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Sammanfattning 
 
Mitt syfte med detta arbete har varit att få svar på hur förskollärare och barn ser på musik och 
sin egen musikalitet och hur pedagogernas förhållningssätt till musik avspeglar sig i 
barngruppen. Jag vill även undersöka på vilket sätt arbetet med musik och känslor kan 
kombineras. För att få svar på detta genomförde jag intervjuer med sex barn och tre vuxna, 
alla på samma förskola och avdelning. Jag har även genomfört en textanalys av materialet 
Känsloresan, Haglund och Löfberg, (1996). 
     Resultatet visade att många av barnen tyckte musik var väldigt roligt, de sjöng och 
lyssnade på musik ofta, dock inte på förskolan. En pedagog såg sig som musikalisk och två 
såg sig som mindre musikaliska. Musiken var för dem mer ett verktyg än ett ämne i sig. 
Musiken kan ha en lägre prioritet i verksamheten genom pedagogernas syn på sin musikalitet 
och musikens egenvärde. Textanalysen av Känsloresan visade att det idag finns pedagogiska 
metoder som kan kombinera arbetet med musik och arbetet med känslor. Enligt min åsikt är 
denna metod bra på grund av att övningarna bygger på utvecklandet av kunskapen att finna 
känslor och uttrycka dem, tillsammans med musik. Uttrycket av känslor och musik, präglas i 
de yngre åldrarna, av uttryck genom både tal och kroppsspråk och därför underlättar en metod 
som denna, som främjar en parallell utveckling av barns känsloliv och musikaliska 
utveckling. 
 
Nyckelord: musik, musikalitet bland pedagoger, känslor, musik- och känslopedagogik 
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Inledning 
 
   Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och      
   erfarenheter i många uttrycksformer  som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.     
                                                                                  ( Utbildningsdepartementet  1998, s.13 ) 
                                                                                                     
