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Abstract 
 

 

 

 

Musicking: Creative improvisation in preschool 

(Musicking:  Kreativ improvisation i förskolan) 
 

 

This thesis draws on a video ethnography of music activities in a preschool setting in Sweden. 

It focuses on the participants’ co-construction of music activities and on their use of semiotic 

and material resources to constitute and sustain these activities. The videos document 

musicking (Small, 1998), that is, events involving a series of musical activities: work with 

instruments, dancing and movements, singing and listening.  

The data were collected during one year and includes 24 hours of video films (altogether 

30 musicking events). The participants in the study are 1-3 years old children and their music 

pedagogues (preschool staff members who worked in the preschool on a daily basis). 

In terms of theoretical influence, the study is inspired by conversation analysis (Sacks, 

1992), linguistic anthropology and work on aesthetic processes (Duranti & Black, 2012; 

Sawyer, 1997; 2003), as well as sociocultural theorizing (Lave, 1996; Rogoff, 1995; Wenger, 

1998).  

The findings show that the individual young children (2-year-olds) engage in musicking, 

and that they also initiative various novel activities: such as conducting, dancing, singing, and 

exploring instruments. In these activities, mobility in the room is essential for the children`s 

access to instruments and other artifacts and for their possibility to participate in specific 

activities.  The musicking events evolve as multimodal events, where different participation 

strategies are allowed and creative improvisations involve both musical and extra-musical 

actions.  But a major finding is that the music pedagogues’ responsive uptake and creative 

improvisations are critical for the individual children`s ability to participate in specific 

activities and for bringing together the individual child and the group in collaborative 

musicking.  

 

Keywords: musicking, participation, interaction, multimodality, creative improvisation, 

semiotic resources. 
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Preludium 
 

 

 

 

I mitt skrivarbete har jag ibland slagits av likheten mellan ett musikstycke i klassisk 

sonatform och en uppsats. I sonatformens första del, expositionen, presenteras först ett 

material av ett eller flera musikaliska teman vilka sedan bearbetas i genomföringen och till 

sist avslutas i en tredje del, där repetitionen av temat leder till ett slut ofta i form av en coda. 

Vid en friare tolkning av metaforen skulle vi före dessa tre delar kunna lägga till ytterligare 

en; ett preludium som kan betyda ’fristående stycke’ och där vi i så fall skulle befinna oss nu. 

Jag frågade mig i början av arbetet hur denna studie skulle betecknas; var det en 

interaktionsstudie eller en musikpedagogisk studie? Med arbetet bakom mig tänker jag lite 

annorlunda. Människans sätt att kommunicera är i grunden musikaliskt (se exempelvis 

Erickson, 2009; Jederlund, 2011; Trehub, 2001; Malloch & Trevarthen, 2009; Trevarthen, 

2008) och musicerande är därför något allmänt mänskligt och kommunikativt, så var en tänkt 

gräns mellan musik och interaktion skulle gå är inte alltid så lätt att säga. Forskningsfrågorna i 

detta arbete berör både de musikaliska och utommusikaliska resurser som deltagarna i 

aktiviteterna använder sig av och gränserna däremellan kanske egentligen utgörs av ett 

kontinuum från mindre grad av musikaliska inslag till en större grad.  

Goodwin (2000) menar att det talade språket ofta felaktigt ses som autonomt och lyfter 

fram de olika semiotiska fält; verbala, förkroppsligade och materiella som sammanflätade 

förstärker varandra i kommunikativa möten. Musik kan ses som ytterligare en dimension i 

interaktionsprocessen som kan bli synlig i de olika semiotiska fält som människor använder 

sig av för att kommunicera. För mig har ett holistiskt perspektiv i linje med detta blivit 

viktigare ju längre in i arbetet jag kommit, utifrån det sätt barnen i min studie griper sig an det 

gemensamma uppbyggandet av musikstunderna tillsammans med pedagogerna. Fokus ligger i 

detta arbete alltså på musik som verksamhet (Ruud, 2002) där musik ingår som en mänsklig 

verksamhet bland flera andra. 

Att skriva om barn och musik kan göras på många olika sätt. Att välja ett språk, en stil, en 

genre har varit mitt huvudproblem under en stor del av skrivprocessen. Hur ska jag på bästa 

sätt beskriva det jag sett i mina fältstudier? Jag har kastats mellan att som nybliven forskare 

vilja skriva akademiskt korrekt och inom ett etablerat fält och å andra sidan skriva icke-

akademiskt och ’målande’ för att på det sättet nå ut till mina kollegor inom förskolan. Min 

tanke är att försöka lyckas med båda; att vara tydlig och vetenskapligt korrekt, men samtidigt 

förmedla den intensitet och den värme som jag upplevde i de musikaliska möten som ägde 

rum i förskolan. Trots att en akademisk begreppsapparat är oundviklig hoppas jag att det i 

texten finns ’något för alla’ och min förhoppning är att var och en kan ta till sig tankar som 

kan berika kring barn och musik. 

Under ett år hade jag förmånen att få följa barn och pedagoger på en förskola i deras 

musikaktiviteter och inledningsvis vill jag därför rikta ett varmt tack till dem alla för att de 
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låtit mig ta del av sin vardag och sitt experimenterande. Med ert spännande arbete har ni 

entusiasmerat mig och gjort mitt ibland kämpiga arbete intressant och givande.  

Ett stort tack går också till lärarna inom forskarskolan (Globalisering, literacy och 

utforskande lärprocesser: Förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande) och 

särskilt Caroline Liberg som kommenterade mitt manus vid decemberseminariet. Ett tack går 

också till lärarna på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) vid Stockholms 

universitet samt lärarna vid Umeå och Uppsala universitet som har varit engagerade i 

forskarskolans kurser.  

Under arbetet har jag haft ett ovärderligt stöd i många personer och jag vill speciellt nämna 

er doktorandkollegor på BUV. Många uppskattade doktorandträffar med ost, vin och skratt 

men också stunder av oro och uppgivenhet har svetsat oss samman och jag menar det 

verkligen: Utan er hade detta arbete inte varit möjligt! Ett tack också till andra kollegor som 

delat med sig av sina erfarenheter i stort och smått.  

Ett stort tack också till Stockholms stad och min närmaste chef Margaretha Valentin som 

gjort det möjligt för mig att fördjupa mig i detta arbete både genom ekonomiskt bistånd från 

enheten och genom ett generöst bemötande.     

Några andra jag särskilt vill nämna är Ann-Carita Evaldsson som uppmuntrade mig att 

söka till forskarskolan samt Klas Gagge och Marie Lindholm Gagge för hjälp med 

musikaliska begrepp och formuleringar. Jag vill också tacka andra nära, älskade vänner som 

funnits där för mig under hela den här perioden. 

Ett stort tack går också till min bihandledare Ketil Thorgersen, lektor i utbildnings-

vetenskap och musikpedagogik vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik som under 

arbetet väglett mig bland annat genom att ställa nyttiga och kluriga frågor, ge förslag på 

litteratur samt ge mig en inblick i det musikpedagogiska fältet.  

Till min huvudhandledare professor Karin Aronsson på Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen går ett särskilt stort tack. Du har verkligen frikostigt delat med dig av din stora 

erfarenhet och bredd inom forskarvärlden och hjälpt mig på många olika sätt. Ett särskilt tack 

för all din stilsäkra hjälp med texterna samt dina roliga tips på kulturella begivenheter även 

utanför detta arbete!  

Till sist vill jag tacka min underbara familj: mina föräldrar Greta och Bengt Alne för 

korrekturläsning, min man Lasse som med tålamod och uppmuntran glatts med mig i 

framgång och funnits där i motgång, samt våra barn: Judit, Siri och Adam för intressanta 

diskussioner och hjälp med trilskande datorer. Ett särskilt tack till Siri för hjälp med bilderna. 

Min önskan är nu att läsaren ska få en inblick i detta fantastiska, och komplexa, som står i 

fokus i min licentiatuppsats: Barns och pedagogers meningsskapande på en av Sveriges 

många förskolor, vilka är fulla av musicking-tillfällen!  

 

 

Licentiatuppsatsen är finansierad av Vetenskapsrådet och Stockholms stad 

 

Stockholm i februari 2013 

Maria Wassrin 
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Kapitel 1. Teoretiskt och filosofiskt ramverk 
 

 

 

 

Introduktion 
 

Det övergripande syftet med detta arbete är att studera interaktionen mellan barn och 

pedagoger i musikaktiviteter i förskolan. En studie om musik på förskola kräver några ord om 

denna form av mänskligt uttryck och vi börjar därför med ett kortare resonemang om 

musikbegreppet. 

 

Musik som begrepp  

Musikbegreppet har inte någon generellt accepterad definition. Det är socialt och kulturellt 

konstruerat. Över tid och i olika kulturer ser definitionerna därför olika ut; från att i antiken ha 

varit ett brett musikbegrepp, vilket omfattade inslag från olika konstarter, har det rört sig mot 

definitioner som ’tonande rörliga former’ eller ’organiserat ljud’ som poängterar den auditiva 

egenskapen i mediet.  

I vissa kulturer finns inget motsvarande begrepp, utan de begrepp som kommer i närheten 

av vårt västerländska musikbegrepp kan exempelvis innefatta dans, trummor och fest 

(BjØrkvold, 2005). Några forskare har ifrågasatt vårt musikbegrepp och försökt ersätta det 

med andra, däribland BjØrkvold (2005), som tvivlar på den pragmatiska nyttan av vårt 

västerländska musikbegrepp eftersom det enligt honom stämmer dåligt med barns (och 

vuxnas) sätt att uttrycka sig med alla sinnen och han propagerar därför för en ersättning av 

ordet musik till förmån för ordet musikía, vilket är sammansatt av musisk
1
och sikía

2
 och som 

därför skulle spegla människans musiskhet på ett bättre sätt.  

Uddén (2001) är inne på samma linje när hon diskuterar orsakerna till frånvaron av 

musikaktiviteter på förskola och menar att genom att byta ut begreppet musikaliska aktiviteter 

mot musisk lek skulle man kunna få pedagoger inom förskolan att associera till lek istället för 

till det ofta för pedagoger mer laddade begreppet musikalitet. På så sätt skulle pedagoger våga 

sig på att använda musik som ett pedagogiskt verktyg.  

I dessa båda försök att förskjuta betydelsen i musikbegreppet avspeglas musikbegreppets 

olika betydelser när det gäller hur vi förhåller oss till och uppfattar olika företeelser. Eftersom 

språket (enligt en socialkonstruktionistisk syn på världen) konstruerar vår förståelse för olika 

företeelser får dessa föreställningar konsekvenser, genom de handlingar som genereras ur dem 

(inom förskolan omsätts de exempelvis i pedagogiska och didaktiska handlingar). 

                                                 

1
 Ett försök till definition av ordet musisk (fritt efter Bjørkvold, 2005) är att människan inte endast 

kommunicerar verbalt och fysiskt utan bl. a genom lekande och sjungande. 
2
 Sikía betyder ”att uppleva med alla sinnen” eller ”helhetskänsla” (Bjørkvold, 2005). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Definition
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En annan person som på liknande sätt har ifrågasatt det västerländska musikbegreppet och 

utvecklat ett alternativt sätt att se på musik är Christopher Small (1998), som myntat 

begreppet musicking, vilket jag kommer att använda mig av i detta arbete och som därför 

också presenteras mer utförligt. 

 

Musicking 

Vår existens i tillvaron och vår kommunikation med andra underlättas genom att vi 

kategoriserar företeelser och tänker i språkliga begrepp. Att ta ’essensen’ från en företeelse på 

detta sätt och ge denna ett namn har emellertid också sina risker menar Small (1998), då 

abstraktionerna i sin förgivet tagna form kan upplevas som mer verkliga än det de står för. 

Han använder sig bland annat av begreppet ’kärlek’ för att ge exempel på ett begrepp som på 

detta sätt förtingligats, men som i realiteten normalt kräver att någon utför kärleksfulla 

handlingar. På samma sätt har musik som begrepp genomgått en omvandling, enligt Small, 

där vi tänker på musik som något som existerar oberoende av en aktör (performer)
3
. Small 

menar alltså att man har förtingligat musik som egentligen är något man gör, och han ersätter 

därför substantivet musik med ett verb; musicking, som poängterar själva görandet och 

handlingarna.  

Small menar vidare att meningen i musicking-event uppstår i de förbindelser eller 

relationer som existerar under eventets förlopp, och som alltså inte finns immanent i 

musikstycket. Inspirerad av Bateson (1979) och hans teorier om ’the pattern that connects’ 

menar han att dessa relationer utgör ett komplext nätverk i flera plan; exempelvis relationerna 

mellan deltagarna i eventet, mellan ljuden i musiken och mellan deltagarna och rummet. I 

detta nätverk är alla förbindelser viktiga eftersom de bidrar på sitt specifika sätt till eventet, 

varför de handlingar som kan ingå i ett event utökas från envägskommunikationer (som 

mellan musiker och lyssnare i en konsert) till deltagande av olika karaktär som alla bidrar till 

eventets mening på sitt sätt. The fundamental nature and meaning of music lie not in objects, 

not in musical works at all, but in action, in what people do. (Small, 1998, s. 8) Begreppet 

musicking förflyttar alltså musikstycket från sin position som meningsbärare och relationerna 

i eventet tar dess plats.  

Exempel på musicking-events kan vara när du cyklar till jobbet och lyssnar på musik i 

hörlurar, en pappa som sjunger en vaggvisa för sitt barn, motionärer som dansar afro på ett 

träningspass, en hotellanställd som nynnar på ledmotivet till ’Gudfadern’ när han bäddar 

sängar eller när en tonåring handlar mat i ett storköp till muzak-musik. Kort sagt alla 

situationer där musik ingår som en del av vårt dagliga sociala liv.  

För att tydliggöra vad begreppet står för ger Small ett förslag på definition: 

 

                                                 

3
 Ordet performer ska i detta sammanhang inte översättas till artist utan har här betydelsen aktör då 

det är den performativa aspekten i ordet som Small poängterar; någon måste utföra musiken annars 

finns den inte. 
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To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by 

performing, by listening, by rehearsing or practicing, by providing material for 

performance (what is called composing), or by dancing. (Small, 1998, s. 9)  

 

Small sträcker sig så långt som till att säga att den som ställer instrument på plats inför en 

konsert eller river biljetter, också ingår i eventet på grund av att personen inverkar på dess 

karaktär med sitt handlande.  

Att använda sig av detta bredare musikbegrepp ligger i linje med de metoder och de teorier 

som används i detta arbete som undviker en i förväg uppgjord uppdelning av vad musikaliska 

handlingar är, till förmån för ett perspektiv där deltagarna själva bedömer hur handlingar 

tolkas och vilken mening som skapas. 

 

Några definitioner av musikaliska dimensioner  

För att lägga en grund för resonemang längre fram i arbetet kommer några beskrivningar av 

musikens (abstrakta) sammansättning och organisation att lyftas fram och förklaras redan här 

i början: musikens grundelement, olika aktivitetsformer samt musikaliska uttryckssätt eller 

musikens byggstenar. 

 

Musikens grundelement 

Trots Smalls (1998) tankar om att musik endast finns till om någon utför den, så förnekar han 

inte dess existens i stunden, utan menar som redan har nämnts, att innehållet kan ses som en 

komplex väv av förbindelser mellan ljuden i eventet. Beskrivningar av musikens 

sammansättning finns i olika varianter inom musikvetenskapen, där försök gjorts att beskriva 

de olika delarna i mediet musik.  

Musik fungerar som en helhet (Nielsen, 1994), men för att kunna resonera om och besvara 

forskningsfrågorna i detta arbete behöver vi begrepp som exempelvis musikens grundelement 

som kan delas in på olika sätt, men här utgår jag från Stills avhandling (2011) och indelningen 

i; klangfärg, dynamik, tonhöjd, harmoni, och rytm, puls och tempo samt form. 

 

Musikens olika uttrycksformer 

Även inom andra definitioner av musik än musicking talar man självfallet om att utövande av 

musik sker på olika sätt. Kategoriseringarna kan emellertid se olika ut beroende på var man 

tar sitt avstamp och här kommer två olika kategoriseringsförsök att nämnas. 

Utifrån fem musikaliska aktivitetsformer kartlägger Nielsen (1994) de huvudaspekter 

genom vilka musik kan upplevas eller utövas. Dessa är inriktade mot funktionen eller hur man 

använder sig av musik vilket kan ske genom:  

 

 Reproduktion (att utföra musik; spela, sjunga redan existerande musik) 

 Produktion (att skapa, komponera, arrangera, improvisera) 

 Perception (att motta ljudintryck och skapa mening) 

 Interpretation (att analysera och tolka musik och uttrycka förståelse i ett annat 

medium) 
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 Reflektion (att undersöka och reflektera över musikens historiska, sociologiska, 

psykologiska sammanhang, mm.)  

 

En förenkling av denna indelning använder sig Still (2011) av då hon kategoriserar 

musikutövande i sjungande, spelande, aktivt lyssnande och rörelse, vilken jag kommer att 

använda mig av i detta arbete, men med en utvidgning av synen på vem som kan ses som 

deltagare i ett event.  

 

Aktivitetsenheter  

För att underlätta för läsaren att skilja mellan aktiviteter och delaktiviteter i analyserna, så 

beskrivs dessa här. Jag går här från de minsta till de största (mest omfattande) enheterna;  

 

 Handling  

 Individuellt projekt  

 Musikaktivitet 

 Musicking-event 

 

En ’interaktionell’ handling  kan vara en gest, ett verbalt uttryck eller en förflyttning i 

rummet. Handlingar syftar till att åstadkomma något och används av deltagare i interaktionen 

med andra och utförs med hjälp av olika semiotiska resurser.  

Med ’individuella projekt’ menar jag de enskilda aktiviteter som barn sysslar med på 

musikaktiviteterna som att spela ukulele, leta efter en sång i en sångbok, eller utforska ny 

teknologi (Ipad).  

Musikaktiviteter menas här de tillfällen då en musikpedagog tog initiativ till en musikstund 

i musikrummet. En musikaktivitet påbörjades följaktligen när ett eller flera barn och en 

musikpedagog gick in i musikrummet för att ha planerad musikstund och avslutades när en 

rutinaktivitet, som t ex lunch, avbröt aktiviteten.  

Ett musicking-event kan omfatta en enda aktivitet, men inte sällan ingår i eventet flera 

aktiviteter eller enskilda projekt.  

Om vi nu använder oss av ett musicking-perspektiv, där alltså musik som handling och 

deltagande är centrala begrepp, och där eventet får sin mening i de relationer som uppstår i 

detsamma, vad betyder det för ett arbete som detta? För det första blir det intressant och 

nödvändigt att studera de relationer eller förbindelser som uppstår under eventets 

genomförande för att se hur dessa events blir till genom relationerna. För det andra behöver 

verktyg väljas (som utgörs av teorier, metoder och analysförfaranden) som är kompatibla med 

dessa första utgångspunkter så att ’filosofiska premisser, teorier och metoder vävs samman till 

en integrerad helhet’ (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Det teoretiska ramverk som jag nu fortsätter att beskriva utgör en kort, men inte desto 

mindre betydelsefull tankemässig bas, som utökas med fördjupningar och kompletterande 

teorier i analysdelen.             

Innan vi går vidare i teoribeskrivningen vill jag som övergång citera fyra centrala ord ur 

Smalls (1998) definition av musicking: ’to take part in’ vilka betonar deltagandet i en specifik 
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stund av relationer. Detta för oss vidare till nästa centrala begreppsval som handlar om att 

utgå från ett deltagarperspektiv. 

 

 

Interaktionsforskning och deltagarperspektiv  
 

The key question about intersubjectivity in group creativity is not how performers come 

to share identical representations, but rather, how a coherent interaction can proceed 

even when they do not. (Sawyer, 2003, s. 9) 

 

När vi människor deltar i olika gemensamma projekt är det lätt att tro att vi delar en och 

samma förståelse av dessa, när vi i själva verket tolkar det som möter oss i tillvaron olika. Vi 

upplever i realiteten ’olika versioner’ av verkligheten, men genom en strävan efter ömsesidig 

förståelse, eller intersubjektivitet, samskapar vi mening i interaktioner här och nu (Cromdal, 

2009).  

För att intersubjektivitet ska kunna utvecklas behöver deltagarna visa för varandra hur de 

förstår situationen och de strävar därför metodiskt efter att visa upp sin förståelse för 

varandra. Samtal byggs alltså upp tur för tur i ett sekventiellt förlopp, där varje tur tolkas och 

visas upp genom en svarshandling som i sin tur tolkas och besvaras.  

Genom ett deltagarperspektiv kan även forskaren ta del av deltagarnas egna analyser av 

interaktionen här och nu och på så sätt återskapas ett ’inifrånperspektiv’ i och med att 

forskningsanalysen är förankrad i deltagarnas egna tolkningar (Aronsson, 2012; Aronsson & 

Cekaite, 2011).   

 

Deltagarperspektivet som barnperspektiv  

Enligt James, Jenks & Prout (1998) har under senare tid ett paradigmskifte ägt rum inom det 

barndomssociologiska forskningsområdet där barndom numera ses som en social konstruktion 

och med det följer att barndom förstås i pluralis. Barn är inga passiva objekt som socialiseras 

in i olika praktiker, utan aktörer som skapar sina liv i samspel med varandra och det de möter 

i den kultur de lever i.  

Halldén (2003) poängterar betydelsen av studier av barns praktiker, för att se var och hur 

barndomar skapas och för att kunna se vilka konsekvenser dessa praktiker får för barnen 

själva i form av möjligt inflytande eller maktlöshet. Förskolan är en sådan arena och 

musikpraktiker på förskola är en specifik praktik där en typ av barndom konstitueras.  

James & Prout (1990) menar vidare att ett sätt att studera barndomar och deras tillblivelse 

är med etnografiska metoder där ’verklighetens barn’ i vardagliga situationer kommer till tals 

och Halldén (2003) anser att dessa vardagspraktiker är viktiga då det är där barns plats 

förhandlas. 

Genom att inta ett deltagarperspektiv för att studera framförhandlandet av musikaktiviteter 

på förskola får mitt arbete ett barnperspektiv, eftersom barnens göranden och handlingar 

uppmärksammas och fokuseras. 
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Deltagande och semiotiska resurser  

För att intersubjektivitet ska kunna utvecklas används talat språk i interaktion, men detta 

kommunikativa redskap är bara ett av många. Meningsskapandet sker också genom att 

människor med hjälp av andra semiotiska resurser utformar sina verbala och kroppsliga 

handlingar, för att de ska uppnå önskad effekt hos de tänkta mottagarna i ett ramverk för 

deltagande (participation framework; Goffman, 1981; Goodwin, 1979, 1981). Semiotiska 

resurser utgörs av exempelvis gester, placering i rummet, kroppslig positionering, blickar och 

mimik samt talat språk och dess olika resurser av prosodiska element (intonation, dynamik, 

röstkvalitet). 

Genom att koordinera dessa semiotiska resurser till en lämplig helhet eller kontextuell 

konfiguration (Goodwin, 2000) vid en specifik tidpunkt och med ett specifikt syfte, försäkrar 

sig talaren om mottagarens uppmärksamhet. När participationsramen ändras måste också 

deltagarna modifiera sitt organiserande av dessa resurser, så att de koordineras på ett optimalt 

sätt för de nya förutsättningarna och utmaningarna i interaktionen (Goodwin, 2000).  

Eftersom resurserna ständigt omkonstitueras efter de behov som uppstår i interaktionen ses 

interaktionen därför som reflexiv, då den som talar anpassar sitt tal och andra semiotiska 

resurser efter mottagarens handlingar (Goodwin, 2000). Detta innebär också att interaktion 

alltid ses som samtidig då talare och lyssnare båda (eller alla om det är flera) samtidigt arbetar 

för att förstå och göra sig förstådd och därmed anpassar sina handlingar efter detta. 

Talat språk och andra semiotiska resurser är dessutom inte det enda som tas i anspråk av 

deltagarnas meningsskapande. Interaktionen sker genom deltagande i tid och rum och är 

därför alltid inbäddad i fält av olika semiotiska resurser samt materiella artefakter som 

används i interaktionen.  

 

Participations-begreppet och dess olika tolkningar 

I sociokulturella perspektiv möter vi en annan betoning av participations-begreppet (Lave, 

1996; Rogoff, 1995; Wenger, 1998).  I dessa studier kopplas begreppet till förändrat 

deltagande över tid, genom att deltagaren går från legitimt perifert deltagande till centralt 

deltagande i praktikgemenskaper. I dessa participationsmodeller ligger fokus alltså på lärande 

som socialt medierat och gruppen blir därför central i analyserna. 

Utifrån en sådan, nu allmänt vedertagen, syn på lärande som deltagande i en praktik blir 

det också viktigt att studera hur dessa sociala förlopp av deltagande går till (exempelvis i 

lärandemiljöer som förskolor). Ett mikroanalytiskt perspektiv har fokus på förutsättningarna 

för lärande i form av studier av hur interaktionen går till (Melander & Sahlström, 2010).   

 

 

Kreativitet i grupper 
 

För att kunna studera samspelet som sker vid uppbyggandet av musikaktiviteter på förskola 

vänder jag mig också till forskning kring gruppkreativitet, där jämförelser mellan språklig och 

musikalisk interaktion har visat på parallella aspekter i detta samspel. 
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Är det då verkligen möjligt att jämföra så olika medier som talat språk och musik? Sawyer 

(2003) menar att om man utgår från de semiotiska och pragmatiska
4
 aspekterna, går det att dra 

paralleller mellan gruppkreativitet i musik och i språkligt samspel. Jämförelsen mellan dessa 

olika typer av interaktion betonar och bygger på de pragmatiska sidorna i interaktionen; hur 

språk och musik fungerar som social process i en praktik och inte på meningsbärande enheter 

i sig. De bygger på studiet av resursanvändning och deras betydelse i interaktion. Semiotiska 

resurser är inte unika för språket, utan finns i alla kommunikativa medier (musik, bild, dans, 

kultur, mode, reklam). Samma egenskaper som kännetecknar barns lek finns i andra kreativa 

grupper som improviserande jazzband, brainstorming i grupper eller grupper för 

improvisationsteater (Sawyer, 2003).  

Utifrån CA-inspirerade metoder visar Sawyer hur sådant improvisatoriskt samspel 

framförhandlas i grupper. Genom att studera vilka likheter och skillnader som finns kan också 

spänningen mellan struktur och improvisation ringas in. 

 

Nyckelegenskaper i gruppkreativitet 

Enligt Sawyer (2003) finns ett antal gemensamma utmärkande egenskaper i gruppkreativitet 

vilka är sammanbundna med varandra. I framimproviserade aktiviteter som de tidigare 

nämnda exemplen lek, brainstorming, teater- eller jazzimprovisation står själva processen i 

fokus.  

Gruppkreativitet är också oförutsebar eftersom varje bidrag förhåller sig till det som hänt 

tidigare i aktiviteten och deltagarna influerar varandra och kommer med nya bidrag tur för tur. 

Man förhåller sig till aktivitetsramen/lekramen och det som nyss upptagits i denna och på 

detta sätt uppstår hela tiden nya förutsättningar för vad som är relevant att bidra med. Det 

finns på det sättet en flyktighet i ett improvisatoriskt samspel där nästa tur ger nya 

förutsättningar för kommande insatser.  

Vidare är kommunikationen komplex därför att utförandet ständigt måste förhandlas och i 

detta strävar deltagarna efter att utveckla intersubjektivitet; en gemensam förståelse för hur 

den gemensamma aktiviteten uppfattas och i detta visar de upp sin tolkning av den senaste 

turen för varandra. 

 

Interaktionell synkroni 

Ett annat utmärkande drag i gruppkreativitet handlar om synkroni i samspelet, interactional 

synchrony (Sawyer, 2003) som innebär att deltagarna tidsmässigt samordnar sina handlingar 

genom att samtidigt som de själva spelar eller talar så lyssnar de till de andra i gruppen, för att 

kunna förhålla sig till det nya som införs i den gemensamma aktiviteten. Synkroniseringen 

kan ske mycket snabbt och deltagare inom en genre eller inom en och samma kultur har 

lättare att uppnå interaktionell synkroni med varandra (Sawyer, 2003).  

Deltagare i improvisatoriska aktiviteter behöver inte bara förhålla sig till det som hänt 

tidigare i aktiviteten utan också till vilken genre man befinner sig inom. Att tala eller spela på 

ett givet sätt kan vara helt rätt i vissa situationer men oacceptabelt i andra. Man improviserar 

                                                 

4
 Att språk är till för att ”åstadkomma saker” (Duranti, 1997). 
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inte hur som helst utan inom vissa gränser. Reglerna inom ett kreativt område samt 

råmaterialet som står till buds har av Csikszentmihalyi (1988) kallats för en domän. En domän 

skulle också kunna vara en ’avgränsad musikaktivitetstyp’ på en specifik förskola i form av 

de regler om vad som är tillåtet och hur man kan spela och agera. Reglerna innehåller också 

på vilket sätt man kan kombinera och omgruppera detta material.  

Man skulle kunna vidga detta till att gälla i vilken utsträckning resurser från olika 

semiotiska fält tillåts kombineras i aktiviteten. Får man röra sig till eller dansa till musiken 

samtidigt som man sjunger? Eller bör man sitta stilla i ring och sjunga det som pedagogen 

bestämmer? Man kan se på musikaktiviteterna som en domän. Kreativiteten har alltså ramar 

och innovationer har begränsningar utifrån domänen. Också Sawyer talar om mikrodomäner 

(regler kring lek och spel i en specifik kontext) och mikrofält (lekaktivitetens eller 

musikaktivitetens deltagare).  

Denna studie utgör ett bidrag till språksocialisationsteori och dess fokus på samspel (se 

också Aronsson, 2012; Duranti & Black, 2012; Goodwin & Kyratzis, 2012; Ochs & 

Shieffelin, 2012). Sawyer har inom ett sådant perspektiv studerat lek på förskola och 

musikalisk kreativitet i grupper med vuxna, men han har inte dokumenterat musicking i 

förskolans verksamhet. Detta arbete är ett försök att studera både musikalisk improvisation 

och barn på förskola, alltså ett sammanförande av Sawyers två forskningsfält. 

 

 

Kort sammanfattning av teoridelen 
 

Inriktningen på mitt arbete kräver alltså teorier som är inriktade på att studera människors 

sociala handlingar, vare sig dessa kan betecknas som musikaliska, verbala eller kroppsliga. 

Det som studeras är hur dessa handlingar används av deltagarna för att utveckla 

intersubjektivitet. För detta används teoretiska begrepp som musicking (Small, 1998) och 

deltagarperspektiv (Duranti & Black, 2012; Goodwin, 1981; 2000) samt teorier om kreativitet 

i grupp (Sawyer, 1997; 2003). 

 

 

Att förena olika forskningsfält 
 

Denna studie spänner över flera fält (interaktionsforskning, musikpedagogisk forskning samt 

förskoledidaktisk forskning) och detta kräver att något sägs om sammanlänkandet av dessa 

fält som sker i analyserna. Framför allt bör de olika grunderna i fälten synas. Forskning om 

interaktion är förankrad i ämnen som sociologi, antropologi och lingvistik medan pedagogisk 

och didaktisk forskning närmar sig olika syn på lärande. Forsknings-approacherna är alltså 

olika och min strategi i arbetet är att studera social interaktion, för att i nästa steg använda 

resultaten för att lyfta fram pedagogiska och didaktiska implikationer. De interaktionistiskt 

orienterade frågorna har alltså underliggande pedagogiska och didaktiska frågor: Hur ser 

interaktionen ut utifrån barns perspektiv? Hur kan barn vara med och bygga upp 

musikaktiviteter? Hur (genom vilka resurser) sker detta? Som vi ser handlar interaktions-
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forskningens frågor också om en didaktisk hur-fråga; hur kan man göra musik tillsammans på 

förskola.  

 

 

Tidigare forskning: Några skandinaviska studier 
 

Barn och musik är i sig ett stort fält och det finns relativt mycket skrivet kring barnmusik, 

barns musikaliska utveckling samt metodböcker av olika slag. (För en översikt se exempelvis 

Folkestad, 2007; Riddersporre & Söderman, 2012). Om forskningsområdet avgränsas till att 

omfatta forskning om förskola och de yngsta barnen blir det genast mer tunnsått med studier. 

I detta avsnitt om tidigare forskning kommer en beskrivning av forskning om barn och musik 

att begränsas till några större aktuella studier i Skandinavien. Utöver dessa refereras också 

längre fram i arbetet till några relevanta artiklar även utanför Skandinavien. 

 

Forskning om yngre barn (särskilt förskolebarn) och musik  

I en etnografisk studie belyser Anna Ehrlin (2012) musikens funktion och plats på förskolor i 

flerspråkiga miljöer. Avhandlingen bygger på sociokulturell teoribildning och innehåller data 

från två musikförskolor och en Reggio Emiliaförskola, som fungerade som en kontrasterande 

förskola i studien. Studien innehåller intervjuer av förskollärare och förskolechefer om 

verksamhetens musikinriktning och om hur de relaterar till musik i sin profession. Genom 

observationer av 4-åringars musik, läsning av verksamhetsplaner och språktest, för att se hur 

barnens språk med hjälp av musik förbättrades i språkprojektet, kom Ehrlin fram till att 

barnens självförtroende och vilja att delta i aktiviteterna ökade under projektet.  

Verksamheten skildras som språkinriktad, där barnen förväntades delta i styrda övningar 

som syftar till språklig stimulans, men det framkom en resultatbild av ett större och mer 

engagerat barndeltagande i samlingar som innehöll musik än i samlingar med enbart tal. I 

analyser ur ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv, lyfter Ehrlin (2012) några specifika resultat 

kring pedagogers och chefers insatser för att utveckla musikaktiviteter på förskolorna, men 

barnen är inte synliggjorda lika mycket. Den estetiska aspekten av musikaktiviteterna har inte 

en lika stor plats som den språkliga i analyserna. Ehrlin nämner i diskussionen att 

videoinspelningar som verktyg hade kunnat öppna upp för mer ingående analyser av vad som 

kunde tänkas vara språkstimulerande i musikaktiviteterna. 

En studie som också bör nämnas, även om den inte innehåller något avgränsat fältarbete, är 

Uddéns omfattande avhandling från 2001 (däremot tar hon upp egen empirisk forskning som 

hon delvis stöder sig på i avhandlingen). I sitt tvärvetenskapliga resonemang koncentrerar hon 

sina forskningsfrågor kring barns musiska sätt att lära, samt beskriver hur liknande tankar om 

lärande gavs stor plats redan i Fröbels pedagogik. Även om Uddén skriver mycket om barns 

sätt att lära genom att koppla detta till flera olika kompatibla teorier (avhandlingen kan med 

fördel ses som en översikt) är fokus inriktat på pedagogers möjligheter och förmåga (eller 

icke-förmåga) att stödja barns musiska lärande genom ramsor, musiska lekar och spontant 

sjungande i vardagen. En mycket intressant aspekt som Uddén lyfter är att barn tillhör en 

muntlig kultur (och ibland även en förspråklig sådan) och därför ser omvärlden med andra 
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ögon än vuxna, som ser omvärlden genom språket. Uddén menar att sång och rytmisk lek 

sällan problematiseras i forskningen och att pedagoger behöver få ta del av forskning för att 

kunna utmana barn musikaliskt.  

