) att deltagarna 

kommer att vara anonyma i det publicerade arbetet. 

Det inspelade videomaterialet av barnens spontana musikskapande lämnade aldrig förskolans lokaler. 

Vidare har all form av insamlat data, både i pappersform som digitalt, förstörts enligt 

Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer, om så är genom dokumentförstörare eller omformatering 

av extern hårddisk, efter Stockholms Universitets godkännande av studien.  

Studiens kvalitet 

De metodval som gjorts för studien har till största del fungerat mycket väl. Videoobservation som 

metod har varit mycket givande eftersom vi har haft möjligheten att kunna återgå till rådata för att 

fastställa detaljer inom vissa beskrivningar som vi använder i avsnittet resultat och analys. Dessa 

videoobservationer har även kompletterats med anteckningar gjorda med penna och papper, kring 

bland annat ansiktsuttryck och blickar, av den orsaken att kameran inte filmat respektive deltagare 

framifrån på grund av positionen kameran befann sig under inspelningarna.  

Svårigheter som vi har stött på under studiens gång är vad Robert Thornberg och Andreas Fejes (2015, 

ss. 261 – 262) kallar dataöverbelastning. Dataöverbelastning innebär att för mycket data samlats in 

utan att den analyserats parallellt med insamlingen av ny data. Detta i sin tur har lett till att vi tittat på 

och analyserat många videoklipp utan att ha haft någon nytta av dem i slutändan, eftersom vårt syfte 

till en början var för brett. Detta beskriver Thornberg och Fejes som en av de mänskliga fallgroparna 

vid kvalitativ analys. Vi har även, i vissa lägen under studiens gång, både överskattat och underskattat 

ny data, det vill säga nya observationer. Detta benämner Thornberg och Fejes (2015, s. 262) som ett 

onyanserat förhållningssätt till ny data. En förklaring till detta skulle kunna vara det faktum att vi hade 

en för öppen frågeställning och hade stora förväntningar på vår studie, därmed samlades all form av 

data in som resulterade i en form av drunkning i data (Thornberg & Fejes 2015, ss. 261 - 262). För att 

hantera detta fick vi reflektera över vilken typ av data som var relevant för vår studie samt vad som 

kunde vara användbart för avsnittet resultat och analys. Kort sagt har vi, som forskare, haft ett reflexivt 

förhållningssätt. Det vill säga att vi har reflekterat över våra tillvägagångssätt och metodval, våra 

perspektiv och teoretiska utgångspunkter, vår förförståelse och våra värderingar samt över hur vi 

influerar och influeras av deltagarna inom vår studie (Thornberg & Fejes 2015, ss. 261, 268). 

Vi har varit sensitiva som forskare inom denna studie. Med sensitiv menas det med att vi har varit 

intuitiva samt känsliga för de nyanser som studerats och för data som har insamlats. Samtidigt har vi 

varit medvetna om våra egna värderingar och förkunskaper och hur dessa kan ha påverkat 

undersökningen (Thornberg & Fejes 2015, s. 261; Young 2009, ss. 696 – 697). Detta betyder att vi 

under observationstillfällena har varit medvetna om att det sker en involvering från oss båda på en viss 

nivå. Det vill säga att vi har varit tillräckligt nära deltagarna för att höra deras spontana musikskapande 

och på så vis fått en känsla av sammanhanget. Även om vi har varit tillräckligt nära deltagarna och 

deras musikskapande, kan vi, som Thornberg och Fejes påpekar, ändå inte konstatera att vi har hört 

och sett hela förloppet av observationerna eller återgett dessa exakt (Thornberg & Fejes 2015, s. 260). 
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Countryman et al påpekar att slumpen spelar en roll i vilka händelser forskare lyckas snappa upp när 

de befinner sig i ett fält, och att det observerade nödvändigtvis återges efter att en tolkning gjorts 

(Countryman et al. 2016, s. 8). 

Sist men inte minst, har vi även reflekterat över den generaliserbarheten som denna kvalitativa studie 

innefattar. Enligt Peter Svensson och Göran Ahrne (2015, ss. 26 – 27) innebär generaliseringar inom 

kvalitativ forskning att resultatet av denna studie ska kunna överföras till andra sociala miljöer eller 

personer som liknar det projekt/studie som genomförts. De menar även att man bör vara försiktig när 

man försöker göra generaliseringar oavsett vilken typ av generalisering som görs (Svensson & Ahrne 

2015, s. 28). Därför bör vi uttala oss med försiktighet kring vår studies generaliserbarhet. Vi kan inte 

säga att barns spontana musicking ser likadan ut på alla förskolor. Däremot antyder våra teoretiska 

perspektiv att de flesta människor har en inneboende känsla för musik, och att det därför tordes finnas 

spontan musicking bland barn i fler förskolor. Bjørkvold menar att spontansång är allmänt 

förekommande hos barn och att den präglas av kulturella sammanhang (Bjørkvold 2015, s. 65). Detta 

innebär att om studien utförts på en annan förskola skulle resultatet kunna bli ett annat. Hur mycket 

vårt resultat beror på förskolan som studerats är svårt att säga eftersom vi inte lyckats hitta någon 

annan studie som använt samma metod för att studera en liknande målgrupp. Den närmsta studien vi 

hittat är Countryman et al som studerat barn i åldrarna 3 – 12, vars resultat visar att de observerade 

barnen använde sig av Dissanayakes estetiska beteenden (Countryman et al 2016, s. 16). För att 

verifiera eller falsifiera vår studies generaliserbarhet skulle liknande studier behöva genomföras, för att 

ta hänsyn till lokala förskolekulturer. Resultatet skulle till exempel kanske kunna bli ett annat om barn 

på en förskola med musikprofil undersöktes, då de förmodligen befinner sig i en annan musikalisk 

miljö. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi redovisa de observationer vi fann mest användbara för vårt syfte i form av så 

kallade täta beskrivningar. Redovisningarna kommer följas av en analys där Dissanayakes estetiska 

beteenden identifieras. 

Den första beskrivningen illustrerar barns användande av konstifikation av det talade språket. Den 

andra beskrivningen illustrerar barns konstifikation av rörelser. Den tredje beskrivningen ger exempel 

på konstifikation av ljud som formaliseras och upprepas i rytm. Den fjärde beskrivningen illustrerar 

barns konstifikation av språk tillsammans med material och rörelser. Samtliga observationer ägde rum 

i ett rum på avdelningen som fyller många olika funktioner. Figur 1 visar planlösningen för det rum 

där observationerna genomförts. 
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Figur 1: Planlösning över det rum där alla observationer genomförts (Borén Oskarsson 2019). 