Detta är ett av de mål som idag finns skrivna i Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Det jag fastnat 
för i just detta mål, är utvecklandet av förmågan att kunna uttrycka känslor som jag tolkar det, 
man har fått genom olika upplevelser och erfarenheter. I förskolan idag – eller när jag själv 
gick där för 20 år sedan – känner jag att estetiska aktiviteter, då främst sång och musik, dans 
och rörelse, är till för att främja motoriska färdigheter eller förmedling av fakta. 
     Med dagens mediasamhälle, ökade informationsflöde och tillgänglighet, ”bombarderas” 
barnen dagligen av miljontals fler intryck och influenser. Enligt min mening ökar så också 
behovet av att få bearbeta känslor och tankar man får genom dessa upplevelser och intryck. 
Jag är av den tron att musiken i form av sång och musik, dans och rörelse, kan vara till stor 
hjälp att göra detta.  Jag kan bara genom att gå till mig själv, se hur viktigt detta mål kan vara 
för mig. Musik har alltid legat mig varmt om hjärtat. Musik har sedan länge varit en stor del 
av mitt liv och kommer alltid att vara det, följaktligen också en del av mitt framtida yrkesliv.       
” Våga vara med, känna samhörighet och kontakt. Skramlet kan upplevas som en befrielse, en 
aktivitet som skänker tillfredsställelse utan att ställa krav” (Lindgren & Öhrström, 1992, s.27). 
     Detta skriver Lindgren och Öhrström i boken  Musik med barn i avsnittet där de tar upp 
begreppet ”skrammelmusik”. Enligt dem är syftet med skrammelmusik att kunna få fram det 
som vi gömt i vårt skal. Detta begrepp myntades efter att Lindgren tagit med sig en väska med 
instrument till ett skolhem för barn med särskilda behov och låtit barnen prova på 
instrumenten. Efter att barnen slitit upp instrumenten och fört ett förfärligt oljud, ville 
Lindgren bringa ordning i gruppen. Då hon för andra gången höjde rösten och ifrågasatte om 
de inte skulle börja, svarade barnen ”Börja, vi har hållit på en timme.” Detta pågick ett längre 
tag till en pojke tyckte att hans instrument drunknade i de andra ljuden. De löstes så att 
trianglarna fick spela själva med Lindgren vid pianot. De andra fastnade även de för detta och 
provade även de. Det var snart så kallade ”skrammelorkestern” kom till. 
     Det jag då främst vill ta med ifrån detta, är att för mig är musiken ett ställe där jag kan 
känna en slags befrielse, kan vara mig själv utan några större förväntningar eller krav. Ett 
ställe där jag kan känna villkorslös glädje och frihet. 
     Jag har även under mina VFU-perioder under lärarutbildningen kunnat se hur musik kan 
påverka barn och deras känslor, deras sinnestillstånd och slutligen känslor kring sång och 
musik, dans och rörelse. Några händelser påverkade mig, en av de händelserna var bland 
annat då jag frågande ett antal barn om de ville medverka på några musik- och rytmikstunder 
som jag skulle ha under några veckor. En flicka på 5 år svarade mig med orden ”Jag vill 
INTE”. Då jag frågade varför, svarade hon ”Jag kan inte sjunga”. Spontant frågade jag mig 
hur hon kunde ha fått den uppfattningen om sig själv, vem eller vad som hade fått henne att 
känna så. Vilka känslor förknippade hon då med musik, vad gav musiken henne för tankar 
och känslor, främst då om hennes självbild. Flickan var till slut med på musikstunderna och 
enligt min mening förändrades hon. Detta var en flicka som ibland kunde ha det svårt med att 
sitta ned en längre stund med en aktivitet. Under dessa stunder var det inga problem och jag 
kunde inte se att hon kände tveksamhet inför att sjunga med oss andra. Jag kände att jag 
uppnådde det som var mitt främsta mål med dessa musik- och rytmikstunder. Det var att 
kunna göra barnen nyfikna på, intresserade av musik och ge de just denna känsla av frihet i 
musiken, utan krav och förväntningar. Jag såg också att musiken i sig kunde väcka olika  
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känslor. Jag vill genom detta arbete lära mig mera om hur man kan genom musik i förskolan, 
arbeta med känslor, bli bekant med olika känslor, sinnesställningar och sätt att uttrycka sig. 
     Som en grund till alla dessa praktiska svar som jag söker, anser jag det också vara viktigt 
att jag får en bred teoretisk bakgrund. Dels för att ha förståelse för saker jag möter under 
arbetets gång, dels för att ha som ett slags ”bollplank” vid reflektion och analys. Som blivande 
förskollärare har jag kommit i kontakt med många olika pedagogiska teorier och diverse 
pedagogiska metoder. Allt detta har jag ständigt tolkat, bearbetat om och om igen, för att 
slutligen bilda mitt egna personliga förhållningssätt. Man anpassar och förenklar många 
gånger helt enkelt de olika didaktiska modellerna, efter vad som är likartat med en själv och 
ens erfarenheter. Till syvende och sist är det ändå grunden till detta, det man har tillägnat sig 
under lärarutbildningen. Teorier kan inte alltid förklara enskilda fenomen eller händelser i 
verksamheten, men de kan ligga till grund för innebörden av våra handlingar. Detta leder fram 
till att en god teoretisk bas ligger till grund för skapandet av legitimitet. Idag kämpar 
förskollärare för att höja statusen och respekten för yrket. Jag känner därför att det är av stor 
vikt att vi som förskollärare kan rättfärdiga våra handlingar (legitimiteten) inför alla, det vill 
säga oss själva, men även barn, föräldrar och andra utomstående. 
    
Jag har delat in arbetet i delar, först pedagogen och musikalitet, sedan barns musikaliska 
utveckling, därefter barns känslomässiga utveckling. Vidare följer metod, en sammanfattning 
av intervjuer som gjorts på en förskola och en kort textanalys. Jag avslutar med diskussion 
och analys. Anledningen till att det blev isolerat till en förskola och hur jag kunde komma att 
välja den specifika boken, kommer att förklaras under rubriken metoder, urval.  
 

Syfte 
 
Jag vill undersöka hur man genom musiken i förskolan kan arbeta med barn och känslor. 
Vidare vill jag även ta reda på vilka tankar som barn och pedagoger har inför ämnet musik 
och deras egen musikalitet, följaktligen även hur detta kan påverka användningen av musik i 
verksamheten. 
 