Ett tydligt barnperspektiv har en avhandling av Holgersen från 2002. Studien som är gjord 

med hjälp av videoinspelningar visar att musik och rörelse är starkt sammankopplade och 

kroppen utgör därför en viktig resurs för meningsskapande hos barn. Holgersen beskriver hur 

barn deltar genom olika strategier i musikaliska aktiviteter genom att kroppsligen förhandla 

om musikens mening här och nu, och han beskriver fyra olika deltagarstrategier: reception, 

imitation, identifikation och elaboration. Dessa är inte knutna till den enskilda deltagaren utan 

har snarare sin utgångspunkt i situationen, samspelet och musiken. Barnen kan växla mellan 

strategierna inom aktiviteten och mellan olika aktiviteter och Holgersen menar att pedagogers 

kännedom om dessa strategier ger nya möjligheter för hur de kan se på barns olika former av 

meningsskapande och de speciella sätt på vilka de deltar i musikaktiviteter. Enligt Holgersen 

kan interaktionsforskning förse musikundervisning med metoder och reflektioner, med nya 

begreppsverktyg för ett förnyande av musikaktiviteter på förskola genom en dialog mellan 

teori och praktik. Avhandlingen förespråkar särskilt hermeneutisk metod. 

Kirsten Fink-Jensens avhandling från 1998 med titeln Musikalsk stemthed – et henrykt nu 

har en liknande metodologisk och analysmässig grund. Hon pekar på hur ett fenomenologiskt-

hermeneutiskt perspektiv kan bidra till ökad förståelse för musikpedagogik. En av hennes 

utgångspunkter är Merleau-Ponty (1962) och hans fenomenologiska fokus på kropp, helhet 

och kroppsligt handlande. Hon beskriver hur barn blir musically attuned och undersöker hur 

pedagoger kan förstå barns meningsskapande genom metaforen ’kroppsliga dialoger’ (bodily 

dialogues) och visar också på vikten av pedagogens kroppsliga svar på barns musikaliska 

artikulationer som ett verktyg för att underlätta valet av fortsatta utmaningar i 

musikundervisningen.  

Slutligen vill jag nämna en studie som tangerar min egen på flera sätt, även om 

utgångspunkter och frågor skiljer sig åt, nämligen Johanna Stills (2011) studie på finska 

daghem från 2011. I avhandlingen, som utgår från ett utvecklingspedagogiskt perspektiv har 

Still fokus på den musikaliska lärandemiljön och pedagogers undervisning i musik. (För en 

beskrivning av det utvecklingspedagogiska perspektivet se exempelvis Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson (2003). De erbjudanden som barnen får ta del av analyseras särskilt och 

fokus i studien ligger på undervisning som syftar till barns förståelse av musik och till 

musikfostran. 

I den omfattande studien, som också utgår från sociokulturella perspektiv och ett 

hermeneutiskt tolkningssätt, undersöker hon genom videoupptagningar musikaktiviteter på 

sju småbarnsavdelningar. I studien deltar 9 pedagoger och 90 barn mellan 11 månader och 3 

år.         

Genom att utgå från fyra företrädare för olika musikmetoder som har fokus på olika 

musikaliska uttryck; Orff (spelande), Kòdaly (sjungande), Dalcroze (rörelse), och Suzuki 

(lyssnande) undersöker Still i vilken utsträckning dessa fyra musikaliska byggstenar 

förekommer på förskolorna.  Vidare studerar hon barnvisornas textinnehåll och melodiernas 

tonomfång samt pedagogernas uppmärksammande av musikens grundelement. I avhandlingen 
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finns också ett visst fokus på barns musikaliska uttryck, både i form av ’svar’ på erbjudna 

aktiviteter, och en mindre studie om barns självständiga instrumentutforskande.  

Resultatet visar framför allt på vuxenstyrda aktiviteter. Av de fyra aspekter av 

musikundervisning som studeras (sjungande, spelande, rörelse och lyssnande) är det endast 

sjungande som står i fokus vid musikaktiviteterna vilket ofta sker genom ett reproducerande 

av vuxenvalda barnsånger, många gånger med tillhörande rörelser. Framför allt visar studien 

på avsaknaden av tillfällen där barnen får skapa musik själva, dansa eller röra sig fritt till 

musik av olika slag. Still pekar vidare på att pedagogerna under musikstunderna bygger upp 

en pedagogisk miljö som begränsar barnens handlingsutrymme. 

Även om Still utfört en studie med hjälp av videoinspelning med fokus på samspelet 

mellan barn och pedagoger i vardagssituationer, studerar hon inte detta samspel i detalj då 

hon har andra forskningsfrågor. Still nämner emellertid komplexiteten i den sociala 

interaktionen och poängterar att det mänskliga samspelet är mångfacetterat och sker genom 

olika modaliteter.  

Jag tar alltså till viss del avstamp i Stills studie och framför allt hennes förslag på fortsatt 

forskning. Still föreslår särskilt videografiska forskningssätt där barns självständiga 

musikaliska uttryck synliggörs. Still hänvisar i avsnittet ’fortsatt forskning’ till Pramling 

Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt (2008) som framhåller 

bristen på avhandlingar på svenska om barn och musik, liksom avsaknad av empiriska studier 

med fokus på barns självständiga musicerande och didaktiska implikationer av forskning 

kring detta. 

En viktig skillnad mellan detta arbete och Stills (2011) är att verksamheterna som studeras, 

kraftigt skiljer sig åt. Istället för att som i Stills avhandling vara relativt strikt rutiniserad med 

musiksamlingar där barnen sitter i ring och pedagogerna driver aktiviteten framåt, så 

framträder i mina data andra sätt att organisera aktiviteterna i den verksamhet som studeras i 

detta arbete. 

 

 

Denna studie och tidigare forskning 
 

Befintliga studier är till största delen utförda med kvalitativa metoder (exempelvis 

hermeneutiska ansatser) samt har till största delen fokus på musik och profession och 

didaktiska frågor. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns luckor inom forskningen kring 

barns meningsskapande i musikaktiviteter på förskola.  

Mitt bidrag innebär ett tydligt barnperspektiv och fokus på barns möjligheter att agera i en 

för musikaktiviteter iscensatt förskolemiljö. Analysenheterna har valts utifrån sociokulturell 

teoribildning och dess syn på individ och event som oskiljbara entiteter (se exempelvis 

Sawyer 2003, s. 13). En studie som min skulle i linje med sådana grupperspektiv erbjuda de 

noggranna verktyg som behövs för att studera en musikpraktik med större utrymme för 

barnens omedelbara uttryck i en kanske annorlunda styrd verksamhet. På detta sätt fyller min 

studie två viktiga behov; metodologiskt: genom metodologiska redskap för studiet av 

multimodal interaktion, och empiriskt; genom dokumentation av en annorlunda organiserad 
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verksamhet där pedagoger med musikalisk och pedagogisk utbildning arbetar i den dagliga 

verksamheten.  

 

Syfte och frågeställningar  

Fokus i detta arbete ligger på hur pedagoger och barn tillsammans bygger upp och 

upprätthåller musikaktiviteter. Genom att studera hur deltagarna bygger upp 

musikaktiviteterna tillsammans kan viktiga iakttagelser göras kring barns initiativtaganden 

utifrån de rumsliga, materiella och diskursiva resurser som praktiken erbjuder.  

Det mer specifika syftet är att studera musikaktiviteter där förskolans musikpedagoger 

arbetar medvetet med barngrupp och musik. Analysen inriktas dessutom i förlängningen mot 

barnens möjlighet till olika typer av deltagande i musikaktiviteterna. Centrala frågor för 

licentiatuppsatsen är:  

 

 Vilka initiativ tas av deltagarna? 

 Vilka resurser använder deltagarna för att bygga upp och upprätthålla 

musikaktiviteten? (Diskursiva och materiella resurser.) 

 Hur positionerar barnen och musikpedagogerna sig själva och de andra deltagarna? 

 Vilka möjligheter har barnen att på olika sätt medverka som deltagare i uppbyggnaden 

av musikaktiviteterna? 
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Kapitel 2. Metod 
 

 

 

 

 

 

Under denna rubrik redogör jag för de olika skedena i forskningsprocessen, dvs. hur jag gått 

tillväga vid planeringen av undersökningen, genomförandet av datainsamlingen samt hur jag 

bearbetat materialet. Jag beskriver också de två avdelningarna på Förskolan Orkestern
5
 där jag 

genomförde studien och kontakten med deltagarna där. Med utgångspunkt i undersökningens 

intresse för multimodal interaktion har jag valt en videoetnografisk ansats, vilken jag först 

beskriver i sin helhet innan jag längre fram i kapitlet går in på de skilda delarna.  I slutet av 

kapitlet finns också ett avsnitt om etiska överväganden i forskningsprocessen.  

 

 

Videoetnografi som metod 
 

Mitt syfte med detta arbete är att studera hur musikpraktiker byggs upp och upprätthålls av 

deltagarna tillsammans genom verbala och kroppsliga handlingar här och nu. I linje med 

uppfattningen om mänsklig interaktion som multimodal (se exempelvis Goodwin, 2000; 

Goodwin & Goodwin, 2004; Melander & Sahlström, 2010) insåg jag att fältanteckningar inte 

skulle vara tillräckligt som metod vid insamlandet av data. Jag behövde videofilma 

musikaktiviteterna för att kunna få svar på mina forskningsfrågor. Eftersom studien dessutom 

har mycket små barn i fokus, vilka ännu har en relativt begränsad språklig verbal repertoar, 

var det extra viktigt för mig att kunna dokumentera andra kommunikativa strategier än 

verbala. Därför bestämde jag mig för att använda mig av metoden videoetnografi vilken 

beskrivs nedan. 

 

Etnografi 

Ursprungligen utvecklades etnografi som forskningsmetod av antropologer i västvärlden för 

att studera och beskriva främmande kulturer. På senare tid har etnografiska metoder kommit 

att användas även inom andra fält och inom olika discipliner. Studierna vilar också på olika 

teoretiska och vetenskapsfilosofiska grundvalar (Winther JØrgensen & Phillips, 2010).  

                                                 

5
 Samtliga namn – på förskola, barn och pedagoger är fiktiva för att de som deltar i studien ska 

garanteras anonymitet. För att förskolan inte så lätt ska bli igenkänd har jag undvikit att ge alltför 

mycket information om dess läge, karaktär eller annat som skulle kunna öka identifieringsmöjligheten. 
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Vad som ändå kan sägas vara ett utmärkande kännetecken för etnografiska studier är att 

forskaren själv deltar i datainsamlingen genom att vara på plats i de liv som ska studeras. Ett 

annat gemensamt drag är att forskaren ofta kombinerar deltagande observation med andra 

datainsamlingsmetoder, t ex intervjuer, fältanteckningar samt dokumentation av artefakter. 

Att studiens utformning inte är på förhand bestämd utan planeras allteftersom forskarens 

frågor fördjupas, är ytterligare ett kännetecken för etnografiska studier (Hammersley & 

Atkinson, 2007). 

 

Videoetnografi 

Videoetnografi har de flesta kännetecknen gemensamt med annan etnografi såsom deltagande 

observation under en viss tid. Forskaren har som mål att förstå vad som händer ur deltagarnas 

sperspektiv trots sin roll som ’outsider’ även om det aldrig går att uppnå fullständig 

intersubjektivitet (Clifford & Marcus, 1986). Samtidigt skiljer sig videoetnografier till en del 

från exempelvis traditionella antropologiska fältarbeten genom att forskaren oftast inte 

studerar en hel kultur utan har fokus på mindre delar, såsom praktiker, aktiviteter eller 

processer i en kultur. Videoetnografi går därför ibland under namnet mikroetnografi (Ochs, 

Greasch, Mittman, Bradbury & Repetti, 2006).  

I min studie har deltagande observation i första hand skett genom videofilmning. Denna 

insamlingsmetod har på senare år blivit vanlig inom olika grenar av samhällsvetenskaplig 

forskning där konstituerandet av socialt liv här och nu studeras (Heikkilä & Sahlström, 2003; 

Mondada, 2006). Metoden har många fördelar, inte minst att forskaren kan återkomma till de 

detaljer som tillsammans utgjorde situationen och hon eller han blir på så sätt inte enbart 

beroende av sina fältanteckningar och sitt minne av händelser som skett (Ochs, 1979; Ochs et 

al., 2006). En möjlighet ges att så att säga ’preserve the ’Flüchtigkeit’ of social events and 

their temporality’ (Mondada, 2006, s. 5).  

En annan fördel med videofilmning är att studiet av multimodal interaktion underlättas. 

Inte bara verbal kommunikation utan också andra i interaktionen viktiga handlingar som 

blickar, ansiktsuttryck, gester och kroppsliga orienteringar blir möjliga att studera ingående 

genom mikroanalyser, förutsatt att vissa principer beaktas vid filmandet (Mondada 2006). 

(Jag återkommer till dessa principer längre fram i kapitlet under rubriken ’Videoinspelning 

som datainsamlingsmetod’). 

Det verktyg som filmerna utgör fungerar på så sätt som ett mikroskop eller en lupp där 

forskaren i detalj kan studera den framväxande interaktionen ur olika perspektiv (Schegloff, 

1996; Ochs et al., 2006).  

Ytterligare en vinst med videofilmning är att studiens trovärdighet kan ökas då 

videoanalysen som forskaren gör kan prövas från grunden, då kollegor också kan se filmerna 

som utgör basen för analysen, och på så sätt granska bärigheten i densamma (Heath, 

Hindmarsh & Luff, 2010; Heikkilä & Sahlström, 2003). Vid ett flertal tillfällen har jag av 

detta skäl vid datasessioner diskuterat mina tolkningar av data med andra forskare av detta 

skäl.  

Förutom filmerna utgör också transkriptionerna en viktig del i en videoetnografi menar 

Ochs et al. (2006) som också rekommenderar att olika datainsamlingsmetoder används för att 

komplettera varandra. I min studie har jag, förutom videofilmerna, samlat in data genom 
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fältanteckningar, informella samtal och fotodokumentationer för att få ett bredare underlag för 

analysen av de olika dimensionerna av den sociala praktiken.  

 

 

Empiri 
 

Val av förskola 

Musikaktiviteter varierar mycket mellan olika förskolor men Uddén (2001) menar utifrån sina 

studier att det är mycket få förskolepedagoger som har kunskap och erfarenheter för att våga 

arbeta med musik på ett både reflekterande och målinriktat sätt. Även Holgersen (2008) 

hävdar att musik på förskola ofta leds av pedagoger med mycket lite eller ingen kunskap inom 

området, så deras osäkerhet är i högsta grad förståelig. En förskola där pedagoger hade 

kunskap om och erfarenhet av arbete med musik var därför ett av kriterierna vid valet av 

förskola i min studie.  

Ett annat viktigt önskemål vid valet av förskola var att där också skulle förekomma andra 

musikaliska uttryck utöver sjungande, som exempelvis spelande, aktivt lyssnande och rörelse, 

sätt att musicera som enligt Still (2011) i stort sett lyser med sin frånvaro inom förskolan. 

Efter en tid fick jag ett förslag på en förskola som skulle kunna vara intressant för mina 

syften och önskemål. På förskolan, som jag här alltså kallar Orkestern, förekom många olika 

sätt att arbeta med musik, framför allt med de yngre barnen. På förskolan fanns också 

musikpedagoger anställda på 75-100% som dagligen arbetade med musikaktiviteter med de 

yngsta barnen. 

 

Kontakt med förskolan och tillträde till fältet 

Efter två inledande informationsmöten på förskolan, ett med förskolechefen (oktober, 2010) 

och ett med den musikdidaktiska gruppen (februari, 2011), bestämdes att jag skulle samla in 

mina data genom filmning på avdelningarna med de yngsta barnen, eftersom de två 

musikpedagogerna som arbetade med dem visade stort intresse för att jag skulle utföra min 

studie hos dem. (I den musikpedagogiska gruppen ingick de pedagoger som var ansvariga för 

musikaktiviteterna på förskolan, en pedagog som var speciellt ansvarig för digitala medier, 

samt förskolechefen). 

Pedagogerna på Förskolan Orkestern hade beslutat att erbjuda de yngre barnen extra mycket 

musik då dessa, enligt pedagogerna, verkar ha särskilt nära till att uttrycka sig med, och till, 

musik (informellt samtal med förskolechefen, oktober, 2010). Dokumentationen skulle ske 

genom att jag alternerade mellan avdelningarna och datainsamlingen skulle påbörjas i mitten 

av februari.    
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Förskolan Orkestern 
 

Nedan beskrivs förskolans lokaler, dess barn- och pedagoggrupp samt arbetssätt.    

 

Lokalerna 

Förskolan Orkestern har plats för sammanlagt 80 barn fördelade på fyra avdelningar och är 

belägen i ett innerstadsområde i en stor stad i Sverige. För att komma till förskolan, som är 

inhyst i ett flervåningshus med vanliga lägenheter, går man genom en järngrind och över 

gården för att sedan komma in i det stora kapprummet. Här möts man ofta av filmvisning och 

bildspel på en monitor som visar olika aktiviteter med barnen på förskolan. Rakt fram från 

kapprummet sett ligger köket där en kock lagar förskolans mat. Går man till vänster kommer 

man till de yngsta barnens avdelning, som jag kommer att kalla Trumman, och där 1 och 2 -

åringarna håller till tillsammans med sina pedagoger. Går man till höger från kapprummet sett 

så kommer man till 2 och 3 - åringarnas avdelning, som jag kommer att kalla Gitarren. En 

trappa upp i huset finns avdelningarna för de äldre barnen och deras pedagoger. 

 

Avdelningen Trumman 

Trummans lokaler består av två rum, en hall samt ett skötrum. Ett av rummen utgörs av 

musikrummet som har delats av så att ett litet rum där barnen kan vila mitt på dagen har 

skapats. Under året då jag närvarade på förskolan förändrades möbleringen i musikrummet 

något, men i stort sett var inredningen densamma.  

Där finns en stor kvadratisk trätrumma (ca 1,5 m i diameter) som är byggd av 

plywoodskivor och där många barn får plats att spela samtidigt. Där finns också flera mindre 

trummor (ca 8 stycken) varav en del är tillverkade på förskolan av stora målade rör med 

trumskinn på och en del är inköpta trummor av afrikansk typ. I en uppochnedvänd trumma 

står olika sorters trumpinnar, klubbor och avskurna slangar av plast; verktyg som används för 

att spela på trummor och andra instrument. Stövlar som försetts med bjällror står uppställda 

på rad och i barnens höjd finns också 2 keyboards
6
 samt på en hylla i vuxenhöjd en dator som 

fungerar som musikanläggning. På krokar utmed väggarna hänger ukuleles och på golvet 

finns en amadinda
7
 som är placerad i vinkel mot väggen så att man kan spela på den från två 

håll. Det finns också sjalar i olika färger samt rytm-ägg som tas ner av pedagogen vid 

speciella tillfällen.  

Instrumentens sammansättning och deras gemensamma ljudbild gör att det, enligt min 

bedömning och trots att de alltid är tillgängliga för barnen, inte uppstår påfrestande höga 

ljudnivåer. Barnen har också tillgång till böcker som pedagogerna tillverkat och som 

innehåller bilder på framför allt djur. Böckerna används av barnen bl. a för att visa bilder för 

musikpedagogen och på så sätt önska sånger. Dessutom finns ett ljusbord med tillhörande 

plastfigurer i olika geometriska former, stora, fasta skumkuddar bl. a i form av djur, en mjuk 

                                                 

6
 Antalet kunde variera under datainsamlingsperioden. 

7
 En stor xylofon med ursprung i Uganda. Den är tillverkad i trä och stämd i en pentatonisk skala, dvs. 

en skala med fem toner. Pianots svarta tangenter utgör en sådan skala. 
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’sittpöl’ av skumgummi samt en rumsavdelare av trä med fack som barnen kan klättra i och 

ur.  

Det angränsande rummet till musikrummet är ett lekrum med pentry. I detta rum finns 

böcker, Duplo, plastdjur samt kritor och papper som tas ner av pedagogerna ibland. En 

sittplats i form av ett gradängsystem där barnen ofta sitter och leker är placerat under ett av 

fönstren. I kapprummet finns också en rutschkana.  

 

 

Bild 1. Musikrummet på avdelningen Trumman 
med Amadindan placerad mitt på golvet inför en                
musikaktivitet. Till höger i bild plywoodtrumman.  
 

Bild 2. Samma rum som t.v. men med lite 
annorlunda möblering. 
 

 

Avdelningen Gitarren 

På avdelningen Gitarren, där 2 och 3 - åringarna har sin hemvist passerar man, liksom på 

Trumman, ett kapprum med angränsande skötrum för att komma till en ateljé med pentry, ett 

musikrum samt ett vilrum. I ateljén finns bord och stolar samt material för arbete med bild 

och form. Där finns även en del leksaker som tågbana, lego och plastdjur. 

Det andra större rummet är ett musikrum med stora fönster mot gården. Det har en likartad 

möblering som Trumman, med instrument utplacerade i barnens höjd. På båda avdelningarna 

finns också gitarrer för de vuxna.  En violin och en cello hänger på väggen och dessa 

alternerade mellan avdelningarna under tiden jag vistades på förskolan. Samma sak gäller för 

en Footnote
8
 som är placerad på golvet.  

 

 

 

 

                                                 

8
 En stor klaviatur som låg på golvet och som barnen kunde spela på genom att gå på dess tangenter. 
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 Bild 3. En installation på avdelningen Gitarren.  
 Trummor, plastdjur och bjällerstövlar. Till höger  
 ses Footnoten.    

 

Barngrupperna 

Trumman och Gitarren har vardera plats för 15 barn. Eftersom datainsamlingen sträckte sig 

över två terminer (VT-2011 och HT-2011) och nya barn skolades in HT-2011 på Trumman, 

hann tre grupper av barn delta i studien, tillsammans 49 barn då 4 barn slutade och nya 

tillkom. Efter sommaren 2011 flyttades Trummans barn över till Gitarrens lokaler 

tillsammans med sin pedagog Petra. De flesta barnen hade då flyttat upp därifrån till en av 

avdelningarna en våning upp i huset
9
. Samtidigt skolades nya 1-åringar in i Trummans lokaler 

med sin nya musikpedagog Paula. Sammanlagt deltar 49 barn i åldrarna 1:1 till 3:1 år i 

studien. 

 

Personalen 

På varje avdelning arbetade en musikpedagog och två allmänpedagoger. Musikpedagogerna 

hade konstnärlig och pedagogisk utbildning och allmänpedagogerna var barnskötare till yrket, 

förutom en av pedagogerna på Gitarren som var förskollärare.  

Under den första terminen av min datainsamling arbetade musikpedagogen Petra
10

 med 

barnen på avdelningen Trumman. Hon var utbildad sångpedagog, operasångerska samt hade 

utbildning i dans. Under samma termin arbetade musikpedagogen Pia som hade 

musikhandledarutbildning med de äldre barnen på avdelningen Gitarren. HT 2011 tog Pia 

tjänstledigt och en ny musikpedagog, Paula, med påbörjad musikhandledarutbildning började 

på avdelningen Trumman samtidigt som nya ettåringar skolades in. 

 

Musikverksamheten 

Musikaktiviteterna på Trumman och Gitarren varierade mycket till sin karaktär och skulle 

kunna beskrivas genom kategorierna nedan, men i verkligheten var gränserna dem emellan 

ofta flytande: 

 

                                                 

9
 Två barn var dock kvar då de var lite yngre än de andra. 

10
 Pedagogerna har alla fått namn som börjar på P för att öka läsbarheten i transkriptionerna. Inga barn 

har namn på P. 
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 Musiklyssning  

 Musikdrama  

 Utforskande av musikinstrument och Ipad 

 Sång- och spelstunder 

 Dans och rörelse 

 Ljudexperimenterande  

 

Pedagogerna satte inte själva namn på dessa aktiviteter, utan de kategoriseringar som görs här 

är mina egna och är mest till för beskrivningen av verksamheten. Benämningarna kan ses som 

gjorda utifrån ett överblicksperspektiv (Häggblom & Sahlström, 2003) och har fungerat för 

mig som ett urvalsverktyg i början av analysarbetet. I samband med redovisningen av det som 

framkommit i studien ges mer ingående beskrivningar av de olika musikaktiviteterna.                                                     

Varje förmiddag erbjöds några av barnen musikaktiviteter av något slag och ofta gick 

urvalet av barn till på det sättet att musikpedagogen (eller någon annan pedagog på uppdrag 

av henne) frågade barn på gården, där barnen oftast lämnades av föräldrarna på morgonen, om 

de ville vara med i en musikaktivitet. Ofta berättade man för barnen också vilken typ av 

aktivitet det gällde.      

Eftersom olika typer av aktiviteter lämpade sig för olika stora barngrupper kunde antalet 

barn som deltog variera mellan 1 och ca 15 under min datainsamlingsperiod
11

. Ofta ökade 

antalet efter hand som aktiviteten fortlöpte och musikaktiviteten ändrade då oftast karaktär 

mot sång- och spelstunder. Den tid aktiviteterna varade varierade också, men oftast höll dessa 

på mellan kl. 9.30 och kl. 10.45 på förmiddagarna.  

Hur aktiviteterna startade kunde se lite olika ut. Ibland hade pedagogen förberett någon 

form av installation i musikrummet som avstamp för aktiviteten innan barnen kom in dit. 

Andra gånger presenterades några specifika instrument som xylofon och Ipad med 

xylofonprogram för några få barn. Vid några tillfällen hade barnen själva redan innan de 

kommit in i musikrummet kommit med förslag på lekar som var kopplade till musik, som till 

exempel tåglek. Jag upplevde att de olika musikpedagogerna initierade mycket olika typer av 

musikaktiviteter, sannolikt utifrån sina olika erfarenheter och utbildningar. 

 

 

  

                                                 

11
 Eftersom barnen ofta kom och gick i aktiviten är det svårt att ange ett exakt antal vid de aktiviteter 

där många barn deltog och som hade karaktären av sång- och spelstunder. 
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Videofilmning och fältobservationer 
 

Insamlingen av data sträckte sig över två terminer VT 2011 - HT 2011 och innehåller 30 

musikaktivitetstillfällen (24 timmar videoband), fältanteckningar, informella samtal med 

pedagoger och förskolechef samt fotodokumentation. Nedan beskrivs tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen. 

 

Videofilmning som metod 

Jag har under rubriken ’Videoetnografi’ i början av arbetet gett en kort introduktion till 

videoinspelning som datainsamlingsmetod. I den följande texten lyfter jag fram olika aspekter 

av denna metod, som är den form av data som varit den dominerande vid analysarbetet i min 

licentiatuppsats, samt redogör för tillvägagångssättet i filmandet.   

 

Val av observationsenhet  

Att samla in data är ett tidskrävande arbete och det är inte möjligt att dokumentera allt. Därför 

måste forskaren utifrån sina frågor avgränsa datainsamlingen. För att få jämförbara och 

konsekventa element för analysen menar Corsaro (1985) att ett bra sätt är att arbeta med 

specifika observationsenheter. Utifrån mina forskningsfrågor blev förskolans ’musik-

aktiviteter’ de enheter som jag valde att avgränsa mig till i min filmning. Med musik-

aktiviteter menas här de tillfällen då en musikpedagog tog initiativ till en musikstund i 

musikrummet
12

. En musikaktivitet påbörjades följaktligen när ett eller flera barn och en 

musikpedagog gick in i musikrummet för att ha planerad musikstund och avslutades när en 

rutinaktivitet, som t ex lunch, avbröt aktiviteten.  

 

Introducering av kameran 

För filmandet valde jag en Sony Handycam HDR-CX115 som är en liten och smidig digital 

videokamera med inbyggd mikrofon som ger bra ljudkvalitet. Filmkameran har en display 

som kan fällas ut åt sidan och som kan ställas in i olika vinklar för ett bekvämt filmande. 

Eftersom verksamheten med barnen oftast var mycket rörlig filmade jag med handhållen 

kamera då behovet av att kunna följa med i aktiviteternas snabba skiftningar var stort och jag 

behövde kunna röra mig runt i rummet på ett enkelt sätt.  

Vid de första besöken på respektive avdelning valde jag att inte filma utan deltog som 

observatör. Detta för att barnen och pedagogerna skulle kunna ta kontakt med mig lättare än 

om jag haft en kamera mellan mig och dem, men ett ännu viktigare skäl var att jag inte ville 

tränga mig på med ett dokumenterande som jag inte visste hur barnen och pedagogerna skulle 

uppleva. När jag varit på förskolan vid ett par tillfällen såg jag att barnen var mycket vana vid 

att bli filmade och fotograferade; pedagogerna fotade själva och filmer från musikaktiviteter 

visades i hallen för besökare, barn och föräldrar. Jag bestämde då i samråd med 

                                                 

12
 Detta behöver dock inte betyda att innehållet i musikaktiviteten alltid initierades av musik-

pedagogen. 
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musikpedagogerna att det kunde vara lämpligt att börja filma. Därmed fick jag också en tydlig 

roll. 

Jag och respektive musikpedagog berättade vid det första filmningstillfället tillsammans 

för barnen i de två grupperna att jag skulle filma, och jag förklarade att skälet till att jag var 

där var att jag ville lära mig om hur de gjorde musik tillsammans. Då barnen var så pass små 

kunde jag, trots att jag berättade det för dem, inte förutsätta att de skulle förstå varför de 

filmades och vad det var de gav sitt medgivande till, men jag frågade ändå barnen om det gick 

bra att jag filmade. Jag fick inget direkt svar från barnen på denna fråga, men vid senare 

tillfällen märkte jag att en del av barnen i alla fall förstått varför jag var där. Till exempel 

vände sig Ludvig (2:6) vid ett filmningstillfälle till mig och kameran och förklarade att de 

skulle ’prata musik’, vilket han upprepade flera gånger. Jag fick också hjälp att få barnen mer 

medvetna om vad filmandet handlade om då musikpedagogerna vid flertalet tillfällen 

uppmärksammade min närvaro för att påminna barnen om varför jag var där och filmade.   

Vid sidan av dessa verbala försök att ge barnen chans att reagera på mitt filmande och visa 

om de inte ville vara med, använde jag mig av ytterligare andra tillvägagångssätt för att 

säkerställa att de etiska aspekterna av filmningen uppmärksammades. För utförligare 

beskrivningar av dessa se rubriken ’Forskningsetiska överväganden’.  

 

Filmandets omfattning 

Mitt första filmningstillfälle ägde rum den 14 februari 2011 och det sista den 22 november 

2011. Eftersom jag hade avgränsat min videofilmning till musikaktiviteterna anpassade jag 

mina tider på förskolan så att jag kunde filma dessa stunder. Jag var närvarande också en 

stund före filmningen för att hinna prata lite med pedagogerna och höra om dagens 

musikaktivitetsplaner och också efter filmningen för att småprata om förmiddagens aktiviteter 

samt planera in nästa besök. I snitt var jag på förskolan 2 timmar per filmningstillfälle och jag 

filmade bara musikaktiviteter.  

Jag alternerade mellan de två avdelningarna och valet av vilken avdelning som skulle 

filmas för dagen skedde i samråd med musikpedagogerna och styrdes till största delen av min 

önskan att filma så många olika typer av musikaktiviteter som möjligt, dvs. jag filmade oftast 

den typ av musikaktivitet jag filmat minst. Jag försökte delta ca två gånger per vecka, men 

ibland blev det längre mellan filmningstillfällena. Detta var emellertid ingen nackdel eftersom 

jag då fick möjlighet att filma nya aktiviteter då dessa förändrades över tid.  

 

Vägledande principer vid filmandet 

Enligt Heikkilä & Sahlström (2003) försummar ofta forskare att beskriva de återkommande 

val och överväganden som gjorts vid videofilmning, t ex inspelningsmetoder och kamera-

vinklar. Därför beskriver jag nedan mina beslut samt de bakomliggande skälen till dessa. 

Att använda sig av videoinspelningar i fältarbete har som tidigare nämnts blivit en 

väletablerad form att samla in data (Mondada, 2006). Ur ett konstruktionistiskt perspektiv ses 

handlingar som ett konstituerande av praktiker och detta medför att videofilmningen i sig är 

en handling som formar forskningspraktiken (Heikkilä & Sahlström, 2003). Forskaren 

konstituerar delvis sina data genom själva filmningen och data ger därför ingen entydig 
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skildring av en oberoende värld ”därute” som observerats. Videofilmningen är alltså inte bara 

en metodologisk resurs, utan en praktik i sig som utgår från vissa grundantaganden och 

analysen börjar därför redan vid filmningen.   

När videofilmning används som datainsamlingsmetod i en studie som utgår från en syn på 

interaktion som inte bara multimodal, utan också sekventiell, reflexiv samt situerad till sin 

karaktär bör forskaren, som tidigare nämnts, uppmärksamma vissa principer vid filmandet. 

Sättet att filma
13

 bör utgå från en availability principle (Heikkilä & Sahlström, 2003, s. 5) 

som i realiteten består av flera principer, vilka berör hur forskaren på bästa sätt ska lyckas 

fånga, utifrån nämnda grundantaganden om interaktion, relevanta detaljer i samspelet. Val av 

kameravinklar etcetera kan nämligen vara avgörande för vilken analys som kan göras av 

insamlade data (Heikkilä & Sahlström, 2003; Mondada, 2006; Sparrman, 2002). Nedan 

beskriver jag hur jag praktiskt förhållit mig till denna uppgift. 

Ett övergripande mål vid filmningen var att försöka fånga så mycket av rummet som 

möjligt för att kunna se alla deltagare samt vad de orienterade sig mot. Att täcka in hela 

rummet visade sig ofta kollidera med en annan viktig princip, nämligen att kunna se 

deltagarnas ansikten för att kunna registrera deras ansiktsuttryck. När jag hade hela rummet i 

fokus medförde det nämligen att jag ibland fick med endast ryggarna på deltagarna. 

Följaktligen var jag ganska ofta tvungen att byta position och kameravinkel.  

De flesta musikaktiviteterna spelade jag in i ett svep utan att göra något avbrott. Jag fick då 

med övergångar mellan olika typer av aktiviteter samt deras början och slut. Jag filmade eller 

fotograferade ibland musikrummet innan barnen kom in, för att dokumentera de materiella 

förutsättningarna för aktiviteten. Andra gånger följde jag barngruppen och musikpedagogen 

med kameran utanför musikrummet för att dokumentera hur pedagogen förberedde barnen 

inför aktiviteten. 

I de fall artefakter användes, (instrument, böcker, sångtavlor) försökte jag få med dessa för 

att kunna analysera deras betydelse i interaktionen. Jag filmade dem oftast genom att under 

kortare sekvenser zooma in dem för att sedan återgå till det kameraperspektiv jag hade innan. 

 

Barnen och kameran 

Barnens intresse för kameran var till och från ganska stort. Under själva filmandet kom de 

yngsta barnen ibland fram för att titta på displayen och jag försökte då underlätta för dem att 

se vad som just filmades. Barnen gick efter en stund självmant tillbaka till aktiviteten de hållit 

på med innan. Jag såg sådana händelser som tecken på trygghet i förhållande till mig som 

filmare.  