”Päjonchips” 

Denna observation äger rum vid avdelningens matplats (figur 1). Matplatsen består av ett avlångt 

bord med stolar utplacerat längs med bordets sidor. Bakom matplatsen finns en ”bygghörna” och 

snett bakom finns en hörnsoffa. Inom denna observation deltar Charlie, pedagog, Jaden och Stevie. 

Det är fruktstund på förmiddagen och avdelningens barn är samlade runt matbordet. En av 

pedagogerna på avdelningen delar ut päronskal som hen kallar chips. ”Vill nån ha lite chips?” säger 

hen, vilket följs av flera jag-rop. ”Hä’ lige’ sips, hä’ lige’ sips” säger Charlie rytmiskt, med blicken 

fäst på en hög med skal hen samlat på sig under fruktstundens gång, som hen sitter och pillar med. När 

ingen verkar reagera säger hen igen: ”Hä lige sips!”, nu med högre volym och huvudet riktat mot 

pedagogen som ställde frågan. Hen svarar med att kasta en bit skal åt Charlie och säga ”här ligger 

chips”. Hen tar emot chipset och stoppar det i munnen och börjar tugga på det. Efter ett tag sträcker 

Charlie ut sin hand mot pedagogen och säger ”pänsips”. Jaden slänger en blick på Charlie och sträcker 

ut sin hand på samma sätt, samtidigt som hen sitter och tuggar på något. Pedagogen kastar en bit skal 

till Charlie och hen stoppar in den i munnen. Pedagogen lägger en bit skal i Jadens, som sitter 

närmare, hand, och hen stoppar in skalet i munnen, tuggar och gungar upp och ner med kroppen. 

Direkt sträcker Jaden ut handen mot pedagogen igen. ”Pänsips!” säger Charlie och sträcker ut sin 

hand. ”Päjonsips” säger Charlie igen och får ett ”chips” kastat till sig. Jaden sitter med armen riktad 

mot pedagogen som kastar en bit chips till henom. Stevie mumlar något som låter som ”päronchips”. 

Med ”chips” i munnen mässar Charlie: ”Päjsips. Päjsips”. Tajmat med yttrandet sträcker Charlie ut 

handen mot pedagogen. ”Tjatisar” säger pedagogen och delar ut päronchips. Stevie mumlar ”pärsips”.  
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Samtidigt som Charlie stoppar in chipset i munnen säger hen ”päjonsips” tre gånger, rytmiskt, och 

håller handen utsträckt mot pedagogen, med blicken fäst på handen. ”Pächipp” säger Stevie och 

pedagogen ger hen ett chips och säger ”pächipp, pächipp, pächipp”. Charlie mässar monotont: 

“Päjinsip, päjonsip, päjinsöpsip”, och rör sin uträckta hand upp och ner i takt med mässandet. Efter två 

upprepningar hänger Jaden på i samma takt: ”Päjinsips, päjinsips …” Samtidigt gungar hen upp och 

ner. När Charlie får en bit till blir hen tyst.  

Jaden upprepar en gång: ”Päjonsips” och tittar på pedagogen. Pedagogen tittar åt ett annat håll (på ett 

annat barn) och Jaden vänder då bort sin blick, böjer sig ner över bordet, med båda armarna utsträckta, 

stannar i den positionen och säger något som låter som ”päjonsips”. Efter några sekunder kastar 

pedagogen en bit päronchips till henom, som dimper ner i hens synfält, och hen stoppar den i munnen 

och börjar tugga.  

Efter fem tuggor på sin bit sjunger Charlie melodiskt och utdraget, ”päronsipps” samtidigt som hen 

gör en rörelse med handen, där fingrarna pekar upp och sedan ned mot bordet, men handleden hålls 

still. Direkt efter detta, tuggandes med öppen mun fortsätter Charlie mässa: ”Päjinsöps, päjonsips”, 

tittandes på något annat än pedagogen (kanske ett annat barn). Pedagogen kastar en bit chips till 

Charlie. Charlie plockar upp den, stoppar in den i munnen och börjar tugga, utan att släppa greppet om 

den. Efter några tuggor tar hen ut päronchipsen ur munnen och tittar noggrant på det. Charlie böjer det 

mellan fingrarna, för att sedan stoppa den i munnen igen. När hen tuggat ut lämnar hen bordet. 

Analys 

Denna episod ser vi som ett musicking-event, i och med att barnen förvandlar det vardagliga talet till 

sång och mässande. Genom hela episoden kan vi se ett grundläggande mönster där barnen sträcker ut 

en hand, säger, mässar eller sjunger någon version av ”päronchips”, får en bit chips kastad till sig och 

stoppar den i munnen. Detta kan ses som en formalisering, ett etablerande av en grundhandling. 

Handlingen upprepas och blir ett mönster. Jaden gör en variant på mönstret där hen inte säger något 

utan bara sträcker ut handen. Stevie gör en variant där bara yttrandet ”pärsips” är med. Detta mönster 

upprepas och varieras många gånger, främst av Charlie. Mönstret utvecklas genom att olika sätt att 

säga päronchips på provas: längden på vokalerna ändras, betoningar ändras, rytmen varieras, extra 

stavelser läggs in när päjinsip blir päjinsöpsip. När Charlie ger ifrån sig ett långt, melodiskt 

”päronsipps” kan detta ses som en överdriven, utdragen version av tidigare yttranden. De två 

sistnämnda exemplen kan även ses som sätt att manipulera förväntningarna för att bibehålla 

uppmärksamheten.  

När Jaden inte får kontakt med pedagogen ändrar hen mönster genom att hänga över bordet med 

armarna utsträckta och blicken riktad nedåt. Hen är helt stilla och det blir som att allting pausas i några 

sekunder, tills hen får ett päronchips, som hen stoppar i munnen och tuggar som vanligt, utan att hänga 

över bordet. Det kan ses som en överdrift av pausen som sker i väntan på nästa chips, hela världen 

stannar upp, otåligt väntandes på en bit päronskal. 

