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Vi har valt att studera barns spontana musicerande för att se vilken/vilka funktioner/syften den 

har och vilka faktorer som påverkar det spontan musicerande, samt vid vilka situationer den fö-

rekommer. Vi har valt att begränsa oss genom att observera barn i 6-9 års ålder, på tre olika 

skolor, i tre veckor under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att få veta vad pedago-

gerna har observerat har vi även gjort kompletterade intervjuer med dem.   

Vi har sett att varje tillfälle till spontanmusicering är påverkat av ett flertal faktorer, som vad 

barnen för stunden håller på med och vilken sinnesstämning de befinner sig i. Vårt huvudresul-

tat har varit att glädje är en av de starkast påverkande faktorerna för barns spontana musiceran-

de. De situationer och funktioner där spontanmusicerandet genereras är skiftande men vi har 

sett användningsområden som tidsfördriv, socialt umgänge, kinesestetiskt mm.  

Av intervjuerna med pedagogerna har vi fått fram att de inte har trott att spontanmusicering fö-

rekommer i särskilt stor utsträckning men att samtliga pedagoger ändå är eniga om att spontan-

musicerandet är viktigt och utvecklande för barnen. På vilket sätt det är viktigt och utvecklande 

är pedagogerna dock inte helt eniga om. 
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Två pojkar sitter vid frukostbordet och den ena pojken börjar nynna på låten ”Who let the 

dogs out?”. Den andre pojken registrerar den första pojkens nynnande och börjar sjunga låten 

med tillhörande text. Den första pojken lyssnar på texten och utbrister ”Ja men på svenska blir 

det faktiskt Vem släppte ut robothundarna?”. Efter detta sitter båda pojkarna och sjunger lå-

ten om och om igen. Båda pojkarna växlar gång på gång mellan den svenska och den engelska 

texten (Observation 2.7). Vi tycker att den svenska översättningen av frasen i detta fall så tyd-

ligt representerar kärnan av vad barns spontanmusicerande är och hur det kan yttra sig ifrån 

två barn i nuet. Därför valde vi ”Vem släppte ut robothundarna?!” till titel för denna studie. 

Musiken är en viktig och berikande del av alla människors liv, både barns och vuxnas. Vi har 

alla tre i denna grupp gått kurser där musiken och musikens betydelse stått i centrum och vi 

har genom dessa fått en förståelse för hur viktigt och livsberikande musiken är. Därför ville vi 

göra vårt examensarbete kring musiken. 

Att valet sedan landade på att studera barns spontana musicerande var på grund av ovan 

nämnda kurser där olika föreläsare gång på gång förklarade för oss att musiken är ett av de 

viktigaste sätten för barn att lära sig genom. Under dessa kurser har det också ständigt påpe-

kats vikten av att använda musik som ett pedagogiskt hjälpmedel i vår yrkesroll då man som 

pedagog lättare och på ett annat sätt kan förmedla sig med barnen.  

Det som däremot inte har påtalats särskilt mycket i vår pedagogiska utbildning är när barnen 

på eget initiativ väljer att generera musik som de tillfört eget skapande . Varför gör barn det 

och vad har de för mening med musicerandet? Någonting uppfyller musiken uppenbarligen, 

annars skulle barnen inte använda den. Det här med barnens eget musicerande är helt enkelt 

ett stort frågetecken som vi inte fått veta särskilt mycket om. Vi tror att spontanmusicerandet 

kan gömma en outnyttjad resurs som pedagoger skulle kunna ha nytta av i skolans verksamhet 

Av denna anledning bestämde vi oss för att detta var något som vi ville undersöka för att få 

mer kunskap i ämnet. Därför ska vi i denna studie göra en ansats till att försöka att krypa in 

under skinnet på en liten del utav musikens påtagliga men icke synbara kropp. 
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Det har länge inom undervisningen av yngre barn varit tradition att använda musiken för att 

lära ut. Detta framgår tydligt i flera av läroplanerna, vilka vi som pedagoger är ålagda att följa 

idag. 

I Lpfö 98, som är läroplanen för förskolans verksamhet, står det följande: 

 Skolans uppdrag… 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 

och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skrift-

språk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveck-

ling och lärande…          (Lärarförbundet, 2005, s. 28)   

Även under mål att uppnå i grundskolan, i Lpo94, ingår krav där följande områden skall främ-

jas för barnens lärande: ”…kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många 

olika uttrycksformer som möjligt, som språk, bild, musik, drama och dans… ” (Lärarförbun-

det, 2005, s. 15) 

Av läroplanen framgår att musik och musicerande är något som vi i samhället värdesätter. Inte 

bara i relationen mellan barn och vuxen, utan som en viktig del i livet (Fagius, 2007). Det 

läggs också därför stort tryck på musiken och musikens betydelse i lärarutbildningen så som 

den ser ut idag, dock läggs nästan ingen energi på att lära blivande pedagoger att musicera 

själva eller tillsammans med barnen. Endast betydelsen av musiken påtalas gång på gång (Fa-

gius, 2007). 

Lundström (1996) påtalar att det finns en allmän inställning bland de styrande i skolan idag, 

att musik är konst eller underhållning och mer en trivselfaktor än något som barn har nytta av 

för sin utveckling. Annan forskning från bland annat Fagius (2007) har visat på att musiken 

kan påverka barnens personlighetsformning påtagligt. Fagius tar upp frågan om huruvida mu-

sik är nödvändig i skolan som undervisningsform. Fagius berättar att fram till 1969 hade man 

inträdesprov i sång och spel inom för- och folkskoleseminarier. Fagius (2007) påpekar att 

denna typ av inträdesprov inte förekommer i dagens lärosätten. Det finns med utgångspunkt i 

ovanstående inte längre något större krav på musikkunnighet inom lärarutbildningen som den 

ser ut idag. 
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Det har medfört att den pedagogledda sången i skolan har minskat, dels på grund av mindre 

utbildning i sång för pedagogerna men också delvis beroende på att sångrepertoaren är för-

ändrad och breddad idag. Det är problematiskt om man ser till de resultat Hugardt (1993) un-

der sitt forskningsarbete kommit fram till under ett försök att förbättra en grupp elevers läs-

kunnigheter. Resultaten av Hugardts forskning visade att elevernas läsförmåga och läsförstå-

else blev avsevärt bättre efter att de fått mer träning med rytmiska aktiviteter som ramsor och 

sånger.   

I skolans verksamhet hålls musiken fortfarande kvar inom förskolan och fritidsverksamheten. 

Musik förkommer då oftast som inslag under dagen, man spelar musik när barnen målar, eller 

på gymnastiken eller liknande. Allt detta gör pedagoger under antagandet att alla barn uppfat-

tar musiken, tempot och rytmen. Hugardt (2001) uttrycker det: 

In practising music and in music education it is usually assumed that children in a 

class or group can experience the tempo, or pulse of the music in such a way that 

they can act together upon that experience in a variety of musical activities, e.g. 

singing, playing and dancing.               (Hugardt A., 2001, s. 43) 

Ändå är det så att det område där musiken och musicerandet kanske förekommer allra mest är 

den form där vi uppmärksammar den som minst. Nämligen när barnen själva tar upp musiken 

i en pågående aktivitet och gör den till en viktig komponent av den.  
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Genom historien har musikens makt haft en stark övertygelse hos människan. Musiken speg-

lar människans identitet. I vårt tänkande används musiken som ett verktyg för att utveckla 

minnesbilder och erfarenheter (Lundström, 1996). Människan är i behov av att kunna komma 

i kontakt med andra människor och att kunna kommunicera. Detta har bidragit till att skapa 

musiken. Ord kräver dubbel transferering vilket kan tydas på många sätt som gör att det är lätt 

att missförstå (Lundström, 1996). Musik går däremot direkt till våra sinnen och vidare till 

våra känslor. Hela individen tvingas vara delaktig när vi uttrycker oss genom musiken. Det 

gör att musiken är ett perfekt redskap att mellan individer och grupper, förmedla våra känslor 

och sådant som skett (Lundström, 1996).  