De något äldre barnen visade inte något större intresse för själva kameran som objekt, men 

kunde ibland vända sig mot kameran och agera mot denna. 

 

  

                                                 

13
 Enligt Mondada (2006) gäller principen också andra faser i forskningsarbetet som hur forskaren gör 

fältanteckningar, transkriberar etcetera. 
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Övriga data 
 

Inom etnografiska studier kombinerar forskaren ofta olika metoder för att få en bredd i sina 

iakttagelser och på så sätt en mer heltäckande beskrivning av verksamheten som studeras. 

Förutom videofilmning har jag i min studie använt mig av informella samtal, fältanteckningar 

samt fotodokumentation.  

 

Informella samtal  

De informella samtalen med musikpedagogerna och andra pedagoger ägde rum före och efter 

musikaktiviteterna, ofta på gården, i lunchrummet eller på kontoret. Dessa samtal kunde 

handla om dagens aktivitet och planer för kommande tillfällen. Pedagogerna berättade också 

om ställningstaganden som låg till grund för olika beslut om lokalernas utformning och om 

bakgrunden till specifika händelser eller val i samband med olika musikaktivitetstillfällen.     

Vid två tillfällen satt jag ner med en av musikpedagogerna, Petra, för ett mer strukturerat 

samtal där jag fick mer tid att ställa frågor kring verksamheten. Dessa samtal renskrevs samt 

printades ut. Dessa dialoger har varit mycket värdefulla för förståelsen av verksamheten.  

 

Fältanteckningar  

Eftersom jag var upptagen med att filma praktiskt taget hela tiden på förskolan skrev jag det 

mesta av fältanteckningarna direkt när jag kom hem. Jag kompletterade minnes-

anteckningarna med de frågor jag ställde mig i anslutning till dagens aktiviteter. Sådant jag 

undrade över i samband med aktiviteten kunde jag sedan fråga pedagogerna om vid nästa 

tillfälle. Fältanteckningarna innehåller både noteringar om vilka barn som var med vid 

aktiviteten som filmades, kategorin på musikaktiviteten, sammanfattning av händelseförloppet 

och analytiska tankar kring dagen. Noteringarna har varit ett viktigt verktyg både för att få syn 

på utmärkande drag i verksamheten och för utvecklandet av forskningsfrågorna och 

överväganden angående min forskarroll.  

 

Fotodokumentation 

Fotodokumentationen gjordes med hjälp av filmkamerans fotofunktion men också genom att i 

efterhand ta ut foton från filmerna. Jag dokumenterade lokalerna, detaljer i förskolans 

möblering och utrustning (framför allt instrument) samt installationer som musikpedagogerna 

ibland gjorde före musikaktiviteternas början. 

 

Återbesök        

Efter datainsamlingen återkom jag vid några tillfällen till förskolan för kompletterande 

samtal, bl. a för att ta reda på namnen på de dataprogram som använts i Ipad vid musik-

aktiviteterna, andra kompletterande frågor, samt för att sätta upp tackbrev till barn, föräldrar 

och pedagoger i hallen. 
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Analysförfarande 
 

I etnografiska studier (eller annan kvalitativ forskning) finns inga allmänt gällande metoder 

för att analysera materialet, utan forskaren måste själv anpassa dessa efter det empiriska 

underlaget och forskningsfrågorna (Kvale, 1997). Under denna rubrik presenterar jag därför 

hur jag gått tillväga i analysprocessen. 

Som jag ser det står min studie på två ben. Det ena utgörs av detaljerade analyser av 

videosekvenser från musikaktiviteterna som jag gör med hjälp av transkriptioner. Vid sidan 

av dessa analyser har jag lagt stor vikt vid en djupare eller tät beskrivning av praktiken; en 

thick description (Geertz, 1973). Kunskapsinhämtandet kring praktiken jag undersökt har 

därför skett med hjälp av flera olika datainsamlingsmetoder. Att ha kännedom om det 

institutionella sammanhang där samspelet sker är viktigt för att kunna tolka de förutsättningar 

som är en del av samspelet (Evaldsson & Sparrman, 2009). Det huvudsakliga materialet som 

jag baserar analyserna på är emellertid filmerna och jag har haft fältanteckningarna, foto-

dokumentationerna och de informella samtalen som stöd i tolkningarna av dessa. Mitt mål har 

varit att ’seek relationships across the whole corpus’ (Hammersley & Atkinson, 2007, s. 163). 

Analysen ser jag i ett holistiskt perspektiv där de olika datainsamlingsmetoderna samverkar 

med och förstärker varandra för en mer trovärdig analys, så kallad triangulering. I linje med 

flera forskare menar jag också att analysarbetet börjar redan i och med datainsamlingen och 

analysen har därmed flera centrala moment, varav transkriberingen av filmerna är ett viktigt 

moment vilket jag därför också ger betydande utrymme i detta kapitel.  

 

Övergripande tillvägagångssätt i analysen 

Metoden för att få syn på mönster och teman i materialet hämtade jag från Heath, Hindmarsh 

& Luff (2010) som rekommenderar att forskaren väljer ut fragment av intressanta sekvenser i 

filmerna och transkriberar dem i detalj. Det som i dessa transkriptioner framstod som 

intressant utifrån mina forskningsfrågor fortsatte jag att fundera vidare kring och jag försökte 

hitta flera fragment på samma tema i de olika kategorierna av musikaktiviteter. Dessa teman 

har alltså inte varit bestämda på förhand utan har utgått från empirin. Genom hela processen 

har transkriptionerna av filmerna varit det arbetsverktyg som utgjort basen i min analys, vilket 

för oss vidare till nästa rubrik.  

 

 

Transkriptioner 
 

Ochs et al. (2006) menar att transkriptioner är en viktig del av analysen i en videoetnografi. 

Det arbete som består i att ”översätta” multimodal interaktion från ett medium som videofilm, 

till läsbar text och/eller bild, är emellertid förenat med många olika ställningstaganden. En 

transkription utgör alltså inget utsnitt av en objektiv verklighet, så som denna tedde sig vid ett 

speciellt tillfälle, utan transkriptioner är tvärtom ofullständiga och partiella rekonstruktioner 

(Bucholtz, 2000). Jag har alltså inte någon strävan ’to tell it like it is’ (Hammersley & 
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Atkinson, 2007, s. 159) med mina transkriptioner, utan jag ser på dem som aspekter av 

meningsskapande med detaljer från interaktionen, utvalda av mig som forskare utifrån mina 

analytiska intressen och teoretiska ställningstaganden. Något som är värt att poängtera är att 

mina videoinspelningar utgör primärdata och att transkriptionerna utgör sekundärdata 

(Evaldsson & Sparrman, 2009) varför det har varit viktigt att gå fram och tillbaka mellan 

transkript och filmer vid analysen. 

Utifrån detta resonemang är det enligt Bucholtz (2000) viktigt att forskaren tydliggör sina 

tolkningar och de ideologiska beslut som ligger bakom dessa val samt är medveten om de 

fördelar och nackdelar som följer med valet av transkriptionssätt. Transkriptionerna kan på 

detta sätt göras ’genomskinliga’ så att läsaren själv kan bedöma analysens trovärdighet 

(Goodwin, 1994). Beslutsprocessen inbegriper överväganden som är kopplade till 

transkriptionsbehov utifrån studiens mål, samt överväganden i förhållande till olika 

transkriptionsmetoder och transkriptionskonventioner. 

 

Att göra mikroanalyser med hjälp av transkriptioner  

Enligt Bucholtz (2000) är huvudfrågorna som forskaren måste ta ställning till vid 

transkriberande vad som ska transkriberas och hur det ska transkriberas. Att transkribera data 

består alltså dels av en tolkningsprocess där forskaren ställs inför val beträffande vad som ska 

ingå (beslut om detaljnivå; ska exempelvis både tal, kroppsliga rörelser, upprepningar och 

omstarter vara med) samt en representationsprocess gällande hur detta ska transkriberas (ska 

kroppsliga handlingar beskrivas i text eller bild, ska verbalt tal transkriberas på ett 

skriftspråkligt eller ett fonetiskt sätt osv.). Alla beslut i dessa frågor bör hänga samman med 

forskarens mål med studien.  

Eftersom syftet med denna studie är att studera interaktion har jag valt en relativt hög 

detaljnivå på transkriptionerna. Orsaken är att jag som forskare inte på förhand kan avgöra 

vilka handlingar som kan vara intressanta att studera i interaktionen. Därför har jag bland 

annat tagit med förflyttningar, blickar, ansiktsuttryck samt prosodiska resurser
14

. Att 

transkribera en videosekvens på detta noggranna sätt ger andra glasögon att se detaljer i 

samspelet. Det som vid en första anblick kan tyckas vara betydelselösa handlingar kan visa 

sig ha stor vikt vid organiserandet av interaktionen. 

Inom interaktionsforskning utförs transkribering av tal på ett relativt enhetligt sätt, men då 

det inte finns någon gemensam teknik att visa icke-verbala handlingar menar Heath, 

Hindmarsh & Luff (2010) att varje forskare bör utarbeta sin egen metod så att de fynd som 

gjorts blir tydliga för läsaren.  

Mitt empiriska material består, särskilt när det gäller de yngre barnen, av relativt få verbala 

yttranden, men desto mer samspel i andra modaliteter (som rörelser, gester eller mimik). 

Filmerna innehåller en stor mängd information som är svår att transkribera på ett uttömmande 

vis. För att hålla öppet för intressanta fynd är det trots allt viktigt att ha en hög detaljnivå i 

transkriptionerna. Samtidigt bör ett transkript vara läsbart och kan därför inte innehålla allt för 

mycket information (Ochs, 1979). Enligt Heath, Hindmarsh & Luff (2010) kan forskaren med 

                                                 

14
 För att kunna se t ex deltagares affekter i ett skrivet transkript krävs att man kan utläsa röstkvaliteter 

och ansiktsuttryck hos deltagarna. 
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fördel använda sig av olika detaljnivåer i sitt transkriberande vid olika stadier av arbetet och i 

analysarbetet har jag därför till en början transkriberat filmerna med så stor detaljrikedom 

som möjligt för att sedan, när jag bestämt mig för vad jag vill lyfta fram, anpassa 

transkriptionerna för att redovisa detta för läsaren. 

 

Urval av transkriptionsexempel 

Att transkribera är en mycket tidskrävande process särskilt om deltagarna i filmen är många 

och interaktionen innehåller mycket rörelse (Ochs et al., 2006). Att transkribera allt mitt 

material var inte möjligt av praktiska och tidsmässiga skäl, utan mitt tillvägagångssätt har 

varit att flera gånger noga titta igenom filmerna och sedan välja ut intressanta sekvenser 

utifrån olika analytiska ingångar. Vid arbetet med transkriberingarna av dessa har jag sett 

mönster och teman som sedan varit vägvisande vid nya val av sekvenser i en fortgående 

process. 

 

Transkriptionsmetoder och konventioner  

Transkriberandet komplicerades också av behovet att ibland visa samtidig verbal, ickeverbal 

interaktion och interaktion med musik. I ett av mina resultatkapitel har jag därför provat mig 

fram till ett redovisningssätt som grundar sig på musikalisk notation i form av klaverutdrag 

eller utdrag ur partitur, för att tydliggöra vad deltagarna orienterar sig mot i musiken.  
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Transkriptionsförklaringar  

Grunden för mina transkript utgörs av Jeffersons (2004) detaljerade notationssystem med 

vissa förenklingar och egna tillägg (se de sista fyra raderna i tabell 1).  

 

Tabell 1. Transkriptionsnyckel  

[    ] Samtidigt eller överlappande samspel  

<       > Tal som är långsammare än omgivande tal. 

>      < Tal som är snabbare än omgivande tal. 

↑  Stigande tonläge 

↓ Fallande tonläge 

: Förlängning av ljud (t ex ’Den lå:::ngsamma ormen’) 

__________ Betonat tal (t ex ’Vi ska spela ukulele’) 

(.) Mikropaus  

(7.0) Paus angiven i sekunder 

DÅ KOM BJÖRNEN Markerat hög ljudvolym (forte) 

(jag vill) ta bort banan Yttrande där det som står inom parentes troligen är det som sägs. 

(xxxx) Oidentifierbart tal. 

(         ) Beskrivningar av gester, fysiska handlingar mm. För läsbarhetens 

skull har jag här använt enkelparentes och för att skilja 

beskrivningar från andra händelser i transkriptionen har jag 

kursiverat dem. (t ex (lägger ifrån sig ukulelen och börjar dansa) 

= Inget uppehåll mellan orden eller turerna 

Hhh Skratt 

◦              ◦ Viskande eller svagt tal i förhållande till omgivande tal. (t ex 

◦lyssna ska ni få höra◦) 

◦◦            ◦◦ Mycket svagt tal. (t ex ◦◦ vad är det som låter ◦◦) 

♧             ♧ Sånglig händelse/sjungen sång (t ex ♧ lille katt, lille katt ♧) 

-   -   -     Staccato-tal (t ex Ha-a-na) 

♦ Abrupt slut  
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Forskningsetiska överväganden  
 

Etik handlar inte bara om initiala ställningstaganden och åtgärder i ett projekt utan om ett 

förhållningssätt som ska genomsyra hela forskningsprocessen (Nilan, 2002). Nedan beskriver 

jag hur jag har närmat mig olika etiska aspekter (utifrån Vetenskapsrådets rapport: ’God 

forskningssed, 2011) under forskningsarbetet samt hur jag förhållit mig till forskarrollen.  

 

Information och samtycke  

Datainsamlingen gjordes vid en förskola där Stockholms universitet sedan tidigare har ett 

etablerat samarbete kring forskning. En viktig etisk grundregel inom forskning handlar om att 

deltagare ska ge sitt samtycke till att delta i forskningsstudier
15

. Ett samtycke har skrivits 

under av föräldrar, gällande användning av filmerna vid undervisningssituationer och 

forskningskonferenser
16

. Samtliga föräldrar vid förskolan har individuellt också undertecknat 

ett medgivande
17

 där det godkänns att barnet deltar i dokumentation som kan användas för 

’vetenskaplig forskning och liknande’. Dokumentationen kan, enligt överenskommelsen, 

exempelvis gälla barnens göranden och utsagor, teckningar och målningar, och annan 

dokumentation av vardagliga aktiviteter.  Denna typ av avtal gäller alltså dokumentation av 

ordinarie pedagogisk verksamhet, alltså en typ av dokumentation som inte i någon nämnvärd 

utsträckning rubbar eller stör den vardagliga verksamheten. Föräldrarna är väl införstådda 

med att universitetet på olika sätt följer den vanliga verksamheten via exempelvis deltagande 

observationer, fotografering, ljudinspelningar och videoinspelningar eftersom pedagogerna 

informerar föräldrarna om pågående forskning via veckobrev per mail, liksom via förskolans 

hemsida, där det framgår att forskare dokumenterar den vardagliga verksamheten. På detta 

sätt informerades också föräldrarna i veckobrev vid flertalet tillfällen om att jag gjorde min 

datainsamling på förskolan genom att filma verksamheten.  

De pedagoger som deltog i studien, dvs. de som filmades och som arbetade på de 

avdelningar där jag hämtade mina data, undertecknade ett medgivande för att delta i min 

studie
18

 där det framgår att deltagandet är frivilligt och att medverkan när som helst kan 

avbrytas. Detta gällde både allmänpedagoger och musikpedagoger. Jag var också noga med 

att flera gånger även muntligt poängtera att pedagogerna när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande i studien samt att de när som helst kunde be mig sluta filma mitt i en aktivitet.  

 

Reflektioner kring barnens deltagande i studien och deras möjlighet till 

medgivande 

Eftersom studien har fokus på de allra yngsta barnen var det extra viktigt för mig att vara 

lyhörd för deras reaktioner inför kameran och deras inställning till att bli filmade. Så små barn 

som ingår i min studie kan ju inte alltid förstå varför de blir filmade och inte heller ge sitt 

                                                 

15
 Om deltagarna är under 15 år ska vårdnadshavares samtycke inhämtas (Vetenskapsrådet, 1990). 

16
 Bilaga 1 

17
 Bilaga 2. 

18
 Bilaga 3.  
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samtycke skriftligt till att delta i min datainsamling, varför arbetet med att få barnens 

förtroende och samtycke var en fortgående process. Det var alltså viktigt att försöka hitta sätt 

där de kunde vara gatekeepers åt sig själva (Hammersley & Atkinson, 2007). 

Aarsand och Forsberg (2010) skriver om den stängda dörren som grindvakt för att ge 

deltagare i studier gjorda i hemmiljö möjlighet att ’gå ur’ observationen eller filmningen. 

Detta var också till viss del möjligt för barnen i musikaktiviteterna på förskolan. Vid de ofta 

förekommande sång- och spelstunderna där många barn deltog samtidigt stod dörren till det 

andra rummet oftast öppen och barnen kunde komma och gå som de ville.  

En annan möjlighet som barnen hade var att med sin kropp uttrycka att de inte ville bli 

filmade, t ex genom att gå ur kamerans fokus eller säga ’nej’. Det senare hände vid ett tillfälle 

då ett barn kom in i rummet och blev överraskad av att jag filmade. Barnet hade inte varit 

med från början av musikaktiviteten utan hörde till en grupp barn som anslöt. Vid denna 

händelse riktade jag kameran åt ett annat håll. 

Musikpedagogerna arbetade ofta på det sättet att de började förmiddagens pass med ett 

fåtal barn (oftast 1-3 stycken). Efter en stund kunde gruppen fyllas på av andra barn och 

aktiviteten gled då ofta över till en sång- och spelstund av annan karaktär än den första. De 

barn som anslöt kunde vara allt från ett barn som gick in från gården för att det kanske frös 

eller var ledset och som då inlemmades mer aktivt i den pågående aktiviteten, till en grupp 

barn som skulle komma in från utevistelsen därför att det strax var dags för lunch. Detta att 

barn ofta hämtades in för att ansluta till den musikaktivitet som pågick på avdelningen där jag 

filmade var alltså mycket vanligt. För det mesta visade barnen sig bekväma med mitt 

filmande, men vid ett tillfälle när ett relativt nyinskolat barn anslöt till aktiviteten var det 

tydligt att barnet blev blygt när det fick syn på mig. (Barnet hade varit med under filmning vid 

ett tidigare tillfälle men då i en större grupp.) Jag vinklade då bort kameran och pratade med 

barnet som efter en stund verkade bekväm i situationen. Min åtgärd för att liknande 

situationer inte skulle upprepas var att senare samma dag tala med pedagogen som följt barnet 

in från gården och be henne att i fortsättningen berätta för de barn som skulle ansluta till 

aktiviteten att jag fanns där och filmade, vilket hon lovade göra. På detta sätt ville jag värna 

om barnens rätt att få information om vad som väntar i olika situationer där de medverkar, på 

samma sätt som vuxna ofta vill veta hur det ser ut i det sammanhang där de förväntas delta.  

 

Anonymitet och nyttjande 

Som tidigare nämnts har både barn och pedagoger fått fiktiva namn och likaså förskolan samt 

de två avdelningarna där jag gjorde min datainsamling. Jag har också tidigare i texten berört 

att förskolan avsiktligen inte beskrivs ur alla aspekter i licentiatuppsatsen. Detta för att den 

inte så lätt ska kunna identifieras av utomstående. 
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Reflexivitet och forskarroll 
 

I detta avsnitt beskriver jag min roll på förskolan samt de val jag ställts inför i 

forskningsprocessen. Enligt Ehn & Klein (1994) bör reflexiviteten gälla alla steg i arbetet och 

de menar vidare att vad man som forskare bör reflektera kring skiftar från fall till fall 

beroende av vad denna har med sig ’i bagaget’. 

 
Reflexivitet 

Numera anser de flesta inom forskarvärlden att forskaren oundvikligen påverkar (och 

påverkas av) det som studeras. Då blir det viktigt att belysa utgångspunkterna för denna 

påverkan och också de tolkningar som görs av forskaren. Detta sker genom att forskaren 

förhåller sig reflexivt till forskningsprocessen (Hammersley & Atkinson, 2007). Genom 

reflexivitetsbegreppet, som Ehn & Klein beskriver som forskarens ’medvetenhet om sin egen 

medvetenhet’ (1994) kan forskaren beskriva denna ofrånkomliga subjektivitet och på så sätt 

skapa genomskinlighet i arbetet. Läsaren ska själv kunna bedöma resultatet och forskaren bör 

då tydligt skriva fram vilka utgångspunkter och antaganden som legat till grund för 

tolkningarna.   

Jag är således som forskare och pedagog själv inskriven i en social och kulturell kontext 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) och observerar och tolkar till viss del utifrån mina egna 

erfarenheter (Ehn & Klein, 1994).  Min bakgrund som pedagog med musik och dramaintresse 

i förskolan samt min tid som yrkesverksam musiker har präglat mina antaganden kring barn 

och musik. Eftersom jag själv är lärare mot de lägre åldrarna och har arbetat på förskola sedan 

80-talet har jag en närhet till forskningsfältet vilket kan ha både för- och nackdelar. Jag har 

god kunskap om forskningsarenan samt det valda ämnet musik, men jag kan lätt bli 

hemmablind då verksamhetens olika delar kan upplevas som redan välkända.  

 

Min roll i förhållande till förskolan 

Eftersom Förskolan Orkestern är en förskola med ett forskande arbetssätt där utifrån 

kommande forskare arbetar i ett mycket öppet klimat nära pedagogerna, var det viktigt för 

mig att bestämma mig för hur min forskarroll skulle gestalta sig. Jag hade bestämt mig för att 

vara tydlig med att jag inte skulle gå in som någon form av handledare och jag var därför 

tvungen att tydliggöra denna roll som forskare för dem jag samarbetade med. Detta gjorde jag 

dels i ett kontrakt med förskolan
19

, dels muntligt vid flera tillfällen. I samma kontrakt påpekas 

också att det filmade materialet tillhör universitetet och inte kommer att visas utanför 

forsknings- eller utbildningssammanhang, samt att det förvaras inlåst på universitetet.  

Att på detta sätt avgränsa min roll på förskolan skapade inte problem i samarbetet med 

pedagogerna på något sätt, utan jag kände mig alltid mycket välkommen och jag upplevde vår 

samverkan som okomplicerad och med en öppen dialog.  

 

                                                 

19
 Bilaga 4. 
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Min roll i kontakten med barnen 

En fördel med att filma var att jag av barnen uppfattades som någon som var upptagen med 

att filma deras musikaktiviteter och det blev på så sätt tydligare för barnen att jag inte hade en 

pedagogroll. Oftast var jag alltså observatör genom kamerans lins, men min roll i kontakten 

med barnen varierade mellan filmningstillfällena och har skiftat mellan att vara observerande 

(som filmare) och att delta mer i verksamheten. Under stunderna i anslutning till 

musikaktiviteterna hade jag mer kontakt med barnen eftersom det kändes viktigt att få en 

relation till dem. Jag hjälpte ibland till med kläderna i hallen eller läste någon bok för några 

barn, stunder som gav möjlighet till småprat om dagens aktivitet. Några enstaka gånger sökte 

sig barn till mig för att sitta i mitt knä eller bli tröstade av mig när de var ledsna.  

När musikpedagogen gick ut för att hämta fler barn från gården var jag ibland ensam 

vuxen med barnen som då oftast var mellan ett och tre stycken. Detta var intressanta stunder 

och jag fortsatte då att filma. Ibland frågade jag barnen om något och det uppstod ett samtal 

men oftast observerade jag dem bara i deras fortsatta aktivitet. Vid ett tillfälle var jag nära att 

ingripa i en konflikt då två barn stod och drog i ett par klubbor
20

. Jag avstod dock eftersom 

barnen löste det själva även om ett av barnen blev argt och började gråta. Jag var och är 

medveten om att barnen agerade i vetskapen om att jag som vuxen skulle kunna gripa in, 

varför jag upplevde det som en besvärlig balansgång mellan om jag skulle gripa in eller inte. 

En vuxen som finns i rummet förväntas alltid ha ansvaret att stoppa en situation där någon far 

illa. Som vuxen kan jag aldrig lägga över detta ansvar på barnen.  

 

Videosessioner med pedagogerna 

Som tidigare nämnts består mina data bland annat av informella samtal med musik-

pedagogerna. Dessa skedde dels spontant när möjlighet och tid gavs men också vid några 

tillfällen när vi satt ned för att samtala om frågor jag ställt mig efter mina besök på förskolan. 

Vid två tillfällen satt vi också ner tillsammans för att titta på några utdrag av videofilmerna
21

. 

Detta upplevde jag som givande tillfällen då jag fick deras synpunkter på vad de såg försiggå i 

de olika situationerna för att spegla det jag själv hade sett i filmerna. Jag berättade först vad 

jag sett och sedan följde en dialog kring filmklippet. På detta sätt upplevde jag inte att jag som 

forskare lämnade över till pedagogerna att tolka data åt mig och jag upplevde heller inte att 

våra tolkningar gick isär särskilt mycket. Efter att datainsamlingen avslutats har jag gjort de 

ingående mikroanalyserna som finns med i arbetet och samtalen rörde sig inte på detta plan 

vid visningarna. Enligt Heath, Hindmarsh & Luff (2010) kan det vara värdefullt att vid sådana 

videosessioner fråga deltagarna saker om händelser för att få större förståelse för 

verksamheten som studeras.  

En annan viktig sida av visningarna av filmklipp var att jag tror att de skapade förtroende 

mellan mig som forskare och dem som pedagoger, då vi fick tid att dela tankar kring de 

situationer där vi tillsammans varit deltagare om än på olika villkor och i olika roller.  

                                                 

20
 Som används till att spela på xylofonen med. 

21
 Jag hade, som tidigare nämnts, från början varit tydlig med att filmerna tillhör Stockholms 

universitet och att eventuella visningar som de här beskrivna tillfällena skulle ske i samråd med mig, 

och med mig närvarande. Pedagogerna hade inte ensamma tillgång till materialet. 
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På universitetet har videosessioner varit en viktig metod för att kvalitetssäkra mina 

transkriptioner och analyser. 

 

Min påverkan som forskare 

Enligt Ehn & Klein (1994) kan inte forskaren ses som en objektiv observatör utan är en del av 

det som studeras och påverkar på så sätt detsamma. Enligt detta synsätt är det alltså inte 

’musikaktiviteter’ jag har filmat utan ’videoinspelade musikaktiviteter’ (Mondada, 2006). 

Även om min närvaro på detta sätt påverkat exempelvis valet av musikaktiviteter till viss del 

menar jag att detta inte är av större betydelse. Detta på grund av att det jag studerat inte har 

med antalet eller typen av musikaktiviteter att göra utan hur barnens och pedagogernas 

interaktion ser ut i de aktiviteter som valdes.  

Jag har vid enstaka tillfällen lagt märke till hur jag påverkade skeendet genom vad jag 

beslutade rikta min kamera mot, då deltagarnas (och särskilt pedagogens) uppmärksamhet 

vändes mot samma fokus som kamerans. Det blir här mycket tydligt att forskaren är med och 

skapar sina data tillsammans med dem hon eller han studerar.  

Ett annat tecken på att jag påverkade genom min närvaro var att en av musikpedagogerna 

vid flera tillfällen sa att det var bra att jag var där, då hon upplevde att hon skärpte sig extra 

mycket, vilket jag tolkade som att hon tyckte att verksamhetens kvalitet höjdes.  
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Kapitel 3. Rumsliga och temporala 

förutsättningar för improvisation  
 

 

 

 

Inledning 
 

Enligt sonatmetaforen som beskrevs i Preludiet kan kapitel 3, 4, 5 och 6 i licentiatuppsatsen 

motsvara genomförandedelen, där det som blivit synligt i materialet behandlas analytiskt och 

där de musikaliska temana så att säga vrids och vänds på och genom detta byter skepnad.  

När en sonat går in i genomförandedelen kan emellertid inte alla teman eller motiv i temat 

behandlas på samma gång, utan ett tema eller en aspekt av ett tema bearbetas i taget, varvid 

olika former kommer att hamna i förgrunden respektive bakgrunden. På samma sätt ställs det 

som blivit synligt i empirin i centrum ett tema i taget i följande fyra kapitel, men det är viktigt 

att ha i minnet att dessa teman är aspekter av en interaktionistisk helhet.  

Att bygga upp en musikaktivitet tillsammans sker i flera dimensioner. En av dem har att 

göra med specifika underliggande ställningstaganden som går att utläsa av interaktionens och 

aktivitetens organisering i tid och rum och som är viktiga för en diskursiv analys av 

verksamheten. I detta kapitel beskrivs den fysiska och temporala organiseringens betydelse 

för verksamheten samt betydelsen av musikens sammanflätning med andra utom-musikaliska 

aktiviteter i en improvisatorisk verksamhet ur ett musicking-perspektiv.  

 

 

Musicking  

 

I emphasize the importance of relationships because it is the relationships that it brings into 

existence in which the meaning of a musical performance lies. (Small, 1998, s. 193). 

 

These sets of relationships stand in turn for relationships in the larger world outside the 

performance space, relationships between person and person, between individual and society, 

humanity and the natural world… (Small, 1995, s. 4). 

 

När Small här talar om relationer menar han inte bara de relationer som skapas mellan 

deltagare i ett musicking-event utan ’a complex web of relations that exists for the duration of 

the performance’ (Small, 1995, s. 6) dvs. de relationer eller förbindelser som uppkommer 

mellan deltagarna och rummet, deltagarna och musiken samt mellan ljuden i musiken. Allt 

närvarande bidrar till eventets karaktär genom hur olika element relaterar till, eller är 

förbundna till varandra. Även platsen gör följaktligen något med eventet genom sin arkitektur, 

utformning och möblering där vissa ställningstaganden finns inbyggda beträffande hur 
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önskade relationer ska se ut. Musik ses av Small som ett möte, medierat genom mänskligt 

organiserat ljud, men också genom det fysiska och sociala rum där det sker. Musiken får alltså 

mening genom hur relationerna i eventet ser ut eller vad de gör och finns inte inneboende i 

musikstycket själv. 

Genom att fråga sig ’what the nature of these relationships is’ (Small, 1998, s. 193) menar 

Small att man också i det materiellas organisering och reglering och i relationernas karaktär 

kan ana hur människor ser på relationer vid ett givet musicking-event.  

 

Musicking och semiotiska system  

Inför förmiddagens musikaktivitet har pedagogen Petra tejpat fast en stor bit spännpapp på 

golvet i musikrummet på avdelningen Trumman. Barnen väntar i rummet intill och får 

komma in först när allt är klart och kritorna är utlagda på pappret. Barnen börjar genast rita 

och flera säger ’rita, rita, rita’ i olika tempi (i olika hastighet).  

 

Exempel 1a  

Medverkande barn: Estelle, Hanna, Jakob och Oskar. (2:1 - 2:5år)  

Personal: Petra  

Filmklipp 090926 Tid:0:47 - 3:24.  
 

1 Estelle Jag ritar ett spöke (tittar på Petra)  

2 Petra Om ni ritar så spelar jag lite då (.) får jag det 

3 Oskar Mm 

4 Petra Mm (sätter sig ned med gitarren) 

5 Alla  (tittar på Petra)  

6 Petra [(tar tre förberedande ackord på gitarren) 

7 Estelle [(ritar) 

8 Hanna [(ritar) 

9 Oskar [(ritar) 

10 Jakob [(tittar på Petra, ritar sedan) 

11 Petra ♪ ◦ rita rita rita rita rita rita rita rita å rita rita rita (spelar ett kort mellanspel) 

12  rita rita rita rita rita rita hej hopp faderallanlej å rita rita rita ◦ ♪  

 

Den enkla installationen som utgörs av pappret och kritorna på golvet när aktiviteten startar 

sammankopplar ritandet som semiotisk aktivitet med musicerandet som aktivitet. Genom att 

koppla en annan aktivitet (ritande) till musikaktiviteten, öppnar Petra upp för andra sätt att 

skapa mening i en aktivitet där också musik är en del. Inom en verksamhet (som exempelvis 

en förskola) skapas vissa aktivitetsramar (Goffman, 1974) som innehåller implicita regler för 

hur man bör förhålla sig till de aktiviteter och regler som brukar äga rum inom ramen. Genom 

dessa ramar vet deltagare ungefär vad som förväntas av dem och vilka aktiviteter som skulle 

kunna äga rum under en dag. Ett sätt för Petra att förnya aktivitetsramen är genom att skapa 



 47 

 

en installation och Petra har på detta sätt valt att störa vanan (Unander-Scharin, 2012, 

presentation VR) av vad som brukar ske i musikrummet och på så sätt utvidga vad 

musikaktiviteter skulle kunna vara och bredda musikbegreppet för barnen och sig själv till att 

prova andra förståelser. 

Vid klippets början inleder Estelle en dialog kring ritandet genom att berätta att hon ritar 

ett spöke vilket Petra inte kommenterar. Detta tyder på att ritandet inte helt står i fokus enligt 

Petras agenda. Hon ber barnen om tillåtelse att få spela gitarr medan de ritar vilket ingen 

protesterar mot och Oskar ’mm:ar jakande’ (rad 3). Alla barnen tittar nu på Petra, kanske för 

att se och höra vilken sång hon tänker spela. När hon sedan börjar spela börjar barnen rita (rad 

6-9). De ligger alla fyra ner på mage på det stora pappret. Sången som Petra sjunger (rad 11) 

är en improviserad, melodiskt lätt modifierad version av ’En bonde i vår by’ som är vanlig på 

förskolor
22

. Att återanvända olika melodier på detta sätt förekommer i de flesta sång- och 

spelstunder på förskolan. Musikpedagogerna anpassar text och melodi till det som för stunden 

behöver kommuniceras och detta är ett sätt att improvisatoriskt skapa en ram för deltagandet 

med hjälp av de semiotiska resurser
23

 som är praktiskt gångbara. Många var de gånger då 

musik kombinerades med improviserad text och denna kombination av resurser från olika 

system eller språk kommunicerade det som för ögonblicket behövdes.  

Enligt antropologen Faudree är emellertid den konstruerade skiljelinjen mellan musik och 

språk inte meningsfull för de kommunicerande, utan i praktiken är systemen sammanflätade
24

 

och dialogiska: ’Rather, music and language are socially determined constructs that 

arbitrarily divide, in fundamentally cultural ways, a communicative whole’. (Faudree, 2012, 

s. 520).  

Faudree menar vidare att ett fruktbart sätt att se på talat språk, musik och text är som ett 

semiotiskt fält särskilt inom antropologi där etnografier förutsätts ha en holistisk ansats.  

 

By viewing the boundary between language and music as even more thoroughly constructed and 

placing the burden of analysis on signs regardless from our own assumptions about the division of 

categorical distinction, we (…) move away from our own assumptions about the division between 

language and music…  (Faudree, 2012, s. 520) 

 

En sådan syn på de semiotiska systemen musik och språk kan skönjas i musikpedagogernas 

användande av och sammanflätning av desamma. I musikaktiviteterna på förskolan är 

gränserna mellan dessa mänskligt konstruerade semiotiska system; språk och musik, ofta 

uppluckrade och Petras sång med improviserad text och melodi kommunicerar stundens 

innehåll samtidigt som musiken är (en del av) stundens innehåll. Musiken fungerar som 

kreativ resurs och mål för lyssnande och är inte ett antingen eller, alltså en falsk dikotomi 

(Derrida, 1997), utan istället ett både och beroende på situation eller relationer.  