En intressant aspekt i detta exempel är själva päronchipsen, som genom sitt namn får en hög status 

istället för att vara bara skräp. I linje med att se musicking-events som nätverk av relationer kan 

päronchipsen och pedagogens namngivande av dessa tillskrivas en betydande, igångsättande roll i 

detta event. 
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Armbågstrum 

Denna observation äger rum vid avdelningens matplats (figur 1). I denna observation är en pedagog, 

Stevie och Jaden de centrala deltagarna. 

Det är fruktstund under förmiddagen. Sex barn och två pedagoger sitter runt matbordet och äter 

äpplen, päron och apelsiner. En pedagog skär upp frukten i bitar med en kniv. Stevie får en bit frukt 

och stoppar in den i munnen. Hen börjar slå armbågarna i bordet, med händerna upp mot taket, 

samtidigt som hen tittar runt i rummet. Hen möter Jadens blick, som sitter bredvid, och Jaden börjar 

slå med sina nävar mot bordet i en kompletterande rytm (när den ena går ner går den andra upp). Detta 

avbryts efter två sekunder då Jaden får frågan: vill du ha frukt? Hen svarar ja, tar emot en bit frukt och 

avbryter trummandet. Sedan återgår Jaden till trummandet, nu med armbågarna, tuggandes på en bit 

äpple och hen matchar Stevies rytm. De tittar på varandras ansikten och Stevie skrattar.  Efter ett tag 

slutar Stevie trumma och lyfter upp sina händer och sätter de på sitt huvud. Stevie söker ögonkontakt 

med Jaden. Jaden fortsätter trumma och Stevie börjar snart trumma igen, i nästan samma takt som 

Jaden. När Jaden slutar trumma går Stevie över till att trumma med bara ena armbågen. Stevie avslutar 

med att skaka sina öppna händer framför sig, och titta på dem. Genom sekvensen tuggar de sin frukt i 

en annan takt än den de trummar. Stevie börjar trumma igen och tittar på Jaden. Jaden tittar på något 

annat. Stevie slutar trumma och sitter med armbågarna i bordet och händerna upp mot taket, tills hen 

får en bit frukt. 

Analys 

Detta är ett musicking-event, utan sång men med trummande. I barnens synkroniserade handlingar, 

utbyte av blickar och leenden kan vi se att det är ett betydelsefullt och positivt laddat möte. 

Dissanayakes estetiska beteenden är inte svåra att hitta. Armbågstrummandet blir en formalisering, ett 

etablerande av ett ljudskapande mönster som upprepas. Jaden gör en variant av trummandet när hen 

trummar med händerna istället för armbågarna, men går sedan över till att göra samma rörelse som 

Stevie. Det kan ses som ett sätt att närma sig Stevie ytterligare, vilket kulminerar i ett gemensamt 

skratt. När Stevie sätter sina händer på huvudet bryter hen mönstret på ett oväntat sätt. Jaden ser detta 

men härmar inte utan fortsätter att trumma med armbågarna. Detta bryter mönstret och blir en 

manipulation av förväntningar. I denna stund skulle ett nytt mönster kunna börja, där deltagarna turas 

om att lägga händerna på huvudet och trumma om vartannat. Men mönstret går istället tillbaka till att 

vara ett armbågstrummande. Inom mönstret utvecklas rörelserna genom att händerna riktas åt olika 

håll medan armbågarna trummar i bordet. 

Köttbullstrum 

Denna observation äger rum vid avdelningens matplats (figur 1). Inom denna observation deltar 

Madison, en pedagog och Jaden. 

Det är lunch på yngre barns avdelningen och barnen har precis satt sig runt matbordet. Madison sätter 

sig på sin stol och tittar runt på matbordet. Madison fäster blicken på tallriken framför sig och lyfter 

upp händerna ovanpå bordet och börjar trumma med sina fingrar mot tallrikens kant i en rytm (figur 2 

visar hur denna rytm utfördes).  
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Figur 2: Notvärden för Madisons rytmiska trummande (Borén Oskarsson 2019). 

En av de två pedagogerna tittar på Madisons trummande fingrar och ler. ”Trummar du på tallriken, 

Madison? Såhär?” frågar pedagogen och börjar trumma med skålen framför sig mot bordsskivan, i takt 

med Madisons trummande fingrar. Madison och pedagogen fortsätter trummandet i samma takt - med 

olika material och ljud. Jaden tittar på Madison och pedagogen, för att sedan titta runt på bordet 

framför sig och tar upp en sked med sin högrahand respektive en köttbulle med vänstrahanden. Jadens 

blick vandrar från skeden till köttbullen samtidigt som hen flyttar skeden närmare köttbullen, och 

börjar slå den mot köttbullen i samma rytm som Madison och pedagogen med ett leende. Pedagogen 

pausar sitt trummande genom att låta skålen stå på bordsskivan och tittar på Jaden. Madisons 

trummande avtar och tystnar helt. Jaden fortsätter med trummandet på köttbullen. ”Trummar du på 

köttbullen med skeden, Jaden?” frågar pedagogen och Jaden tittar upp på pedagogen med ett leende på 

läpparna. ”Ah.” svarar Jaden som fortsätter med trummandet på köttbullen. Pedagogen fortsätter titta 

på Jaden och ler. ”Hur låter köttbullen när du trummar på den?” frågar pedagogen Jaden. Jaden börjar 

slå hårdare med skeden mot köttbullens mjuka yta. Ett högre, fortfarande dovt, ljud hörs och 

trummandet är i samma rytm som tidigare. ”Doff, doff, doff!” svarar Jaden och tittar upp på 

pedagogen. ”Ah, det låter ’doff, doff, doff’.” bekräftar pedagogen medan Jaden återgår till ett svagare 

trummande på köttbullen. 