Uddholm (1993) förklarar att musik är rörelse, och genom rörelse sker förändring: ”Om vi går 

vid havet en stormig dag kan vi höra hur vågorna brusande sköljer upp på land för att sedan 

porlande dra sig tillbaka. När vi ser eller hör vågorna upplever vi havets puls.” (s. 23). Han 

menar på att vågorna sker i ett flöde och i rörelse, vilket blir till en naturlig rytm. Denna rytm 

kan vi människor känna av och ta vara på. Utifrån detta hör musik och rörelse ihop.   

Så här skriver Hodges från Hugart (2001) om rytm: 

When the word rythm is used in a general everyday sense the interpretations usu-

ally refer to something that varies over time, in a way that it comes and goes with 

a certain periodicity. This common way of using the concept “rhythm” normally 

also includes the concept “pulse”. Even the cycles of night and day could, in 

sense, be regarded as pulses (of night)          (Hugart 2001, s. 10) 

Som beskrivet ovan hör rytm och musik ihop. Dalcroze (1997) förklarar att det krävs en 

mängd psykiska och fysiska egenskaper för att uttrycka sig musiskt. Dalcroze nämner gehör, 

röst, tonmedvetande, en rörlig och fungerande kropp och kroppsligt rytmmedvetande som es-

sentiella i musicerandet .  

Lind i Fagius (2007) skriver om vad rytmik är. Lind berättar att kroppen är barnets verktyg för 

att uttrycka sig. Redan i tidig ålder sitter barn och jollrar, vankar och gungar. De uttrycker 

sina innersta känslor i rörelse och därtill ljud. De lär sig att ljud och rörelse är förankrade i 

varandra och det brukar i allmänhet benämnas med ordet rytmik. 
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Fagius och Lagercrantz i Fagius (2007) har en annan förklaring på begreppet musik som be-

skriver musiken som en kombination av en massa olika sammansättningar och toner i följd 

som tillsammans bildar en melodi, rytm och/eller välbehag.  Det kan jämföras med buller som 

istället är något som inte skapar njutning hos oss. Buller kan beskrivas som ljudet av, till ex-

empel orytmiska ljud och tonsammansättningar som på ett eller annat sätt ger oss obehag eller 

ljud som är slumpvis uppkomna och utan ”rätt” klangföljd. 

Av ovanstående kan utläsas att musiken tar sig många olika uttryck. Uddén (2004) ger en för-

klaring till ytterligare ett uttryck som musiken tar sig, det spontana musicerandet: ”Spontan 

sång är ursprungligen ett musikpsykologiskt begrepp med innebörden av för stunden påhittad 

och sjungen sång som inte upprepas i samma form.” (s. 30). 

 

 

Tidigare forskning som varit riktad mot barn och musik, har t.ex. undersökt vilken typ av mu-

sik barn föredrar att lyssna på, hur ofta barn lyssnar på musik och i vilka situationer (Lamont, 

2008). Lamonts studier har visat att barn, bland annat är mycket medvetna om musik och vil-

ken musik som de anser bör spelas. Barn i yngre åldrar har visat sig föredra aktivt musiceran-

de, som att trumma på olika objekt eller dansa och röra på sig till musik, istället för passivt 

musicerande som att enbart lyssna på musiken.  

I Lamonts studie har det spontana musicerandet i stort uteblivit, vilket annars är av intresse 

för studien, då barns spontana musicerande i stor utsträckning påverkas av den musik de hör i 

sin vardag. Lamont (2008) påpekar vardagsmusikens påverkan på spontanmusicerandet i sin 

studie men utvecklar inte resonemanget vidare i någon större utsträckning.  

Der finns forskare som är inne på vår valda riktning av ämnet och en av de mest framträdande 

i forskningen kring barns spontanmusicerande är Sundin (1995). Sundin har även stött på 

samma problem som vi, att det finns relativt lite forskning gjord på barns spontanmusicering. 

Han menar på att barns spontanmusicering tidigare inte har tillskrivits nått särskilt värde som 

utvecklingsform hos barn, och därför antagligen har ansätts som relativt ointressant att under-

söka. Barns spontanmusicering har med andra ord mest räknats som något som barn ”bara 

gör” (Sundin, 1995).  
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Sundin, McPherson & Folkestad (1998) menar att barns spontanmusicerande faller utanför det 

”vuxenorienterade konceptet för musik”. Det förklarar Sundin et. al med ett exempel på när 

Sundin fört en diskussion med en musikpedagog på en av de skolor de gjorde sina undersök-

ningar på och pedagogen i fråga svarade Sundin med att hon aldrig hade hört hennes barn 

sjunga spontant och att hon var helt omedveten om att detta skedde naturligt.  

Sundins et. al (1998) resultat visade på att barnens spontanmusicering förekom i olika grad 

hos olika barn. Vissa barn använde bara musiken spontant då och då medan andra barn visade 

sig använda det vid nästan alla moment under dagen. Sången var ofta anpassad till vad som 

pågick runt omkring barnet och den typ av musik som barnet valde att producera och vad bar-

net ville använda musiken till. Även det sociala sambandet spelade en viss roll för anpass-

ningen av musiken.   

Uddén (2004) skriver om att barn ofta uttrycker sig i sångton, vilket innebär att de uttrycker 

sig genom nynnande eller sång. Barnet i fråga sätter en melodi till det de för tillfället gör. Det-

ta sker både när de är själva eller tillsammans med andra människor, och de rör sig gärna till 

det. Barn gör ofta olika ljud och de rör sig i takt till ljuden. Små barn tycker om när föräldrar 

och vuxna tar kontakt genom att sjunga och göra fingerramsor med dem. Om man ser till 

Mang (2005) vars forskning visar på att barn börjar visa gensvar på musikinfluenser redan 

tidigt som vid 18 månader och ofta genom att de verbaliserar sig tillsammans med musiken 

runt omkring dem, blir föräldrakontakt av det slaget ett sätt till umgänge där barnet kan göra 

sig själv delaktigt. Mangs forskning visar vidare på att barn börjar musicera spontant vid 2 år 

ålder.  

Uddén (2004) menar att förekomsten av att sätta nya texter på melodier som redan finns före-

kommer hos många barn. Det kan fortsätta långt upp i åldrarna. När barn använder sig av mu-

sicerande är det för att tydliggöra sina ord och tankar, och även gestalta sina upplevelser med 

musicerandet. Adolfsson (1990) menar också på att vi kommunicerar genom musiken, det 

stärker språket och är socialt. Att använda musiken som hjälpmedel kan man göra till exempel 

med barn som har talsvårigheter.  

 

 

 



 

7 

 

Bjørkvold (2005) har forskat om ”den musiska människan” och spontant musicerande. Han 

skriver att i alla aktiviteter som spontanmusicering förekommer är det lika viktigt, oavsett om 

det är vid ett toalettbesök eller när barnen ritar. Barnen kommer ofta på i stunden vad de vill 

sjunga. I spontanmusicering finns det förenade koder som barnen använder sig av och behö-

ver kunna för att yttra känslor och upplevelser. Att använda sig av sången gör att barnen kän-

ner gemenskap till andra barn. 

Alla behöver vi den musiska människan. Om man förlorar sin musiskhet 

förlorar man också något djupt väsentligt som människa. Därför tror jag att 

det är viktigt att försöka förstå ”den musiska människan” bättre, veta lite 

mer om dess upphov, särskilda karaktär och dess oräkneliga uttrycksfor-

mer.        (Bjørkvold, 2005, s.12) 

Sundin (1979) har i sin tidigare forskning kommit fram till att barnens spontana musicerande 

färgas bland annat av den kultur barnen är uppvuxna med. Kulturen påverkar främst den genre 

som spontanmusicerandet yttrar sig genom och även hur ofta förekommande spontanmusice-

randet är. I vissa kulturer är musiken främst en komponent vid betydande evenemang som fes-

ter eller ritualer. Det gör att barnen från dessa kulturer generellt spontanmusicerar mindre på 

grund av att de ser musiken som något som inte förekommer särskilt ofta i vardagen. Att vi då 

formas av vår kultur är egentligen inte särskilt märkligt om man tar i beaktande Staxängs 

(2000) forskning där han kommit fram till att vi som musiska väsen formas till stor del av 

hemmet och föräldrarna. Vi ärver vår kultur och med kulturen även vår inställning till musi-

ken som sådan.  