  I aktiviteten framkommer också försök att sammanföra olika typer av aktiviteter (här att 

rita och att göra musik). Ett gemensamt drag i olika musikaktiviteter på Förskolan Orkestern 

är att i dessa accepteras andra aktiviteter än explicit musikaliska, exempelvis barnens 

                                                 

22
 Dock inte på Förskolan Orkestern. 

23
 För begreppsdefinitioner se teoretiskt ramverk. 

24
 Ett exempel är Petras sång med text. 
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användande av trummorna som behållare, där sjalar eller annat kunde stoppas ner eller läggas 

över öppningen och skjutas över golvet. Enligt St. John (2010) möjliggör en sådan lokal 

ordning i organiserandet av musikaktiviteter att barn kan bli delar av den sociala och 

musikaliska upplevelsen på andra sätt än de av konventioner begränsade, där musikaliskt 

lärande och utforskande ofta är skilt från utforskande av andra disciplinära ämnen som fysik 

och matematik. När barn får använda instrument på okonventionella sätt (i betydelsen att 

inget ”rätt” sätt att använda dem finns så länge instrumenten inte skadas) kan de själva hitta 

sätt att spela på instrument som utvidgar de kulturellt och traditionellt accepterade sätten och 

där ett experimenterande med instrumentens potentialer möjliggörs. Detta, menar St. John, 

öppnar upp för en rörelse genom antagna skiljelinjer mellan musikaliskt och utom-musikaliskt 

utforskande. När ingen talar om för små barn hur de ska spela ”rätt” (och de därmed inte kan 

spela ”fel”) kan barn hitta sätt att delta eftersom alla bidrag är legitima, och en opretentiös 

atmosfär kan skapas där barn utforskar exempelvis instrument i sin egen takt. Nu åter till 

exemplet. 

 

 

Kroppslig rörlighet i rummet 
 

Barnen tittar med jämna mellanrum upp när Petra sjunger och orienterar sig då och då 

koncentrerat mot sjungandet, vilket visar på en förväntan i gruppen. I nästa stycke ska vi se 

hur kroppsliga initiativ tillsammans med musikaliska element (i sammanflätad form) används 

av deltagarna för att driva aktiviteten framåt. I detta framkommer vikten av kroppslig 

autonomi för barnens möjlighet till ett multimodalt improviserande.  

 

Exempel 1 b  

13 Petra [(spelar ett kort mellanspel) 

14 Estelle [(tittar på Petra) 

15 Jakob [(tittar på Petra) 

16 Oskar [(tittar på Petra) 

17 Petra ♪ Å Jakob han [ritar och Oskar han ritar [hej hopp faderallanlej å [Estelle hon ritar ♪ 

18 Jakob                           [(böjer ner huvudet och ritar) 

19 Oskar                                                                         [(böjer ner huvudet och ritar)                                                                         

20 Estelle (sitter upp och tittar på Petra)                                                               [(lägger sig ner 

21  och ritar)    [Ritar här  

22                       [(tittar upp på Petra) 

23 Petra ↑Ja  (nickar mot Estelle) 

24 Hanna Hoppa (småhoppar mot Petra, stannar och tittar på henne) 

25 Petra ♪ Å Hanna hon hoppar å [Hanna hon hoppar hej hopp faderallanlej å Ha-a-na hon 
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26  hoppar ♪ 

27 Hanna                                              [(hoppar nu rytmiskt på pappret och tittar på Petra) 

28 Jakob (ställer sig upp går fram mot Petra tittar glatt på henne och hoppar häftigt på pappret) 

29 Petra ♪   [Å  JAKOB  Hh  HAN HOPPAR Å JAKOB HAN [HOPPAR ESTELLE HON HOPPA[R också=  

30 Estelle      [(tittar på Jakob och reser sig                                                   

31                                                                                    [börjar hoppa, tittar på Petra)  

32 Petra =[hoppfaderallanlej ♪ 

33 Oskar   [(reser sig och hoppar)  [(hoppar)         

34 Petra                                          ♪ [(drar in andan) ♪ Å Oskar han hoppar å  alla hoppar = 

35 Jakob                                             [(råkar hoppa utanför pappret och går ett steg tillbaka dit) 

36 Hanna                                             [(hoppar, sätter sig sen och ritar) 

37 Estelle                                             [(hoppar) 

38 Petra = hej hopp [faderallanlej ♪ = 

39 Estelle                     [(ramlar på rumpan, reser sig och fortsätter hoppa) 

40 Petra        = ♪ å hopp faderallan[lej ♪ 

41 Jakob                                               [(stannar abrupt) 

42 Petra (ser förvånad ut och drar efter andan)  ♪ * ◦◦ åh:::: alla ritar alla ritar hej hopp=  

43 Jakob                                                                           [(börjar hoppa igen och går sedan till ritandet) 

44 Estelle                                                                           [(går tillbaka till ritandet) 

45 Oskar                                                                           [(går tillbaka till ritandet) 

46 Petra ♪ =faderallanlej å alla ritar (.) alla ritar å alla ritar hej hopp faderallanlej å alla ritar ◦◦ ♪ 

47 Estelle  (tittar upp på Petra och ler) 

48 Petra (spelar några avslutande ackord, ler) (7.0) 

49 Alla  (ligger ner på mage och ritar) 

50 Oskar (sätter sig upp och tittar på Petra) Vi ritar 

 

När Petra sjungit färdigt den påhittade sången (som har två likadana fraser melodiskt sett) 

tittar barnen upp igen (rad 13-16). Petra kopplar då, genom den improviserade texten, barnens 

namn och därmed barnen som subjekt, till ritandet. Hon innesluter varje barn i aktiviteten, 

men då sångens längd endast har plats för tre namn hinner inte Hannas namn inkluderas i 

detta, men genom att Petra ”delar upp” gruppen i individer med hjälp av deras namn öppnar 

hon upp för individuella initiativ då fokus hamnar på barnen ett och ett till skillnad mot när 

hon sjöng att ’alla ritar’. Textförändringen blir en resurs för att mobilisera barnen och 

framhålla deras aktörskap. Detta får till följd att Jakob, Oskar och Estelle en efter en gestaltar 

det som Petra sjunger om (rad 17-21). När deras namn nämns i sången tillsammans med 

texten om att de ritar så svarar de med att utföra eller förkroppsliga tecknen i sången. Deras 
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blickar och kroppar böjs ner mot pappret och synkroniseras med pulsen i gitarrkompet. De är 

intonade till sången och Petras gitarrspelande (Fink-Jensen, 2007; Sawyer, 2003).  

Det är karaktäristiskt i musikaktiviteterna att på detta sätt gå mellan att uppmärksamma 

individ och grupp och Petra visar här alltså att både de enskilda barnen och gruppen är 

viktiga.     

Innan Petra eventuellt hinner börja sjunga också om Hanna, kommer nu Hanna själv med 

en ny idé; att aktiviteten inte bara ska innehålla ritande utan också hoppande och hon 

improviserar en hopprörelse (rad 24). Detta initiativ kan ses som ett svar på Petras musik. 

Hanna vet också sedan tidigare aktiviteter att den lokala ordningen i musikrummet tillåter 

andra handlingar än dem som till en början verkar vara de fokala (se exempel 2 i kapitel 4). På 

detta sätt visar hon kunskap om den situerade aktiviteten (Goodwin & Goodwin, 2004) samt 

tar ett initiativ till ett solo. Denna kreativa improvisation ska ses i ljuset av gruppens tidigare 

aktiviteter och Hanna väljer här aktiviteten ’att hoppa’ ur en repertoar av olika rörelser
25

. Att 

skifta från en aktivitet till en annan eller från en modalitet till en annat accepteras utan 

begränsningar. De lokala reglerna kring vad som är tillåtet innehåller inga förbud så länge 

inget barn eller instrument kommer till skada.  

Hanna placerar sig nu på golvet precis framför Petra för att komma i hennes absoluta 

visuella fokus (Goodwin, 2000). Det skulle vara mycket svårt för Petra att ignorera eller 

avvisa Hannas initiativ med denna fysiska placering. Hannas nu rytmiska hoppande utförs 

dessutom på ett raffinerat sätt (rad 27). Det är lite stelt och golvnära som om hon försöker 

hitta pulsen i musiken, vilket Petra målande översätter till musiken genom att sjunga 

tonerna/stavelserna i Hannas namn i staccato (dvs. med toner som låter korta och ”spetsiga”) 

och med mörkare röst. Petras svar på (uptake, se exempelvis Duranti, 1997) Hannas hoppande 

reflekteras på detta sätt agogiskt
26

 i Petras röstliga resurs, när hon orienterar sig mot Hannas 

förkroppsligande av musikens och textens förslag. Petras sätt att sjunga kan också ses som ett 

försök att hjälpa Hanna att hitta pulsen i sitt hoppande. På detta sätt sammanflätas musiken, 

hoppandet och uttrycket i sången så att det är omöjligt att säga vad som har inverkan på vad, 

då de olika delarna kan ses som resurser för deltagarna men också som aktörer som påverkar 

interaktionen.    

En annan viktig aspekt i denna sekvens är att Hanna har tillåtelse
27

 att röra sig från sin 

plats på pappret och placera sig i Petras blickfång vilket möjliggör för henne att byta aktivitet 

och få Petra med på noterna. I de följande turerna får nämligen Hannas, och de andra barnens 

möjlighet till självständiga kroppsliga initiativ stora konsekvenser för det fortsatta eventet.      

Jakob följer Hannas exempel och går fram till Petra (rad 28) och hans kraftiga höga 

skuttande och exalterade ansiktsuttryck (han gapar och har tungan utanför munnen) föranleder 

Petra att skratta till och spela starkare. Jakob använder sin kropp och platsen framför Petra för 

sin handling, men inga verbala uttryck, vilket kan ses som att han litar till detta fysiska 

representationssystem som han valt (Goodwin, 2000). Han vet att även kroppsliga handlingar 

tolkas, accepteras och uppmärksammas i aktiviteterna.  

                                                 

25
 Andra rörelser som ofta förekom i kombination med sångliga resurser var smygande, snurrande och 

skakande. 
26

 Agogik: Avvikelser eller skillnader i utförandet t ex. i frasering, tempo eller röstkvalitet. 
27

 Och inte exempelvis behöver sitta stilla i en ring tillsammans med de andra barnen. 
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Styrkan i musiken ökar nu genom ett crescendo där Oskar och Estelle också dras upp av 

den intensiva atmosfären och musiken som koreograferar deras hoppande rörelser (rad 30-33). 

Under en kort stund hoppar alla fyra barnen rytmiskt på rad tillsammans (om än inte i takt) 

framför Petra (bild 4) och kulmen nås, i alla fall enligt Jakob, när versen är slut. 

     

 Bild 4. Barnen hoppar på rad. Fr v Hanna, Estelle, Oskar  
 och Jakob. 

 

När Petra sjunger det sista ordet i versen ’lej’ på första slaget i takten, (rad 40) stannar Jakob 

abrupt med blicken fäst på henne och Petra tar upp det som ett bidrag till förändring av 

karaktären på aktiviteten. Hon drar häftigt efter andan och visar med sin mimik att detta var 

något nytt och spännande och tar direkt ner sången till en pianissimo-nyans.  

Hon växlar också tillbaka texten till beskrivningen av den första aktiviteten i eventet som 

var ritande, som också är en lugnare typ av aktivitet. Jakob hoppar dock några gånger till men 

går med på Petras och musikens förslag på en lugnare aktivitet. Därmed följer han också sina 

kompisars exempel att gå tillbaka till ritandet. Jakobs initiativ att stanna upp förs genom 

Petras svar vidare på ett sätt som Jakob kanske inte hade tänkt sig, men gruppen och 

aktiviteten har redan rört sig vidare och han följer med. Att kunna förhålla sig lyssnande och 

mottagande samtidigt som man själv kommer med bidrag till improvisationen kräver 

förmågan att ’divide your senses’ (Sawyer, 2003, s. 44).  

Kreativa improvisationer av det här slaget kan inte enbart tillskrivas en kreativ individ 

(som exempelvis en solist som Hanna eller Jakob) utan beror på ett komplext samspel, både 

över tid (de gemensamma diskursiva och kulturella resurser som utvecklats under många 

musikaktiviteter på förskolan) och här och nu. Eller med en musikers ord: ‘The soloist’s part 

by itself is just one line in a whole painting’ (Berliner, 1994, p. 387). 

Att som deltagare vara både lyssnare och utförare samtidigt kräver stor koncentration och 

närvaro och detta laddade samspel kan som här resultera i grupp-flow.   

Barnens gemensamma agerande kan här också ses som shadowing där en deltagare med 

mycket liten fördröjning upprepar föregående deltagares rörelse (Björk-Willén, 2007). Likt en 

skugga imiterar barnen en rörelse efter varandra, men begreppet shadowing skiljer sig från 

hur begreppet imitation oftast tolkas; som ett naturligt, biologiskt utvecklingsförlopp som alla 

barn ”passerar” i socialiseringsprocessen. Istället ses shadowing som en aktiv handling för att 

få tillgång till, eller upprätthålla specifika aktiviteter eller relationer. Detta sätt att resonera 



52 

 

kring imitation grundar sig i resonemang inom det nya barndomssociologiska paradigmet där 

barn ses som aktörer och rättmätiga samhällsmedlemmar (Halldén, 2003; James & Prout, 

1990).  

Som vuxen fungerar Petra här som en samordnare som interagerar med barnen på ett 

engagerat vis med hela kroppen. Mimik, prosodi, röstkvalitet och kroppslig rörelse är viktiga 

resurser i relationen till barnen. Hennes roll som ledare i gruppen är inte auktoritär utan har ett 

mer symmetriskt interaktionsmönster då hon, liksom Pia i exempel 2, bejakar barnens initiativ 

och modifierar sitt eget musicerande. Samtidigt mobiliserar hon barnen i olika 

grupphandlingar med hjälp av musikens dynamik och textens semantiska innehåll. Denna 

mobilisering resulterar vid detta tillfälle i en tydlig musikalisk och koreograferad form med 

crescendo, diminuendo, soloinsatser och ensembleuttryck i den estetiska dimensionen av 

denna interaktion, dvs. hur utförandet gestaltas poetiskt (Duranti, 1997). I detta skapas något 

helt nytt och när grupper på detta sätt kommer i gemensamt grupp-flow menar Sawyer att 

emergens uppstår, vilket betyder att: ’the whole is greater than the sum of the parts’ (2003, s. 

10-11). Som medlem i gruppen agerar man då utöver sin egen kapacitet, vilket påminner om 

Vygotskijs (1978) begrepp den proximala utvecklingszonen där man klarar av att göra saker 

tillsammans med andra innan man klarar av att göra dem på egen hand.  

Eventet går nu in i en vilande stund (bild 5) där Oskar bekräftar sångens språkliga innehåll 

med att ’de faktiskt ritar’ (rad 50), samtidigt som Petra intar en väntande position. 

 

 Bild 5. Efter pianissimo-sekvensen. Alla har återgått till ritandet och Petra  
  väntar. 
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Väntan och tystnad som lokal ordning  

Aktiviteten är nu inne i en vändpunkt där det är oklart vilken väg den ska ta (se också kap 4, 

exempel 2 c).  

 

Exempel 1 c  

51 Petra  (ler, rynkar näsan, för fram huvudet och skakar lite på det) 

52 Jakob  (går fram till Petra och [hoppar på pappret som prasslar starkt) 

53 Petra (höjer ögonbrynen och lägger huvudet på sned drar efter andan förvånat) 

54 Hanna                      (stiger upp )[Hoppa hoppa (börjar hoppa) (tittar på Petra) 

55 Estelle                                            [(reser sig och börjar hoppa) 

56 Petra ♪ ↓*Nu:: ↓ska:: ↓ vi:: hoppa hoppa hoppa nu ska vi hoppa hoppa hoppa = 

57         [(lutar huvudet åt ömsom höger och vänster håll under upptakten) 

58 Hanna (tittar in i kameran och ler)  

59 Jakob (hoppar)  

60 Estelle (hoppar) 

61 Hanna (hoppar) 

62 Petra = nu ska vi hoppa tills vi säger stopp  ♦ ♪  

63 Hanna (går till sin ritplats) 

64 Jakob (återgår till ritningen) 

65 Oskar (går upp) MERA HOPPA (hoppar) (rösten spricker vid det första MERA) 

66 Petra Mera hoppa [♪ Nu: ska: vi: hoppa hoppa hoppa nu ska vi hoppa hoppa hoppa= 

67                         [(lutar huvudet åt ömsom höger och vänster håll under upptakten) 

68 Hanna                        [(lutar huvudet åt ömsom hö o vä håll under upptakten,  sjunger sen med =  

69  = hoppar och tittar in i kameran)    [♪ nu ska vi hoppa tills vi säger stopp ♪ (hoppar) 

70 Petra                                                                [nu ska vi hoppa tills vi säger stopp ♦ ♪ 

71 Estelle (hoppar och går sen och sätter sig) 

72 Oskar (hoppar och går sen och sätter sig) 

73 Hanna (går fram till Petra med höjd hand) 

74 Petra (höjer sin hand och slår mot Hannas hand) ↑ÅH ♦ (med mörk röst) 

75 P o K (gör high five igen) 

76 Petra Hh oj där satt den 

77 Hanna Mera hoppa 

78 Petra Ska vi hoppa mer 

79 Hanna Ja 
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Den väntan och tystnad som nu uppstår i rummet är utmärkande för vissa ögonblick i 

musikaktiviteterna på Förskolan Orkestern; att låta saker få ta tid och att vänta in initiativ från 

gruppen eller enskilda barn och inte snabbt gå vidare till en ’nästa planerade punkt’ på den 

pedagogiska agendan för att försäkra sig om att inte tappa barnens uppmärksamhet. Sawyer 

beskriver hur skådespelare inom teaterimprovisation gör sig impopulära om de ägnar sig åt 

playwriting, dvs. när de tänker ut i förväg vad de ska göra härnäst i improvisationen, istället 

för att vara öppna för medspelarnas initiativ och närvarande i stunden (Sawyer, 2003 s. 9). 

Petra visar genom sin väntan att hon förhåller sig öppen för barnens fortsatta initiativ i deras 

gemensamma improvisation. 

Stillhet kan här ses som aktiv handling istället för som frånvaro av aktivitet (Johannesen & 

Sandvik, 2009). Att som Petra stanna kvar i ’den improvisatoriska zonen’ och se vad som 

händer kan enligt Sawyer (2003) upplevas som obehagligt och kräver ett visst mod.  

Innan aktiviteten går vidare väntar Petra några sekunder utan att ta några egentliga initiativ 

som pedagog, men hon är inte passiv. Genom sin mimik intar hon en affektiv position; hon 

slår an en positiv ton för aktiviteten och skapar därmed en atmosfär som uppmuntrar barnen 

till att komma med egna förslag (som också skulle kunna bestå av att fortsätta rita eller bara 

iaktta). 

Trots den relativt långa pausen befinner sig barnen inom samma aktivitetsram och Jakob 

repeterar sitt förra solo genom ytterligare en sekvens av hoppande. Petra bejakar initiativet 

genom att visa positiv förvåning, här genom att inta en kroppslig, affektiv position med hjälp 

av en häftig inandning och mimik, vilket bekräftar av Jakobs bidrag (rad 53). Hanna ”smittas” 

av Jakobs initiativ, reser sig och närmar sig Jakob samtidigt som hon tittar på Petra och 

verbalt uttrycker att hon vill hoppa igen och ha musik till hoppandet (rad 54). Tolkningen att 

hon vill ha musik till hoppandet baseras på de konventioner som finns i den lokala genren 

sång- och spelstund och att hon skulle kunna hoppa utan att någon spelar men då inte 

uppfordrande säga ’hoppa’ till Petra.  

Petra väljer nu en för barnen känd ’hoppasång’ som hon startar upp genom en fermat (dvs. 

att tonen hålls ut längre än sitt normala värde i sången) på de tre första tonerna (’Nu:: ska:: 

vi::’) vilket skapar en förväntan, då de långsamma suggestiva tonerna som Petra gör en aning 

fallande glissando på (dvs. ett glidande mellan en ton till en annan) manar till extra 

uppmärksamhet på musiken och handlingarna som ska komma (rad 56). Fermaten förstärks 

av Petras gungande fram och tillbaka med överkroppen en gång för varje ton. Även i talat 

språk används prosodiska element för att exempelvis i en klassrumssituation uppmärksamma 

elever på något speciellt viktigt (Erickson, 2009). Likheten mellan musik och tal är enligt 

Erickson stor med de klart musikaliska resurser i form av tonläge, tempo och volym som 

används som meta-kommunikativa tecken i talat språk för att exempelvis signalera att: ’nu 

händer nånting nytt!’  

Hanna uppskattar valet av sång. Kanske var det denna sång hon hade i åtanke när hon 

föreslog hoppandeaktiviteten. Hon tittar in i kameran och ler (rad 58). Videokameran blir här 

tydligt en resurs för Hanna att visa sin glädje och triumfatoriskt med sin blick säga: ’Titta nu, 

det här blir kul! Jag föreslog det här!’ 

Efter sångens och hoppandets slut står Estelle kvar och hoppar lite, medan Jakob och 

Hanna går tillbaka till ritandet; deras framträdande är genomfört. Nu föreslår Oskar en repris 
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av hoppandet (rad 65). Med röstkvalitet i form av distorsion och ett forte (starkt) i 

uppmaningen ’MERA HOPPA’ får han till en omtagning av stycket tillsammans med Estelle. 

I upptakten, som utförs på samma sätt som gången innan med fermat på varje ord, upprepar 

Petra gungandet fram och tillbaka med överkroppen och detta appellerar till Hanna som står 

vid sin ritplats vid pappret och gör samma rörelser spegelvänt med Petra. Återigen ler Hanna 

in i kameran och börjar efter en stund hoppa (rad 69).  

Gruppen använder sig av ’hoppasången’ som en ready-made (se också kapitel 5, ex. 5) 

Hoppasången har genom oräkneliga genomsjungningar och genomhoppanden blivit 

barngruppens egendom. Dessa ready-mades är inlärda och fria för vem som helst i gruppen att 

använda för att lägga in i improvisationer eller att improvisera utifrån (Sawyer, 2003). 

Efter genomsjungningen går nu Hanna fram till Petra med höjd hand och Petra möter den 

med sin hand eftersom hon ser att Hanna vill göra en high five vilket ingår som en avslutning 

på varje vers i denna sång. Hopslagningen av deras båda händer går emellertid inte så bra som 

Hanna vill och Petras response cry (Aarsand & Aronsson, 2009; Goffman, 1981) visar att det 

var jobbigt att få till den rätta ’knycken’ (rad 74). Hanna måttar ett nytt slag vilket bekräftas 

som ett perfekt slag av Petra med orden: ’oj där satt den’! 

 

 

Sammanfattande diskussion 
 

Det centrala i detta exempel utifrån de frågor som nämndes i inledningen av kapitlet är 

förbindelserna mellan deltagarna, rummets betydelse för barnens kroppsliga rörlighet och 

aktivitetens organisering i förhållande till tid som alltsammans ingår i den lokala ordningen på 

Förskolan Orkestern. Att barnen har möjlighet att röra sig självständigt i rummet och komma 

med egna kroppsliga förslag gör att de har större möjlighet att utnyttja resurser i form av 

kända rörelsesånger både enskilt och tillsammans. Att ha ”vigt” ett rum helt åt musik med 

plats för denna rörelse, är en viktig förutsättning för allt detta. Rummets inredning påverkar 

också att koncentrationen i aktiviteten ökar jämfört med om det vore fullt med andra saker.  

Barnens relation till musiken är kroppslig i den betydelsen att det barnen gör med kroppen 

avspeglar sig (genom Petra) i musikens element och musikens element avspeglas i barnen och 

bekräftar grundantagandet att musik inte bara är auditiv utan också uttrycks fysiskt. De 

musikaliska grundelement som uppmärksammas kroppsligt, och som också är resurser för 

framförhandlandet av intersubjektivitet, är puls i form av hoppande och tempovariationer i 

form av fermat i sången med tillhörande kroppsligt gungande. Harmonier i form av ackord i 

gitarrens komp och rytmen/pulsen i gitarr-ackompanjemanget lyfter och uppmanar också till 

rörelse och fart. Ytterligare resurser är accenter som det abrupta slutet i form av ordet ’stopp’ 

och gitarrens plötsliga tystnad, dynamiken gestaltad i de olika partierna av svag och stark 

sång som följer barnens kroppsliga uttryck men också ger förslag på förändringar. 

Klangfärgen (eller bättre här: ljudkvaliteten) i pappret när barnen hoppar på det förstärker det 

forte (starkt spelande/sjungande) som Petra redan övergått till när hon med musiken följer 

barnens kroppar i hoppandet.  Många av dessa uttryck skulle vara omöjliga för barnen att 
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artikulera kroppsligen om den lokala ordningen påbjöd att de skulle sitta stilla i ring under 

musikaktiviteterna. 

Musikbegreppet kan här sägas vara brett eftersom det går att kombinera och sammanfläta 

med andra semiotiska resurser och andra aktiviteter än specifikt musikaliska. 

Petras fysiska plats på en låg puff placerar henne i jämnhöjd med barnen som när de står 

upp har sina ansikten på samma nivå som hennes, vilket skapar närhet och utjämnar 

skillnaderna i storlek mellan den vuxne och barn.  

Samspelet, och resultatet av detta, kan också ses som ett formskapande över tid. Framför 

allt har raderna 6-48 den estetiska formen av ett litet musik- och rörelsestycke bestående av en 

prolog för att skapa förväntan, sedan en inledning i form av ett pianissimo, både vad gäller 

barnens rörelser som mest är finmotoriska med kritorna mot pappret och Petras lågmälda sång 

och ackompanjemang. Stillheten och förväntan i rummet är påtaglig och när en av solisterna 

kliver in på scenen växer styrkan i musiken sakta och crescenderar ytterligare när nästa 

ensemblemedlem kliver in. Den kroppsliga och ljudliga rörelsen når klimax i ett forte och en 

lugnare avslutning tar sedan vid. På detta sätt böljar ofta Förskolan Orkesterns musicking-

events fram och tillbaka i olika estetiska former, genom reproduktion och nyskapande i en 

sammanflätad relation. 
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Kapitel 4. Musikaktivitetens 

framförhandlande  
 

 

 

 

Inledning    
 

Mellan ritual och improvisation 

Enligt Duranti & Black (2012) finns det i all mänsklig interaktion en improvisatorisk aspekt, 

men beroende på den kulturella och sociala kontexten får den olika mycket spelrum. Sawyer 

(2003) föreslår att denna variation mellan improvisatorisk och ritualiserad handling i kreativa 

grupprocesser (så väl i samtal som i musikalisk interaktion) kan ses som ett kontinuum mellan 

förutsägbarhet och innovation. Sawyer (1997) har vidare visat att det improvisatoriska 

uppbyggandet av en aktivitet går till så att deltagare implicit eller explicit ger förslag på 

fortsatt utveckling av en aktivitet som andra deltagare antingen kan acceptera, acceptera och 

bygga vidare på eller avvisa och ersätta med ett motförslag. Ramen för social interaktion 

ändras på detta sätt kontinuerligt (Goffman, 1959/2000) genom detta turtagande och förblir i 

ständig förändring eftersom varje bidrag måste förhålla sig till det som försiggått tidigare och 

samtidigt innehålla någon form av bidrag till att interaktionen ska kunna fortsätta (Duranti & 

Black, 2012; Sawyer, 1997, 2003). Varje bidrag bedöms dessutom av de andra deltagarna 

utifrån olika premisser såsom om det är roligt, originellt eller bidrar till att aktiviteten kan 

fortgå samt om bidraget ska tas upp i den pågående aktiviteten (Duranti & Black, 2012; 

Keenan Ochs, 1983).  

 

 

En aktivitetsram förhandlas  
 

I detta kapitel följer vi deltagarnas samskapande av musikaktiviteten med särskilt fokus på de 

olika initiativ som tas av både barn och pedagog i en musikdramastund, varför denna form av 

musikaktivitet först beskrivs. 

 

Musikdrama 

Nedanstående exempel är hämtat från något som kan benämnas som musikdramastunder vilka 

iscensattes flera gånger, framför allt av musikpedagogen Pia. Dessa bestod av sånger och 

ramsor sammanvävda av en berättelse som deltagarna skapade tillsammans. Berättelsen 

kunde bestå av en resa som gick till olika färdmål, där barnen utförde olika handlingar, t ex 
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handlade, lagade mat, dansade, hade picknick eller var spöken. Pia och barnen använde sig av 

sin repertoar av sånger, danser och ramsor i rolleken och texten förändrades också i sångerna 

efter de behov som uppstod under berättelsen. 

 

 

Ett balanstema 
 

I exempel 2 A är barnen inne i musikrummet med musikpedagogen Pia. Viktor, Josef och 

Konrad som kommit före henne in i rummet har redan initierat ukulelespel, då de har hämtat 

varsin ukulele, börjat spela och prata med varandra om att man inte får skruva på 

stämskruvarna. ’Det får bara vuxna göra’. När de andra barnen är på väg in ropar Pelle till 

dem ’Kom in och spela!’ och Josef och Viktor räknar in och börjar spela för de andra. När Pia 

kommer in i rummet säger hon: ’Är det så vi ska göra?’ förmodligen för att hon haft andra 

planer, nämligen att lära barnen en djursång vilket hon berättat för mig tidigare samma 

morgon. Sedan säger hon: ’Ska vi göra det på riktigt?’ och stämmer deras ukuleles.  

Under tiden detta sker, har Konrad börjat bygga en bana av balansplattor på golvet. Pia tar 

fram sin gitarr och sätter sig tillrätta för att spela.  

 

Exempel 2 a  

Medverkande barn: Evelina (2:3), Konrad (2:7), Viktor (2:5), Lea (1:3), Ida (3:1), Josef (2:11). 

Personal: Pia  

Filmklipp: 090907 Tid: 0:00 - 4:40    

 

1 Pia Men va bra gör ni en balansbana då kunde vi ju sjunga ’Bang bang balans’ sen när ni  

2  går (sitter med gitarren och börjar spela) 

3 Viktor Få får ja får ja en (el-)gitarr (hämtar en ukulele) 

4 Pia Ja det är klart Viktor 

5 Viktor Får ja spela 

6 Pia Ja det är klart 

7 Viktor (Tack) (sätter sig bredvid Pia) 

8 Pia Och du ska spela (till Josef som är utanför bild) vilka ska gå balans nu då 

9 Konrad Jag Konrad 

10 Pia Konrad går balans okej 

11 Josef Nu går dom först (har tagit ner en ukulele och går och sätter sig bredvid Pia) 

12 Pia Dom går först ja 

13 Pia  [ ♪Bang bang balans bang bang balans och inte hålla i sig någonstans bang bang ♪= 

14 Fl.barn [ ♪Bang bang balans bang bang balans och inte hålla i sig någonstans bang bang ♪= 

15 Konrad [(börjar gå balansgång och sjunger med) 
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16 Pia =♪ balans bang bang balans och inte [hålla i sig någonstans ♪  

17 Lea                                                                    [(välter ut en trumma full med trumpinnar ) 

18 Konrad (tittar på dessa men går vidare koncentrerat)  

19 Pia Vad ↑bra du går Konrad    

20 Konrad Mmm 

21 Pia Kan du gå hela banan 

22 Konrad Mmm 

23 Pia ↑Å::::: 

 

Exemplet inleds med att Pia uppmärksammar barnens byggande av en balansbana på golvet. 

Hon accepterar detta förslag på inriktning av aktiviteten mot ett balanstema och bygger vidare 

på initiativet genom att sätta ord på det barnen gör och sedan föreslå en, för barnen välkänd, 

sång till aktiviteten. Hon kopplar alltså på detta sätt en gemensam sånglig resurs till den 

framväxande aktiviteten (rad 1). Samtidigt har Konrad, genom byggandet av balansbanan, 

positionerat sig som en igångsättare parallellt med de barn som initierade ukulelespelandet. 

Hans byggande ses som ett legitimt deltagande i musikaktiviteten trots sin utom-musikaliska 

karaktär och uppmärksammas av Pia som ett bidrag till det gemensamma event som växer 

fram.  

 

Deltagarpositioner fördelas 

Viktor tar sedan initiativet att delta i musicerandet på instrument och vill ha sitt deltagande 

bekräftat av Pia. Detta sker genom frågor i två led med efterföljande bekräftelser av henne 

(rad 3-7). Samtidigt är detta initiativ en påbyggnad av Pias initiativ att musikaktiviteten också 

kan innehålla gitarrspel och en förlängning av det av barnen initierade ukulelespelandet. Som 

deltagare är det mycket viktigt att ge relevanta bidrag till fortsatt utveckling av ett event 

utifrån närmast föregående turer (Sawyer, 1997) då bidrag som står långt ifrån den vid en 

tidpunkt gällande aktivitetsram har svårare att accepteras av deltagarna i eventet.  

Också Josef positionerar sig som musikant i den nu etablerade trion genom att också hämta 

en ukulele (rad 8). Tillgången på ukuleles i rummet, ett instrument som liknar den vuxnes 

gitarr, möjliggör för barnen att identifiera sig som musicerande subjekt även om de inte som 

den mer erfarne vuxne kan ta riktiga ackord. Josef, Pia och Viktor bildar nu tillsammans en 

trio, en komporkester till det som försiggår på ’scenen’ (Goffman, 1959/2000), nämligen 

balansgång.  

Pia gör vidare ett arbete för att få ytterligare en rollfördelning till stånd, nämligen vem som 

ska gå balansgång på banan (rad 8). Konrad anmäler sig direkt, och han positionerar sig 

därmed som akrobat (balansgångare) till musik i den gemensamma aktiviteten och börjar gå 

när sången startar. Samtidigt som detta händer plockar Evelina och Lea (utanför bild) 

tillsammans med trumpinnar men de uppmärksammas inte av pedagogen. Jag tolkar detta som 

att deras gemensamma sysselsättning också är en del av den lokala ordningen då de inte 

tillfrågas om vad deras deltagarroller skulle kunna vara.      
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Josef deltar sedan i rollfördelningsarbetet genom att förklara att de barn som går nu är de 

första balanserarna och det kan alltså komma andra efter dem (rad 11) vilket bekräftas av Pia. 

Josef visar en förståelse för en lokal regel som innebär att man får turas om och kan skifta 

mellan de olika ’stationerna’ i aktiviteten.       

 

Aktivitetsram-begreppet i två avseenden; struktur och föränderlighet 

Nu är rollfördelningen avklarad och musicerandet och balanserandet kan ta sin början (rad 13, 

bild 6). En aktivitetsram har skapats kring verksamheten och deltagarna har förhandlat fram 

en gemensam idé om vilken typ av aktivitet det kan tänkas handla om (Sawyer, 1997).  

 

 

 Bild 6. Konrad går balansgång. Josef, Viktor och Pia spelar. 