Analys 

Början för detta musicking-event är när Madison börjar trumma med fingrarna i en rytm mot en 

tallrikskant. Detta ses som en formalisering inom konstifiering, eftersom Madison komponerar en 

rytm. När en av pedagogerna uppmärksammar Madisons trummande sker både en form av upprepning 

och en utveckling. Pedagogens agerande utgör en upprepning av Madisons formalisering, eftersom de 

trummar i samma rytm, den rytm som pågår i hela musicking-eventet. Utvecklingen blir till när 

pedagogen trummar med en skål mot bordsskivan och därmed skapar en annan klang än vad Madisons 

trummande, bestående av fingrar mot en tallrikskant, gör. Det sker ytterligare upprepning och 

utveckling när Jaden deltar på ett annat sätt, än som lyssnare, i musicking-eventet genom att hen börjar 

trumma, i samma rytm som Madison och pedagogen gör, men med ytterligare ett nytt material. Kort 

efter att Jaden har börjat trumma sker en manipulering av pedagogen genom att hen pausar abrupt i sitt 

trummande med skålen mot bordsskivan, och i samband med detta sker även en utveckling från 
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Madisons sida då hens trummande avtar och tystnar helt. Madisons avtagande skulle kunna tolkas som 

ett utdraget diminuendo2 tills trummandet slutar.  

Vidare kan pedagogens fråga ”hur låter köttbullen när du trummar på den?” kring Jadens trummande 

tolkas som en utmaning för en form av utveckling och/eller en form av överdrift. Å ena sidan blir det 

en form av utveckling, då Jaden trummar hårdare med skeden mot köttbullen och därmed utför ett 

crescendo3, för att sedan återgår till den tidigare ljudnivån av trummandet. Å andra sidan kan detta 

även ses som överdrift eftersom Jaden fortfarande utövar samma rytm fast överdriver ljudet och själva 

slagen genom att slå hårdare med skeden mot köttbullen för att höra ljudet som uppstår av hens 

trummande. Frågan från pedagogen verkar även få Jaden att lyssna mer noggrant på ljudet som 

uppstår. Slutligen utför Jaden upprepning genom att fortsätta med trummandet efter att ha återgått till 

ett mindre våldsamt trummande. 

Rytmiskt flaskhopp 

Denna observation äger rum i avdelningens ”bygghörna”, som befinner sig bredvid matplatsen (där 

observation ”Päjonchips”, Armbågstrum och Köttbullstrum ägt rum, se figur 1). Figur 3 visar 

”bygghörnan” där det finns två liggande bokhyllor, som är placerades längs med väggen i hörnet, 

och har lådor med diverse material för byggande samt även annan aktivitet (till exempel: böcker för 

läsning). Även en matta på golvet med tryck som efterliknar bilvägar, bilparkeringar och även 

byggnader. 

 

Figur 3: Placering av Charlie (rosa prick) och Taylor (grön prick) med flaskorna (blåa-, röda-, gula- och 

vita prickar) (Borén Oskarsson 2019). 

På mattan i bygghörnan sitter två barn, Charlie och Taylor, där de tillsammans har satt upp petflaskor 

som har olika innehåll i ett led med formen av ett stort ”L” (figur 3). På ena sidan av flaskledet sitter 

                                                      
2 Diminuendo (även kallad för decrescendo) – Gradvis avtagande tonstyrka (Söderqvist-Spering 1998, s. 26). 

3 Crescendo – Gradvis ökande av tonstyrka (Söderqvist-Spering 1998, s. 26). 
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Charlie och på andra sidan sitter Taylor. Charlie ler och vänder blicken från Taylor till en Duplo-figur, 

som ligger på mattan bredvid Charlie på vänster sida, och hen tar tag om denna med vänster hand. 

Taylor sitter kvar och följer med blicken efter Charlies rörelser. Charlie lyfter upp Duplo-figuren från 

mattan, med blicken fasthållen på Duplo-figuren, och sätter den på flaskans kork som finns längst till 

vänster för Charlie. Hen börjar rytmiskt sjunga ”fem, sex, åtta, nie, tieee, nie, fem, sex, åtta, nieee…” 

(figur 4 visar hur detta rytmiska sjungande genomförs).  

 

Figur 4: Notvärden för Charlies rytmiska sång (Borén Oskarsson 2019). 

Charlie hoppar med Duplo-figuren från ena flaskan till nästa flaska när hen sjunger en siffra i samma 

rytm. Taylor följer Duplo-figuren och ler. När Charlie har låtit Duplo-figuren landat på sista flaskan i 

ledet låter hen Duplo-figuren hoppa från sista flaskan bakåt, tillbaka till den första flaskan. Samtidigt 

som Charlie hoppar bakåt med Duplo-figuren på flaskorna, börjar hen om med sitt rytmiska sjungande 

– ”fem, sex, åtta, nie, tieee, nie, fem, sex, åtta, nieee…” När Charlie och Duplo-figuren har kommit 

tillbaka till första flaskan i ledet flyttar Taylor sin blick från Duplo-figuren till flaskledet, framför sig, 

och sätter sina händer uppe på två flaskor, en hand på varsin flaska, med några flaskor emellan. Taylor 

vandrar med blicken från sin högra hand, som är närmast Duplo-figuren och första flaskan, till sin 

vänstra hand, som befinner sig närmast kurvan där flaskledet svänger till en annan riktning. Charlie 

börjar rytmiskt sjunga, samtidigt som Duplo-figuren hoppar från ena flaskan till nästa, ”fem, sex…” 

och stannar upp. Charlie håller Duplo-figuren ståendes på andra flaskan i ledet medan hen lyfter 

blicken från Duplo-figuren och flaskledet och tittar på Taylor, vars händer vilar uppe på två flaskor. 

Charlie säger ”Nej, Taylor”. Taylor släpper sin blick från flaskorna och sina händer och tittar upp på 

Charlie med en spänd blick. Charlie släpper inte ögonkontakten med Taylor och säger med en aningen 

högre röst ”Neeej, akta!”. Taylor slappnar av i sitt ansikte, släpper blicken från Charlie och flyttar på 

händerna från flaskorna. Sedan välter Taylor de flaskor som hen hade händerna på samt några andra 

flaskor, ställer sig upp och mumlar något ohörbart och lämnar Charlie själv i bygghörnan tillsammans 
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med flaskorna. Charlie sitter kvar, vänster hand håller fortfarande Duplo-figuren kvar på andra 

flaskan, och följer med blicken efter Taylor tills hen har lämnat rummet. Charlie lägger ned Duplo-

figuren på mattan, och ställer de omkullvälta flaskorna tillbaka i det led som var från början. Sedan tar 

Charlie upp Duplo-figuren, återigen med sin vänstra hand, och placerar den på första flaskan i ledet. 