Frågeställningar 
 
1. Hur beskriver förskollärare och barn musik och sin egen musikalitet?  
2. Hur avspeglar sig pedagogernas förhållningssätt till musik i barngruppen? 
4. På vilket sätt kan arbetet med musik och känslor kombineras? 
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Litteraturgenomgång 
 
Pedagogen - Musik och musikalitet 
Jag är av den tron att många förknippar musik med gemenskap, glädje och att det är roligt. 
Det är känslor som väcks i alla fall hos mig genom musik. För många tror jag musiken är 
något som är bundet till vissa situationer eller aktiviteter, såsom vid fester eller 
sportevenemang. Dessa tillfällen kan dock vara lätträknade. Det är istället tv eller radio som 
står för musiken och sången. 
     Många arbetar dock för att öka sitt musicerande, genom att till exempel sjunga i kör eller 
tillsammans med barn, vissa sjunger när de städar andra när de lagar mat. Föräldrar kan ofta 
se hur barnen med stor entusiasm vaggar, hoppar och gungar med i musiken. Jag tror att 
många vuxna kan känna sig hämmade att följa upp detta. Man frågar sig om man verkligen 
vågar följa sina instinkter. Frågor som man ställer sig kan vara: Kan jag sjunga/spela? Är jag 
musikalisk? För att få svar på dessa frågor är det kanske ett måste att man först ställer sig 
frågorna: Vad är musik? Vad är musikalisk? För mig är musik så oändligt många saker; sång, 
dans, rörelse, fågelsång och barnskratt, något som väcker känslor. Människor har en tendens 
att se musik som något svårt, speciellt eller märkvärdigt. Kanske till och med för några få 
förunnat.  
     Många pedagoger idag är entusiastiska och engagerade i diverse musikprojekt. Musik är 
ändå något som jag tror inte har så stor prioritet i många verksamheter. Musik finns i många 
former och har många uttrycksmedel och forum. Som jag tidigare sa har jag en känsla att det 
tycks finnas ett visst antagande att musik är endast ett få förunnat, ”eliten”. Jag tror att genom 
att denna uppfattning finns hos pedagoger, blir de tveksamma och hämmade i deras vilja att 
arbeta med musik. Musikpedagogen och författaren Uddholm (1993) berättar om ett försök 
som han gjort med många människor som sagt sig vara omusikaliska. Han ansåg att om en 
person sa sig vara totalt omusikalisk, skulle man minsann visa det. Det testade Uddholm 
genom att spela en rytm på en trumma, därefter skulle den ”omusikaliske” då i sin tur spela 
fel på sin trumma, klappa i otakt eller något i den stilen. Uddholm säger att trots att antalet 
som genomfört försöket genom åren är många, är det ingen som lyckats med det än.  
     Men om många som anser sig vara omusikaliska, inte är det, var är då alla omusikaliska 
människor? Detta är en fråga som man, enligt Uddholm, med rättighet kan ställa sig. Varför är 
det då så att så många människor förnekar sin musikalitet?  
     Jag kan här uppfatta den sociokulturella miljöns betydelse, växer sig allt starkare. Jag är 
rädd för att vi endast accepterar de som sjunger renast eller kan spela flest ackord på en gitarr, 
som musikaliska. Jag är av den åsikten att om vi som pedagoger upplever detta och har 
upplevt det som barn, är faran att vi redan av små barn kräver att allt det musikaliska de gör, 
skall vara vackert. Jag tyckte som barn om att sjunga. Liksom för mig, var sjunga ett sätt att 
kommunicera. Vad jag än hittade, kunde jag göra musik av det. Vare sig det var stenar, pinnar 
eller dylikt.  Det hände inte mig, men vad händer den dag då man som barn får höra att du 
lever om, att man inte ska sjunga så högt, vänta med att spela tills man kan, eller något i den 
stilen. Det var många saker som var tabu, många saker man inte skulle göra. Vad gör man då? 
Jo, man stänger in sina känslor.  
     Jag tänker ge exempel på händelser som är typiska för att skapa känslan att man inte duger 
och vad det kan leda till. Lindgren, (1992)  berättar om en 82 årig man som han träffade och 
samtalade med. Av någon anledning kom de in på ämnet musik och Lindgren frågade mannen 