 

Begreppet aktivitetsram kan emellertid förstås på flera sätt. En betydelse är den relativt fasta 

ram av konventioner inom vilken en aktivitet sker i en specifik kontext eller en ram så att en 

aktivitet kan ta sin början (Goffman, 1983). En annan är betydelsen ’lekram’ med 

metakommunikativa förtecken där det signaleras att ’detta är lek’ (Bateson, 1971). Dessa båda 

betydelser tar fasta på de strukturerande och förberedande dragen i interaktionen i sociala 

aktiviteter (Sawyer, 1997) och speglar även det som blir tydligt i exempelvis ritualiserade 

pedagogiska aktiviteter där pedagogen har en tydlig agenda och där avsteg från densamma 

inte accepteras. 

Istället för att fokusera på de strukturer som bildar en fastare ram studeras i detta kapitel på 

vilka sätt ramen är i ständig förändring och hur detta konstitueras av deltagarna tillsammans.  

Aktivitetsramen fortsätter alltså att förhandlas fram (vilket blir tydligt längre fram i samma 

episod).  

 

Den lokala ordningen som förhandlingens grund 

Pia, Viktor och Josef spelar nu gitarr och ukuleles och sjunger sången ’Bang, bang balans’, 

men på rad 17 inträffar en incident när Lea råkar tappa ut en mängd trumpinnar över golvet. 

Konrad skickar en blick mot dessa, men balanserar sedan vidare med allvar och stor 

koncentration. Hans balansaktivitet visar sig vara viktigare än incidenten och det faktum att 
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ingen kommenterar händelsen omedelbart visar att barnen vet att detta inte medför något 

problem för aktiviteten eller att någon på något sätt gjort fel. På rad 19, direkt efter incidenten 

uppmuntrar Pia istället Konrad i hans balansgång och frågar om han kan gå hela banan. Det 

kan tolkas som att Pia på detta sätt försöker att värna om den för tillfället fokala aktivitetens 

fortsatta existens där den skulle ha kunnat gå i stå. Denna uppmuntran kommer också efter att 

deltagarna tillsammans sjungit och spelat färdigt den första delen av sången. Trots incidenten 

sjunger de färdigt sången tillsammans och inga nya initiativ tas av någon. Att sjunga klart 

versen visar sig (vid detta tillfälle) vara viktigare för deltagarna än att kommentera incidenten. 

Det kan också tolkas som att barnen är vana vid att en turbytesplats oftast inte är legitim 

under pågående sjungande. Sedan startar Pia sången med ett ’Å::::’ i stigande tonhöjd (rad 

23), kanske för att alla ska ha tid att förbereda sig och på det sättet kan hon få med barnen i 

den nya delen av sången som är en repetition av den tidigare.  

I detta första förhandlande skede blir den lokala samspelsordningen tydlig på flera sätt. Pia 

positionerar barnen som legitima deltagare i uppbyggandet av aktiviteten, både de barn som 

tar musikaliska initiativ och de som tar andra tydliga, fysiska initiativ. Deras initiativ 

uppmärksammas och bejakas av Pia explicit (verbalt) och hon positionerar också barn implicit 

genom att inte uppmärksamma eller kritisera att Lea tappade trumpinnarna (rad 17). Här kan 

vi se att en aktivitetsram alltså skapas genom att både Pia som pedagog och några av barnen 

(Viktor, Josef och Konrad) är aktiva initiativtagare till olika deltagarroller och 

rollerbjudanden.  

Några barn vill ha Pias bekräftelse för sina val och tydliggör därmed sina positioner som 

förskolebarn i förhållande till fröken, men som pedagog bejakar Pia barnens initiativ trots att 

hon haft andra planer för förmiddagen och positionerar sig därmed som något av en 

jämbördig förhandlare när hon bygger vidare på barnens initiativ.  

Den gemensamma erfarenheten av sången ’Bang bang balans’, som Pia binder till 

aktiviteten, utgör en förutsättning för att denna sångliga resurs ska kunna bilda en samlande 

ram för aktiviteten. En rik repertoar av sånger torde innebära ökade möjligheter att på detta 

sätt koppla ihop olika initiativ på teman och drapera dem i en ’musikalisk dräkt’.  Likaså är 

den stora tillgången på ukuleles i rummet ett villkor för att Viktor och Josef som tillsammans 

med Pia hjälper till att bära balanserarna genom sången, ska ha möjlighet att delta på liknande 

musikaliska villkor som Pia som vuxen. Josef och Viktor placerar också sina kroppar på ett 

sådant sätt i rummet och i förhållande till Pia att de tre tillsammans bildar en enhetlig 

musikalisk ’orkestergrupp’ vilket har en samlande inverkan på aktiviteten.  

Ytterligare en viktig resurs för deltagande skapas av det tonläge sången sjungs i som 

möjliggör för barnen att delta med sång eftersom det passar deras röster. Detta tyder på 

musikalisk kunskap hos pedagogen då pedagoger annars ofta sjunger i för lågt tonläge och 

barnen kan då inte sjunga med på grund av sina kortare stämband (Still, 2011; Fagius, 2007).  
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Resurser för att bära aktiviteten vidare 
 

I exempel 2 b fortsätter vi nu att följa analysen av den sekventiellt organiserade interaktionen 

mellan deltagarna och flyttar nu fokus till hur de genom turtagandet upprätthåller aktiviteten 

genom användandet av olika resurser. 

 

Exempel 2 b  

23 Pia ↑Å::::: 

24  ♪ Bang bang balans ♪ 

25 Viktor Å pinnarna! (pekar på trumpinnarna som ramlat ur trumman som fungerar som ställ) 

26 Pia Ja jag såg Lea den ramlade men (.) det går bra (tittar på Lea) 

27 Viktor Mmm 

28 Flera ♪ Bang bang balans och inte hålla i sig någonstans ♪ 

29 Pia Vad gör man ↑sen då 

30 Flera ♪ [>Balla ballalla ballalla balans balla balans balla balans< ♪ = 

31 Jo o Vi    [(spelar snabbare) 

32 Konrad (stannar upp på banan och tittar på Pia, Viktor och Josef, börjar sedan gå igen) 

33 Flera =♪ >ballaballalla ballalla balans bang bang balans < ♪  

34  ♪ balla ballalla ballalla balans [balla balans  balla balans balla ballalla ballalla balans ♪= 

35 Konrad                                                      [(springer runt till banans början) 

36 Flera =♪ bang bang balans ♪ 

37 Pia Och Konrad fortsätter att gå kommer ↑ *Ida och går balans 

38 Ida                                                                           [(Ida springer in i rummet och ut igen) 

39 Flera ♪Bang bang balans bang bang[ balans ♪ = 

40 Viktor                                                       [ hhh (.)     [Ida spring::er (ler) 

41 Lea                                                                          [(går balansgång) 

42 Pia                                                                          [= och inte hå 

43 Pia Ja hon spri::nger (tittar efter Ida) (.) ♪ och inte hålla i sig någonstans ♪ (.)  

44  Man kanske kan [(sjunga) 

45 Josef                               [Jag kan sjunga bra 

46 Pia Du kan sjunga ↑bra ja=  

47 Josef Ja 

48 Pia =absolut 

49 Josef Mmm 

50 Pia Och Viktor sjunger bra 
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51 Lea (ramlar ner från balansbanan och någon bit rubbas från sin plats) 

52 Pia Oj oj och Lea försöker gå balansgång bra 

53 Viktor Han ramlade 

54 Pia Jaa det var inte lätt att gå den där banan 

55 Konrad Nä 

56 Pia Det är en ↑svår bana Konrad 

57 Konrad Mmm (.) (jag vill) ta bort den 

 

När Pias sångstart och Viktors utrop nästan sammanfaller (rad 23 - 25) väljer Pia att avbryta 

sången för att svara Viktor i incidenten med trumpinnarna. Här avbryts sången innan man 

hunnit fram till en naturlig turbytesplats. Att så görs handlar om styrkan i Viktors bidrag då 

han visar med prosodi och kropp att detta med pinnarnas utspridning är ett problem i deras 

gemensamma aktivitet, och att detta är en fråga som är viktig för honom. Hans initiativ är så 

pass starkt att Pia väljer att avbryta sången. Hon vänder sig i sitt svar efter avbrottet till Lea, 

som haft ut pinnarna på golvet, kanske för att Lea inte ska behöva känna att hon gjort något 

fel och Pia intygar att ’det går bra’. Pia tar här alltså på sig en återkommande uppgift att skyla 

över ’misstag’ som kan ske i en gruppaktivitet (Sawyer, 2003) för att få densamma att fortgå, 

så att ingen av deltagarna ska behöva känna sig utsatt.  

Viktors utrop ’åh pinnarna!’ (rad 25) är ett tecken på att han vill visa att han vet att 

pinnarna inte ska ligga så där utspritt utan vara samlade i en uppochnedvänd trumma (som de 

brukar förvaras i). Han visar att han vet hur materialet i musikrummet ska hanteras.  

När Pia sedan börjar sjunga igen tar hon inte om den del som redan sjungits, utan fortsätter 

med nästa fras. Avbrottet krävde ingen repetition av den tidigare sjungna frasen, vilket kan 

tolkas som att avbrottet hålls så kort som möjligt, man behöver inte börja om. Avbrottet 

behandlas därmed som en parentes (bracketing; Goffman, 1974) i den gemensamma 

aktiviteten. 

På rad 29, innan sångens snabbare del påbörjas, frågar Pia barnen hur resten av sången går 

men ger inget större tidsutrymme för dem att visa detta, utan alla sjunger vidare på sången i 

det nu snabbare tempot. Eventuellt är detta endast en påminnelse om det snabbare tempot som 

nu tar vid i sången. En annan förklaring är att Pia vill minimera risken för ytterligare ett 

avbrott i sången och att hon därför stänger till möjligheten för ett turbyte.  Därmed minskar 

hon risken för att aktiviteten hackas upp, vilket i förlängningen skulle kunna medföra en 

uppluckring av den gemensamma aktivitetsramen.            

 

Musiken som intensitetsresurs 

Barnen spelar nu snabbare och till skillnad mot när Konrad först gick hela banan springer han 

nu till banans början, synbart inspirerad av den snabba musiken. De andra deltagarnas 

kroppsliga uttryck i deras ivriga spelande påverkar honom också (rad 31 och 35). Initiativen 

till hur aktiviteten ska fortgå sker här både verbalt och kroppsligt och följer också den 

specifika sångens form i den più mosso-del, (ett mer rörligt avsnitt), som påverkar aktiviteten 

i rummet vilken blir mer energisk till sin karaktär.  
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Ida som hållit till i rummet bredvid en stund springer nu in i musikrummet (rad 37-38) och 

erbjuds en deltagarposition direkt av Pia som balansgångare för att få med henne i aktiviteten, 

något som Ida avvisar genom att snabbt lämna rummet (rad 38). Återigen gör Pia ett avbrott i 

sången för att besvara ett yttrande från Viktor om detta att Ida springer, vilket han tycker är 

skojigt. Sedan avslutar hon turen genom att sjunga färdigt sången.  

 

Barns positioneringar som pedagogisk resurs 

Just när Pia ska ta ett nytt musikaliskt initiativ (rad 44) avbryts hon av Josef som hävdar att 

han ’kan sjunga bra’ (rad 45). Han positionerar sig därmed verbalt som sångare; en skicklig 

och kunnig deltagare i musikaktiviteten – som sjunger ’bra’ – vilket bekräftas av Pia två 

gånger (rad 46 och 48). Pia vidgar sedan hans positiva självvärdering om sin deltagarkvalitet 

till att gälla även Viktor (rad 50) samt vidare till att omfatta Leas försök att gå balansgång 

(rad 52). Pia använder sig alltså av Josefs beröm (’bra’) till att omsluta gruppens medlemmar 

så långt det är möjligt. 

I tre på varandra följande turer (rad 52, 54 och 56) täcker hon sedan upp för Leas 

misslyckade balanserande genom att hävda att banan är svår. Konrad som är storebror till Lea 

vill nu ta bort banan (rad 57). Aktiviteten verkar ta en förändrad riktning genom detta 

initiativ. Konrads fysiska och rumsliga initiativ har stark påverkan på de följande turerna. Att 

plocka bort balansbanan förändrar nu radikalt ramen för aktiviteten.  

Ingen av huvudaktiviteterna (balansgång och musicerande) är överordnad den andra utan 

utgör en sammanhållen enhet. I exemplet tar musiken en större plats som påverkande resurs 

än i föregående sekvens (Ex. 2 c). Detta handlar inte minst om musikens  förändrade tempo 

som utövar inflytande på deltagarna när hela aktiviteten får en skjuts i intensitet.  

 

Aktivitetsramen omförhandlas 

I den förhandling som nu följer är alla de tidigare initiativtagande deltagarna involverade på 

olika vis och de försöker på sina speciella sätt driva sin idé om aktivitetens fortsatta innehåll. 

 

Exempel 2 c  

58 Josef Pia 

59 Pia Ska du gå en gång till (tittar på Konrad) 

60 Konrad Nä (skakar på huvudet) 

61 Josef Pia 

62 Pia Nähä 

63 Josef Pia 

64 Konrad (börjar ta bort banan) 

65 Pia Ja 

66 Josef Lea gådde de så går banan sönder då kan vi så så går banan sönder 

67 Pia Ja den gör det (.) men man kan väl laga 
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68 Josef Men Konrad tar bort den (pekar mot Konrad) 

69 Pia Ja vad händer ↑nu (.) ska vi ta ↑bort banan  

70 Konrad Mmm (plockar bort banan) 

71 Pia Vi kanske ska: dansa en ä: djur↑dans (.) vill ni göra det 

72 Josef? Nej 

73 Pia [Vill ni inte det 

74 Lea [(plockar bort balansbanan) 

75 Josef  Nää 

76 Konrad Nä 

77 Pia °Oke::j° 

78 Viktor Jag kan (xxx) [(börjar spela mycket på ukulelen och sprattlar med benen) 

79 Pia                         [hhhh= 

80  =Vi ska spela ukulele eller [  

81 Ida                                                [( springer in i rummet igen) 

82 Pia (tar ner handen från gitarrhalsen, trummar med fingrarna mot gitarren)                    

83 Josef Dom tar sönder banan (tittar på Lea) 

84 Pia Ja det verkar inte som om Konrad vill gå den mera och inte Lea heller  

85 Viktor (slutar att spela) Det där va en bra sång 

86 Pia Den ↑där ja (pekar på Viktors ukulele) 

87 Viktor Mmm 

88 Pia Spela den en gång till 

89 Viktor Mmm hh (spelar) 

 

Genom att fråga om Konrad vill gå banan en gång till (rad 59) försöker Pia förlänga 

aktiviteten, men hennes förslag avvisas av Konrad. Kanske har Pia inte heller hört Konrads 

tidigare yttrande om att han vill ta bort den. Under Pias och Konrads kommunikation försöker 

Josef göra sig hörd för att påpeka att Leas balanserande medfört att banan gått sönder (rad 

66). Pia ser inte några problem med detta, utan menar att man kan laga den och fungerar 

återigen som vuxen, som den som skyler över misstag.  

Josef uttrycker nu också oro över att Konrad håller på att plocka undan balansbanan (rad 

68). Aktiviteten är på väg att kapsejsa och även Pia uttrycker sig frågande inför vad som är på 

väg att hända. En upplösning av roller och ett omfattande omformande av aktivitetsramen 

håller på att ske då ett av de två fokala projekten upphör. Styrkan i Konrads initiativ är stor 

eftersom den fysiska förutsättningen för balanstemat byggde på tillgången av en balansbana i 

rummet. Ett tydligt brott i aktiviteten är ett faktum. 

Pia försöker i detta läge rädda situationen genom att komma med ett initiativ till radikal 

nyorientering av aktiviteten (rad 71). Hon föreslår att de tillsammans ska dansa en djurdans, 
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det som egentligen var hennes första planeringsidé för denna förmiddags musikstund. Flera 

barn gör motstånd mot detta trots att Pia erbjuder förslaget vid två tillfällen (ytterligare en 

gång på rad 73) och hon lämnar förslaget med ett utdraget ’oke::j’ (rad 77). Inga andra barn i 

rummet verkar heller nappa på erbjudandet, vilket kan tolkas som att de avvisar Pias förslag. 

Hennes kropp signalerar efter detta avvisande ett vänteläge, då hon lägger upp armen på 

gitarren och inte längre är i spelposition.  

Viktor tar då ett initiativ i linje med sitt tidigare tema; ukulelespelande, och börjar intensivt 

spela på sin ukulele (rad 78), ett initiativ som kan ses som ett motförslag till Pias djurdans och 

som han före spelandet förstärker med ett verbalt uttalande: ’Jag kan (xxx)’. Josef å sin sida 

verkar inte vilja att aktiviteten ska förändras särskilt mycket utan vill gärna vara kvar i 

balanstemat och vänder sig till Pia som auktoritet, för att få hjälp med att hantera denna 

oönskade upplösning (rad 83), men hon hänvisar till Konrads bestämda förslag att förändra 

aktiviteten. Viktor stärker sitt kroppsliga och verbala initiativ efter sin speluppvisning med 

ytterligare ett verbalt påstående: ’Det där va en bra sång’ och får återigen Pias 

uppmärksamhet när hon accepterar hans initiativ med att be honom spela den en gång till, 

vilket han också gör.  

 

Att få visa sitt kunnande: En pedagogisk resurs för fortsatt deltagande  

Detta musicking-event står nu vid ett vägskäl där flera viljor förhandlar om vad som 

egentligen ska utgöra själva aktivitetsramen. Mot slutet av sekvensen infaller en väntande 

eller avvaktande atmosfär.  

 

Exempel 2 d  

90 Pia [Det är en bra sång och så spelade vi varmkorv boogie därute förut (.)kommer ni =  

91 Viktor [(slutar spela) 

92 Pia = ↑ihåg den 

93 Viktor Jaa 

94 Pia Det var den du dansade så bra till Josef  

95 Viktor Däru:te 

96 Pia Ja där ute dansade vi den 

97 Josef (Jag gjorde) (lägger ifrån sig ukulelen och börjar dansa) 

98 Pia   [♪Varm korv boogie å varm korv boogie å varm korv boogie å varm korv boogie ♪ = 

99 Viktor   [(spelar ukulele) 

100 Josef   [(dansar) 

101 Pia =[ ♪ varm [korv ♪ 

102 Josef                   [(går och sätter sig och tar ukulelen igen) 

103 Pia [♪varm korv boogie ♪   

104 Pia [(spelar) 
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105 Vi o Jo [(spelar) 

106 Pia ♪Det stod en varmkorvgubbe utvid Fyris torg han måla korvarna svarta för han  

107  hade sorg han hade låda på magen det gillas inte av lagen det får man inte ha nej  

108  det var inte bra å ha en låda på magen ♪ (fortsätter med refrängen) 

109 Konrad [(städar undan banan) 

110 Evelina [(städar undan banan) 

 

Pia bygger här vidare på Viktors bidrag; dels genom att komma med en utveckling av dennes 

initiativ till att sjunga, (’Varm korv boogie’ är som ’Bang bang balans’ en känd sång för 

barnen) dels genom en vidareutveckling av initiativet genom att påminna om Josefs kunnande 

i dans vilket skapar en möjlighet för Josef att också positionera sig som skicklig. Pia vänder 

sig till Josef som tidigare varit sysselsatt med att försöka reparera den balansinriktade 

aktiviteten och får på så vis med honom i denna nya inriktning av aktiviteten (rad 94). Pia 

använder sig av en gemensam händelse tidigare på dagen och ger honom på detta sätt en puff 

in i aktiviteten och Josef dansar nu och visar upp sin kompetens (rad 97, bild 7) tills han gör 

gemensam sak med Pia och Viktor i gitarrorkestern igen. Ukulelespelandet verkar vara det 

som idag har högst prioritet (vilket Pia också explicit uttrycker senare under aktiviteten efter 

excerptets slut).  

 

 Bild 7. Josef dansar, Evelina tittar på och Konrad tar bort  
 banan. Pia och Viktor kompar. 

                       

Sammanfattande diskussion 

Genom de olika initiativ som deltagarna bidrar med tar aktiviteten nya vägar genom ett 

sekventiellt uppbyggande tur för tur. Deltagarna bestämmer tillsammans vilka initiativ som 

tas in i aktiviteten och i detta arbete visar Pia, som auktoritet i rummet i sin egenskap av 

vuxen person, stor lyhördhet gentemot barnens förslag. Aktivitetens framförhandlande sker 

med bidrag från barnen som aktörer, och pedagogens roll är inordnad i den ström av initiativ 

som deltagarna i aktiviteten bidrar med.  
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Musiken blir i exemplet en resurs för gruppen att samlas i eller bygga aktiviteten kring. 

Sångens ämne sammanfaller med ett av aktivitetens innehåll; balansgång, men påverkar också 

aktiviteten efter sina olika delars ’karaktär’; först långsamt och sedan snabbt tempo. I 

uppbyggandet av aktiviteten använder sig barnen av dessa tempi (se exempelvis rad 78). 

Viktor spelar mycket snabbt på ukulelen och ger med detta ett förslag på hur den fortsatta 

aktiviteten ska formas. Användandet av enskilda barns initiativ som resurser för att involvera 

hela gruppen pekar på pedagogens vilja att lyfta fram de enskilda barnens olika bidrag och 

kompetenser.   

Aktiviteten som vi ser växa fram i detta exempel innehåller plats för flera olika projekt 

parallellt. Deltagarna visar tydligt att deras olika handlingar ändå hör ihop i en och samma 

aktivitet genom att de orienterar sig mot de olika händelserna som en helhet.  

I den lokalt skapade genren ’musikdrama’ tillåts deltagarna i hög grad improvisera fram 

aktiviteten utifrån de materiella och diskursiva resurser som står till buds. Pedagogen 

använder sig inte av sin makt som vuxen i någon större utsträckning utan står tillbaka när det 

gäller sin egen planering, men ger förslag på fortsatt handlande i stunden och hjälper till att 

verbalt tolka de olika initiativen och de konsekvenser som dessa får. Den fysiska 

omgivningen (balansplattor och ukuleles) är också mycket betydelsefull då de erbjuder 

möjligheter för deltagarna att positionera sig som balanserare, musiker och dansare och att 

utforska de olika kunskapsområden som är förbundna med dem.  

 

 

Att utforska instrument och jamma  
 

Uppbyggandet av musikaktiviteterna innehåller på detta sätt olika möjligheter för barnen att 

positionera sig som deltagare i aktiviteten. Nedan fokuseras dessa positioneringar särskilt, 

genom ett exempel från en stund av instrument-utforskande. Denna musikaktivitet innehåller 

också drag av sång- och spelstund varför det kan vara på sin plats med en beskrivning av 

dessa två typer av musikaktiviteter. 

 

Sång- och spelstunder 

Under förmiddagarna på Förskolan Orkestern var gemensamma sång- och spelstunder vanligt 

förekommande. Dessa var ofta initierade av pedagogen men ibland tog barnen initiativ till 

dessa genom att exempelvis peka på gitarren som pedagogen brukade spela på. Sångstunderna 

övergick ibland i andra musikaliska aktiviteter som musiklyssning eller tvärtom. Sång- och 

spelstunderna innehöll, som framgår av namnet, alltid musicerande då barnen hämtade 

ukuleles, trummor eller bjällerstövlar
28

 samt spelade med på keyboard och Footnote. 

                                                 

28
 Gummistövlar med bjällror fastsatta runt stövelskaften.  
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Instrumentutforskande 

På avdelningarna Trumman och Gitarren gavs ljud- och instrumentutforskande stor plats i 

verksamheten En exakt gränsdragning mellan ljudexperimenterande och musicerande går 

givetvis inte att dra och är inte heller nödvändig eftersom att lära sig spela på ett instrument är 

i sig ett utforskande och experimenterande med instrumentets kapacitet.  

På varje avdelning fanns ett (ibland två) keyboards i olika storlekar tillgängliga för barnen, 

vilka spelade både på tangenterna och använde sig av instrumentens olika demomelodier. 

Ibland användes ett keyboard och en Ipad med keyboardprogrammet Magic piano, för att 

spela på parallellt. På samma sätt erbjöds emellanåt några barn i taget att spela på en xylofon 

på samma gång som xylofonprogrammet Awsome Xylophone på Ipad. Andra program som 

användes på denna Ipad var Air, Trope, Sound touch och Bloom. Det sistnämnda ett 

musikprogram som kombinerade ljud, färg och form. I detta program strök eller duttade 

barnen med fingrarna på Ipadens display, och formerna och färgerna som uppkom stod i 

relation till ljuden som skapades. Detta var ett av de sätt på vilka musikpedagogerna försökte 

föra samman olika estetiska språk/resurser i verksamheten. 

Cellon och fiolen som alternerade mellan avdelningarna var andra instrument som 

användes i ljud- och instrumentutforskande och barnen fick då prova att spela på dem genom 

att knäppa på strängarna eller spela med stråken. Hos de yngsta barnen, på avdelningen 

Trumman, fanns också en amadinda (en stor träxylofon) och pedagoger initierade vid ett 

flertal tillfällen ett ljudexperimenterande med denna genom att man spelade med olika typer 

av redskap som rör, trumpinnar av olika slag och skedar. Man provade också instrumentets 

klangmöjligheter genom att lägga olika material såsom papper eller tyg på det för att på det 

sättet höra hur ljudet förändrades. Nästa exempel är hämtat från ett sådant tillfälle.  

 

Bild 8. Deltagarnas utgångsplacering runt 
amadindan. Från vänster: Hanna, Oskar, Petra, 
Joa och med ryggen mot kameran Mira. 
Sångtavlan29 finns på väggen till höger utanför 
bild.                                                                                                      

 
 
Bild 9. Jammande. (Bakom Rie står Hanna som 
också har hämtat en ukulele.)                 

                                                 

29
 En tavla med bilder på olika djur och saker som barnen kan välja sånger från genom att peka på en 

bild som representerar en sång. 
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Barnen har denna förmiddag blivit tillfrågade om de vill spela på amadindan. Tillsammans 

med musikpedagogen Petra går de in i musikrummet och sätter sig runt instrumentet (bild 8). 

Allt som allt kommer ljudutforskandet denna gång att hålla på i 49 minuter. Det tillkommer 

flera barn efterhand tills de sammanlagt är 12 stycken och aktiviteten går över i en sångstund 

med rörelselek.  

 

Exempel 3 a  

Medverkande barn: Hanna, Joa, Mira och Oskar (1:8 - 2:0 år)  

Personal: Petra  

Filmklipp: 120855 Tid: 0:00 - 04:05  

1 Petra Hanna här är amadindan där (för Hanna, som stannat vid kameran, mot amadindan) 

2 Oskar (spelar på amadindan med händerna) 

3 Petra (sätter sig ner sist av alla) får höra Oskar en gång till 

4 Oskar Neej 

5 Petra Inte 

6 Petra (spelar [med händerna på amadindan) 

7 Joa              [(spelar med händerna på amadindan) 

8 Hanna (xxx) Pinnar (pekar mot trumpinnarnas plats på hyllan) 

9 Petra (spelar) Trumpinnarna [jag tänkte att vi skulle börja med händerna Hanna  

10                                           [(visar upp händerna) 

11 Hanna Ja 

12 Petra Ja och höra hur det låter (spelar på amadindan) 

13 Oskar [(spelar) 

14 Joa [(spelar) 

15 Mira [ ♪ Ja ja ♪ 

16 Petra ↑Ja sjunger du lite (tittar på Mira) 

17 Alla (spelar på amadindan) (8.0) 

18 Hanna (tittar in i kameran) 

19  [(reser sig och går mot kameran men tittar bakåt mot amadindan) 

20 Mira [(reser sig och går mot ukuleles som hänger på väggen) 

21 Joa (reser sig och tar spjärn mot en av amadindans brädor som då vippar upp. Hon  

22  försöker lägga tillbaka den på sin plats)  

23 Hanna (går tillbaka mot amadindan och tar tag i brädan som Joa håller i) 

24 Hanna N:::EJ (tittar på Petra) [(Joa gjorde xxx) (pekar på brädan) 

25 Mira                                          [(tar ner en ukulele och går mot Oskar) 

26 Petra (tittar på Hanna) ja (.) den ska ligga där (.) precis [du ska spela ukulele? (till Mira) 

27 Hanna                                                                                         [nej (.) JOA (tittar på Joa) 
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28 Mira ♪ ja ♪ (ger Oskar ukulelen och tittar på Petra)  

29 Oskar (tar emot ukulelen)  

30 Mira [(går mot ukuleles) 

31 Hanna [(går mot ukuleles) 

32 Petra (spelar på amadindan och vänder sig mot Joa och ler mot henne) 

33 Joa  [(tittar på Petra och spelar på amadindan) 

34 Mira [(försöker ta ner en ukulele men lyckas inte) 

35 Hanna (tar ner ukulelen som Mira inte lyckats ta ner och ger den till Mira) 

36 Mira [(går mot amadindan med ukulelen i spelläge, stannar och stödjer ukulelen på benet  

37  och gungar i sidled) 

38 Joa [(byter position till att spela på kortsidan med ryggen mot kameran)  

39 Oskar [(reser sig upp med sin ukulele och placerar sig bredvid Mira) 

40 Petra [(spelar och växlar mellan att titta på Mira och Oskar och att titta på Joa) 

41 Hanna [(tar ner en ukulele och går mot amadindan) 

42 Mira (går runt Petra och sätter sig på hennes vänstra sid, håller i ukulelen, spelar på  

43  amadindan) 

44 Petra Ni spelar ukulele och jag spelar amadinda 

45  (kocken på förskolan kommer in, ordnar något med datorn utanför bild) 

 

Hanna vet att trumpinnarna brukar användas vid spelande på amadindan och efterfrågar dessa 

(rad 8), men hon accepterar Petras förslag om att de ska börja med att spela med händerna. 

Petra förklarar också syftet med detta; att höra hur det låter (jämfört med trumpinnar). Till 

skillnad mot andra gånger då hon ofta bejakar barnens initiativ, står Petra här fast vid sin 

agenda. Det är tydligt att hon önskar se hur barnen griper sig an just denna uppgift med 

amadindan.  

När Mira på rad 15 sjunger ett par toner är Petra snabb med att uppmärksamma detta och 

verbalt positionera henne som sångare. Hon positionerar ofta barnen som legitima deltagare 

som exempelvis sångare och ukulelespelare, även om deras sång och spel kan sägas vara 

under framväxt. Detta tyder på att hon anknyter till synen på barn som human beings istället 

för human becomings (James & Prout, 1990). Denna syn på barn som aktörer och rättmätiga 

deltagare här och nu i ett meningsskapande tillsammans med andra människor skiljer sig från 

synen på barn som varande i en ’vuxenblivande’-process, där barndom är en väntan på att bli 

fullvärdig samhällsmedlem när en viss kunskapsnivå uppnåtts, vilket ligger i framtiden. I linje 

med det första fallet kallar pedagogen några toners sång för ett sjungande och en placering 

med ukulele för ett spelande.  

Hanna har nu blivit intresserad av filmandet som försiggår och går mot kameran, men 

släpper inte kontrollen av vad som händer runt amadindan (rad 19). Innan hon hunnit fram till 

kameran inträffar episoden med brädan som rubbas ur sitt läge när Joa ställer sig upp, (rad 21) 
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och Hanna återvänder för att ställa detta tillrätta. Hon gör detta handgripligen men också 

genom att söka stöd hos Petra angående sitt agerande kring hur brädan ska placeras och hur 

man ska handskas med instrumentet. Hanna visar upp sitt kunnande om instrument-

hanteringen och tillrättavisar sedan Joa skarpt. Att visa att hon förstår den lokala ordningen är 

viktigt för Hanna och hon positionerar sig som en som vet hur man handskas med 

instrumentet amadinda. Ett instrumentutforskande där instrument hela tiden är tillgängliga 

kräver en tilltro till barnens förmåga att handskas med dessa. I filmerna är det relativt ovanligt 

att instrument behandlas vårdslöst och (Littleton, 1998) har noterat att barn (4 och 5 år) i fri 

musiklek ofta tar hand om instrument på ett varsamt sätt.  

Mira har under tiden hämtat en ukulele och tillfrågas av Petra om hon ska spela på den (rad 

25-26). Instrumentet var emellertid avsett för Oskar varvid Mira positionerar honom som 

ukulelespelare (rad 28). Att hämta instrument till andra är en vanligt förekommande handling 

i musikaktiviteterna och man kan se detta som att barnen bjuder in varandra till ett kroppsligt 

jammande. Sawyer (2003) menar att begreppet jammande kan användas som övergripande 

metafor för att beskriva interaktionen i innovativt arbete i kreativa grupper inom skilda 

områden. Det karaktäristiska i dessa grupper är den höga graden av improvisation och 

informalitet och ett ’bollande’ av idéer.  

Vid många av sång- och spelstunderna byter barnen instrument med varandra, förflyttar sig 

till nya positioner i gruppen samt bär runt på ukuleles och trummor. Genom att 

konstellationerna förändras erbjuds eller erbjuder barnen varandra att delta på olika sätt i 

aktiviteterna genom ett kroppsligt jammande som kännetecknas av att förhandlandet av 

aktiviteten sker från stund till stund och med endast litet inslag av ritualiserad handling.  

Oskar reser sig strax efter att han fått ukulelen och ansluter till Mira som också har valt en 

position som ukulelespelare i vilken hon nu intar en ’rockpose’ när hon stödjer ukulelen på 

sitt ben och vaggar från sida till sida (raderna 36-39, bild 9). Petra upprätthåller under tiden 

dels samspelet med Joa, genom att spela på amadindan tillsammans med henne, (samtidigt 

som hon har ögonkontakt med och ler mot henne) dels samspelet med Mira och Oskar genom 

blickar.  

 

’All musicking is serious musicking’ 

Ulf Jederlund (2011) menar i sin bok ’Musik och språk’ att musik är barnets första språk som 

får kroppsliga och auditiva uttryck genom bank, rasp och gnid (s. 198). Barns egna sätt att 

musicera tas inte alltid på allvar av omgivningen, varför Jederlund menar att vi bör lyssna och 

se deras sätt att musicera och att detta handlar mer om förhållningssätt än om olika metoder 

eller övningar. I exemplet blir några specifika drag i Petras förhållningssätt till barnens 

musicerande synliga. 