Vidare har Sundins forskning visat på att när barn har kommit upp runt 5 års ålder börjar de 

intressera sig mer för musik som spelas i deras närmiljö så som tv, radio etcetera. Sundin 

(1979) tar upp att barn idag ofta kommer i kontakt med massmedia i allt tidigare åldrar. Ge-

nom massmedia, menar Sundin, att barnens musiksmak växer fram. Han utvecklar vidare att 

massmedia påverkar barnens musiksmak minst lika mycket som hemmet och han poängterar 

att för ungefär 20 år sen, då vi inte hade tillgång till massmedia på samma sätt som vi har 

idag, var det mer ”Ekorrn satt i grannen” och andra barnvisor som förekom i hemmen, än var 

det är idag. I senare forskning från Sundin (1995) berättar han om att vi idag översvämmas av 

musik och det får effekter på vårt musicerande.  
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De barn som börjar i skolan i dag har troligen hört mera musik än deras farfarsföräldrar 

hörde i hela sina liv.” (Sundin, 1995, s. 9). Med detta menar Sundin (1995) att barn idag har 

hört mycket mer musik än vad barn i tidigare generationer gjort men, påpekar Sundin vidare, 

barn idag kan inte lika många sånger.  

Sundin (1995) har också kommit fram till i sin forskning att barn använder spontanmusice-

randet för att uttrycka sina känslor. Sundins resultat har visat på att barnen i hans studie  

”…beskrev händelser med sång, som var det naturliga uttrycksmediet för deras känslor, sär-

skilt när de var glada.” (Sundin, 1995, s. 97). Han menar då på att barnens känslor tar sig ut-

tryck i spontanmusicerandet, och då särskilt glädjen, men i känslor räknas även sorg, frustra-

tion, ilska och liknande. Musiken blir ett sätt för barnen att förklara och uttrycka vad de kän-

ner här och nu.  
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Vi vill med denna studie belysa vilka olika användningsområden som finns inom yngre ele-

vers spontana musicerande och vilka variationer som förekommer. Vi vill vidare undersöka 

vad som påverkar variationerna. Sammantaget vill vi få en tydligare bild av yngre elevers 

spontana musicerande och vilka uttryck den tar sig inom skolverksamhetens väggar. 

 

1. Vilken/vilka funktioner/syften kan barns spontana musicerande uppfylla hos de 

yngre eleverna? 

2. Vilka faktorer kan påverka yngre elevers spontanmusicerande? 

3. Vid vilka typer av situationer kan yngre elever generera spontana musikuttryck? 

4. Hur förhåller sig pedagogerna i skolverksamheten till yngre elevers spontanmusi-

cerande som fenomen, vilka iakttagelser har de gjort och vad har de tänkt runt sina 

iakttagelser? 

 



 

10 

 

 

 

Vi har valt att enbart titta på barn i åldrarna 6-9 pga. att vi tycker det är en representativ ålder 

för både förskolebarn, förskoleklassbarn och yngre skolbarn, då den valda åldersgruppen lig-

ger någonstans mitt i mellan. Att vi ville koncentrera oss på förskolebarn till och med yngre 

skolbarn var på grund att våra valda utbildningsområden berör dessa åldersgrupper och inte 

till exempel senare skolbarn inklusive gymnasieelever.  

Vi har valt att göra ett bekvämlighetsurval och observera barn på tre olika skolor, i tre veckor 

under vår VFU period. Observationerna har genomförts individuellt på respektive VFU-plats. 

Att vi valde tre skolor och inte fler eller färre var på grund av att vi ansåg att färre än tre skul-

le ge ett för litet urval att titta på och att fler än tre skulle ha gett ett mindre hanterbart urval. 

Att urvalet inte blev för stort var avgörande för att vi skulle kunna behandla all viktig infor-

mation i observationerna på ett kvalitativt sätt. Urvalet på tre skolor genererade observationer 

på följande antal barn: 

 skola 1: 40 barn 

 skola 2: 30 barn 

 skola 3: 50 barn 

För att få veta vad yrkesverksamma pedagoger har observerat om barns spontana musicerande 

har vi även gjort kompletterade intervjuer. Pedagogerna arbetar och interagerar med barnen 

varje dag och därför valde vi vidare att intervjua de pedagoger som hade det övergripande an-

svaret för de barn som observerades. I detta läge hade vi kunnat intervjua pedagoger på andra 

skolor. Det hade dock gjort att vi inte fått specifik information om de barn som figurerar i 

våra observationer.  
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Som metod har vi valt att använda oss av ostrukturerade/osystematiska observationer (Løkken 

& Søbstad, 1995) med observationslogg (Bilaga 1). Vidare har vi valt att göra kompletterande 

riktade, öppna intervjuer, enligt definitionen i Lantz (2007), med pedagogerna för att försöka 

se vad de har för tankar kring barns spontana musicerande och vad de har observerat i ämnet 

(Bilaga 2). 

 

 

Vi har arbetat utifrån triangulering (Bryman (2002). Ordet triangulering kommer från geome-

trin, man använder flera olika sätt för att få fram ett grundligt resultat. Det innebär att man ser 

från olika synvinklar och använder sig av flera olika metoder. Det finns olika slag av triangu-

lering. De vi har använt oss av är metodtriangulering (Løkken & Søbstad, 1995). I vår studie 

har vi använt oss av observationer och intervjuer och tidigare forskning för att få triangule-

ring. Dessa utgör de tre sidorna i triangeln som trianguleringen består av. Vi har i första hand 

använt observationer av barn för att sedan kontrollera det vi sett med kompletterande intervju-

er med pedagogerna. Det för att försöka stärka våra resultat. 

 

 

Musik har vi i denna uppsats sett på som eget producerande av återkommande rytm. Uddén 

(2004) ger en bra beskrivning som stämmer in på det sätt som vi har valt att se på spontanmu-

sicering vilket är följande: ”Spontan sång är ursprungligen ett musikpsykologiskt begrepp 

med innebörden av för stunden påhittad och sjungen sång som inte upprepas i samma form.” 

(s. 30). Vi har med denna utgångspunkt valt att inte observera varje yttrande av ljud. Anled-

ningen till det har varit att försöka få en något fastare referensram när vi har gjort våra obser-

vationer. Vi har också valt att inte räkna med när barnen lyssnar på musik och inte heller när 

de sjunger till uppspelad musik. Vi har i detta fall ansett att inspelad musik, även om den blir 

uppspelad på eget initiativ av barnet, inte bör räknas som spontat musicerande då det inte är 

barnet själv som producerar musiken/rytmen till en början och det därför är frågan om repro-

duktion och inte spontanitet. 
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Observationerna görs med en så kallad observationslogg enligt Løkken & Søbstad (1995) 

modell, vilket innebär att vi inte har ett observationsschema utan vi för en loggbok med ett 

antal förutbestämda punkter (Bilaga 1) som ska observeras vid varje tillfälle och sedan skriver 

vi utförligt vad som hände under varje observation. 

Varje observatör hade en egen skola som den hade huvudansvar för vilket har resulterat i att 

observationerna har gjorts på tre olika skolor. Vidare genomfördes observationerna av varje 

observatör var för sig, varje arbetsdag under tre veckor. Vi har valt detta tillvägagångssätt för 

att vi inte vill gå miste om viktiga observationstillfällen. Det skulle kunna ske om vi på för-

hand hade bestämt vilka dagar vi skulle observera. Just de dagarna kanske barnen inte skulle 

generera någon spontan musik, medan de kanske under de dagar vi valt att inte observera, 

kanske skulle generera mycket spontan musik. 

 

 

Observationerna har vi kompletterat med att öppna riktade intervjuer (Lantz, 2007) med de 

pedagoger som dagligen finns runt barnen. Även under intervjuerna har vi gjort samma be-

gränsningar inom vad vi räknat som musik, som vi har beskrivit under observationsavsnittet. 