Charlie börjar rytmiskt sjunga ”fem, sex, åtta, nie, tieee, nie, fem, sex, åtta, nieee…” samtidigt som 

hen låter Duplo-figuren hoppa i samma rytm från flaska till flaska tills den har kommit fram till sista 

flaskan i ledet. Då börjar Charlie låta Duplo-figuren hoppa baklänges, från sista flaskan till första 

flaskan, i samma rytm som hens rytmiska sjungande ”fem, sex, åtta, nie, tieee, nie, fem, sex, åtta, 

nieee…”. 

Analys 

I ovanstående beskrivning framgår det tydligt att det är ett musicking-event som pågår samtidigt som 

de estetiska beteendena - formalisering, upprepning, överdrift, utveckling samt manipulation av 

”åskådares” förväntning – används av Charlie på olika vis. 

Detta tillfälle ser vi som en musicking-event eftersom Charlie skapar musik i form av en rytmisk sång 

med hjälp av sin röst, samtidigt som hen flyttar armen hoppandes i takt med sången. Taylor är en 

deltagare i detta musicking-event, detta blir synligt eftersom Taylor följer Charlies rörelser, lyssnar på 

det sjungande som Charlie utför och ler. Musicking-eventet uppstår i relationen mellan dem. När de 

två raddar upp flaskorna i form av ett “L” utför de en konstifikation genom att stereotypisera 

flaskornas position. Mellanrummet mellan flaskorna är ungefär detsamma och de bildar ett mönster, 

som varieras när L:et svänger.  

De fem estetiska beteendena blir även synliga i Charlies sång: hen utför en formalisering med hjälp av 

rösten, som utför en rytm i sitt sjungande, tillsammans med armen som rör sig i samma rytm och takt 

som sången sjungs. Sången som Charlie utför skulle kunna tolkas som en låt bestående av två verser 

och som går i en två fjärdedels taktart4. Sången i sig upprepas, i samma takt och rytm, då Charlie 

fortsätter sjunga denna räkne-rytm och även låter Duplo-figuren hoppa fram- och tillbaka till rytmen. 

Överdriften i Charlie rytmiska sång blir när hen drar ut på femte (tieee) och tionde (nieee) räkneordet, 

eftersom hens första till fjärde samt sjätte till nionde räkneord är ett sorts staccato5. Inom detta tillfälle 

sker även en sorts utveckling som blir synligt när Charlie ändrar i sitt sjungande för femte (tieee) och 

tionde (nieee) räkneordet. Ändringen för dessa är en aning mer utdragna med en liten paus inför 

nästkommande vers. Medan första till fjärde (fem, sex, åtta, nie) och sjätte till nionde (nie, fem, sex, 

åtta) räkneorden inom Charlies sång är kortare (detta illustreras mer utförligt med notvärden i figur 4). 

Det sker även något oförväntat för Charlie, och det är när Taylor utför en manipulation mitt i Charlies 

konstifikation. Detta kan tolkas som en manipulering eftersom Taylor blir en del av Charlies 

konstifikation genom att placera sina händer uppepå flaskorna under deras samspel. Dessa flaskor, 

som Taylors händer vilar på, kan i sin tur tolkas som värdefulla för Charlies konstifikation. Dessa 

flaskor har ett ytterligare värde än innan eftersom Charlie stannar upp i sitt sjungande när hen har 

kommit till siffran sex då flaskan, som symboliserar ”åtta” i ramsan, är täckt av Taylors hand. Värdet 

av flaskorna blir ännu mer tydligt när Charlie återgår till att ställa upp flaskorna, i samma konstellation 

som tidigare, och återigen börjar sjunga med Duplo-figuren, efter att Taylor vält flaskorna och lämnat 

                                                      
4 Två fjärdedels taktart är vanligt inom lekvisor och svenska folkvisor, exempel; vi äro musikanter, lilla 

snigel, sko sko liten häst, i ett hus (Gren & Nilsson 1990, ss. 6 – 7, 14, 17). 

5 Staccato - toner spelas korta, med “luft” mellan. Detta utmärks med punkter ovanpå noter (Söderqvist-

Spering 1998, s. 25; se figur 4) 
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platsen. Charlies användande av flaskorna kan tolkas som viktigt för att få ett sorts flyt i den räkne-

ritual som pågår. Beteendet kan ses som en sorts imitation av räknande och flaskorna symboliserar 

siffror i ritualen, då Charlie verkar behöva ha flaskorna i stående position för att kunna genomföra den. 

Diskussion 

Musicking som ritual 

Enligt Dissanayake har människan utvecklat vissa estetiska beteenden. Dessa beteenden härstammar 

från fenomenet bebis-prat som ses som proto-estetiskt. Även fenomenet lek, som återfinns i många 

djurarter, antas ha funnits hos förmänniskor och de antas även ha använt sig av de (proto-)estetiska 

beteendena (Dissanayake 2017, s. 145). Dessa beteenden började senare användas medvetet i ritualer 

och konstifikation (Dissanayake 2017, s. 161). 

Dessa ritualer användes dels för att minska oro inför framtiden, till exempel genom att dansa en 

regndans eller en dans som skulle bringa jaktlycka. Ritualerna bidrog även till större gemenskap och 

sammanhållning i gruppen, eftersom man dansade tillsammans, vilket frigjorde prosociala hormoner 

och tillfredsställde psykologiska trygghetsbehov (Dissanayake 2017, s. 159). 

En möjlig tolkning är att dessa musicking-events är ritualer som skapar social sammanhållning genom 

konstifikation som resultat av estetiska beteenden. Musicking-events handlar som sagt om relationer 

mellan deltagarna i dem, och är därför per definition nästan alltid sociala (Small 1998, s. 13). I våra 

exempel ser vi hur själva musiken uppstår i samspel mellan två yngre barn i exemplet Armbågstrum. 

De två barnen är tydligt i samspel med varandra vilket framgår genom blickarna, minerna och det 

gemensamma trummandet. Likande interaktioner kan ses i exemplet Köttbullstrum, men här 

involveras även en pedagog. Genom konstifikation skapar de ett gemensamt musicking-event, vilket 

kan ses som en ritual som ger en bättre sammanhållning. På samma sätt som bebis-prat stärker banden 

mellan förälder och barn, stärker dessa musicking-events banden mellan barn och mellan barn och 

pedagoger. 