 

Exempel 3 b  

46 Hanna (sätter sig med ukulelen mitt emot Mira och Petra, spelar lite på Amadindan) 

47 Petra Vilken ↑sång ska vi ta då ska vi sjunga nån sång 

48 Hanna  A: 
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49 Petra ↑Ja (.) ska vi ta::: (.) vilken sång ska vi ta 

50 Hanna >(Lille katten)< 

51 Petra Lille katt 

52 Hanna A: 

53 Petra Nä >elefanten< 

54 Hanna Nä ↑a:  

55 Petra ↑Ja (.) vi kan ta lille katt till å börja med då (.) är du med Joa (.) är ni med (.) ni spelar  

56  ukulele (.) Joa och jag spelar amadinda 

57 Hanna A: 

 

Petra samlar barnen för att sjunga sången ’Lille katt’ tillsammans, genom att tilltala dem i de 

olika deltagarpositioner de själva valt; ukulelespelare och amadindaspelare (rad 55-56). På 

samma sätt framhäver hon barnens aktörskap som ukulelespelare och sångare i det fortsatta 

sjungandet och spelandet ytterligare en gång på raderna 67 och 69. Återigen behandlar Petra 

barnens handlingar som äkta musicerande, inte som framväxande musicerande som skulle 

vara på låtsas eller en imitation av vuxnas riktiga musicerande. Hon åskådliggör genom sitt 

förhållningssätt en syn på barnens musicerande som har likheter med Smalls uttryck: ’All 

musicking is serious musicking’ (1995, s. 12) vilket går bortanför tankar om kvalitet och pekar 

istället mot syftet och det meningsbärande i ett musicking-event, inte bara på ett tekniskt eller 

begreppsligt kunnande. Eller som Amanda Niland (2009, s. 19) uttrycker det:  

 

Increasingly, early childhood music researchers and practitioners are viewing young children's 

musical explorations as being distinct from those of adults, rather than being a primitive imitation 

of ’real’ music making.  

 

Repetition som resurs för utforskande: Joas musikprojekt  

Att få delta genom olika deltagarpositioner och då särskilt på ett mer fysiskt rörligt sätt kan 

erbjuda möjligheter till personligt utformade initiativ som vi ska se nedan.  

 

Exempel 3 c  

58 Petra ♪ [Lille katt lille katt lille [söte katta ( spelar på amadindan) vet du att vet du att det = 

59 Joa    [(spelar på a.)                [Katt (reser sig och går till sångtavlan) 

60 Oskar    [(sätter sig med ukulelen vid amadindan, till vänster om Hanna) 

61 Petra =blir mörkt om natta lille gris lille [gris lille söte grisen om [du frys om du frys så gör=  

62 Joa                                                              [Katt                                   [katt (pekar på katten) 

63 Petra  =eld i spisen ♪ ↑Där är katten ja Joa precis (.) på sångtavlan ↑a (.) ska vi ta den en  

64  gång till då 

65 Joa (går tillbaka till amadindan och sätter sig vid kortsidan)  
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66 Hanna Ja  

67 Petra Får höra hur låter ukulelen då (.)      *får jag höra (4.0) *↑så  

68 Mira                                                                 [♪ jä ja e                  [a ja ♪ 

69 Petra Och du sjunger (.) (tittar på Mira) ja (.) då tar vi den en gång till 

70 Oskar (spelar på ukulelen) 

71  ♪ Lille katt lille katt lill[e söte katta vet du att vet att det blir mörkt om nat[ta::: [:: ♪ 

72 Joa                                        [katt (reser sig och går till sångtavlan)                           [katt                                                        

73                                                                                                                                        [(pekar på  

74  katten) 

75 Petra                                                                                                                                                [(spelar 

76  tremolo på amadindan som avslutning) 

77 Mira                                                                                                                                              ♪[Tada♪ 

78 Hanna Mera katt vill mera katt (.) vill mera katt 

79 Petra Katten en gång till 

80 Hanna A: 

81 Petra ♪[ Lille katt lille katt lille söte katta [vet du att vet du att det blir mörk[t om na[tta ♪ 

82 Joa   [(spelar på a.)                                     [(reser sig och går till sångtavlan, viftar mot Petra)                                                             

83                                                                                                                               [katt       [katt 

84    [(pekar på katten) 

85 Hanna ♪[ Lille katt lille katt ♪                                                                                                              

86 Petra ↑Där e katten ja: (.) precis (.) vet ni vad jag har i fickan 

87 Hanna Ja 

88 Petra Här har jag nåt spännande (.) titta (tar fram skedar) 

99 Hanna (xxx) 

90 Petra Skedar (visar upp skedarna) 

91 Hanna Skedar 

92 Petra Nu vill jag att ni hjälper mig (.) å spelar (.) på amadindan med skedarna och ser hur  

93  det låter (.) var så god (.) var så god (ger barnen var sin sked) 

 

Barnen drar nytta av möjligheten att positionera sig själva och varandra som musikanter i den 

för musik iscensatta miljön. De agerar själva i aktiviteten genom att vara med och utforma 

stunden efter sina önskemål om instrument och den placering som de föredrar. Utforskandet 

av amadindans ljud, vilket är Petras agenda för dagen, går långsamt framåt trots att barnen gör 

annat just nu än spelar på just detta instrument. Även om tre av barnen valt ett annat 

instrument än amadindan och nu förfogar över varsin ukulele och spelar lite på dessa (men 
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mestadels bara håller i dem) så kommer de senare i musikaktiviteten att spela på amadindan. 

Petra har inte bråttom att genomdriva sitt pedagogiska projekt utan barnens lust går före.     

 

 

 

 Bild 10. Joa pekar på katt på sångtavlan.  

 

Joa å sin sida visar sitt engagemang i aktiviteten på ett annat sätt förutom att spela på 

amadindan, nämligen genom att vid varje genomsjungning av sången poängtera att katten 

som de sjunger om också finns på bild på sångtavlan, vilket hon gör genom att gå till tavlan 

och peka på katten (raderna 59, 72 och 82). Den tredje gången gör hon Petra uppmärksam på 

att hon återigen går iväg till tavlan, genom att vifta till med handen i hennes riktning som att 

hon vill understryka vikten av att detta hör till sången men kanske också för att inte gå miste 

om den uppmärksamhet som Petra gett henne de föregående två gångerna. Genom 

upprepande av denna rörelse i rummet skapar Joa något av en egen tolkning av musiken, 

genom att utbrodera aktiviteten på sitt eget (utom)-musikaliska sätt. En ritualiserad företeelse 

som en sång eller något annat gemensamt som upprepas tillsammans, kan bearbetas på olika 

sätt och barn använder sig ofta av kulturellt stoff som de lärt av vuxna och gör det till sitt eget. 

Joa använder och omvandlar här sången ’Lille katt’ till ett eget projekt där hon genom att 

använda spelande, kroppslig placering, gest (pekande), blick, tal, och rörelse i rummet, deltar 

i aktiviteten i olika modaliteter. Detta gör hon vid tre tillfällen och upprepning är en resurs för 

henne att utforska sambandet mellan bild och sång och samtidigt. 

Hanna önskar sången ’Lille katt’ igen: ’mera katt vill mera katt (.) vill mera katt’ (rad 78). 

Att upprepa sånger om och om igen är vanligt förekommande på Förskolan Orkestern, då 

barnen ofta önskar samma sång många gånger och ’Lille katt’ sjungs här under 12 minuter 

med avbrott för praktiska förändringar i rummet (som när man senare under detta tillfälle 

provar att bland annat lägga ett papper över amadindan och senare en filt, för att höra hur 

ljudet förändras vid spel med skedar, trumpinnar och händer). Repetition av estetiska 

ritualiserade uttryck som sånger, musikstycken, eller koreograferade danser kan ha många 

förtjänster som att exempelvis skapa familjaritet med aktuell melodi, text eller rörelse men när 

det gäller mindre utsnitt av estetiska företeelser, vilket är aktuellt i klangutforskande eller 

utforskande av avgränsade delar av koreografiska rörelsemönster, ger repetitionen deltagarna 



76 

 

möjligheter att också bli varse förändringar i det lilla; förskjutningar och nya sätt att uppfatta 

dessa klanger eller förstå en rörelse. Klangen eller rörelsen blir aldrig exakt lika varje gång 

utan man ser/hör/känner en förändring (Cecilia Roos, 2012, professor i dans på DOCH, 

presentation VR).  

Att som barn bli tagen på allvar genom att positioneras av pedagogen (och att själv få 

positionera sig) som legitim deltagare genom uppmärksammandet av de ofta subtila 

performativa handlingarna i aktiviteter ger möjlighet till denna repetition, genom att få 

igenom upprepning av sånger och andra estetiska uttryck, som vi också ska se i nästa kapitel.  
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Kapitel 5. Kroppslig dialog med musikaliska 

element 
 

 

 

 

If we consider children´s bodily expressions in movements as a bodily dialogue with music, we can 

express what happens in this way: music talks to the child and the child answers with movements. 

The child´s movements articulate more or less the parameters and the character of music. 

(Fink-Jensen, 2007, s. 63). 

 

 

Inledning 
 

I föregående kapitel skildrades hur musikaktiviteten genom deltagarnas initiativ sekventiellt 

växer fram tur för tur med hjälp av kreativ improvisation. Genom att ge förslag på, bejaka, 

utveckla eller förkasta varandras initiativ, driver deltagarna musiklekstunden framåt. Den är 

alltså under ständig förhandling och omvandling över tid.    

Uppbyggandet av musikaktiviteten sker emellertid i flera dimensioner
30

 än denna och i 

detta kapitel studeras konstituerandet av en musiklyssningsstund utifrån de relationer som 

uppstår mellan ljuden i musiken samt mellan musik och människa (Ex. 4). Vidare behandlas 

relationerna mellan elementen i musiken, de mänskliga deltagarna och artefakterna (Ex. 5).  

För att bättre kunna situera de exempel som valts kommer det inledande stycket att 

innehålla en beskrivning av musiklyssningsstunderna på förskolan. Före exemplen kommer 

också ett kort stycke som behandlar vikten av att ingående studera interaktionen i 

musikaktiviteter utifrån barns olika sätt att lekfullt utforska musik och världen med hjälp av 

musik.  

 

Musiklyssning  

I den på förskolan ofta förekommande musikaktiviteten musiklyssning använde sig 

pedagogerna av Spotify för att spela upp olika musikstycken, framför allt olika klassiska 

stycken. Även några andra musikstilar som rock och jazz fanns representerade, men de 

tillhörde undantagen (se också ’Verkslistan’ i appendix). Musikstyckena presenterades för 

barnen vid många tillfällen och framför allt musikpedagogen Petra benämnde alltid 

musikstyckena vid namn när de spelades upp och många av barnen kände alltså väl till de 

                                                 

30
 Dimensionerna ska ses som samtidigt verkande och sammanlänkade. Se också teoretiskt ramverk 

för en distinktion mellan Nielsens (1994) musikaliska dimensioner och de ovan nämnda 

dimensionerna.  
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återkommande styckena både till namn och hur de lät. Det var vanligt att barn frågade efter ett 

speciellt stycke som de ville höra. Om det presenterades ny musik förekom det ofta att barnen 

frågade: ’Vad är det här?’ 

Under musiklyssningen rörde sig barnen fritt runt i rummet. Ofta tog de fasta på något 

element i musiken, t ex pulsen, något instrument som temporärt hade en framträdande roll 

eller förändringar i dynamiken som ett plötsligt pianissimo (mycket svagt spelande eller 

sjungande) eller ett kraftfullt crescendo (med ökande ljudstyrka) och följde dessa element 

med mer intensiva eller expansiva kroppsliga rörelser och ljud. Barnen spelade ibland också 

på instrument till musiken. 

Många gånger tillfrågades barnen om hur man skulle kunna röra sig eller dansa till 

musiken som spelades. De rörelser som barnen gav form åt togs ofta upp av pedagogen som 

svarade på dessa kroppsligen. Musikpedagogen Petra, som interagerar med Ludvig och 

musiken i exemplet nedan, gav också själv förslag på rörelser som bidrag i interaktionen både 

genom egen kroppslig rörelse men också genom metaforer som: ’Nu sover dom’, vid 

exempelvis ett pianissimo-parti i musiken. Kommentarer som: ’Nu kommer pianot igen’ eller 

’Hör ni flöjten?’ var andra uttalanden som uppmanade barnen att uppmärksamma något i 

musiken. Det förekom också att hon bad barnen att lyssna efter speciella fenomen som 

exempelvis drillar (ett snabbt och i jämn rytm upprepande av en ton växelvis med tonen 

ovanför eller under densamma i skalan) i pianostämman i ett musikstycke. Ofta skedde dock 

uppmaningar av detta slag inte verbalt, utan genom ansiktsuttryck eller att hon satte handen 

vid örat eller en kombination av dessa två gester. 

 

Att förstå barns musikaliska uttryck ur ett interaktionistiskt perspektiv 

Danette Littleton, (1998) professor i Music Education, skriver att hon önskar att hon kunde få 

riktigt uttömmande svar från de yngsta barnen om hur de upplever och interagerar med musik 

och människor runt omkring sig utifrån lek: 

 

     

How is music known to you? How do you make music with your voice, your body, or with musical  

instruments? How do you play with music when you are alone? How do you interact with music 

and adults? How do you interact with music and your playmates? Littleton (1998, s. 9) 

 

Och hon svarar själv: 

 

Of course, very little children cannot answer these questions by telling; however, they can answer 

by showing. I believe there is a crucial need for all of us who want to know about children's music 

learning to sometimes let them show us their music rather than the other way around. Showing 

respect for children's musical ideas brings out their confidence in us and bestows value on their 

music-making. As teachers and researchers, we must better understand children's perspective on 

their music culture before we actively intervene, develop curricula, or design research. I suggest 

that we try to improve our understanding by child watching: looking for young children's 

spontaneous singing, moving in response to music, and playing musically with toys. (Littleton, 

1998, s. 9) 
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I kommande exempel följer vi Littletons råd och ägnar oss åt att ingående studera barns 

rörelse som artikulationer av och svar på musik, för att öka förståelsen av barns perspektiv på 

sitt meningsskapande i och genom musik vid ett givet tillfälle. Återigen används mikroanalys 

som ett verktyg för att utforska de mycket subtila sätt genom vilka interaktionen sker med 

musiken och med andra deltagare samt vad i dessa stycken som barnen interagerar med.  

Här uppmanar jag läsaren att som en del av läsningen av analysen också lyssna till stycket 

för att få en bild (sic!) av vad som händer i musiken och för att kunna följa med i 

beskrivningen av Ludvigs lyssnande på och förkroppsligande av densamma. Min förhoppning 

är att också de som inte kan läsa noter ska kunna följa med i förloppet genom att kombinera 

den textliga beskrivningen och fotografierna med avlyssningen av musikstycket.  

 

 

Förkroppsligad förståelse av musikens grundelement 

och dimensioner 
 

Under musiklyssningsstunden denna dag (där också barnen Mira, Joa, Kalle och Fredrik 

deltar) har barnen innan exemplets början lyssnat till: 

 

 Also sprach Zarathustra (R. Strauss)  

 Dies Irae-satsen ur Requiem (W. A. Mozart)  

 Pomp and Circumstance March No. 1 (E. Elgar)  

 Andante-satsen ur Pianokonsert No.21 C-dur ’Elvira Madigan’ (W. A. Mozart)  

 Månskenssonaten, sats 1 (L. van Beethoven)  

 Dies Irae (i repris)  

 Robotrock (Daft Punk)  

 

Innan turen nu kommit till ’Aidas triumfmarsch’ av G. Verdi utspelar sig ett samtal mellan 

Petra och Ludvig, som uttrycker sin önskan om att höra ett specifikt musikstycke. 

 

Exempel 4   

Medverkande barn: Ludvig (2:2), samt till viss del Kalle (1:6), Mira (1:8) och Joa (2:2). 

Personal: Petra (mestadels utanför filmkamerans fokus)  

Filmklipp 085626 Tid:23:09 – 27:06.  

 

1 Ludvig Ä ä (.) ä (tittar på Petra och slår ihop händerna två gånger) 

2 Petra Vadå (med ljus röst, står vid datorhyllan utanför bild) 

3 Ludvig Ä: trumma 

4 Petra Ja jag funderar på vad du kan (.) ä: (1.0) ska vi ta Aidas den har vi vi tar sista låten  

5  (.) Aidas ä:: (.) marsch (.) triumfmarschen (2.0) oj jag måste höja ljudet vänta 



80 

 

6 Fredrik Jag vi::ll inte lyssna [på den (förflyttar sig från datorhyllan där han stått) 

7 Petra                                    [Du behöver inte du behöver inte göra nånting Fredrik  

8 Ludvig                                    [(XXXXXX)  

 

 

 
 

  
Bild 11.   Bild 12.                  Bild 13. 

                                                   

När stycket börjar med de inledande trumpetfanfarerna ställer sig Ludvig genast i startposition 

(bild 11). Under de inledande trumpetfanfarerna står han fullständigt stilla med synbar 

intensitet i de spända armarna som darrar lätt. Han biter ihop tänderna och blicken är fäst rakt 

framåt mot datorn och Petra. Det är tydligt att något speciellt är att vänta och Ludvig intar en 

emotionell position av spänd förväntan i vilken han förmedlar en specifik förkroppsligad 

känsla, översatt från musiken som auditivt medium till ett kroppsligt medium.  

Nielsen (1994) menar att musik kan sägas ge et spektrum af oplevelsemuligheter (s. 135) 

och anser att det går att urskilja emotionella, spänningsmässiga, strukturella, akustiska, 

existentiella och kroppsliga skikt eller dimensioner i musik. Dessa olika meningsdimensioner 

går in i varandra, men kommer i för- eller bakgrunden vid olika tillfällen i det specifika 

musikstycket. I exemplet blir Ludvigs interaktion med, och kunskap om, olika dimensioner av 

musiken synlig, vilket vi ska se nedan. 
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Figur 1. Trumpetfanfarerna som föregås av stråkarnas  
synkoperade pianoavsnitt där Ludvig böjer sig ner. 

 

Vid stråkarnas piano-avsnitt (dvs. ett svagt parti) böjer sig nu Ludvig stegvis och ’hackigt’ 

nedåt och framåt, samtidigt med de tre punkterade sekvenserna (bild 12, figur 1). Strax innan 

den första av ett antal trumpetfanfarer (som alternerar med dessa dynamiskt svagare 

sekvenser) sträcker Ludvig upp sig och pekar mot taket med pekfingret (bild 13, figur 1). 

Detta sker tre gånger. Under hela tiden tittar Ludvig på Petra som är utanför bild och det är 

därför inte möjligt att säga vad hon gör, men Ludvig skulle ha mycket svårt att, som visas i 

bild 13, träffa exakt rätt rytmiskt med sitt pekande finger vid tidpunkten för trumpeternas 

fanfarer om han uteslutande följde hennes rörelser då en fördröjning då skulle vara synlig. I 

kommande sekvenser blir det mer tydligt att Ludvig på egen hand känner till styckets 

uppbyggnad med dess olika element; att han har strukturell musikalisk kunskap om stycket 

(Ferm-Thorgersen, 2012; Nielsen, 1994) och orienterar sig i det med lätthet.  

Under ovanstående sekvenser står Kalle och iakttar Ludvig intensivt genom att följa 

dennes rörelser med ögonen, men han står i övrigt helt stilla (bild 12 och 13). Genom att delta 

på olika sätt i en praktik (här iakttagande och lyssnande) sker, enligt Rogoff (1995) ett lärande 

genom appropriering. I approprierings-begreppet ses inte kunskap som internaliserad från en 

yttre till en inre, individuell kunskap, utan appropriering är med hennes egna ord: ’a process 

of transformation, not a precondition for transformation’ (Rogoff, 1995, s. 153). Lärandet 

utgörs alltså av själva förändringen och denna förändring berör alla som deltar i en praktik.  

Kalle visar kroppsligen att han är hängivet intresserad av och känslomässigt engagerad i 

denna aktivitet. Som legitim perifer deltagare i den musikpraktik han tillhör deltar han i ett 

lärlingskap i en praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991) där han rör sig mot ett fullt 

deltagande; från nybörjare till erfaren deltagare. Lave & Wenger menar att ett engagemang är 

nödvändigt vid lärande och Kalle och Ludvig är här mycket engagerade, men deltar på olika 

sätt. (Det ska tilläggas att också Kalle deltog genom kroppslig rörelse till musiken vid andra 

tidpunkter i detta musiklyssningstillfälle.)  

Vid 
Bild 12    

→ 
Böjer sig 
stegvis 
nedåt 
 

    Vid  
← bild 13 
      Reser sig     
      och pekar 
      uppåt 

 
Trumpet- 
fanfarer 
 



82 

 

De sista gångerna som fanfarerna ljuder intar Ludvig en avvaktande position under det 

crescendo som följer och som leder fram till nästa tema. Det är som om han koncentrerat 

väntar och lyssnar så att han ska komma rätt när musiken strax ändrar karaktär. Han står här 

lätt gungande från sida till sida och tittar efter en stund rakt in i kameran med fjärrskådande 

blick och startar exakt på andra slaget i crescendot (vid x i figur 2) att dirigera (bild 14). Vid 

denna insats råder inget tvivel om att han själv är säker på var han ska börja eftersom inget 

visuellt utbyte skett mellan honom och Petra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 2. Ludvig börjar dirigera vid X. 

 

 

 

 Bild 14. Ludvig dirigerar i crescendo-delen.     
 
Under de följande takterna dirigerar Ludvig stadigt i ’två-takt’ på fjärdedelsnoterna och 

kommer bara ur takt vid något enstaka tillfälle och Petra frågar: ’Dirigerar du nu igen 

Ludvig?’ eftersom det är en av hans vanligaste rörelse-strategier vid musiklyssnings-

aktiviteterna. Enligt Fink-Jensen (2007) samspelar barn med musik på olika sätt; med hjälp av 

instrument, sång eller dans beroende på vad man som person lättast kommer i ’samklang 

med’ och Holgersen (2001) påpekar att barn artikulerar det som de upplever som den centrala 

meningen av musikaktiviteten genom olika deltagarstrategier här och nu. För Ludvigs del är 

x 
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detta just nu dirigering och han är tydligt i ’samklang’ med detta sätt att artikulera musikens 

innebörd för honom här och nu. För varje ögonblick förändras denna mening i och med att 

olika dimensioner i musiken (Nielsen, 1994) kommer i för- respektive bakgrunden. På detta 

sätt kan barn, menar Holgersen, röra sig mellan de olika deltagarstrategierna, ibland under en 

och samma aktivitet, genom att rikta sig mot olika element eller dimensioner i musiken samt 

skifta mellan olika uttrycksformer som dans, sång, spel på instrument och här: dirigering.  

 

 

 
 

Bild 15. Förberedelse för accentslaget. Bild 16. Accentslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Det ’majestätiska’ temat. 

 

Under det ’majestätiska’ temat (figur 2) förbereder sig nu Ludvig långt i förväg för en av 

styckets höjdpunkter (bild 15). Hela kroppen följer armarnas rörelse över huvudet och böjs i 

en båge bakåt så att han närapå tappar balansen när han laddar för att pricka in accenten på det 

fjärde taktslaget då han slår framåt/nedåt med armarna (bild 16). Det bör påpekas att ett 

kroppsligt markerande av en accent på en obetonad taktdel som i detta exempel torde vara en 

Accentslag 
Bild 16 

Accentslag 
Bild 16 

Förberedelse 
Bild 15 

 

Förberedelse 
Bild 15 
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relativt svår uppgift då den inte ligger på ’ettan’ dvs. det första slaget i den puls som Ludvig 

följer i sitt dirigerande. I och med att Ludvig väljer att avbryta själva dirigerandet till musiken 

för att istället kroppsligt förbereda sig för den kraftiga accenten måste han tydligt känna/tänka 

pulsen för att kunna träffa rätt. Ludvig lyckas ändå varje gång landa på slaget, alltså på rätt 

ställe, och visar både kunskap om styckets förlopp vilket pekar på en förmåga att tänka denna 

accent innan den faktiskt har ägt rum (genom att långt i förväg förbereda sig för det kraftiga 

dirigentslaget på fjärde taktdelen) och förmåga till det aktiva lyssnande som dirigerandet 

kräver. En förväntan skapas inför den accent som Ludvig vet kommer längre fram i stycket.  

Detta upprepas tre gånger innan musiken går vidare, via trumpeternas melodislinga och de 

med allt kortare intervall upprepade cymbalaccenterna, till kadensen som för tillbaka till 

tonikan (dvs. grundackordet i tonarten). Under denna sekvens (figur 3) dirigerar Ludvig på ett 

annat sätt; nämligen med armarna svängande från sida till sida (bild 17 och 18) istället för 

som i början i vanlig ’två-takts-dirigering’ (bild 14) vilket tyder på att hans förmåga att höra 

nya figurer i stycket är betydande. Relationerna mellan ljuden i musiken samspelar också med 

Ludvig på ett sådant sätt att man kan tala om musikens aktörskap då den startar upp rörelser i 

Ludvigs kropp. 

 

 
                                       Bild 17. 

 

                                    Bild 18. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ludvig dirigerar i sidled, fyra slag i takten (bilderna 17 och 18).  

       

Nu presenteras ett nytt tema i trumpetstämman. Ludvig sätter ett av sina pekfingrar mot 

munnen som för att visa att nu är det någon som blåser samtidigt som han sjunger med i 
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melodin på ett ’ty ty ty’ (bild 19). Efter en stund sjunger Petra med honom i melodin under 

några takter. När melodin genomgår en tonartshöjning pressar Ludvig sig till sitt yttersta för 

att hänga med röstmässigt och visar därmed kännedom om nyanser i tonhöjd samt förmåga att 

sjunga med i den rytmiskt relativt svåra melodin. När trumpetmelodin går mot sitt slut 

kommenterar Petra: ’Många trumpeter’. Efter detta börjar Ludvig åter dirigera i ’två-takt’ när 

trumpetmelodin kommer i repris. Återigen upprepas också accentslagen när det ’majestätiska’ 

temat kommer tillbaka (figur 2). Vid slutet av stycket stannar Ludvig exakt på slutackordets 

placering på ettan med ett nedåtslag och höjer sedan armarna långsamt och när ackordet 

avslutas med ett cymbalslag har han precis fått upp armarna som på bild 20. Där håller han 

dem kvar med samma intensitet som vid startpositionen (bild 11) tills han lyfter dem till en 

slutgest och säger: ’slut’!  

 

 

 

  

Bild 19. Bild 20. 

      

 

Sammanfattning                                                                                                      
 

I samspelet med musiken ovan blir det tydligt att de dimensioner och element i musiken som 

Ludvig uppmärksammar och interagerar med genom sin kropp är: 

 

 akustiska dimensioner (genom identifiering av olika instrument och deras klangfärg, 

exempelvis trumpeterna).  

 strukturella dimensioner (han känner till styckets form, känner igen tonartsbyten, 

teman, rytmiska figurer samt melodier). 

 kroppsliga dimensioner (han uttrycker musiken med hjälp av kroppsliga rörelser 

varvid puls och rytm är starkt framträdande). 
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 spänningsmässiga dimensioner (de spänningar som Ludvig upplever i musiken och 

som strävar efter upplösning kan exemplifieras av den förväntan inför den kraftiga 

accenten vilket blir synligt i Ludvigs kroppstonus och mimik). 

 emotionella dimensioner (Ludvig förmedlar sin känsla och den mening som han erfar 

här och nu). 

 existentiella dimensioner (Ludvig kan hantera och vara i musiken, han ’blir till’ i 

musiken). 

 

Dessa tolkningar av Nielsens dimensioner är inspirerade av Ferm-Thorgersen, (2012) och 

beskrivningen av musikens grundelement från Still (2011).  

 

 

Musikaliskt gestaltande som lek 
 

Ett annat sätt att se på meningsskapandet i denna sekvens är att Ludvig befinner sig i ett 

tillstånd av lek. Enligt Littleton (1998) kan de lektyper som noterats i vanlig lek också 

urskiljas i barns möte med musik, varav kinestetisk lek är en, där barn genom rörelse eller 

dans leker med musikens element.  

I exemplet leker Ludvig kinestetiskt tillsammans med musikstycket och leken får mening i 

den relation som skapas i lekinteraktionen; hur Ludvig lyssnar och rör sig just nu, denna gång, 

ihop med musiken, det sociala och fysiska rummet (Small, 1998). Musik är handling (action; 

Small, 1998) och meningen finns i denna handling i relationerna som uppstår här och nu, i 

detta fall ett lekfullt utforskande av förhållandet mellan kropp och musik. 

Det centrala i detta exempel är alltså inte bara att Ludvig uppvisar kunskap om och 

interaktion med musikens dimensioner och grundelement, utan att detta visar sig genom ett 

engagemang i aktiviteten som kan benämnas med hjälp av begrepp som: frivillighet (i 

uttryckssätt och val av musikstycke), improvisation, glädje och ett fokus på processen snarare 

än en färdig produkt. Dessa begrepp är enligt många lek- och kreativitetsforskare några av 

kännetecknen på lek (se exempelvis: Csikszentmihalyi, 2002; Niland, 2009; Sawyer, 1997).     

Kjetil Steinsholt (2012) använder, inspirerad av Gadamer, (1975) uttrycket ’leken leker 

barnet’ och ’musiken musicerar barnet’. Ludvig låter sig smälta in i denna lek genom att ge 

sig hän och leka med. Att improvisera är att kasta sig ut och överlämna sig till någon eller 

något annat; i detta fall musik. 

Utan att gå in för mycket på forskningsfältet lek kan vi ändå lägga märke till att Ludvigs 

agerande i denna stund uppvisar starka lekfulla och intensifierade drag som ofta kännetecknar 

tillståndet flow (se exempelvis Csikszentmihalyi, 1997; 2002), vilket kan förekomma i lek 

men också i musikaliskt jammande, brainstorming och andra kreativa sociala aktiviteter vilket 

Sawyer (2003) kallar grupp-flow. Lekfullhet och fritt skapande är viktigt i utforskandet av 

musikens olika dimensioner och Niland (2009, s. 18) hävdar om barn som ingick i en av 

hennes musiklekgrupper att: ’They have created their own musical learning, using play to 

build their own curriculum’. Utifrån en sådan syn på lärande minskar inte pedagogens 
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betydelse, men uppgiften förändras från att ”lära ut” till att istället skapa förutsättningar för 

lustfyllt utforskande. 

Custodero (1998) menar att om vi anser att barn är aktörer i sitt eget lärande är det en bra 

ledstjärna att vara uppmärksamma på när flow uppstår för att på bästa sätt kunna tillrättalägga 

musikmiljöer och situationer, så att flow underlättas och upprätthålls. Csikszentmihalyi 

(1993) visar emellertid att flow ofta minskar vid formella undervisningssituationer, vilket 

pekar på att barns eget utforskande ökar chansen för flow och med det lagom svårighetsnivå 

på utmaningarna (se också St. John, 2010).  

I Ludvigs lekfulla samspel med musiken och Petra, upprätthåller han ett totalt fokus på 

denna aktivitet under nästan 4 minuter. Studier har visat att barn i fri musiklek och 

instrumentexperimenterande visar ett större engagemang och under längre tid än vid mer 

lärarstyrda musikaktiviteter i grupp (Littleton, 1998; Smithrim, 1997).  

Ludvigs förmåga till koncentration visar att relationen till musikstycket och samspelet med 

Petra är mycket viktigt och han upprätthåller denna koncentration genom hela stycket och på 

ett kreativt sätt leks rörelser fram tillsammans genom kroppsligt gestaltande av de musikaliska 

elementen. Ludvig har en relation till musiken (Fink-Jensen, 2007) och genom att artikulera 

denna i rörelse kan han dela den med Petra som kan ta del av hans upplevelse (Ruud, 2002).  

Ett ytterligare tecken på denna koncentration är att under en lång period (ungefär halva 

stycket) har Joa, Mira och Kalle lekt med och spelat på ukuleles som har sitt 

upphängningsställe alldeles bakom Ludvig, och trots att barnen står mycket nära honom och 

Joa tappar en ukulele som faller i golvet med ett brak så viker Ludvig inte av med blicken 

utan koncentrerar sig helt på musikstycket tills det spelats klart.   

 

 

Rörelsebanor som gemensamma ready-mades 
 

När ett musikstycke hade spelats många gånger på Förskolan Orkestern kunde det generera en 

form av återkommande ”rörelsebana”. Detta tog sig uttryck så att barnen och pedagogen rörde 

sig runt i rummet i särskilda banor där också spel på instrumenten i rummet ingick och samma 

rörelser eller koreografier återkom vid samma sekvenser i musiken. Dessa rörelsebanor var 

mycket långlivade. Man kunde se spår av dem hos de nya barnen som skolades in på 

Trumman och som så att säga övertog de äldre barnens sätt att röra sig till musikstycket.  

Vid flera musiklyssningstillfällen på mina filmer skapas eller återanvänds tidigare 

rörelsebanor runt specifika musikstycken, men utformningen av dem uppvisar variationer från 

tillfälle till tillfälle. Detta kan kopplas till rummets möblering, (instrument och inredning var 

placerade på olika sätt) som på olika sätt erbjöd varierande möjligheter och på så sätt 

koreograferade barnens rörelser i rummet. Banornas variationer hörde också ihop med vilka 

barn som medverkade och hur dessa samspelade med varandra. Allt detta sammantaget 

påverkar hur deltagarna lyssnar eller upplever musiken i situationen just denna gång och i 

detta skapas det förkroppsligad mening som är specifik för just detta gestaltningstillfälle 

(Small, 1998). Framväxandet av banorna i stunden var som vid många andra aktiviteter också 

en sammansmältning av initiativ från barnen och den närvarande musikpedagogen. Nedan 
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beskrivs ett av många tillfällen när en rörelsebana gestaltades där även materialets betydelse 

åskådliggörs.  

Musikstunden som exempel 5 hämtats från, har förberetts genom att musikpedagogen Petra 

på morgonen gjort en installation av diverse material innan barnen kommer in i rummet. Två 

stycken keyboards står nu mittemot varandra och en Ipad, inställd på ett xylofonprogram, står 

mellan dessa. På golvet ligger balansplattor i en cirkel med en sångbok i mitten och trummor 

är också uppställda i en cirkel på golvet. Inne i trumcirkeln står en uppochnedvänd trumma 

med trumpinnar i.    

Barnen och Petra har när excerptet börjar musicerat i 1 tim. och 8 min. Under denna tid har 

de tillsammans: sjungit och spelat keyboard, Ipaden har använts med olika program (xylofon, 

djurljud samt exempel på hur olika instrument låter) och ukulele och trummor har varit 

involverade. Musik har också spelats på Ipad och barnen har lyssnat och rört sig till musik 

från Spotify: ’Champagnegaloppen’ (H. C. Lumbye) 4 genomspelningar och ’I Bergakungens 

sal’ (E. Grieg) 2 genomspelningar.  

Stycket ’Also sprach Zarathustra’ av Richard Strauss som nu står på tur är välkänt för 

barnen och Petra säger innan klippet: ’Det var längesen vi tog den här’ och sätter igång 

musiken
31

.  

 

 

Exempel 5  

Medverkande barn: Axel, Mira och Rie (2:1-2:5 år) 

Personal: Petra  

Filmklipp 4310 Tid:0:1:08:22 - 01:09:46.  