 Pedagogerna har möjlighet att se mer än vad vi gör på de veckor vi är på VFU. Vi tror att pe-

dagogerna säkerligen har observerat barnen i deras musicerande och förmodligen har haft 

tankar kring, vilket vi ville ta tillvara. När vi gjorde våra intervjuer använde vi oss av metoden 

halvstrukturerad intervju med frågor som vi skrivit tillsammans innan gick ut på VFU (Bilaga 

2) och som vi testat genom att göra pilotintervjuer. I pilotintervjuerna har vi testat frågornas 

gångbarhet och förstålighet och utifrån dem utvecklat intervjufrågorna för att de ska passa 

vårt syfte efter bästa förmåga.  

Vi har bandat våra intervjuer, med auditiv apparatur, för att kunna få ut mesta möjliga data ur 

dem, och inte missa viktiga detaljer. Vi upplever också att vi på ett bättre sätt har kunnat leda 

intervjuerna och ta tillvara på de tillfällen som givits under dem när vi inte behövde anteckna 

samtidigt.  
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Intervjuerna genomfördes sista veckan av vår VFU, på grund av att vi inte vill att pedagoger-

na skulle kunna styra barnens musicerande i någon riktning, vilket i så fall skulle kunna ge 

felaktiga resultat. Intervjuerna gjordes efter den modell som kallas riktad öppen intervju 

(Lantz, 2007). Detta innebär att vi har haft ett antal förutbestämda men relativt öppna frågor 

(Bilaga 1) som pedagogerna fick prata mycket kring och det har inte funnits några fasta svar.  

Vi som intervjuade ledde intervjun in på de områden som pedagogerna tog upp som vi fann 

värdefulla för vårt ämne så att pedagogerna fick utveckla de delarna mer än andra delar som 

togs upp, men som inte var lika viktiga för vårt undersökningsområde.   

 

 

De data vi fått in har vi tillsammans bearbetat, och vi har gjort utförliga jämförelser mellan 

varandras observationer och intervjuer. Vi har då bland annat tittat på vilka likheter eller olik-

heter vi kan se. Vi har också gått igenom specifika observationer och undersökt om vi alla an-

ser att observationerna är realistiskt tolkade. 

Vi har även gått igenom om man kan uppfatta situationen så som den är beskriven av den som 

genomfört observatören. Vi har också resonerat kring eventuella jämförelser mellan vad ordi-

narie pedagoger har för uppfattning om elevers spontana musicerande, och de uppfattningar vi 

själv har bildat oss utifrån gjorda observationer. En sammanfattning har gjorts utifrån de re-

sultat vi fått och vi har även undersökt vilka eventuella slutsatser som kan dras utifrån det.  

Det ger oss en större bredd och säkrare resultat, när vi använder oss av triangulering, som i 

vårt fall är en kombinering av intervjuer och observationer med vår bakgrundsforskning. Sko-

lorna har vi gett benämningarna 1, 2 och 3. Den observatör som har haft ansvar för respektive 

skola har också benämnts med skolans nummer och detta nummer står först innan varje ob-

servation och intervju som den observatören har genomfört. Numren möjliggör för att man 

ska kunna gå tillbaka och se vem som har genomfört vilken observation/intervju. 
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Vi har använt olika metoder som fungerar väl för den typ av undersökning som vi har valt att 

genomföra. Att den är lämpad för det har vi fått bekräftat genom tidigare forskning som har 

haft liknande metoder som vi har använt oss av.  

De observationer vi har gett oss en klar inblick i barnens användande av musiken då vi har 

kunnat göra specifika nedslag i deras vardag. Intervjuerna med pedagogerna har sedan gett en 

kompletterande inblick eftersom pedagogerna spenderar större delen av sin dag ihop med de 

barn vi observerat, under flera år. 

Genom att vi varit tre personer som har gjort observationer och att vi gjorde dem under en 

längre tid, har gjort att vi kunnat ge tillförlitligheten i våra resultat. Vi har genom att vara flera 

kunnat jämföra de observationer vi gjort med varandra och vi har kunnat jämföra likheter och 

skillnader.   

Vid intervjutillfällena skulle vi kunnat anteckna det som sades men vi upplevde att metoden 

att spela in intervjuerna var lämpligare då vi hela tiden har möjlighet att gå tillbaka och lyssna 

på intervjuerna igen och även spela upp dem för varandra. Det gör det lättare att veta vad som 

har sagts och på vilket sätt. 
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I denna del av resultet kommer vi att redogöra för de resultat som vi har fått från de observa-

tioner som vi har genomfört under vår VFU. Vi har efter granskning av observationerna kun-

nat se flera tydliga riktningar i barns användande av spontanmusicering. Alla intervjuer och 

observationer som utspelat sig på skola 1, 2 och 3 har fått överta skolans nummer som första 

siffra i hänvisningarna.  

 

Funktionerna som barnens spontanmusicerande har fyllt har vart minst lika skiftande som till-

fällena som barnen använt den. Bland annat har vi kunnat se att de funktioner/syften som 

spontan musicerandet fyller är: 

 Tidsfördriv vid exempelvis rastlöshet, eller vid stiltje i aktiviteter 

 För att utmärka sig bland sina kamrater 

 Socialt, ett sätt att umgås med sina kompisar 

 Kinestetiskt – för att behålla uppmärksamheten på det som pågår 

 Rytm till egna rörelser & göromål 

 Rytm vid försök till rimmande 

 Imitation av exempelvis kompisar, förebilder och liknande 

 För att utrycka känslor 

Spontanmusicering inom tidsfördrivsaktiviteter har förkommit i med flera variationer. Vi har 

sett att barnen ofta i detta fall väljer att ta med medmusikanter eller publik. De väljer att in-

volvera de personer som finns runt omkring dem.  I följande observation används pedagogen 

som publik när pojken spelar spel och väntar på att han ska få göra sitt drag: 

Sitter och spelar spel med en motspelare (fröken) och inväntar dennes drag. Han 

börjar sjunga en okänd sång på engelska. Sången verkar i detta fall fungera som 

en sorts pausmusik och förstärks när det går bra för honom i spelet. Killen fortsät-

ter sjunga till och från under ca 15 minuter, både när det är han själv som gör 

drag i spelet och medan han inväntar motspelarens.             (Observation 2.8) 
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När barnen vill utmärka sig bland sina kamrater och tar till musiken så väljer barnen ofta att 

göra texter som belyser deras duglighet. Det kan handla om hur duktiga de är, eller hur bra de 

är på att göra en viss sak. Ett bra exempel på detta är följande observation: 

Alla barnen i hans grupp, inklusive han själv sitter och har samlig med en peda-

gog. Det är dags att lotta ut vem som ska få ta med sig ”veckans gosedjur” nästa 

vecka. Killens namn blir draget ur asken. Killen flyger upp från sin plats och tar 

lappen och guldpåsen, som gosedjuret ska medföras i, samtidigt som han dansar 

och sjunger ”ja viste det, ja viste det, ja viste det” flera gånger. Killen är märkbart 

munter och uppspelt!                 (Observation 2.10) 

Det sociala området har varit ett av de mer utmärkande områdena vi observerat. Det området 

går även i mångt och mycket in i de andra områdena vi sett. Vi har redan berättat om att bar-

nen ofta tog till medmusikanter och publik i tidsfördrivsaktiviterna. Det är även ett socialt be-

teende som uppträder i de situationerna. Barnen har även använt spontanmusicerandet ofta i 

leken tillsammans med andra barn. I de fallen kan det handla om att hitta på en egen text till-

samman eller, som i observation 2.2, skapa en egen rytm/låt tillsammans: 

Tjejerna befinner sig i ett rum med mycket leksaker som ligger spridda över allt. 

En av tjejerna börjar trumma med en egenvald trumpinne på den sak som ligger 

närmast. Hon gillar ljudet och börjar trumma på fler grejer. De andra två tjejerna 

ser var första tjejen gör och börjar göra likadant. Fler och fler grejer införs i deras 

trummsätt/klanglådor. De börjar pröva olika ljudkombinationer och får fram flera 

olika melodier. De upptäcker att genom att trumma på de olika grejerna i olika 

ordningar så ändras melodin de spelar. De håller på med detta en mycket lång 

stund och alla verkar ha otroligt roligt.               (Observation 2.2) 

På det kinestetiska området har vi färre observationer men vi har ändå kunnat observera att 

det förekommer och att barnen använder det för att hålla kvar koncentrationen vid aktiviteter 

eller uppgifter som de för tillfället håller på med. Ett exempel som vi har på kinestetiskt an-

vändande finner vi i denna observation: 

Det var jag och två flickor som satt vid ett bord. Barnen sydde och jag hjälpte till. 