I observationen Köttbullstrum ser vi ett musicking-event som skiljer sig från Armbågstrum i och med 

att en pedagog är involverad. Vi vill dock påstå att detta är ett exempel på barns spontana 

musikskapande, eftersom musicking-eventet initieras av Madisons trummande. Pedagogen ser, 

bekräftar och uppmuntrar denna musicking genom att aktivt delta. En sådan förhållning till barns 

spontana musicking tror vi är viktig för att skapa en tillåtande miljö där spontan musicking över huvud 

taget blir möjligt. Detta kan kopplas till Södermans tankar om pedagogens öppenhet som nyckeln till 

en lustfylld musikmiljö i förskolan (Söderman 2012, s. 38). Pedagogen visar även intresse för Jadens 

köttbullstrummande. Genom att fråga hur det låter visar hen att Jadens musicking har ett värde, att det 

är värt att uppmärksamma. Jaden blir även i detta tillfälle utmanad att tänka kring hur det faktiskt låter 

när hen trummar, vilken kan leda till ett närmare förhållande till det ljud som uppstår. Det 

gemensamma trummandet som genomsyrar denna observation kan ses som ett sätt att stärka de sociala 

banden mellan deltagarna.  

Observationen vid matbordet när barnen äter päronchips kan ses som ett exempel på en ritual där ett 

musicking-event stärker banden mellan barnen, men också mellan Charlie och pedagogen. Charlie 

upprepar den formaliserade frasen ”päronchips” många gånger och med olika variationer. När 
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pedagogen säger ”tjatisar” kan det, trots att ingen hård ton användes, tolkas som en uppmaning till att 

barnen ska sluta tjata. Trots detta fortsätter Charlies mässande och han fortsätter även få päronchips. 

Det kan tolkas som ett sätt för Charlie att genom en ritual både utmana de vuxnas maktposition genom 

att vara trotsig, men också få sitt eget värde i gruppen bekräftat, trots trotsandet, eftersom päronchips 

fortsätter komma. Att frasen upprepas så många gånger antyder att den har stor betydelse i stunden. 

Charlies uppradande av flaskor och räknande sång i observationen kan ses som ett ritual där Charlie 

imiterar räknande. Baserat på Charlies till synes slumpmässigt valda siffror verkar Charlie inte ha gjort 

kopplingen mellan siffra och antal (vilket inte är konstigt). Det som är intressant är att rytmen i 

räknandet har fastnat. Ett typiskt tal att landa på när man räknar i förskolan är tio, att räkna till tio kan 

ses som något av en milstolpe när det kommer till att lära sig räkna. Detta är något som verkar ha 

fastnat och när Charlie kommer till tio betonar hen detta extra mycket, genom en överdriven 

förlängning av uttalet. Detta kan därför ses som en imitation av någon som räknar, utan att vara ett 

räknande i sig. Varje gång Duplo-figuren hoppar till en ny flaska sjungs en ny siffra, men detta är 

alltså inget egentligt räknande. Istället för den kognitiva förmågan att lära sig räkna, som någon vuxen 

kanske godvilligt försökt traggla in i Charlie, har det rytmiska ramsandet av någon som räknar blivit 

till en sång-ritual. 

Musicking som lek 

Dissanayake skriver att barn, precis som andra sociala djur, ändrar sitt beteende när de leker. Det 

vardagliga beteendet ändras med hjälp av formalisering, upprepning, variation, utveckling och 

manipulation av förväntningar, alltså de estetiska beteendena (Dissanayake 2017, s. 154). Vad kan det 

säga oss att den konstifikation som möjliggör musicking-events bygger på samma beteenden som 

möjliggör lek?  

Trainor och Trehub menar även de att människan föds musikalisk och att spädbarn är programmerade 

för att förstå musik (Trainor & Trehub 2003 se Young 2005, s. 292). Trevarthen menar att människan 

har en inneboende musikalitet som härstammar från en inneboende rytm i bebis-prat (Trevarthen 1988, 

s. 16 se Bjørkvold 2005, s. 27). Bjørkvold skriver att barnens sätt att uppleva tillvaron är präglat av en 

större helhetskänsla än vuxna, som gärna delar upp och kategoriserar, i alla fall i väst (Bjørkvold 2005, 

s. 58). Av den anledningen är det kanske onödigt att försöka hitta någon sorts gräns mellan musicking 

och lek. Fenomenen går in i varandra och går inte att skilja åt. Observationen Armbågstrum stödjer 

detta. Episoden inleds med att Stevie söker kontakt med Jaden genom en blick och ett leende, något 

som kommunikations teoretikern Gregory Bateson definierat som en leksignal, det vill säga ett 

metakommunikativt beteende som används för att visa att ”nu leker vi ” (Jensen 2006, s. 36). Att 

kopiera en pågående handling ses av sociologen och lekforskaren Corsaro (1979) som ett sätt att 

initiera lek, vilket ju sker när Jaden stämmer in i Stevies trummande. Enligt Nietzsche är leken en kraft 

som slukar oss och får oss att tappa fattningen, i leken ”går man från att vara en människa som 

behärskar världen till en som låter sig berusas av den” (Steinsholt 2009 se Øksnes 2011, s. 126). Med 

denna syn på lek kan vi ana att barnen inte använder de estetiska beteendena medvetet, utan snarare 

sveps med i leken, i musicking-eventet. Att ytterligare utveckla kopplingen mellan Dissanayakes 

konstifikationsteori och olika lekteorier har vi tyvärr inte utrymme för i detta examensarbete. 

Konstifikation och lek delar många aspekter, och därmed även musicking och lek. Bjørkvold menar att 

lek och musik är två sidor av samma mynt (Bjørkvold 2005, s. 107) och vi kan nu ana att denna tes har 

belägg ur både sociologiska och naturvetenskapliga perspektiv. Vi vill dock påpeka att även om 

musicking och lek hör ihop finns det förmodligen lek som inte har element av musik i sig. Däremot 

har nog den mesta musicking element av lek i sig. Men leker barnen eller sysslar de med 
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musikskapande? Patricia Campbell, hade detta att säga efter att ha observerat barns spontansång: 

“What may have sounded like music to me, in the pitched inflections and durational patterns of their 

vocalizations and movements, did not function as music to them: it was play, pure and simple” 

(Campbell 2010 se Countryman et al. 2016, s. 8). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Countryman et al menar att Dissanayakes estetiska beteenden kan användas för att, utan att använda 

betungande västerländsk musikteori, sätta ord på barns konstifikation av tillvaron. Med dessa begrepp 

(formalisering, upprepning, överdrift, utveckling och manipulation av åskådares förväntning) kan 

barns konstifikation uppmärksammas och tillskrivas ett högre värde och en betydelse, istället för att 

ses som nonsens. Förskollärare kan använda begreppen för att identifiera barns konstifikation och 

utmana barnen i det, samt göra barnen medvetna om deras egna konstifikation, om deras egna estetiska 

processer (Countryman et al. 2016, ss. 16 - 17).  