Mu= Musiken 

 

1 Rie (Sjunga om) trollet 

2 Axel (Kör vi) (.) kör [kör (sitter i en låda som Mira skjuter och sedan drar) 

3 Petra                           [Kommer ni ihåg den här då (.) kom Axel vi ska inte va i den för den  

4  går sönder (lyfter ur honom) 

5 Mira Går sönder 

6 Petra Ja den går [sönder 

7 Rie                    [ trollet 

8 Petra Vilken är det ↑här då (.) kommer ni ihåg? 

9 Mu Trumpetstötar (takt 6-7) 

10 Axel  [(Axel slår ut med armarna, tittar på ped) 

11 Petra  [(sätter sig ner på huk, tittar på barnen, ler)  

12 Rie                          [(sträcker ar[marna som Axel) 

13 Mira                                                [ ♪ aaaaiaiaa ♪ (går till keyboardet) 

                                                 

31
 Av stycket spelas enbart den första delen, dvs. 22 takter se figur 4.  
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14 Mu [Pukslag i kvarter (takt 8)  

15 Axel     [(slår trummande i luften i takt) 

16 Rie          [(slår också i luften som om hon trummade) 

17 Axel                  [(går fram till trumpinnarna och markerar slag) 

 

Filmklippet börjar med att Rie kommer med ett förslag om att återigen ’sjunga om trollet’ 

vilket betyder att hon vill lyssna på Griegs: ’I Bergakungens sal’ som den här perioden hör till 

Ries favoritstycken. Axel sitter i en plastlåda och Mira försöker köra iväg med honom i en 

början till lek (rad 2) när Petra påminner Axel om att barnen inte får sitta i den för att den kan 

gå sönder. Genom att lyfta ur honom stänger Petra en möjlig händelseutveckling som stunden 

kunnat ta och genom detta skapat bättre förutsättningar för att lättare kunna rikta barnens 

uppmärksamhet mot musiken, vilket hon redan försökt genom att fråga om barnen kommer 

ihåg stycket som hon satt på (rad 3). Petra riktar återigen barnens uppmärksamhet mot 

musiken genom att fråga vilket stycke som spelas och genom att fråga om barnen kommer 

ihåg det (rad 8).  

Eftersom stycket redan har börjat och Petra och barnen pratar hörs inte det svaga partiet i 

början utan det som först fångar Axels uppmärksamhet är de starka trumpetstötarna varvid 

han slår ut med armarna i en improviserad rörelse och tittar på Petra (bild 20, takt 6-7). Strax 

efteråt slår Rie och Mira ut med sina armar på samma sätt, varefter Mira sjunger en kort 

’utropsslinga’ och går direkt till det keyboard som är placerat i barnens höjd. Där kommer hon 

att bli kvar under nästan hela excerptet sysselsatt med att bläddra i en sångbok, spela och 

sjunga. Hon har emellertid koll på vad de andra gör och är vid flera tillfällen med i deras 

projekt med blick och rörelse samt på väg att ansluta sig till dem men ändrar sig och fortsätter 

med sitt projekt (utom i den tredje genomlyssningen av stycket). När temat i snarlik 

utformning återkommer för andra gången står trumpetstötarna (takt 11) för igångsättandet av 

en kedja av imitationer. Axel slår återigen ut med armarna (bild 20) varvid Rie också gör en 

liknande rörelse (bild 21). När Rie imiterat Axels rörelse visar hon, genom att vrida huvudet 

bakåt, att hon vill innesluta också Petra i hennes och Axels agerande vilket Petra genast svarar 

på genom att göra samma rörelse som barnen (bild 22) och imitationen visar hennes 

deltagande och bekräftande av barnens gestaltande av och användande av musikens element. 

Att dela upplevelsen av att dels känna igen stycket och dels utföra samma rörelse eller 

ritualiserat mönster till den suggestiva musiken genererar här en tydlig lust och gemenskap 

hos deltagarna.  

Kreativiteten blir här något som dialogiskt utvecklas i barngruppen och mellan barnen och 

pedagogen i ett tydligt exempel på kreativ improvisation. 
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Also sprach Zarathustra
32

 Richard Strauss 

 

 

 

                   Figur 4. ’Also sprach Zarathustra’. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

32
 Klaverutdraget är hämtat på http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e6/IMSLP11908-

Also_Sprach_Zarathustra__intro_1.pdf 

Takt 1 

8 

14 

19 
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Bild 21.                                        Bild 22.                                         

 
Bild 23. Axel, Rie och Petra 
delar rörelsen.  

                     

Ready-mades 

Musikstycket och dess rörelsebana har blivit deltagarnas gemensamma egendom och kan ses 

som ett slags ready-mades (Sawyer, 2003), dvs. ett mönster eller ’gruppriff’ som har kommit 

till genom att en rörelse eller ett agerande har uppstått vid ett specifikt ställe i stycket i 

interaktionen mellan deltagarna (vid tidigare lyssningstillfällen) och tas upp igen vid samma 

ställe i musiken vid ett annat lyssnings- eller gestaltningstillfälle. Dessa ready-mades har 

sedan kommit att bevaras i gruppens gemensamma minne och kan ses som delar eller 

konventioner i en gemensam kultur som används för att stimulera samspel (Sawyer, 2003).  

Under stunden som följer spelas ’Also sprach Zarathustra’ sammanlagt tre gånger efter 

varandra och en snarlik bana gestaltas varje gång med skillnaden att barnens impulser till 

varandra och användandet av tillgängligt material sker på olika sätt. Grundstrukturerna i de 

gemensamma ’konventionerna’ inom musikpraktiken (här representerade av banan) 

elaboreras på detta sätt. 

 

 

   
Bild 24.                                                   Bild 25.                                           Bild 26. 
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Materiella och auditiva resurser 

I slutet av denna första genomlyssning av stycket uppstår variationer i gestaltningen som har 

sin upprinnelse i de materiella resurserna i miljön. Axel trummar dels på trummorna dels på 

trumpinnarna i trumman (bild 23). Under sitt trummande under takterna 17 och framåt, under 

de ’förklarande harmonierna’ som leder hem till tonikan, genomgår Axel en omvandling i sitt 

tillstånd då han går från att vara relativt stillsam till att passionerat ge ifrån sig ett gutturalt 

läte. Vid de två sista ackorden i takt 18 lyfter Axel sakta den uppochnedvända trumman så 

alla trumpinnarna glider ur den. Han synkroniserar lyftet med den känslomässiga spänningens 

stegring i musiken. Under det förlösande slutet i sekvensen, när musikens spänning når sin 

kulmen (takt 19), ’kröner’ han sig själv genom att placera trumman på huvudet och lämnar 

sedan ’scenen’ genom att gå iväg till fönstret där han ställer ner trumman igen. Hans 

performance (Goffman, 1959/2000) är avslutad.  

När deltagarna bygger upp musikaktiviteten tillsammans blir de olika grundelementen i 

musiken resurser för dem, samtidigt som grundelementen föregår handlingen, det vill säga 

startar upp händelseförloppet. Grundelementen, i detta fall framför allt de distinkta 

trumpetstötarna, de taktfasta pukslagen samt de starka spänningsförhållandena i harmonierna 

mot slutet av stycket, kan också ses i ett visst sekventiellt förhållande till barnens rörelseturer. 

I sitt lyssnande till musiken svarar barnen genom att ”översätta” musiken till rörelser 

allteftersom stycket framskrider. På liknande sätt samspelar musik och erbjudanden från 

trumpinnarna med Axel i en kraftfull performans i den andra genomspelningen, där Axel 

positionerar sig som farlig och stark i crescendot, så farlig att han glömmer sig och petar Rie i 

ryggen.   

Vi har tidigare talat om gruppen som kreativ arena och att inte en ensam deltagare kan 

tillskrivas det som händer i aktiviteten, utan kreativiteten står att finna i gruppsamspelet, alltså 

i den sociala interaktionen. Kreativa improvisationer av det här slaget kan inte enbart 

tillskrivas en kreativ individ - exempelvis en solist som Axel - utan beror på ett komplext 

samspel, både över tid (de gemensamma diskursiva och kulturella resurser som utvecklats 

under många musikaktiviteter på förskolan) och här och nu. Den kreativitet som uppstår i 

grupper är gruppens egendom och ägs inte av någon individ (Sawyer, 2003). På samma sätt 

skulle man kunna utvidga interaktionen till att också se på de materiella och auditiva 

förutsättningarna som starkt påverkande delar i interaktionen. Utan att gå in i en diskussion 

om posthumanistiska perspektiv kan det uppmärksammas att dessa förutsättningar är aktörer i 

de variationer av banan som uppstår. Musiken och det materiella som trummor, trumpinnar, 

sakernas placering kan ses som resurser men påverkar också interaktionen vilket kan ses som 

en tvåvägskommunikation eller hellre: en ’cirkeldialog’ där människan skapat musiken och 

trumpinnarna, vilka i sin tur kommer tillbaka till människan som komponenter i interaktionen. 

 

Att ’låta vara’ som pedagogisk resurs  

Trots att deltagarnas utförande av rörelsebanan är en reproduktion av tidigare utföranden av 

samma bana förbunden med stycket, innehåller gestaltandet här inslag av improvisation. 

Banan har förut utförts med en annan möblering av rummet och Axel och Rie använder sig nu 
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framför allt av trummornas cirkelplacering på golvet för att uppföra sin bana. De går runt 

trummorna om och om igen.  

Axels tilltag att hälla ut alla pinnarna på golvet under den första genomlyssningen av 

stycket skapar också förutsättningar för ett annorlunda gestaltande vid nästa genomlyssning. 

Att Petra inte återställer ordningen inför nästa genomlyssning, genom att stoppa ner 

trumpinnarna i trumman igen och ordningsamt städa upp, medför att förutsättningarna ändrats 

vad gäller rummets organisering. Pinnarna får ligga kvar på golvet och blir då visuellt 

tillgängliga på ett annat sätt än om de hade varit nedstoppade i trumman.  

När nästa genomspelning av stycket börjar tar Rie två av de nu lätt åtkomliga pinnarna, går 

runt trummorna och slår i luften rytmiskt till pukornas trioler (takt 8). Axel tar också en 

trumpinne och vid temats upprepning och strax efter trumpeternas accenter (övergången 

mellan takt 10 och 11) stöter han den med kraft mot Petra. Han tar sedan ytterligare en pinne 

och går runt trummorna tillsammans med Rie med en allvarlig och bestämd min med pinnarna 

utsträckta framför sig. Vid ungefär samma emotionellt laddade höjdpunkt i musikstycket som 

Axels känslomässiga förvandling i förra genomlyssningen (här upptakten till takt 17) sätter 

han pinnarna mot Ries rygg, varvid Rie gnäller till och Petra säger: ’Oj, försiktigt!’ varvid 

Axel tar bort pinnarna och går till fönstret. Där spelar han på bänken med trumpinnarna ett 

eko av rytmfiguren i takt 17-18 (se rutmarkering i figur 4) och prickar in dem på efterföljande 

slag. Han trummar figuren två gånger och vänder sig sedan mot Petra och strax innan 

slutackordet hoppar han upp för att landa exakt på slutackordet (takt 19) med pinnarna riktade 

ut mot sidorna. Innan slutackordet klingat ut skuttar han ivrigt fram till Petra och ropar 

’mera!’  

Även i den tredje genomlyssningen förekommer nya gestaltningar där även Mira lockas 

med och avslutningen sker genom en trumsession mellan Petra och henne i de sista takterna 

innan det är dags att sjunga och dansa ’Mamma Mia’ till gitarr på förslag från Rie. 

 

Mimik och affektiva positioneringar som pedagogiska resurser 

I musiklyssningsstunderna är det ofta en förtätad stämning i rummet och samspelet mellan 

musik, barn och pedagog är intensivt. Under en stor del av tiden, när det är möjligt för 

barnens kroppsplacering i rummet, tittar de på Petra som besvarar deras blickar och speglar 

deras ansiktsuttryck, men hon bidrar också med mimiska starka ansiktsuttryck vilket skapar 

spänning. De affektiva positioneringar hon uppvisar är resurser,
33

 för att visa barnen att de 

handlingar som de utför efter uppslag från element i musiken är legitima, som när Axel här 

häller ut alla trumpinnarna på golvet samt sätter trumman på huvudet och ’kröner’ sig själv i 

det crescendo som löper samman med handlingen. De är också resurser för input som 

igångsättare eller ’uppmärksamhetsstyrande’ exempelvis när något händer i musiken som hon 

vill att barnen ska lägga märke till (se också beskrivning av musiklyssnings-stunderna i början 

av kapitlet).  

                                                 

33
 Jag vill poängtera att beskrivandet av känslouttryck som resurser inte ska ses som att deltagarna 

använder sig av pålagda och uttänkta `miner´ i ett instrumentellt syfte. Pedagogernas och barnens 

uttryck upplevde jag som varma och ’äkta’ och beskrivningarna ska ses som analytikerns tolkning av 

de semiotiska uttryck som deltagarna uppvisar för varandra.  
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Avslutande diskussion 
 

Tidigare forskning om barns musikaliska utveckling (se exempelvis HammershØj, 1997) 

konstaterar att barn i fyraårsåldern ibland kan få grundrytmen i sina rörelser att stämma 

överens med musikens grundrytm, liksom att flera barn i denna ålder klarar av att imitera 

pedagogens rörelsemönster i takt med musiken om pedagoger visar hur de ska spela. Enligt 

HammershØj (1997) har barn först i fyraårsåldern uppnått en sådan neurologisk 

utvecklingsnivå så att synkroniserade rörelser blir möjliga att utföra, men exemplen ovan ger 

en annan syn på barns förmåga till engagemang och synkron rörelse. Ludvig som är runt två 

år samspelar synkront med musiken under en lång period samt uppvisar förkroppsligad 

kunskap i musikens olika dimensioner. Den syn på barns musikaliska utveckling som 

framkommer i HammershØjs (1997) beskrivningar visar på en dekontextualisering av barns 

musikaliska utveckling som nästan helt bortser från miljö och sociala sammanhang och barns 

musikaliska utveckling generaliseras istället genom universella beskrivningar. Dessa 

psykologiskt influerade beskrivningar har stort inflytande både i praktik och forskning (Stills 

avhandling (2011) hänvisar exempelvis till HammershØj (1997) och behöver nu kompletteras 

av empirisk forskning som utgår från andra perspektiv varav ett är det socialt orienterade (och 

mikroanalytiska) som används i detta arbete för att i detalj se vad barnen faktiskt gör. 

Sammantaget visar analyserna här att samspelet inte sker utifrån en diffus känsla i musiken 

som barnen rör sig till, utan interaktionen med musiken och de andra deltagarna, sker på en 

mycket detaljerad nivå där det aktiva lyssnandet och det kroppsliga förutsättningslösa 

överlämnandet åt musiken utgör själva förutsättningen för samspelet. Analyserna visar också 

att samspelet rör sig mellan ett improvisatoriskt och ett ritualiserat handlande. Rörelsebanorna 

har en grundstruktur i form av grundrörelser (i detta fall armrörelser och trummande) som 

sedan broderas ut genom erbjudanden från miljön som rummets organisering, däri befintliga 

artefakter och andra deltagares initiativ.  
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Kapitel 6. Musicking-event som 

demokratiskt forum 
 

 

 
      

Jazz is democratic music, and all musicians should have the freedom to express themselves, and 

second, that players are mutually interdependent and should limit their individual freedom for the 

good of the group. (Sawyer, 2003, s. 50; ur Berliner, 1994, s. 41)   

 

 

    

When we think of pretend play as improvisation, we can understand why it is so important to social 

and conversational development: Play provides children with an opportunity to manage the tension 

between social structure and individual creativity. (Sawyer, 1997, s. 184) 

 

 

 

Citatet överst speglar två konkurrerande överenskommelser inom jazz som genre; individens 

rätt till självuttryck och individens ansvar i förhållande till gruppen att kunna stå tillbaka så 

dennes uttryck inte inkräktar för mycket på andras möjligheter att också uttrycka sig. Det 

andra citatet får representera spänningsfältet mellan social struktur och individuell kreativitet, 

eller om man så vill spänningsfältet mellan ordning och den mer kaosartade, oförutsebara och 

improvisatoriska dimensionen i den mänskliga tillvaron.  

Dessa spänningsfält kan ses som fundamentala i social interaktion och i detta sista exempel 

fokuseras därför förhållandet (eller som Small (1998) skulle säga; relationen eller 

förbindelsen) mellan individ och grupp.  

I musikaktiviteten i detta kapitel blir också skapandet av olika participationsramar synliga 

när de olika deltagarna på varierande sätt driver skilda typer av aktiviter eller individuella 

projekt inom ramen för olika typer av positioner, exempelvis som pådrivande, lyssnare, 

förmedlare och initiativtagare (Goffman, 1981). 



96 

 

 

 

Figur 5. Musicking-event 

 

 

Alla deltagarna är här samlade i ett övergripande event ’sångstund vid keyboardet’. Samtidigt 

pågår olika individuella projekt (aktiviteter) som barnen driver i varierande utsträckning och 

den övergripande frågan är: Hur går det till när deltagarna koordinerar dessa individuella 

projekt till ett gemensamt musicking-event?  

Excerptet tar sin början en bit in i musikaktiviteten då barnen och Petra har musicerat 

tillsammans i ungefär tjugotre minuter. Under denna tid har Oskar först visat Tindra hur man 

använder Ipad och då använt ett program som heter Magic piano och de har också spelat 

keyboard. Efter detta ansluter Kalle och Axel som varit ute på gården och Joa anländer 

tillsammans med sina föräldrar. Hon är lite ledsen och får därför sitta i Petras knä.  

De individuella projekt som bildar den tidsmässigt närmaste bakgrunden till exemplets 

början är att Oskar letar efter ’Elefanten som cyklar’ vilket är en sång i sångboken han under 

en lång stund tittat i, Tindras Ipadspelande, både själv och tillsammans med Axel, samt Kalles 

koncentrerade keyboardspelande där han lyckats få fram flera spännande ljud. Alla projekten 

har uppmärksammats av pedagogen Petra på olika sätt.  

 

 

(    ) 

(     ) 

(      ) 

(        ) 

(      ) 
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 Bild 27. Barnens och Petras placering kring ett av musikrummets keyboard. Joa  
 i Petras knä, Oskar bredvid Petra, Tindra med sin Ipad, Axel (i randig tröja) och  
 Kalle närmast kameran.  

 

 

Att driva sitt eget projekt  
 

Barnen och Petra sitter här tillsammans runt keybordet och har just sjungit sången 

’Tingelingetåget’. Under genomsjungningen har Axel ställt sig upp och sagt: ’Handen’, tittat 

på Oskar och sträckt ut sin hand till honom.  

 

Exempel 6 a  

Medverkande barn: Axel, Oskar, Joa, Tindra och Kalle. (2:0 – 2:6 år). 

Personal: Petra 

Filmklipp 083649 Tid: 23:31 - 27:32. 

 
1 Axel Dä hade (pekar i boken) 

2 Petra Du ville hålla nån i handen och göra vagn (tittar på Axel) 

3 Axel (Dä hade) (pekar i sångboken) 

4 Petra Är Axel hä är det Axel (pekar i boken) 

5 Axel Dä hade (pekar i boken) 

6 Petra (.) Jaa (1.0) här är tå loket och alla som åker i vagnarna (pekar i boken) hur  

7  många vagnar är där ska vi räkna dom 

8 Joa (sträcker ut armen som för att räkna men drar tillbaka den igen) 

9 Oskar >Ett två tre fyra [åtta nio< (pekar i boken) 

10 Axel                               [<Ett två fyra tå> (gör tecken i luften i takt med räkningen) 

11 Petra                               [(tittar på Axel och nickar i takt med Axels räknande) 

12 Tindra                                                            [(Spelar på Ipad) 
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13 Petra                                                            [( blick mot Tindra) 

14  Fyra stycken (tittar på Axel) ska   [vi räkna tillsammans  

15 Axel                                                             [(Tittar på Ipad) 

16 Pe o Os En två tre fyra fem (de pekar i boken) 

17 Petra [Det är fem vagnar och ett lok (visar fem fingrar, sen ett finger)  

18 Axel [(tittar mot keyboardet) 

19 Petra (tittar ut genom fönstret) (4.0)                                                                     

20                                                                                           [fem vagnar och ett lok                   

21 Kalle (spelar en ton två ggr svagt på keyboardet sedan [2 ggr ett kluster med ökande  

22  styrka, tittar på Petra de tre sista klustren samtidigt som han använder hela  

23  kroppen i det sista klustret där han lutar sig över klaviaturen) 

24 Petra  (tittar på Kalle, ser överraskad ut) Ah (.) TO ♦ (med mörk röst =   

25  =spelar samtidigt ett snarlikt lågt kluster på keyboardet)  

26 Axel (spelar snarlikt) 

27 Tindra Ja (samtidigt som hon touchar på en symbol på Ipaden)  

28 Petra (Tittar på Tindra, höjer ögonbrynen (4.0))  

29 Joa (Tittar på Tindra) 

30 Oskar  Dä dä den den (pekar i boken på Tingelingetåget) 

31 Axel ♪tut tut ♪ (tittar på Petra) 

32 Petra ♪tut tut ♪ (tittar på Axel, spelar en trudelutt på pianot som avslutas med              

33  [två toner i samma tempo som Axels ’tut tut’ ) 

34  [♪ tut tut ♪ 

35 Axel ♪ tut tut ♪ (spelar två kluster samtidigt med tuten) 

36 Petra >♪ tut tut ♪ < (spelar samtidigt två toner snabbare än förra gången) 

37 Axel >♪ tut tut ♪ < (spelar samtidigt två kluster något snabbare än förra gången) 

38 Oskar Sjunga den [en gång  

39 Petra                       [>♪ tut tut tut tut tut tut tut [tut tut ♪<  

40 Axel                                                                         [(slår an ett kluster på keyboardet =                     

41  = ♪ tut tut TUT ♪ (spelar några toner på keyboardet samtidigt) 

42 Oskar Vi sjunga den en gång till (tittar på Petra) 

43 Petra Vi sjunger den en gång till ska vi göra det Joa (tittar på Joa) 

44 Joa Mm mm (drar upp axlarna och böjer huvudet åt sidan) 
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Axel har innan denna episod under en genomsjungning sången visat att han vill leka tåg vilket 

Petra nu kopplar till hans yttrande i rad 1, möjligtvis för att ’handen’ och ’hade’ låter lika, 

men Axel pekar i boken igen och säger ’dä hade’, vilket gör att Petra ställer en fråga ’om det 

är Axel i boken’ för att få en bekräftelse på en möjlig tolkning av vad han menar med sitt 

inlägg (rad 4). Återigen försöker alltså Axel göra sig förstådd med sitt ’dä hade’ samtidigt 

som han använder sig av pekande, men Petra tvekar fortfarande i sin tolkning av vad Axel 

menar, men tar ett initiativ att genom att förtydliga vad som finns på bilden försöka utröna 

vad Axel kan mena och vilken typ av projekt han driver (rad 6).  

 

Semiotiska fält och koordinerandet av projekten  

Goodwin (2003) menar att när en part (exempelvis en novis) har begränsade kompetenser i ett 

semiotiskt fält omfördelas ansvaret till andra deltagande parter vad gäller att producera 

relevanta uttryck för att interaktionen ska kunna fortgå. Den kontextuella omgivningen eller 

’ekologin’ (Bateson, 1972) som binder ihop olika semiotiska fält måste omorganiseras för att 

göra ’novisens’ kommunikation begriplig och detta kan ske exempelvis genom andra 

deltagares gissningar och tolkningar. På liknande sätt ställer små barn med ännu begränsade 

förmågor i det talade språket (men många gånger desto tydligare kroppsligt språk) andra krav 

på deltagarna och omgivningen i den pågående interaktionen. Goodwin (2003, s. 24) 

sammanfattar: 

 

Again, the set of mutually interacting sign systems used to build action functions as a dynamic 

ecology that can change to adapt to modifications in local circumstances. (Goodwin, 2003, s. 24) 

 

Petra anpassar sig som pedagog till de semiotiska resurser (gester, placering i rummet, 

kroppslig positionering, blickar, mimik) som barnen använder samtidigt som hon själv bidrar 

med det tal som interaktionen kräver för att intersubjektivitet ska kunna uppnås. Petra tolkar, 

översätter och förklarar och genom att fokusera på bilden som Axel pekar på och prata om 

den ökar chanserna att ’pricka rätt’ eller ’ringa in’ betydelsen av Axels ’dä hade’ (Goodwin, 

2003) (rad 1-7).   

Oskar och Axel räknar nu vagnarna tillsammans på Petras initiativ (rad 6-11), men i olika 

tempon och Oskar ytterligare en gång tillsammans med Petra. Räknandet kan ses som ett 

försök till samlande av barnen kring något gemensamt som här är en räkneövning. Joa och 

Kalle är hittills inte synbart aktiva i interaktionen men iakttar som publik räknandet till 

skillnad från Tindra som skrollar och spelar på sin Ipad.  

 

Beslutspunkter 

Efter att ha konstaterat att ’det är fem vagnar och ett lok’ (rad 17), skiftar Petra fokus från 

samspelet med barnen till vad som händer på gården. Här uppstår en beslutspunkt (decision 

point; Sawyer, 2003) där det kan vara lämpligt att träda in i den gemensamma aktiviteten och 

när Petra för en stund flyttar sin uppmärksamhet från gruppen lanserar Kalle en ny inriktning 

på eventet genom att på ett crescenderande sätt smyga in ett förslag på keyboardspelande.       

Sawyer (2003) hävdar att ju fler beslutspunkter en genre (verbal eller musikalisk) 

innehåller desto mer improvisatorisk är den. Petra håller inte något hårt grepp om gruppen 
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utan låter det finnas sådana ’mellanrum’ där barnen kan komma in. I en mer ritualiserad 

uppbyggnad av en musikaktivitet skulle man kunna tänka sig att dessa mellanrum 

förmodligen skulle ’täppas till’ av pedagogen för att nå de specifika mål som har satts upp 

kring de lärandeobjekt som i förväg bestämts för stunden.  

Kalles initiativ till dialog (rad 21-23) består av effektfulla dynamiska anslag som riktas 

mot Petra då han under nästan alla anslagen på keyboardet tittar på henne och hans initiativ 

avslutas med ett starkt fjärde slag. Han ökar på så sätt styrkan tills det får effekten att Petra 

svarar genom ett arbete i flera modaliteter; genom blickriktning, mimik, affektiv positionering 

och imitation av Kalles spelande. Hennes gensvar har en kroppsligt och mimiskt sett 

humoristisk form och består också av röstlig animering. Hon visar tydligt att denna imitativa 

lek kan vara ett legitimt projekt i den framväxande aktiviteten. Som pedagog har hon ett stort 

inflytande vid evalueringen av de bidrag som ska få komma in i aktiviteten då hon som vuxen 

har erfarenhet av vad de olika initiativen kan föra med sig. Att snabbt besluta vilka initiativ 

som bejakas, och när, visar sig vara betydelsefullt när det kommer till att samordna barnens 

olika projekt.  

Det av Kalle initierade keyboard-projektet blir nu för en stund det fokala (rad 21-41) 

(samtidigt som Kalle genom sitt agerande, som bieffekt, också lyckas dra tillbaka Petras 

uppmärksamhet till den gemensamma aktiviteten). Hans strategi för att få Petras 

uppmärksamhet är inte ny för stunden, utan Petra och han har flera gånger tidigare haft 

samma typ av dialog och detta används nu av Kalle. Att få önskat resultat kan vara en 

besvärlig uppgift, men Kalle visar prov på förmåga att hitta ett passande ögonblick för att 

genom sina kroppsliga och musikaliska resurser dra uppmärksamhet till sitt projekt. I början 

av denna sekvens kommer också ett (omedvetet) mellanspel av Tindra (rad 27) som utropar: 

’Ja!’ medan hon febrilt fortsätter skrolla på sin Ipad. Hon får Petras uppmärksamhet i form av 

en längre intresserad blick (4 sek.) som kan tolkas som ett undersökande av vad Tindras 

projekt är, men Tindra själv visar inte någon vilja till interaktion utan är nu helt uppslukad av 

sitt utforskande av Ipad.  

Kidwell & Zimmerman (2007) har i studier uppmärksammat att även mycket små barn är 

kapabla att lösa problemet med när, var och hur de ska placera en handling i pågående 

aktivitet för att åstadkomma önskad uppmärksamhet och handling från andra deltagare. 

Likaså har Corsaro (1979) visat att små barn i leksituationer har stor känslighet för hur och 

när man ska våga gå in i en redan pågående lek. 

 

Projektens karaktär och deras förflyttning mellan barnen  

Strax innan har Axel inspirerats till att utveckla Kalles projekt och han ansluter nu till detta 

nya spännande tema genom att repetera Kalles och Petras turer (rad 26). Han engagerar sig så 

mycket att Kalles projekt nu övergår till att bli mer eller mindre hans eget då han 

vidareutvecklar det genom att lägga till ett verbalt ’tut tut’ som svar på keyboardspelandet, 

vilket tyder på att han fortfarande kopplar handlingen till ’Tingelingetåget-projektet’ och 

Kalles roll hamnar därmed i bakgrunden. 

Stunden får nu karaktären av en fråga-svar-improvisation där olika rytmiska figurer står i 

förgrunden när Petra tillsammans med Axel vidareutvecklar temat genom att sätta ihop 
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keyboardspelande och sång/verbal handling så att olika rytmiska och harmoniska figurer 

utforskas (raderna 31-41). 

I aktiviteten utkristalliserar sig nu olika individuella projekt i sång- och spelstunden. Kalle 

har startat en dialog med Petra med hjälp av keyboardspelande, Axel vill först dansa och hålla 

någon i handen till ’Tingelingetåget-sången’ men övergår sedan till att elaborera Kalles 

projekt, Tindra utforskar Ipad, Oskar verkar mest intresserad av att sjunga ’Tingelingetåget’ 

ur sångboken och Joa sitter fortfarande i en lyssnande och lite tillbakadragen sinnesstämning i 

Petras knä. Deras olika projekt konkurrerar om att vara fokala eller mer överordnade och 

fokus böljar fram och tillbaka mellan de olika projekten där det enskilda barnet stundtals 

arbetar på att få igenom sitt eget projekt och stundtals deltar i eller orienterar sig mot andras 

aktiviteter.      

Petra går som förmedlare (Goffman, 1981) mellan att stödja olika barns projekt och hon 

kan liknas vid en dirigent som understödjer de skilda stämmorna vid tillfällen när dessa visar 

mer framträdande teman, men hon lyfter även fram en mer lågmäld stämma som Joas när hon 

stödjer hennes tystlåtna deltagande med frågan om de ska ’ta sången en gång till’ vilket Joa 

svarar ja på (raderna 43 och 44). Den lokala ordningen som här skapas medför att det är 

möjligt att delta både som drivande och som mindre aktiv (interaction order; Goffman, 1983).  

En annan syn på barns varierande aktivitetsgrad när det gäller att driva sina projekt är att se 

dem som handlingsstrategier utifrån det musikaliska meningskapande som i situationen är det 

dominerande för dem var och en. Joa ’driver’ då ett eget projekt av lyssnande vilket också 

legitimeras av Petra då hon synliggör hennes deltagande i gruppen. Holgersen (2002) visar att 

förhandling om det som av individerna upplevs vara den centrala meningen i en 

musikaktivitet (eller vad de ’tar fasta på’ i aktiviteten) ofta sker ordlöst och kroppsligen 

mellan små barn och han menar sig kunna urskilja fyra skilda deltagarstrategier
34

 varav Joa 

använder sig av en strategi där hon lyssnar och är mottagande, men med ett minimum av egen 

artikulation.  

 

 

Att koordinera projekten: ’All musicking is serious 

musicking’ 
 

I improvisatoriska genrer förväntas det av de olika deltagarna att de medverkar med enskilda 

bidrag till det framväxande eventet (Sawyer, 2003). När inte agendan är helt satt av 

pedagogen utan istället improviseras fram av deltagarna tillsammans, betyder det att barnens 

bidrag till eventet blir betydelsefulla, och att ett samordnande av dessa sker i gruppen vilket vi 

har sett prov på. Vilka resurser som då används belyses här ytterligare i ett musicking-event 

där trumspel och keyboardspel initialt är den fokala aktiviteten: 

 

 

                                                 

34
 Se teoretiskt ramverk. 
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Exempel 6 b  

45 Petra ↑Ja ([spelar komp, slutar) (.) ska vi ha med trummorna till (4.0) 

46 Kalle           [(spelar några toner i basen på keyboardet) 

47 Oskar [Nä 

48 Axel [(Ah/ja) 

49  [(Reser sig och vänder sig mot trummorna men sätter sig igen) 

50 Petra [(Tittar på Axel) (2.5) trumljudet på keyboardet (sätter på ett trumkomp) [ska  

51  det=  

52 Axel                                                                                                                                     [(gun- 

53  gar i takt) 

54 Kalle (spelar på keyboardet längst ner i basen i pianissimo, sporadiskt till rad 77) 

55 Petra =va med (ler mot Axel, gungar med) [ska det det 

56 Oskar                                                                   [Nä 

57 Petra [Utan det (tittar på Axel) 

58 Axel [(reser sig och går bort till trummorna) 

59 Petra Vi ska kolla vad Axel gör (följer Axel med blicken) 

60 Axel (spelar på trummorna, ser engagerad ut) 

61 Petra (nickar med i slagen, härmar Axels ansiktsuttryck) 

62 Oskar (stänger av trummorna på keyboardet) 

63 Petra Hh (tittar på Oskar sen på Axel) nu försvann det kan du hålla trumljudet då 

64  (spelar komp på keybordet) [en två [tre fyr ♪ tingelingelingetåget går[ uti vida=  

65                                                    [(tittar på Axel under inräkningen 

66 Axel                                                   [(spelar trumma)                                            [(går till= 

67 Petra =världen den som femti öre har får följa med på [färden ♪ 

68 Axel = Oskar och försöker ta hans hand) (kom)              [(försöker igen ta Oskars hand) 

69 Petra ♪ Hej [Axel  hej Axel nu löser han biljett och nu stiger han på och tåget kan gå ♪ 

70 Axel           [(försöker igen ta Oskars hand flera gånger, sätter sig ned) 

71 Kalle           [(spelar på keyboardet i mezzoforte) 

72 Oskar           [(skakar av sig Axels hand flera gånger) 

73 Petra Det verkar inte som om [Oskar vill va nån vagn Axel 

74 Kalle                                             [(slår an några ackord i forte på keyboardet 

75 Petra  [(tittar på Tindra) 

76 Tindra [(skrollar på Ipaden) 

77 Axel (Hä tadde) (pekar i boken) 
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78 Petra (.) Va 

79 Axel Hä (pekar i boken) <pappa (.) åke (.) tå> 

80 Petra <Pappa åker tåg> mm (.) (tittar på Axel, ler och nickar) 

 

Petras fråga på rad 45 sker med dramatisk röst och hon sitter som i stor förväntan helt stilla 

när hon ställt frågan, vilket visar att detta med ett eventuellt trumkomp till sången är något 

mycket viktigt att ta ställning till. I många exempel frågar pedagogerna på liknande sätt 

barnen om hur de specifika sångprojekten ska utformas alternativt bekräftar de sätt som 

barnen redan valt att gruppera sig på med olika instrument för genomförandet (se också 

exempel 2 i kapitel 3). De diskursiva resurser i form av affektiva positioneringar i olika 

modaliteter som Petra använder visar att hon tycker att barnens uttryck och olika former av 

deltagande är viktiga i minsta detalj. Återigen blir det tydligt att Petra anser att, som Small 

uttrycker det; ’All musicking is serious musicking’ (1995, s. 12). Detta återspeglas också i 

andra handlingar exempelvis i början av musikstunderna på förskolan. I en annan aktivitet 

med snarlik karaktär är Oskar exempelvis med och kopplar in keyboardsladden, sätter på 

instrumentet och sätter dit notstället och Petra uppmanar honom att i sångboken själv leta 

fram den sång han önskat. Detta mönster återkommer också hos de andra musikpedagogerna. 