Den ena flickan började nynna. Flickan såg väldigt koncentrerad ut på att sy. Hon 

nynnade inte länge. Det var hon som avbröt sitt nynnade efter en stund.   

                  (Observation 1.1) 

När barnen spontanmusicerar kan det ske till en rytm/takt som finns i deras omgivning eller i 

deras miljö. Det kan handla om den takt de springer till eller en takt som de lånar ifrån en be-

fintlig låt. I observationen som följer får en pojke takten ifrån den takt han själv håller när han 

är ute på promenad i skogen: 
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Killen går och bär på en plåthink som han hittat i skogen och ska ta med till sko-

lan och slänga. Han råkar skramla till med hinken och registrerar att den låter och 

testar att trumma på den. Han gillar det resultat han får och fortsätter trumma. 

Han trummar sedan i takt till att vi går, hela vägen tillbaka till skolan.   

                 (Observation 2.3) 

Barnen har också visat på ett användningsområde för spontanmusicerandet när de försöker 

praktisera rimmande. Vi har ett exempel på en pojke som gick och sjöng och rimmade på sitt 

namn på skola 1: En pojke går runt och säger sitt namn i en rytmisk melodi samtidigt som han 

rimmar på det. Han log (Observation 1.2). Dagen efter gjorde en av hans kompisar samma 

rimsång: En annan pojke går runt och gör samma sång med namn och rim som pojken från 

igår. Han log väldigt och små skrattade (Observation 1.3). Detta förekommer vid flera tillfäl-

len. Att barnen använder musiken vid rimmandet verkar vara ett sätt att komma åt den takt 

som ofta förekommer naturligt när man rimmar och som kan vara ett problem innan man lärt 

sig behärska rimmandets teknik.  

I samtliga situationer som vi blyst ovan har barnen gett uttryck för de känslor som de för 

stunden är fyllda av. De har bland annat gett uttryck för om att de är glada, uttråkade eller 

lugna. I samtliga observationer har vi kunnat iaktta att den spontana musiken fått spegla det 

barnen i stunden känner och upplever. Dock har vi märkt att den känsla som återkommer mest 

frekvent är glädje.   

 

Vi har under våra observationer sett flera olika faktorer som kunnat påverka barnen, men alla 

har inte gjort det. De faktorer vi har kunnat observera i barnens spontana musicerande är: 

 Musikmedia 

 Humör/sinnesstämning 

 Plats som t.ex. inne eller utemiljö 

 Typ av aktivitet som t.ex. samling eller fri lek 

 Könsbetingat 

Musikmedia var den faktor som framträdde tydligast som vi har kunnat iaktta. De musikme-

dia som vi har observerat som påverkat barnen har varit melodifestivalen och barnprogram. 

Vi har ifrån melodifestivalen sett fler barn som använt låten ”snälla, snälla” på olika sätt när 

de vill be pedagogerna om något, detta såg vi bland annat i skola 3, där två tjejer och en kille 

gjorde följande:  
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Sjöng låten ”snälla snälla snälla” och imiterade och med rörelser till men till en annan me-

lodi. Glada Ute i väntan på att få gå till skogen. Försökte få pedagogen att gå genast (3.1). 

När eleverna använder låtar som de hört i till exempel barnprogram, händer det ofta att de an-

vänder låten och sedan byter ut texten på den. Här kommer ett exempel på en liten flicka som 

byter ut texten på ”Blinka Lilla Stjärna”: 

När jag var rastvakt gungade jag men en flicka. Efter en stund vi gungat och pra-

tat började hon sjunga på olika låtar men satte in mitt namn. Till exempel blinka 

lilla Hanna där… Hon bytte ut några andra ord också. Hon lekte med orden. 

Flickan log och skrattade när det lät konstig. Jag skrattade också var en rolig 

stund. Hon såg väldigt glad ut.                (Observation 1.9) 

Vad vi har kunnat se av barns sinnesstämning har vart att de flesta har varit glada i olika 

kombinationer till exempel glad/lugn, glad/uppspelt osv. Detta har vi snuddat vid innan men 

det är inte den enda känslan som vi observerat. Då vi inte har fått några observationer på 

spontanmusicerande vid ilska eller ledsenhet kan vi anta att glädje är en stor bidragande faktor 

för förekomsten av barns spontanmusicerande och att de musicerar mer när de känner glädje 

än vad de gör annars. En annan sinnesstämning som vi har iakttagit är uttråkning. När barn 

har lite att göra och tycker det är tråkigt väljer de sporadiskt att ta till musik i ett försök att 

underhålla sig själva. Detta gör denna pojken: 

Killen går/vankar fram och tillbaka i skolans korridor och nynnar för sig själv på 

ett inneslutet sätt. Verkar som om han försöker underhålla sig själv med denna 

aktivitet medan han väntar på att få gå iväg till mellanmålet. Upplever honom 

som uttråkad och han verkar något osäker på hur/vad han förväntas göra under ti-

den.                   (Observation 2.6) 

Miljöns påverkan har inte haft någon betydelse i våra observationer då vi har sett barnen 

spontanmusicera över allt, både inne och ute, i klassrum, korridorer och på fritids. Där i mot 

har vi kunnat se att situationssammanhanget, som barnet befinner sig i har haft inverkan på 

förekomsten av det spontana musicerandet. Barnen har musicerat mer under ”fria leken” då 

det är just fritt. Dock har vi kunnat se att det är mindre vanligt att barn spontanmusicerar när 

det är en pedagogledd situation i till exempel ett klassrum, där det är mer tabubelagt att ”väs-

nas”. 

När det kommer till könsfördelning i utövandet av spontanmusicerandet så skiljer det sig mi-

nimalt. Därför kan vi inte dra några slutsatser om att pojkar eller flickor spontanmusicerar mer 

eller mindre i förhållande till varandra. 
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De rikliga mått av spontanmusicering som förekommit under våra observationer har gjort att 

vi kunnat observera många typer av tillfällen där spontanmusicering uppträder. De tillfällen 

som vi kunnat notera, oavsett om det har varit mer eller mindre förkommande, är: 

 Vid väntan på kommande aktiviteter som exempelvis, matkön, matbordet, gå till sko-

gen etc.  

 I gymnastiken, i pågående lek med musik till 

 Under olika pågående aktiviteter som målning, spel, sy, bygga med LEGO 

 Vid samling/lektion (ej pedagoglett musicerande) 

Att barnen använder spontanmusicerandet när de väntar eller har lite att göra har vi också sett 

många exempel på i till exempel matkön där det ofta förekommer spontana nynnanden eller 

sjungande av till exempel melodifestivallåtar. De variationer vi har sett i väntande situationer 

är att de nynnar enklare slingor om och om igen, detta främst när det är för att underhålla dem 

själva när de är uttråkade. Exempel:  

Killen går/vankar fram och tillbaka i skolans korridor och nynnar för sig själv på 

ett inneslutet sätt. Verkar som om han försöker underhålla sig själv med denna 

aktivitet medan han väntar på att få gå iväg till mellanmålet. Upplever honom 

som uttråkad och han verkar något osäker på hur/vad han förväntas göra under ti-

den.                  (Observation 2.6) 

Vi har sett att eleverna har involverat kompisar och/eller pedagoger, vid denna typ av tillfällen 

antingen en sorts bollplank/medmusikanter eller som publik för deras ”uppträdanden”. Det 

har ofta rört sig om kända låtar som de leker med genom att byta ut texten på dem men det har 

även förekommit helt påhittade låtar som de framför till sin utvalda ”publik”. Ett exempel på 

detta är följande observation: 

Det var på väg till maten. Jag och en flicka gick. Hon började sjunga ”Åhh vilken 

härlig dag”. Hon upprepade det hela tiden hon sjöng. När hon sjungit en stund 

började hon hoppa runt och studsa medan hon tog sig framåt. Hon skrattade sam-

tidigt, och det gjorde jag med. Min handledare gick efter oss och hon började 

också hoppa med. I den stunden var flickan väldigt glad och skrattade.   