Sundin skriver att barns spontana musikskapande ofta går obemärkt (Sundin 1997, s. 52). Genom att 

uppmärksamma barns musikskapande och tillskriva det ett värde, trots att det skiljer sig från vuxnas 

musikskapande och den västerländska normen kring hur musik ska vara, kan pedagoger utmana det 

Närvänen och Näsman kallar åldersmaktsordningen (Närvänen & Näsman 2007, s. 228). 

Åldersmaktsordningen är en social struktur, som i likhet med könsmaktsordningen bestämmer och 

håller fast vissa maktförhållanden i samhället, i det här fallet förhållanden mellan barn och vuxna. 

Även om barndomen i samhället ses som en värdefull tid i sig och inte bara något en bör växa ur, finns 

det en bild av att vuxna vet bäst om hur barn vill och ska ha det (Närvänen & Näsman 2007, s. 228). 

Vi anser att detta även innebär att vuxna får definiera vad som är musik. Självklart har vuxna mer 

ansvar än barn, men ett ansvar som kan glömmas bort är att lyssna på barnen och ta dem på allvar. 

Detta gäller även de pre-verbala barnen. Vi tror att genom att se på barnens musicking, oavsett om det 

är lek eller inte, som musikskapande och värdera detta genom att bekräfta barnen i det, kan vi stärka 

barnens självkänslor. Young menar att förmågan till musikalitet bör ses som ett spektrum, precis som 

förmågan till språk (Young 2005, s. 292). Vissa barn behöver mer stöttning för att lära sig språk än 

andra, och på samma sätt behöver vissa barn mer stöd än andra när det kommer till att sjunga eller 

spela instrument. Detta menar vi blir relevant i förskolan, eftersom varje barn enligt läroplanen ska få 

möjlighet att utveckla sin musikalitet (Lpfö 2018, s. 14). Skulle musikalitet ses som något som 

människor har eller inte har kunde då vissa barn placeras i facket “helt hopplös” och därmed inte 

uppmuntras och få det extra stöd hen behöver. Finns det ingen potential i vissa människor är det ju 

ingen idé att jobba med detta. Vi tror dock som sagt att det alla människor är kapabla till musicking. 

Problemet lär inte ligga i barnen själva, utan snarare i deras musikaliska miljö. Hur pass mycket av en 

musikalisk miljö förskolan blir beror troligen på förskolepersonalens engagemang, prioriteringar och 

förutsättningar.  

Enligt Söderman är förskolepersonalens musikaliska bakgrund oväsentlig. Att ha en öppen attityd till 

vad musik kan vara och att våga bjuda på sig själv beskriver han som de viktigaste egenskaperna när 

det kommer till hur förskolepersonal bör förhålla sig till musik i förskolan. En sådan hållning öppnar 

upp för nya möjligheter i förskolans musikaliska miljö (Söderman 2012, s. 38). Vi anser att om 

förskolepersonal har Dissanayakes konstifikationsteori i åtanke och ett öppet sinne kan synen på barns 

musikskapande vidgas. Genom att aktivt ändra förhållningssättet till barns spontana ljudskapande, så 

att det lyssnas efter formaliseringar, upprepningar och så vidare, tror vi att förskolepersonalen kan få 

en annan bild av hur barnens musikaliska miljö ser ut. Denna nya bild kan sedan användas för att 
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uppmärksamma barnen på och utmana barnen i deras musikskapande. Till exempel kan 

förskolepersonalen, om de hör ett barn göra en formalisering och upprepningar av denna, 

uppmärksamma de andra barnen på det. Det kan leda till att övriga barn går med i musicking-eventet 

och bidrar med utvecklingar, överdrifter och manipulationer. Enligt Dissanayake kan en sådan 

gemensam improvisation också leda till att stärka gruppsammanhållningen (Dissanayake 2017, s. 

159).   

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, har bland annat följande att säga om barns skapande:  

 Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet  

 att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen  

 ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom  

 olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång,  

 musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att  

 konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och  

 tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett  

 innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling  

 och lärande. 

(Lpfö 18 2018, s. 9)  

Som vi ser är det egna skapandet något som lyfts fram som viktigt. De olika estetiska 

uttrycksformerna bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans bygger alla, enligt Dissanayake, på 

de fem estetiska beteendena. Bjørkvold menar att barn har musik, rytm och dans i sig redan som 

spädbarn (Bjørkvold 2005, s. 51). Vi tror att om förskollärare försöker göra barnen mer medvetna om 

vad de gör när de till exempel dansar, kan vi tillsammans bygga upp ett mer större rörelsekapital och 

därmed kan barnen så att säga utvidga sina estetiska verktygslådor. Det kan tyckas att detta går emot 

tanken om spontanitet och improvisation, men vi menar att genom att visa på möjliga rörelser kan vi 

ge barnen nya sätt att röra sig på som de kan använda i sina improvisationer. Det gäller dock att 

verkligen bejaka barnens egna initiativ, så att inte de rörelser vi vuxna föreslag får större genomslag. 

Risken finns att, eftersom de vuxna på förskolan har en maktposition, dessa rörelser kan tillskrivas en 

högre status och ses som mer “rätt”. Ett sätt att utveckla barnens rörelser kan vara att applicera 

Dissanayakes estetiska beteenden på dem, till exempel en utveckling i form av frågan: “vad händer om 

du gör som du gör nu fast jättestort?” eller “vilken snabb rörelse, vad händer om du gör den 

långsamt?” Detsamma gäller de andra estetiska uttrycksformerna. Det är dock viktigt att det inte 

spiller över i att bli en sorts prestationsfokuserad verksamhet, vilket riskerar att bli destruktivt och 

positionera barnen som bra eller dåliga på att till exempel sjunga. Som Niland skriver är det viktigt att 

den estetiska verksamheten i förskolan är lekbetonad, eftersom det är då barnen lär sig som mest och 

behåller fokus (Niland 2009, s. 18). Ett lekfullt arbetssätt präglat av improvisation tror vi kan vara ett 

bra sätt för att hjälpa barnen utveckla sina estetiska verktygslådor. 