De handlingar
35

 som skulle kunna ses som förberedande för eller störande av den ’riktiga’ 

musikaktiviteten är istället en integrerad del av aktiviteten, och inte något som stör den eller 

som så fort som möjligt ska redas ut för att man ska kunna gå vidare till den viktigare 

’lärandesituationen’.  

Eventet består alltså inte bara av de individuella initiativtaganden som gäller beslut om 

innehåll, utan också av de handlingar som krävs för att dessa projekt ska kunna genomföras 

vilka i sig blir till legitima inslag i eventet då de ges ett egenvärde i och med att de får ta tid. I 

detta reflekteras ett holistiskt tänkande som inte delar upp eventet i förberedelser, störningar 

och avbrott som står i ett motsatsförhållande till det ”riktiga” (och mer betydelsefulla) 

genomförandet av en musikaktivitet. Dessa kringhandlingar behandlas alltså inte som 

uppehåll eller avvikelser där en väntan på att det egentliga lärande-eventet ska börja eller 

fortsätta, utan de olika handlingarna vävs in i ett musicking-event där det blir tydligt att andra 

handlingar än specifikt musikaliska har sin berättigade närvaro. Detta holistiska tänkande 

öppnar också upp, inte bara för praktiska handlingar, utan också för inslag från andra 

semiotiska system och aktiviteter än musikaliska, som här exemplifieras i rörelse, läsande, 

räknande och utforskande av tekniska artefakter (här Ipad).  

De kringhandlingar som ges värde i sig själva visar också att ett jämlikt förhållande mellan 

barn och vuxna eftersträvas på förskolan; musikstunderna är något man gör tillsammans och 

inte något som pedagogerna gör för barnen.  

Frågan om ett eventuellt trumkomp (rad 45) ställs till, och involverar alla barnen och inte 

bara det barn som senast tagit ett initiativ (i detta fall Oskar) och genom detta koordineras 

                                                 

35
 Exempelvis iordningställande av material och möbler som behövs för aktiviteten, samtal om hur 

genomförandet av ett delprojekt ska utföras; såsom instrumentval vid genomsjungning av sånger och 

förhandlande mellan individuella barn angående placering o dyl. 
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projekten till en helhet: Ett gemensamt musicking-event där flera olika deltagarstrategier kan 

förekomma samtidigt: dans, sång, trumkomp, keyboardspelande och lyssnande (se figur 5).  

Holgersen (2002) uppmärksammar att barns förhandlande om musikalisk mening ofta sker 

ordlöst och kroppsligen, vilket pekar på vikten av att studera barns olika sätt att delta i 

musikaktiviteter. Att kunna tolka barnens kroppsliga meningsskapande i en gemensam 

aktivitet kan vara vägledande för pedagogens fortsatta bidrag till, koordinerande av, samt eget 

deltagande i aktiviteten (Fink-Jensen, 2007).  När musiker improviserar tillsammans och turas 

om att spela solo krävs stor ömsesidig koordination och förhandling för att hantera 

övergångar utan problem, menar Haviland (2011) som studerat ensemblespel inom olika 

musikaliska genrer. Även barnens olika solon i exemplet koordineras genom ett stort 

interaktionistiskt arbete. När Axel på nytt försöker få med Oskar i en dans (den första gången 

var precis innan exemplets början), går Petra till exempel in och förklarar för honom att ’det 

verkar inte som om Oskar vill va nån vagn Axel’ (rad 73). 

Petra kommer med flera bidrag i frågeform (exempelvis rad 45 och 50). Hennes förslag får 

emellertid olika svar från Axel och Oskar. Återigen försöker hon fastställa vad barnen vill 

säga, dvs. i vilken form de vill eller inte vill att trummorna ska delta i kompet (återigen en 

detaljerad fråga); i analog form eller i digital form i keyboardet (rad 45 och 50). Oskar säger 

för andra gången ’nä’ (rad 56) men Axels kroppsliga gungande förflyttning väger också tungt 

i förhandlingen, som tydligt kroppsligt initiativ utvärderat av Petra. Hans spelande 

tillsammans med det digitala trumkompet gör att han kan hålla takten på trumman och han ser 

mycket bestämd ut och ’diggande’.  

 

 

Dansprojektet realiseras 
 

Som vi har sett förflyttas de olika projekten mellan barnen i gruppen, men förloppet är inte 

alltid linjärt och vi fortsätter följa det dansprojekt som Axel drivit en stund. 

 

Exempel 6 c  

81 Petra [Och vem är de vem är det här då [ (pekar i boken) 

82 Joa [Vov (pekar i boken)                          [vovve (pekar i boken) 

83 Petra Va är det för nåt? (tittar på Joa)  

84 Joa [Vovve (tittar på Axel samt pekar i boken) 

85 Axel [VOVVE 

86 Petra En vovve ja precis (.) vovve 

87 Kalle ↑Ööö (ställer sig upp) 

88 Petra Men titta vad är det ↑här för nåt som är ↑där då (pekar i boken) 

89 Oskar En kossa 

90 Petra En liten kossa [mm  
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91 Oskar                           [>Nu gör vi< (utanför bild) 

92 Axel Hhhä (.) hhhhä (utanför bild) 

93 Petra Ska ni göra tåget nu 

94 Axel (drar upp Oskar) [Hhhh (.) hhhh 

95 Petra                                [Nu ville Oskar okej då en två tre fyr[ ♪ tingelingeling låt tåget = 

96 Ax o Os                                                                                                 [(går och håller i varandra  

97 Petra                                                                                                 [(kompar på keyboardet) 

98 Petra =gå uti vida världen [den som fem[ti öre har får [fhhhölja med på färden  

99 Kalle                                      [(sätter på trumljudet och ställer sig upp, står och trampar) 

100 Petra                                                                                         [(anpassar kompet till trum- 

101  rytmen på keyboardet)                                                           

102 Petra (tittar på Kalle) Hhhh (rör huvudet i takt) hej Kalle[hej Oskar hej Axel nu löser= 

103                                                                                           [(tittar på O, sen på A) 

104 Axel (tittar in i kameran) 

105 Petra =ni [biljett och nu stiger ni [på och tåget kan [gå ♪ 

106 Axel        [Hhh                                [(sätter sig på footnoten o släpper Oskars hand 

107 Oskar                                                                                   [(sätter sig bredvid Axel, ler mot A) 

108 Ax o Os Hhhhh 

109 Axel [tut tut (gör tut-rörelse med armen)  

110 Oskar [(reser sig och sätter sig igen, tittar på Petra och sen på Axel) 

111 Petra Ja hhhhh [tut tut ja där åkte tåget (.) tåget hamnade på fhhhootnoten 

112                   [(gör tut-rörelse med armen, tittar på Axel och Oskar) 

113 Jo o Ti                  [(tittar på Axel och Oskar) 

114 Ax o Os Hhhhhh   [(tittar mot alla vid keyboardet) 

115 Kalle  Öö:  ö::: ö::: (sätter sig igen vid keyboardet, spelar i basen och tittar på Petra) 

116 Petra Vad säger du Kalle 

 

Stycket börjar med ett samtal i två sekvenser om bilderna i sångboken i form av 

’klassrumsdialoger’ där Petra ställer frågor, någon svarar och Petra bekräftar. (För en 

beskrivning av IRE-strukturer, initiative-response-evaluation; se exempelvis Evaldsson, 

Lindblad, Sahlström & Bergqvist, 2001).  

För att väva ihop barnens olika projekt måste Petra vara helt närvarande i att se de olika 

idéer som uttrycks och att anpassa sitt handlande till barnens initiativ I exemplet får de 

enskilda barnen möjlighet att realisera sina projekt en stund var och på så sätt blir de sedda 

och lyssnade till. Hon kommer också ihåg Axels vilja att dansa och förstår vad som sker när 

han och Oskar reser sig upp för att slutligen dansa (rad 91). Axels dansprojekt avvisades 
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tidigare av Oskar och skulle kunnat ha varit helt bortglömt, men som Sawyer (1997) visat kan 

lekidéer ligga som frön i jorden och plötsligt genom ett annat barn börja gro, därför att 

aktivitetsramen förändrats. Med en musikmetafor kan projekten ses som riffs eller motiv vilka 

kan tas upp och svaras på senare under aktiviteten. Många motiv eller riffs är i omlopp 

samtidigt under ett musicking-event som är polyfoniskt, genom att många röster ingår. 

Deltagarna har dessa riffs i minnet men på en lägre medvetandenivå så att dessa inte stör 

deltagandet i eventet här och nu. 

Oskar har här kommit ihåg Axels projekt och tar nu initiativ till att genomföra det vilket 

han talar om: ’nu gör vi’ (rad 91). Kalle blir också en del av detta projekt då han sätter på 

trumljudet igen som ackompanjemang till sången och Petra anpassar blixtsnabbt tempot i sitt 

keyboardspelande till trumkompet som istället för att vara något störande nu blir en tillgång i 

aktiviteten. På så sätt koordinerar hon Kalles trumprojekt och Axels dansprojekt. Kalle som 

till största delen inte använder sig av verbala resurser tar på detta sätt istället kroppsliga och 

tonande resurser i anspråk i lek med keyboardets olika ljudkvaliteter och dynamiska 

möjligheter.  

På liknande sätt kan Oskar, när han fått genomföra sitt sjungande- eller sångboks-projekt 

och förmodligen känner sig nöjd, delta i Axels dansprojekt vilket kanske kan ses som en 

identifikationsstrategi då han verkar leva sig in i Axels musikaliska initiativ. Samtidigt är 

Oskars dansande en egen förlängning av Tingelingetåget-sången då sjungandet tillsammans 

”översätts” till ett annat medium; dansande, men fortfarande till samma sång. Axel å sin sida 

har dels drivit sitt eget projekt dels varit delaktig i de andras projekt och till sist faktiskt 

genomdrivit sitt eget projekt, men då med stöd från både Oskar och Petra och därmed blir 

även det enskilda projektet en del av en kreativ grupprocess. Tindra är djupt intresserad av 

Ipaden, kanske för att det är första gången hon utforskar den, och tillåts fortsätta med detta 

samtidigt som hon i rumsligt hänseende är placerad som en del av gruppen och kan ta del av 

vad som händer. Joa driver, som tidigare nämnts ett lyssnande-projekt och är genom detta 

deltagare i Oskars sångboks-projekt.  

 

 

Sammanfattande diskussion 
 

Den interaktion som sker under eventet visar på att både individ och grupp behandlas som 

viktiga i pedagogens koordinerande av projekten. Musikaktiviteterna får mening i de 

relationer som skapas och dessa uppstår både mellan individernas olika projekt, och mellan de 

individuella projekten och den gemensamma aktiviteten; musicking-eventet. Grupp och 

individ står alltså inte i ett antagonistiskt förhållande till varandra utan en organisk rörelse 

resulterar i något som kan liknas vid ett demokratiskt forum. Den ytligt sett oordnade och lösa 

formen i eventet visar sig ha en underliggande struktur av rörelse eller alternerande mellan 

olika delar. 

       

De förutsättningar som behövs för ett samordnande av individuella projekt till ett gemensamt 

grupp-projekt är till stor del de som också har framkommit i andra kapitel:  
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 Deltagarnas möjlighet till självständig rörlighet i rummet. Om barnen skulle sitta stilla 

som vid en rutiniserad sångsamling i ring utesluts möjligheten att använda en del av de 

handlingar som barnen här utnyttjar, vilket skulle få inverkan på eventets karaktär av 

demokratiskt forum då en mer asymmetrisk interaktionsstil då skulle framträda.  

 

 Olika deltagarstrategier ses alla som legitima. Detta medför att barnen inte kan delta 

på ”fel” sätt i aktiviteten, men också att de kan gå mellan olika strategier och inte 

bestämma sig för endast en typ av deltagande. När barn får komma med olika typer av 

initiativ betyder det att andra barn i gruppen får många olika bidrag att inspireras av. I 

det senaste exemplet kommer alla de fyra musikaliska byggstenarna; sjungande, 

spelande, lyssnande och rörelse (Still, 2011) att ingå genom barnens initiativ till egna 

projekt, vilket skapar en bredd av utbud i aktiviteten utan att pedagogen planerat de 

specifika inslagen. 

 

 Keyboardets (och trummornas) placering på golvet garanterar att instrumenten är 

tillgängliga för barnen i samma utsträckning som för den vuxne.  

 

 

Här kan vi alltså se hur solo- och ensemble-projekt genom dessa sätt flätas samman i ett 

gemensamt musicking-event, med hjälp av pedagogen som ömsom uppmärksammar enskilda 

barns projekt, ömsom samlar ihop gruppen med hjälp av olika strategier och resurser 

(gemensam sång, gemensamt räknande, planerande i gruppen hur sången ska framföras; med 

eller utan trumkomp, vilken sorts trumkomp; analogt eller digitalt) samt hjälper till att tolka 

genom att bidra med de resurser som saknas i den kontextuella omgivningen. Grupp och 

individ blir två likvärdiga entiteter som med musiken både i fokus och som sammanfogande 

resurs, interagerar och turas om att vara i förgrund och bakgrund i ett organiskt växelspel. 
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Kapitel 7. Coda med en ’bedräglig kadens’  
 

 

 

 

I slutet av ett musikstycke förekommer ibland ett avsnitt eller ett stycke som brukar kallas 

coda (som betyder svans) som tydliggör att stycket är slut. Denna coda kan vara lång eller 

kort, men den slutar, liksom många andra musikaliska passager, med en kadens som består av 

ett antal ackord som tryggt och tydligt för ’hem’ till grundackordet i tonarten.   

Det finns emellertid en typ av kadens som lämnar lyssnaren i ovisshet, i väntan på 

upplösning eftersom kadensen upplevs som ofullständig. Den är inte en slutgiltig ’slå sig till 

ro’-avslutning utan kräver på något sätt en fortsättning. I en sådan bedräglig kadens kommer 

till slut, efter en paus eller fermat, det definitiva slutet och lyssnaren lämnas inte med en 

’fortsättning följer’-känsla. I denna text upplever läsaren förhoppningsvis en tydlig slutpunkt i 

det att forskningsfrågorna fått sina svar, men lämnas också med nya frågor eftersom slutet av 

nödvändighet är ofullständigt då vår tillvaro aldrig kan bli helt utforskad.  

Detta arbete tar till viss del avstamp i Stills (2011) studie om barn och musik på förskola 

och mycket av det som Still (2011) i sin avhandling efterfrågar av musikaliska utmaningar för 

barnen, dokumenteras här när det gäller musicking-arbete med förskolans minsta barn. Här 

visas exempelvis hur pedagoger med musikalisk och konstnärlig utbildning, utifrån en bred 

och innovativ musiksyn, lyckas bejaka både de individuella barnen och barngruppen. Det är 

också tydligt att uppbyggandet av musikaktiviteterna sker i olika samverkande dimensioner 

(Small, 1998) varav några har studerats här. En kartläggning av de dimensioner som 

sammanflätas vid interaktionerna i musikaktiviteterna, har här möjliggjorts genom de olika 

teorier som använts. Valet av skiftande analysmetoder och perspektiv i studien har 

sammantaget dokumenterat en betydande komplexitet i uppbyggandet av musikaktiviteterna. 

Jag kommer här att summera en del av vad som framkommit i analysen samt kortfattat 

koppla detta till de implikationer som det skulle kunna ha i pedagogisk verksamhet. 

 

 

Musicking och de yngsta barnens kompetens 
 

De barn som deltar i studien är små, de allra yngsta har ännu inte fyllt två år, och till viss del 

saknar flera barn ännu mycket av det talade språket som verktyg. Men deras förmåga att 

kommunicera och ta initiativ i samskapandet av musikaktiviteterna har överraskat mig och 

gjort mig imponerad. Med hjälp av mikroanalytisk metod visar analyserna tydligt hur barnens 

förmåga att kommunicera är stor inom ramen för musicking events. De inte bara svarar på 

musiken och på andra barns och pedagogers initiativ, utan de tar också egna initiativ. De kan 

exempelvis lyssna på andras bidrag (verbala såväl som musikaliska, exempelvis subtila 
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intensitetsstegringar i musiken), samtidigt som de själva kommer med relevanta bidrag som 

de snabbt anpassar efter andra inspel i ett pågående samspel (interaktionell synkroni; Sawyer, 

2003). De positionerar varandra som olika typer av deltagare genom att ordna med 

instrumenten sig emellan och på olika sätt arrangera konstellationer i jammandesituationer, 

som sångare, instrumentalister, lyssnare eller dansare. 

I sina enskilda projekt är barnen rädda om instrumenten och visar också kunskap om 

musikens grundelement, både genom att känna igen sånger och musikstycken och de 

dimensioner och element som dessa består av och genom att omsätta musik i kroppslig 

handling som dirigering, dansande, hoppande och gemensamma rörelse-banor. I allt detta 

visar de i aktiviteterna stor koncentration, ofta under lång tid. Kort sagt, barnen är kompetenta 

aktörer som tar initiativ utifrån de (relativt begränsade) resurser som står dem till buds här och 

nu. 

När en summering ska göras av det som blivit synligt i studien blir det tydligt att fynden 

delvis går in i varandra. Exempelvis kan barn inte utöva aktörskap om de inte har något att 

uttrycka sig med. Det visar sig därför nästintill omöjligt att beskriva barns aktörskap utan att 

lyfta fram de medierande verktyg och de resurser barnen använder, både kroppsliga och 

materiella, i samspelet med andra barn för att uttrycka sig inom ramen för musicking. 

För att barnens initiativtagande ska bli möjligt fordras vissa förutsättningar, både 

materiella resurser i form av en god ljudmiljö med utvalda instrument och en verksamhet 

som tillåter initiativ. I den studerade förskolan finns åtskilliga instrument: trummor, 

amadinda, ukuleles, keyboard och olika tillbehör som klubbor och trumpinnar. 

Något som var unikt för den studerade förskolans musikarbete var att barnen hade goda 

möjligheter att röra sig fritt i rummet, för att exempelvis hitta, hämta och spela på instrument. 

Det visar sig, kanske föga överraskande, att en viktig förutsättning för att kunna ta initiativ till 

musicking och att bygga ett event är att barnet självt kan bestämma när, var och hur olika 

verktyg ska användas i samspel med andra barn (och med musiken och pedagogen).  Först då 

uppstår fruktbara dialoger i form av improvisatoriska händelsekedjor. Om dessa kroppsliga 

resurser begränsas genom att barn vid musiksamlingar förväntas sitta i ring inskränks 

möjligheten att delta aktivt i framväxande aktiviteter. Utan att få röra sig fritt i rummet kan 

dessa resurser alltså inte alltid utnyttjas. Om någon annan bestämmer när man ska sjunga, när 

man ska spela, när man ska dansa utesluts många av dessa kreativa bidrag.  

Barnen klarar också av att ansluta sladdar, sätta på och stänga av instrument och nå upp till 

de instrument de vill ha. Vidare kan barnen själva välja sånger utifrån sångböcker eller andra 

artefakter. Allt detta är exempel på handlingar inom ramen för musicking. Det blir genom 

studiens mikroanalytiska och dialogiska angreppssätt möjligt att se den interaktionella 

synkronisering som barnen är kompetenta till och som kräver kroppsliga initiativ. Studien 

visar att också mycket små barn är förmögna att samordna handlingarna med andra på subtila 

sätt och genom små medel. 

Att själv kunna välja och hämta instrument och hitta en plats och ett sätt att delta i det 

pågående samspelet och ”sälja in” sina bidrag genom att introducera dem på ett för de andra i 

gruppen relevant sätt, kräver tajming i tid och rum och med det som pågår där. På den 

studerade förskolan fanns också tidsmässiga resurser för barnens initiativ. Barnens 

individuella projekt fick exempelvis växa fram genom att pedagogerna lämnade temporala 
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utrymmen för dem (jfr decision points; Sawyer, 2003) där exempelvis byte av ’solist’ eller en 

ny inriktning av en aktivitet kunde ske. I eventen träder alltså ytterligare en aspekt fram i hur 

uppbyggandet av aktiviteterna sker, nämligen den tidsmässiga organiseringen av eventet. Här 

ingår också den ställtid som annars ofta bara ses som förberedelser för en lärandeaktivitet; 

iordningställande av rummet genom att ta fram material, möblering för en specifik aktivitet 

eller planering för vad som ska hända och hur det ska gå till och utföras. I allt detta deltar här 

barnen
36

. som pedagogerna inte skyndar på för att fortare nå fram till en planerad ”riktig” 

musikaktivitet. 

Genom att de små barnen tillåts utnyttja olika materiella och tidsmässiga lokala resurser 

utifrån vad som inspirerar dem i stunden framträder de som aktiva subjekt som deltar i 

uppbyggandet av musicking events.  

En annan viktig resurs som möjliggör barnens delaktighet i aktiviteterna är en gemensam 

repertoar. Det är exempelvis viktigt att kunna namnen på musikstycken (för att kunna ’önska’ 

dem eller be om en omtagning). Vid uppbyggandet av eventen är en gemensam, sådan 

repertoar något som kan utvecklas till ready-mades att samspela och improvisera utifrån. 

Sådana av gruppen ägda ready-mades får sin grundstruktur genom att pedagogen exempelvis 

tar upp och på så sätt förstärker, barns rörelser till musik. På ett lyhört sätt anknyter 

pedagogerna alltså till barnens initiativ genom att variera exempelvis tempo och ljudvolym. 

Detta samspel finns sedan kvar och utvecklas i olika rörelsebanor. En repertoar av sånger och 

musikstycken är alltså också något som barnen kan ’arbeta med’ vid allt uppbyggande av 

musikaktiviteterna. Här finns i mina data en genre-bredd från klassisk musik (alltifrån Mozart 

till Wagner) till rock, schlager och traditionella barnsånger.   

Något som kan uppmärksammas i detta sammanhang är att barnen inte enbart behandlades 

som medlemmar i kategorin ’barn’ och att pedagogerna inte på förhand hade avgjort vad 

medlemmar i denna grupp förväntas uppskatta utifrån begrepp som ’barnmusik’. Söderman 

(2012) menar att det är viktigt att tänka bortom kategorier som ’barnmusik’ och ’vuxenmusik’ 

och istället presentera musik som barn tycker om. Men för att ha något att tycka om och sedan 

själv kunna välja måste det finnas någon som presenterar nya genrer för barnen. Denna 

repertoar
37

 av sånger, danser, musikstycken, ramsor och lekar kommer inte till helt av sig 

själv. Detta för oss till nästa punkt. 

 

 

Pedagogens roll 
 

Barnen framstår som kompetenta, men många av de resurser som här beskrivits uppstår alltså 

inte av sig själva, utan pedagogerna har en viktig roll när det gäller att förse barnen med 

materiella resurser, möjligheter att röra sig fritt, tidsmässiga resurser och andra erbjudanden 

som underlättar musicking.  

                                                 

36
 Utom vid så kallade installationer som ibland gjordes av pedagogerna före ett event. 

37
 Även om barn självklart möter olika sorters musik hemma genom föräldrar och media. 
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Att ha en gemensam musikalisk repertoar är också en viktig resurs för barnen. Men denna 

repertoar måste först presenteras av någon och den kunskap som de utbildade pedagogerna 

besitter är en stor tillgång vid presentationen av en musikalisk repertoar. Hit hör också de 

förhandlingar som sker mellan deltagarna för att komma överens om hur en sång eller en lek 

ska utföras; vilken sång ska sjungas till en specifik lek? Förhandlandet kan gälla många olika 

saker som tar tid, men detta ingår alltså i eventet varför det inte finns någon anledning att 

skynda på för att ’komma igång’.   

Att själv kunna bestämma över tiden och placera sina initiativ på rätt ställe i samspelet 

kräver att man har möjlighet att välja relevanta resurser, vilket för de allra yngsta barnen inte 

minst innebar kroppsliga resurser (som gester, rörelse, mimik). Genom att pedagogerna på 

förskolan har utvecklat en stor lyhördhet för olika subtila uttryck i samspelet kan de se och 

höra vad som är viktigt för enskilda barn. Dessutom lyckas de ofta lyfta fram det som de tror 

kan haka i eller berika en pågående aktivitet. Pedagogerna lyssnar, ser, animerar och 

koreograferar. Därmed får de en helt central samordnande uppgift. 

Att möjliggöra enskilda barns initiativ visade sig vara avgörande för att gruppen skulle få 

nytt syre och för att gemensamma aktiviteter skulle kunna fortgå och inte dö ut. Genom att 

bejaka olika initiativ visade pedagogerna exempelvis var man kan väva samman de olika 

initiativ som barnen kommer med.  I och med att pedagogerna uppmärksammar och lyfter de 

individuella barnens projekt så blir dessa också mer synliga för andra barn och dessa kan då 

dras in i de aktiviteter eller projekt som ett eller flera barn kommit med. De individuella 

barnen uppmärksammas alltså inte bara för att få stå i centrum ’en i taget’ utan initiativen 

används av pedagogerna för att skapa grupp. Praktikgemenskap är inte något givet, utan något 

som i bästa fall växer fram inom ramen för kreativ improvisation. På ett mer övergripande 

plan handlar detta alltså också om att genom musiken ’skapa grupp’ och kreativ 

gruppgemenskap. 

Genom att vara ständigt närvarande och lyssnande och på så sätt kunna se och 

uppmärksamma de subtila kroppsliga och verbala handlingar som små barn använder 

möjliggör pedagogen också för barnen att vidareutveckla olika initiativ. I detta samordnande 

använder sig pedagogerna av olika kommunikativa resurser som underlättar kreativ 

improvisation; att vara intensivt närvarande, att lyssna till barnet, att se och förstå blickar, 

mimik, kroppsliga uttryck, höra små tonslingor och förstå nyanser i samspelet.  

Det handlar också om att tro på barnens kompetens att driva egna projekt och på 

deltagarnas lika värde som personer. Det varje barn gör är viktigt. En viktig ’making it last’-

resurs (Keenan Ochs, 1983) som pedagogerna använder sig av är mimik och prosodi då barns 

initiativ besvaras och uppmuntras. Detta sker exempelvis när pedagogen med mimik visar på 

sin acceptans av barnets initiativ eller förmedlar värdet av barnens handlingar genom att 

uttrycka spänning och förväntan (t ex genom response cries, Aarsand & Aronsson, 2009; 

Goffman, 1981). Andra gånger tar pedagogen egna initiativ som animerar och bidrar till 

spänning och dynamik i musikaktiviteten. 

En grundläggande tanke i verksamheten verkar vara att pedagogerna inte bara ser barnen 

som ofullständiga vuxna eller som ’becomings’ utan positionerar barnen som ’beings’ (James 

& Prout, 1990) trots sjungandets, spelandets och dansandets emergenta karaktär. Detta blir 
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inte minst synligt i det engagemang som musikpedagogerna uppvisar när det gäller barnens 

ofta knappt märkbara kroppsliga och verbala initiativ.   

 

 

Teoretiskt bidrag 
 

I detta arbete har jag bland annat utgått från forskning om kreativitet i grupper. En av 

företrädarna inom detta fält är Sawyer (1997, 2003) som forskat om kreativitet i barns lek 

samt interaktionsprocesser mellan improvisationsmusiker i jazzgrupper.  Sawyer har i dessa 

arbeten studerat kreativitet dels i förskola, dels bland jazzmusiker, men han har inte i detalj 

dokumenterat kreativ improvisation i förskolans musikverksamhet. En helt central aspekt av 

min studie av förskolan är den detaljerade analysen av sekvenser i samspelet. Mitt fokus är på 

själva dialogen mellan olika barn, liksom på dialogen mellan pedagoger, barn och musik. 

Mina fynd pekar inte minst på den avgörande roll som en lyhörd pedagog kan ha för det 

kreativa flödet. Mycket av den kreativa improvisationen i förskolans musicking skulle inte ha 

ägt rum utan pedagogernas olika sätt att lyssna, se och samordna. 

Studien skulle kunna ha gjorts utifrån enbart samtalsanalys, med ett ännu striktare fokus på 

sekventiella mönster i samspel mellan de olika bidragen, men då hade andra dimensioner av 

samkonstruktion (som kreativ improvisation eller lärande) fått stå tillbaka. En viktig 

iakttagelse i denna studie är att lärande inte sker av sig självt, utan att det pågår ett betydande 

interaktivt arbete mellan olika deltagare inom en given gemenskap (community; Lave & 

Wenger, 1991). Sociokulturella teoretiker som Lave & Wengers (1991) beskriver ofta lärande 

inom ramen för praktikgemenskaper, där lärandet kan spåras som ett förändrat deltagande. 

Lärandet knyts då alltså till deltagande i en viss praktikgemenskap. Men Lave & Wenger ger, 

mig veterligen, heller inte några detaljerade eller mer ingående exempel på så små barns 

praktikgemenskap och hur den växer fram. Detta arbete utvidgar därmed fältet för forskning 

om praktikgemenskap till att gälla hur praktikgemenskap är något som skapas och utvecklas, 

snarare än något från början givet. I ett deltagarperspektiv med mikroanalytisk inriktning ses 

samspel som ett förhandlande där ett arbete görs av deltagarna tillsammans för att utveckla 

intersubjektivitet. Men utifrån sociokulturellt perspektiv görs analyser av lärandet normalt 

inte på denna detaljerade nivå utan håller sig på ett mer allmänt plan. I mina analyser kan man 

här se att det arbete som görs av deltagarna i denna praktikgemenskap är betydande, särskilt 

komplext är pedagogernas insatser när de på olika sätt skapar plats för och koreograferar de 

enskilda barnens bidrag till gemensamma events genom kreativ improvisation.  

  Mina fynd visar alltså att en praktikgemenskap här inte blir till av sig själv utan den 

uppstår i interaktion mellan olika barn och mellan barn och pedagoger inom ramen för 

musicking.  
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Några ord om framtida forskning 
 

Under arbetets gång har jag själv många gånger förvånats över att det jag trott att barnen hållit 

på med inte alls stämt och det har ofta visat sig, när jag gjort mina transkriptioner och 

analyserat samspelet tur för tur, att de handlingar som barnen utförde var mer komplexa och 

medvetna än vad jag först hade trott. Denna interaktionsstudie visar alltså på barns 

kompetenta interaktion och multimodala sätt att utforska världen med hjälp av musik och 

rörelse och på det detaljerade samspel som gör detta möjligt. Det skulle därför vara intressant 

att särskilt studera små barns interaktion i musik och dans, när barnen erbjuds rika 

dansrepertoarer och olika genrer på samma sätt som musikrepertoarerna i detta arbete. Om en 

studie med fokus på dans, rörelse och musik skulle göras vore mikroetnografi lämplig som 

metod. 

En studie som innefattar små barns interaktion med teknologiska resurser som Ipad eller 

nya typer av multimedia, exempelvis projektioner av dans på väggen skulle också ligga i 

tiden. Ännu finns det, mig veterligen, nästan ingen publicerad forskning kring mycket små 

barns användning av och samspel med ny teknologi.  

 

 

Avslutande ord om pedagogiska implikationer 
 

Många av de förutsättningar som framkommer i studien blir möjliga på grund av 

pedagogernas utbildning och kunskap om musik samt kompetenser som gitarrspelande och 

pianospelande vilket förmodligen skapar en trygghet hos pedagogerna för att dessa ”talar 

språket”. Men lika många av de olika förutsättningarna kan appliceras i verksamheter där inga 

utbildade musikpedagoger finns, då det framför allt handlar om en bredare musiksyn med 

musicking och gruppkreativitet i fokus. 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar man att språket påverkar hur vi förhåller 

oss till olika företeelser i tillvaron. Fink-Jensen (2007) menar att pedagoger kan få hjälp av 

metaforer för att kunna utmana sin syn på barns och sitt eget lärande. Barns musicking skulle 

kunna vara en sådan utvecklande metafor som kan öppna för en syn på lärande som 

relationellt (istället för en fråga om ”informationsöverföring”) vilket också visar sig i den 

interaktionella analysen av materialet i denna studie. Inom förskolans område problematiseras 

inte alltid vad som är musik. Vad bygger vi vårt musikbegrepp på för antaganden? I mina 

ögon (och öron) är det musikbegrepp, som vi tar för givet, liksom dess praktiska uttolkning, 

ett svagt verktyg när det gäller en tillämpning på barns sätt att utforska världen. Här behövs 

en diskussion om hur vi kan möta barns multimodala sätt att lära. Ett verktyg för sådant 

multimodalt lärande skulle därför kunna vara just musicking-begreppet då det öppnar upp för 

andra handlingar än snävt musikaliska. I denna studie blir det tydligt att barn, om de får 
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tillfälle, kopplar samman musik med många andra handlingar inom ramen för samspel, och 

dialog med musiken och med andra deltagare.  

 

When children play, they use multiple ways of expressing their ideas as they move seamlessly from 

one mode of expression to another – dancing, dramatizing, singing, exploring sound, drawing, and 

making things. (Niland, 2009) 

 

Att dokumentera och analysera musicking är i denna licentiatuppsats ett sätt att öppna upp för 

fler sätt att se på musik i förskolan. Det är dags för en ’återupptäckt’ av vad musik på förskola 

skulle kunna bli! Vi måste lära oss att lyssna. Och detta är ett bidrag till vad vi kan lyssna 

efter. 
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Appendix  
 

 

 

Verkslista 
 

’Also sprach Zarathustra’ Op. 30. Strauss R. 

’Bang bang balans’ Vardagsgruppen (Wieslander Jujja och Tomas) 

’Dies Irae’ sats ur ’Requiem’ Mozart W. A. 

’En bonde i vår by’ Traditionell sånglek 

’Lille katt’ Riedel, G.  

’I Bergakungens sal’ ur ’Peer Gynt’ Grieg, E.  

’Mamma Mia’ Andersson, B. & Ulvéus, B.  

’Månskenssonaten’, sats 1 van Beethoven L. 

’Pianokonsert No. 21 C-dur’  ‘Elvira Madigan’ Mozart W. A. 

’Pomp and Circumstance’ March No. 1 Elgar E. 

’Robotrock’ Daft Punk 

’Tingelingetåget’ Traditionell sånglek 

’Triumfmarsch’ ur ’Aida’ Verdi G. 

’Varmkorv boogie’  Törnqvist O. 
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Inom ramen för ett samarbete mellan Stockholms Universitet och Förskolan Katarina Västra 

har forskarstuderande Maria Wassrin under två terminer (VT- HT 2011) dokumenterat det 

pedagogiska arbetet med musik, lek och utforskande för ett videoetnografiskt arbete om 

samspel mellan barn, musik och pedagoger.  

 

Härmed ger vi vår tillåtelse att vårt barn kan ingå i presentationer om detta projekt i 

undervisningssammanhang och vid forskningskonferenser.  Han/hon kommer att kunna synas 

i bild, men i kommande texter från mitt projekt presenteras enskilda barn enbart med 

kodnamn eller anonymiserade bilder. 

 

Barnets namn:……………………………………………………………………………… 

 

Förälders namn:…………………………………………………………………………… 

 

Förälders namnteckning:…………………………………………………………………… 

 

Ort och datum:……………………………………………………………………………… 
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