                  (Observation 1.4) 
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Som vi tagit upp i punktlistan förekommer det mycket spontanmusicering vid fysiska aktivite-

ter som till exempel gymnastiklekar, etcetera. I dessa fall använder eleverna musiken ofta till 

att fånga upp den rytm som spontant uppstått under den fysiska aktiviteten. Detta såg vi i föl-

jande observation: 

Under idrottspasset jag hade började först en kille säga 50 cent, men efter någon 

mer gång han sa det blev det rytmiskt och en melodi. Flera killar hängde på. De 

sa 50 cent hela tiden. Börjar gå lite ”hipp hop” aktigt och vifta med händerna. Jag 

tror det var en person som han som började såg upp till och de andra hängde på 

för att det lät häftigt.                 (Observation 1.8) 

Vi har också sett exempel på att barnen använder musiken för att synas hos sina kamrater och 

för att synliggöra när de tycker att de gör något bra. Följande utspelade sig på skola 3: Sjöng 

samtidigt som han sprang runt i killer-boll och dansade under gymnastiken. Sjöng: jag är 

gryyym i någon halvminut. (3.2). Pojken som lekte ”killer-boll” på idrotten och under lekens 

gång ställde sig och sjöng och dansade i förhoppning om att någon skulle försöka skjuta en 

boll på honom och att han skulle lyckas undvika den. Pojken ville synas så att han skulle bli 

måltavla för fler bollar och därigenom skapa fler tillfällen att visa sig duktig och komma un-

dan bollarna. Musiken blev ett sätt att synas samtidigt som han synliggjorde sin egen duglig-

het genom den text han valde att framföra. 

Det spontana musicerandet används också när barnen känner sig tillfreds t.ex. när de sitter och 

målar, spelar, gungar, syr eller dylikt. I dessa situationer har vi ofta kunnat observera ett på-

tagligt lugn. Musiken har då ofta fungerat som en förstärkare av detta lugn. Ett exempel på det 

är flickorna i följande observation: Det är tre flickor som sitter och ritar påskteckningar. Bar-

nen ser väldigt koncentrerade ut. En av flickorna börjar nynna medan hon ritar. Det är 

knappt att man hör (Observation 1.7).  

Dock är det inte det enda som musiken används till i dessa situationer. Den används också en 

hel del för att utrycka stundens glädje exempelvis som när pojken i observation 2.8, spelar 

mot pedagogen och musicerar, gör han det mer intensivt när det går bra för honom och hans 

spelplan lyckas. Musiken blir ett påtagligt ”bevis” för att det går bra för honom i spelet. Det 

kan jämföras med pojken i följande observation som också ville visa att han var bra på det han 

gjorde i idrotten: Sjöng samtidigt som han sprang runt i killerboll och dansade under gymnas-

tiken. Sjöng jag är gryyym i någon halvminut.. Glad. (Observation 3.2) 
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Musiken förekommer spontant hos barnen också vid pedagogledda tillfället men då pedago-

gen inte har för avsikt att använda musik. Ett exempel på en sådan situation är när barnen i 

observation 2.12, har bokstavspresentation:   

Alla sitter inne vid samling med pedagog. De håller på med ”bokstavspresenta-

tion”. Denna veckan är det bokstaven Yy. 1 kille härmar pedagogens ljudande 

flera gånger i en rytmisk takt. En annan kille i gruppen hakar på och ljudar lika 

dant och i samma takt. Sedan hänger hela gruppen på och säger taktfast ”y, y, y, 

y, y” ända tills pedagogen ber dem att åter va tysta och koncentrera sig på 

genomgången igen.               (Observation 2.12) 

I detta fall användes musiken för att kunna uttrycka att ”jag har hört vad fröken gjorde och jag 

kan göra likadant”. Det blev ett sätt att imitera pedagogen som är ”ledaren” i detta samman-

hang även om pedagogen inte gjorde en rytm i sin presentation och inte heller bett barnen att 

imitera henne. 

 

 

I denna del kommer vi att redovisa vad vi fått fram från de halvstrukturerade intervjuer som vi 

har genomfört med pedagogerna på respektive skola. Pedagogerna har dock haft en annan syn 

på barns spontanmusicering men detta kommer vi ta upp mer utförligt i vår diskussion. Det 

som pedagogerna har kunnat berätta om barns spontana musicerande är följande: 

•  Pedagogerna har sagt att det nog inte förekommer så mycket spontant musicerande men 

samtliga har också påpekat att det kan beror på att de inte har tänkt på att titta efter det. Peda-

gogen Klara (Intervju 1.1) berättar att hon inte har upplevt särskilt många barns som spontant 

varken spelar, sjunger eller håller takten.  

• Pedagogerna ser ofta barns spontana musicerande som ett yttrande för gläd-

je/lycka/tillfredsställelse. Pedagogen Liselott drar följande slutsatts utifrån det hon har sett i 

sitt yrke att spontanmusicerandet tyder på ”…att vi har musikaliska barn. Glada, lyckliga, 

nöjda barn…” (Intervju 2.1).   

•   Pedagogerna har ansett att media så som melodifestivalen har stor inverkan på det spontana 

musicerandets genre. Pedagogen Malin berättar att ”… det syns ju väldigt tydligt här. De 

[barnen] hade ju värsta partyt här i fredags när de lyssnade på sångerna [från melodifestiva-

len] och dansade och hoppade…” (Intervju 2.2). Pedagogen Anna säger vidare att: 
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…sen såå brukar dom sjung.. ha lite melodifestivaler, minimelodifestivaler, på 

loven.. och då stänger dom in sig i ett klassrum.. och ä.. så kör dom några låtar, så 

kallar dom in lite publik.. både från Båten och Kajen och ibland förskoleklass-

barnen med då.. och då kör dom musik, eller melodifestivaler.. och så får man 

rösta.              (Intervju 3.2) 

•   Pedagogerna har också påpekat att event som förekommit på skolan, exempelvis besök från 

kulturskola, musikskola mm, har också betydelse för genren på barnens spontanmusicerande. 

Pedagogen Malin har i denna fråga påpekat följande: 

Då kan det ju bli att alla går och nynnar. När vi höll på med vår skolpjäs [årskurs 

9 & 2 spelade upp en pjäs för resten av skolan] så tycker ja de gick och sjöng på 

den där hela tiden…          (Intervju 2.2)  

Vidare berättade pedagogen Anna att ”…sen tycker jag att när de gick i 2an då är ju kul-

turskolan här och det smittar ju av sig när de har musik och dans, men det har dom inte haft i 

3an då…” (Intervju 3.2). 

•   Pedagogerna har också varit eniga om att pedagogerna själva påverkar spontanmusiceran-

det mycket med exempelvis sångsamlingar, musik under arbetspass osv. Pedagogen Klara be-

rättade att hon observerat detta ”… när vi har sjungt dom här Lucky Luke till exempel ,som du 

var med på själv,… då kanske de sjunger den, dagen efter eller så…” (Intervju 1.1). 

•   Alla pedagogerna är eniga om att musiken är viktig för utvecklingen och då även det spon-

tana musicerandet. Pedagogen Malin gav en väldigt detaljerad förklaring på detta: 

Mycket viktigt! Alltså om man var väldigt pedagogisk så skulle man nog kunna 

ha musik i nästan allt. Man skulle liksom kunna blanda in det över allt… Och att 

man skulle kunna lära barnen väldigt mycket genom sången tillexempel. Jag tror 

att man lär sig språk tillexempel. Språk och musik hör ihop jätte mycket. Man 

skulle kunna lära sig väldigt mycket genom sången. Men man kan ju också lära 

sig massa fakta genom sånger. Kan man tillexempel den här Beethovens ”Januari 

börjar året” så lär man sig ju alla månaderna i ordning tillexempel, som är jätte 

svårt i vanliga fall. Och så beroende på hur mycket barnet är åt det hållet. För 

alltså en del är ju väldigt musiska om man säger så. Och de skulle kunna lära sig 

väldigt mycket om man gjorde det med sånger och rörelse och takt och så.  