I förskolan ingår ofta element av gemensam sång i form av samlingar (Holmberg 2014 se Wassrin 

2016, s. 105). Under dessa sångsamlingar sjungs ofta ett antal sånger ur en etablerad sångkanon 

(Söderman 2012, s. 42). Holmberg beskriver att dessa sångsamlingar ofta är reproducerande, det vill 

säga att barnen sjunger redan etablerade sånger tillsammans (Holmberg 2012, s. 1). Holmberg påpekar 

att sångsamlingar, där barnen tillsammans med pedagoger sitter i en cirkel, kan ses som ”normerande” 

och ”disciplinerande”, när barnen ständigt bevakas av både pedagoger och varandra, men även att det 

kan bidra med känslor av gemenskap att alla ser varandra (Holmberg 2014 se Wassrin 2016, s. 105). I 

Foucauldiansk anda övervakar vi oss själva i en sådan situation (Dixon 2011 se Wassrin 2016, s. 105). 
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Detta medför en ganska snäv syn på sång och musikskapande. Ett sätt att utveckla dessa musikstunder 

kunde vara att applicera Dissanayakes estetiska beteenden på redan befintliga sånger för att göra 

variationer. Detta skulle öka barnens inflytande och förmodligen intresse då de skulle ha möjlighet att 

påverka innehållet och dessutom skulle det hela ske under mer lekfulla former, vilket Niland påpekar 

är avgörande för barns intresse (Niland 2009, s. 18). Som Small påpekar är även improvisation ett 

viktigt och legitimt sätt att utöva musicking på (Small 1998, s. 7), och improvisationens väsen ligger 

nära lekens. Med andra ord vill vi föreslå att tillfällen med musikalisk improvisation kan användas för 

att komplettera de klassiska musikstunderna (för exempel på hur improviserade musikstunder i 

förskolan kan ske, se Wassrin 2013). Om dessa sker med stöd från förskollärare kan barnen bli mer 

medvetna om sitt eget musikskapande och därmed utveckla sitt användande av de estetiska 

beteendena. 

I Stills studie framkommer att förskolepersonal använder musikstunderna för att barn ska utveckla sin 

språkförståelse, genom att prata med barnen om texten (Still 2011, s. 1). Samtalen kretsar kring 

sångernas texter (Still 2011, s. 251). Still problematiserar detta och menar att förskollärare bör 

använda musikstunder för att lära ut musikteoretiska koncept som rytm och tonart (Still 2011, s. 254). 

En fråga vi kan ställa oss är om dessa begrepp är relevanta för barns musicking. Dessa avancerade 

begrepp som ingår i det västerländska systemet för musikteori och har onekligen högre status än 

Dissanayakes konstifikationsteori, som är relativt okänd. Däremot vill vi anse att de inte passar på den 

helhetsupplevelsen barn har när de upplever och skapar musik, som Bjørkvold påpekar (Bjørkvold 

2005, s. 51). I förskolan bör vi därför inte ha som mål att lära ut avancerade musikteoretiska begrepp, 

utan snarare bör vi hitta lekfulla sätt att låta barnen utforska de musiska möjligheter som finns i de 

estetiska beteendena. 

Slutsatser 

I denna studie har vi bekräftat att barn använder de fem estetiska beteendena identifierande av 

Dissanayake – formalisering, upprepning, variation, överdrift och manipulation av åskådares 

förväntningar – i sin spontana musicking. Vi har visat på att barns konstifikation används för att bygga 

en känsla av sammanhållning, för att utforska sociala relationer och som en del av lek. De estetiska 

beteendena kan uppmärksammas av pedagoger och uppmanas för att göra barnen mer medvetna om 

sin egen konstifikation. De kan också användas av pedagoger för att etablera ritualer för 

sammanhållning i förskolan. Ett lekfullt och utforskande förhållningssätt till musik bör uppmuntras. 

Ett exempel på hur detta kan göras är genom att ta tillvara på barns spontana musicking, som 

förekommer i kortare sekvenser, och bygga vidare på dessa med hjälp av improvisation, som i sig kan 

vara kraftfullt (Sundin 1997, ss 49, 52; Small 1998, s. 7). 

Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna undersöka hur eller om estetiska beteenden och konstifikation används 

av både förskolepersonal och barn för att skapa ritualer som bidrar till bland annat sammanhållning. 

Forskning skulle också kunna undersöka hur förskolepersonal kan uppmärksamma barn på de estetiska 

beteendena för att öka barnens medvetenhet om sina val i estetiska ämnen, till exempel musik- och 

bildskapande. Hur själva användandet av de estetiska beteendena och att göra barnen medvetna om 

dem är ett ämne som blir relevant att undersöka. Även släktskapet mellan lek och musicking tål att 

undersökas närmare.  
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Det finns många teorier om vad musik är och hur det används av människor. I den här uppsatsen har vi 

bara kunnat hålla oss till två. Att undersöka yngre barns spontana musikskapande ut till exempel 

Koelsch, Offermanns och Franzkes teori om musikens sju sociala funktioner (Koelsch, Offermanns & 

Franzke 2010 se Dissanayake 2017, s. 159) tordes kunna vara givande för en djupare förståelse av den 

sociala aspekten av fenomenet. 
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Bilaga 1 - Samtyckesblankett 
Stockholm 15/4 2019 

 

Hej Föräldrar på Linden! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 
och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om barns spontana 
musicking (det är ungefär musikskapande!). 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 17/4 
– 30/4. Vid dessa tillfällen vill vi observera musicking med hjälp av anteckningar/iPad-kamera.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i  
studien. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni 
under bifogad blankett. Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och få 
möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker 
till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen säger nej, så kommer barnens beslut att 
respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Oskar & Michelle 
 

Oskar Lehtinen  
Oskarlehtinen@gmail.com 

 
Michelle Borén Oskarsson 
michelleboscarsson@gmail.com 
 
 
Malena Janson (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-16 30 71 
Mailadress: malena.janson@barnkultur.su.se 
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