          (Intervju 2.2) 
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I och med att vi har använt oss av halvstrukturerad intervju så har pedagogerna kunnat få svä-

va ut ganska mycket kring de frågor vi ställt och det de i övrigt har berört är:  

•  Äldre elevers/syskons/Föräldrars inflyttande i musiksmak. Pedagogen Klara berättade att 

”… jag tror att för att det är föräldrar, storasyskon varifrån, ja lite allmän kultur. Just med 

den musiken som vi är vana vid så dansar de säkert och sjunger hemma på sitt språk och sin 

kultur…” (Intervju 1.1). 

•  Intresset och det man tänker själv som pedagog färgar det man ser hos barnen. Detta var 

Pedagogen Malin tydlig med när vi frågade om och vilka slutsatser hon kunde dra utifrån sina 

observationer då hon svarade ”Absolut men det är ju inget vetenskapligt men det är ju också 

vad ja tror sen innan… Man ser ju det man tror också. Men just det att musik hör ju till en av 

grunddelarna av en människa och om man får använda det så blir man harmonisk…” (Inter-

vju 2.2). 

•  Musiken gör att man blir harmonisk och är man harmonisk så fungerar man bättre. Malin 

har uttryckligen använt ordet harmoni (Intervju 2.2). Pedagogen Liselott (Intervju 2.1) pratar 

istället om glädjen i musiken och att barnen fungerar bättre i skolan. Utav intervjuerna fram-

gick tydligt att deras tankar gick i samma banor i denna fråga även om de använde olika sätt 

att uttrycka det. 

•  Man skulle kunna blanda in musiken i allt egentligen, en outnyttjad lärandemetod i många 

ämnen (se citatet med pedagogen Malin, intervju 2.2, ovan). 

•  Utvecklar hjärnans förmåga aktivitet och kapacitet. Pedagogen Malin berättade om att bar-

nen med musik utvecklar sin förmåga och att det även sker biologisk nivå, i hjärnan ”…man 

nästan såg hur nervbanorna och nervgångarna liksom växte ihop så i hjärnan.” (Intervju 

2.2). 

•  Nästan alla pedagogerna påpekade också dansens nära relation med musiken. Att förekom-

mer det musik så förekommer det också nästan uteslutande dans/rörelse i någon form till den 

oavsett om det är att man gungar på stolen i takt till musiken eller utför en hel dans.  
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Av våra resultat har vi kunnat se framför allt den glädje som avspeglas i barnens spontanmu-

sicerande. Vi har kunnat observera att barnen oftast är glada och förväntansfulla när de spon-

tant tar till musiken som yttrandemedel. Det har vi berättat om en del i resultatdelen men vi 

vill försöka belysa detta ytterligare.  

Vi har inte sett något spontanmusicerande vid känslor som sorg, ilska eller nedstämdhet. 

Spontanmusicerandet kan i denna fråga vara bundet till hemmets privata sfär och att skolans 

miljö är en alltför publik plats för att barnen ska vilja använda sig av en sådan metod. En an-

nan möjlighet är att det inte förekommer alls. Dock är detta senare alternativ inte särskilt tro-

ligt då tidigare forskning visar på att det förekommer i viss mån. Sundins (1995) resultat om 

barns spontanmusicering visar på att det hos barn används som …det naturliga uttrycksmediet 

för deras känslor, särskilt när det var glada. (Sundin, 1995, s. 97). I och med att han beskri-

ver det som uttrycksmedel för deras känslor borde det innefatta mer eller mindre alla känslor 

som sorg, ilska och frustration även om han lägger tyngdvikten vid glädjeyttrandet.  

Miljön har, som vi observerat, inte i någon större utsträckning påverkat barnens spontanmusi-

cerande. De pedagogiska material som ligger framme i verksamhetens miljö, skulle kunnat 

påverka barnens spontanmusicering. Det har vi sett till viss del under våra observationer till-

exempel när barnen lekt med rim. Dock har vi inte tillräckligt med belägg för denna eventuel-

la påverkan för att kunna göra några säkra uttalanden. Det belägg som vi har för miljöns på-

verkan är framför allt den vi fått i vår bakgrundsforskning. Där har vi i Uddholm (1995) fått 

belägg för att det i miljön runt om oss förekommer rytmer och pulser som påverkar oss och 

som också avspeglar sig på spontanmusicerandet. 
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Det mest intressanta med de intervjuer vi genomförde med pedagogerna var framför allt att de 

hade en annan syn på barns spontanmusicerande än vad forskningen har. Deras definition av 

barns spontanmusicerande har varit att det är när barnen opåkallat valt att använda musik i det 

de för tillfället håller på med. Forskningen har, som vi tidigare tagit upp bekänt sig till defini-

tionen av att barns spontanmusicerande är när de producerar något eget eller tillför egna ele-

ment till befintliga låtar till exempel genom att byta ut delar av text eller melodi (Uddén, 

2004) .  

Ändå har vi kunnat hitta paralleller mellan pedagogernas och forskningens syn på barns spon-

tanmusicering. En av dessa paralleller är de känslor som representeras i spontansången. En av 

våra pedagoger hade en stark teori om att spontanmusicerandet framkommer då barnen är i 

harmoni med sig själv och sin omgivning. En teori som går ut på att harmonin sprider sig som 

ringar på vattnet och även musiken skulle göra det. Det har vi inte med våra observationer 

kunnat finna några belägg för det är svårt att observera harmoni som sådan. Dock går detta att 

direktrelatera till att spontanmusicerandet uttrycker känslor och har barnen en känsla av har-

moni borde det rimligtvis avspegla sig i deras musicerande.  

Pedagogerna har också visat på att de sätter en stor tilltro till spontanmusicerandets egenska-

per i den mening som de tänker på den. Till exempel har de påtalat att pedagogerna kan på-

verka det spontana musicerandet genom pedagoglett musicerande. En av våra pedagoger på-

pekade att denna typ av användning förekommer ibland i skolan, till exempel med Beetho-

vens ”Januari börjar året”, i syftet att lära barnen månaderna. Om barnen då går och sjunger 

på låten efter lärande situationen, så kommer de kunna månaderna ännu bättre desto fler 

gånger de sjunger låten menar hon. Det tankesättet går sedan att applicera på de flesta ämnen 

som förekommer i dagens skola. Vilket också pedagogen Malin belyser detta genom följande: 

”…om man var väldigt pedagogisk så skulle man nog kunna ha musik i nästan allt. Man skul-

le liksom kunna blanda in det över allt…” (Intervju 2.2). 
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Pedagogerna har vidare berättat om att spontanmusicerandet, med den definition de har av 

den, ofta är påverkad av massmedia som barnprogram, melodifestivalen med flera. Det har vi 

också kunnat konstatera. Skillnaden ligger i att pedagogerna har räknat in när barnen reprodu-

cerar dessa rakt av. Det som blir intressant i detta fall är att synsätten på spontanmusicerandet 

inte gör någon avgörande skillnad över vad som påverkar spontanmusicerande eller de funk-

tioner de tillskrivs. 

Den allmänna uppfattningen hos pedagogerna verkar ligga i att barnens musicerande formas 

hemma i den hemmavarande kulturen. Pedagogen Klara berättar att ”…jag tror att för att det 

är föräldrar, och storasyskon varifrån, jag lite allmän kultur. Just med den musiken som vi är 

vana vid så dansar de säkert och sjunger hemma på sitt språk och sin kultur…” (Intervju 1.1). 

Det har vi funnit belägg för även i forskarnas resultat. 

 

 

Vi har med vårt arbete förhoppningsvis kunnat öppna ögonen på dem som läser vårt arbete 

och fått fram att det i barns spontanmusicering gömmer sig mycket information om barnet i 

nuet. Om pedagoger är medvetna om att lyssna efter spontanmusicerandet hos barnen kan 

man få ett fönster in i vad som pågår i barnens huvud just här och nu. Man kan avläsa barnets 

känslor och vad de är fokuserade på.  

Vidare har man som pedagog möjlighet att uppfatta olika saker som barnen har problem med. 

Om man till exempel har ett barn som är kinesestetiskt lagd, vilket innebär att de behöver fö-

reta sig något för att hålla kvar sin koncentration på det de håller på med, kan pedagogen 

märka detta om att barnet i fråga spontanmusicerar mycket när det arbetar. Då kan pedagoger 

på ett annat sätt hjälpa barnet att hålla kvar uppmärksamheten vid arbetsuppgifter om medve-

tenheten om att denna uppmärksamhetsstörning finns. 

Enligt den bakgrundsforskning som vi har gjort så påverkas barnens spontanmusicerande 

mycket från hemmet och den musik som spelas hemma. Det har vi inte kunnat uttala oss om 

då vi inte har haft möjlighet att besöka barnen i deras hemmiljö och därför inte har kunnat se 

hur mycket och vilken typ av musik som har förekommit där. Dock säger Sundin (1995) att 

barn till föräldrar som är mycket musikintresserade, spontanmusicerar mer än vad barn till 

föräldrar med måttligt musikintresse gör. Pedagogerna har också påtalat hemmets betydelse 

till viss del.  
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Barn med invandrarbakgrund/annan kultur, vet vi utifrån Sundins (1979) forskning, också har 

en viss inverkan på barnens spontanmusicerande men vi har inte under våra observationer fått 

några säkra belägg för det. Dock anser vi att man skulle kunna göra antaganden om att det 

borde påverka genre, hur ofta förekommande spontanmusicerandet är och dylikt. Det ger ef-

fekt på hur vi som pedagoger i viss mån kan använda musik för att påverka barnens spontana 

musicerande. Hemspråkslärare kan därför använda musiken för att lära barnen deras hem-

språk och kan de musicera på sitt hemspråk öppnar det även dörrar för att de ska kunna an-

vända sitt hemspråk när de komponerar egna texter och liknande. 

En aspekt som vi hittills inte gått in närmare på är om kön påverkar barnens spontanmusice-

rande. Vad vi har kunnat se genom att granska våra observationer och antalet pojkar och 

flickor i dem så har våra resultat visat på att det inte är någon utmärkande skillnad mellan 

pojkar och flickors sånggenererande. Fagius (2007) berättar om att resultatet framför allt är 

representativt i de yngre skolåldrarna men att det sedan sker en klyvning mellan pojkar och 

flickor. Flickorna fortsätter utveckla sitt musicerande i mycket större utsträckning och sjunger 

i körer och liknande medan pojkarnas musicerande går ner i intensitet och de oftast börjar se 

på sång och musik som ”töntigt” och något som bara tjejer gör. Vad det är som gör att det blir 

så har varken Fagius (2007) eller vi något svar på. Vad vi dock kan påpeka är att det i senare 

åldrar blir något av en fråga om könsroller och dessa har pedagogerna viss makt att påverka. 

Detta är kanske något som dagens pedagoger behöver arbeta med då vi, som vi kommit fram 

till tidigare, anser att musicerandet är viktigt för alla individer i alla åldrar och att det är ut-

vecklande. Fagius (2007) uttrycker det med att ”musik och rörelse har ett folkhälsoperspek-

tiv”. Därför måste vi på något sätt få även pojkarna att fortsätta musicera, både spontant och 

som ledarledd aktivitet.  

I de intervjuer som genomfördes med pedagogerna påpekades dansens nära relation med mu-

siken och spontanmusicerandet. Det som pedagogerna framför allt har tryckt på har varit att 

dansen förekommer i princip alltid då musik förekommer, på ett eller annat sätt. Vare sig det 

är trumma med fingrarna och stampa med foten, eller om det är en mer utvecklad dans. Det 

kan också pedagogerna ta tillvara på i skolverksamheten. Fagius (2007) berättar om att man 

kan utveckla både takt/rytm, grov och fin motorik mm genom dansen. Om man som pedagog 

då kan använda musiken till att få barnen att dansa så har vi ett kraftigt redskap att använda 

oss av.  
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Om man då ser till att musik åtföljs av någon sorts rörelse/dans bör även detta gälla spontan-

musicerandet. Om man då som pedagog kan få barn att koppla ihop musik och dans i skolans 

verksamhet bör detta få effekt på spontanmusicerandet också. Den blir en sorts ”ringar på vat-

ten” effekt. Den pedagogledda verksamheten påverkar den spontana i flera led. Om barnen får 

en naturlig känsla för att musik och rörelse hör ihop, överförs det även på det spontana musi-

cerande. Även detta knyter an till Fagius (2007) folkhälsoperspektiv. Fagius berättar att musi-

ken, spontanmusicerandet och rytmen, rörelsen påverkar oss både fysiologiskt och psykolo-

giskt. Det är bland annat därför som musik och rytmisk rörelse förekommer som musikterapi 

inom sjukvården. 

Vi har vidare tittat på om barnens spontanmusicerande påverkas av ifall de är ute eller inne. 

Som vi tidigare har redogjort för kunde vi inte finna någon skillnad i antalet observationer 

inne och ute och därför menar vi på att spontanmusicerandet inte påverkas av detta utan att 

det förekommer lika ofta oavsett ute eller inne miljö. I den bakgrundsforskning vi har gjort 

har det inte förekommit några uttalanden om att inne eller utomhusmiljö skulle påverka spon-

tanmusicerandet. Det kan antingen vara ett tecken på att forskare inte heller har hittat någon 

påverkan i detta fall eller på att det inte har varit av värde för den forskning som bedrivits.  

Att vi inte har kunnat se någon skillnad i våra resultat skulle kunna bero på att vi inte har gjort 

ett tillräckligt stort undersökningsantal i vår studie och om vi hade tittat på fler skolor kanske 

vi skulle ha kunnat skönja skillnader i denna fråga. 
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Vi har enbart kunnat göra några få slutsatser om vad barns spontanmusicering utvecklar på 

grund av att vi anser att detta är något som kräver att man observerar och testar under en läng-

re period av ett eller flera år. Då vi enbart har haft några få månader att genoföra arbetet på så 

har vi inte lagt något större engagemang vid det. Dock anser vi att man skulle kunna göra vi-

dare forskning kring, vad det är som barnen utvecklar med sin spontanmusicering. Vi förbe-

håller oss dock för att det förmodligen finns en del forskning inom området, då ytterst få om-

råden är helt outforskade, men eftersom det inte har varit en av våra frågeställningar har vi 

inte satt in oss in i tidigare forskning här. Vidare tycker vi att man skulle kunna forska om 

sinnesstämningen har makt över vilken genre barn väljer i sitt spontana musicerande och om 

den genre som barnen använder när de spontanmusicerar påverkar musicerandet som sådant.  

Enligt våra resultat har inne eller utemiljö inte spelat någon betydande roll i barns spontanmu-

sicerande. Dock är det något som skulle kunna utredas mer ingående i vidare forskning. Det 

skulle till exempel vara av värde att undersöka om ett större urval skulle ha visat på att skill-

nader trots allt förekommer i denna fråga.  

Vidare skulle vi vilja föreslå att man kan forska mer kring barnens spontana dans, eftersom att 

våra resultat har visat på att dansen och musiken hör ihop och det därför rimligtvis borde fö-

rekomma spontan dans där spontant musicerande uppträder. Därför menar vi att man skulle 

kunna undersöka hur dansen påverkar musiken och tvärt om. Det borde kunna göras till ett 

omfattande ämne. 
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1. Datum, tidpunkt och hur lång tid observationen tar 

2. Inne eller ute plats/rum 

3. Kön 

4. Hur många barn som använder sig av musik? 

5. Hur de använder sig av musiken? 

6. Sinnesstämning? 

7. Typ av lek? 

8. Utförlig beskrivning av observerat tillfälle. 
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 Vad har du kunnat observera angående barnens spontana musicerande? 

 Vad anser du att man kan dra för slutsatser utifrån dina egna observationer? 

 Tror du att spontanmusicerandet är viktigt för barnen och deras utveckling? 

 Har du vid visa tillfällen lagt märke till ökad spontanmusicering pga. en känd anled-

ning som t.ex. melodifestivalen, tidigare pedagogledd musicering, specielle miljöer el-

ler liknande? 
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