hur han hade det med sången. Mannen talade om att han inte sjöng och aldrig hade gjort det  
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heller. Lindgren sa att han inte trodde på det. Efter många om och men sa personen, ”kanske 
långt upp i skogen då”. Han berättade att han ibland sjöng i skogen, för där var det ingen som 
kunde kritisera. Mannen berättade om tiden då han gick i skolan och läraren gav honom i 
uppgift att bära in ved då de andra sjöng. Det han minns mest var inte just att han  
inte fick sjunga, men att han inte fick vara med de andra, i gemenskapen. Detta är ett bevis för 
hur mycket en sådan händelse kan påverka en person och hur länge det kan sitta i.  
     En annan berättelse står medförfattaren till Musik med barn för, Lilian Öhrström och 
Lindgren (1992). Händelsen var från hennes första skolavslutning. Situationen var sådan att 
de hade övat ett längre tag och Lilian gav allt, det var roligt att sjunga. Dagen innan 
avslutningen, då de hade sista övningen, kom dock ”slaget”. Läraren berömde alla, vad 
duktiga ni är, vad bra ni sjunger. Hon avslutade dock med att tilltala Lilian. Hon berättade för 
Lilian att om hon rörde på munnen i stället för att sjunga, såg det ut som hon sjöng och det lät 
betydligt bättre.  
     Enligt Uddholm, (1993), bildar vi oss en individuell uppfattning av musik, genom våra 
upplevelser av musik. Uddholm säger också att betydelsen vi ger ordet, påverkar sedan hur vi 
definierar musikalitet. På grund av att varje individ har sin speciella uppväxtmiljö, 
erfarenheter och upplevelser och så vidare, har också varje individ sin egna tolkning av 
betydelsen av musik och musikalitet, menar Uddholm.  
     Många förskollärare och pedagoger idag, känner sig hämmade och följaktligen inte 
kunniga nog att arbeta utifrån sin musikalitet. Om vi sjunger bra eller mindre bra, är endast en 
fråga om värderingar och kanske sångvana, enligt Uddholm. Fortsättningsvis säger Uddholm 
att ett hinder blir det först då vi upplever det som svårt att sjunga inför andra. Vi måste våga 
övervinna våra rädslor och vi måste låta det ta tid. En förutsättning för att detta ska fungera är 
att vi tillåter oss att misslyckas, då måste vi också våga misslyckas naturligtvis. Det kan verka 
svårt att låta sig misslyckas, men ser barnen att det är tillåtet, blir kraven inte så stora och 
självkänslan kan stärkas. Detta som Uddholm beskriver, är en känsla som jag fått uppleva 
under mina VFU-perioder under lärarutbildningen. Jag har alltid blivit behandlad av 
handledare och annan personal, som att jag hade utrymme att testa och misslyckas utan att det 
gjorde mig något. Jag tror dock inte att jag tog det till mig förrän under mina två sista 
perioder. Då hade mitt självförtroende börjat att öka och idag vet jag att en utav de bästa saker 
som kan hända för att utveckling ska ske, kan vara att det uppstår ett problem eller att man 
misslyckas. Lindgren & Öhrström (1992), anser att musik idag har börjat få allt mer plats i 
förskolan, och att genrerna har breddats. Sångstunderna är till för alla i förskolan, men det 
tycks ändå vara så att man som personal, inte tar barns egna skapande av musik på allvar. 
Detta är till stor del på grund av att man inte har kunskap om barns egen musik, barnmusik, 
enligt  Lindgren & Öhrström. Något som jag önskar att vi för vidare till våra barn är att musik 
tillsammans med barn skall vara kravlöst och lustfyllt. ”Barnen ärver vår musikaliska inställning och 
våra musikaliska värderingar.” (Burström, 1985, s. 6)  
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Barns musikaliska utveckling 
 
     Musik är en källa till ett rikare liv, och under förskoleåldern 
     skapas den musikaliska grund som en 
     människa bygger vidare på under resten av sitt liv. 
     (Hammershöj, 1997, omslagets baksida) 
 
Frister Lind, (1999) anser att genom sin lek får barnen lära känna världen. De använder alla 
sinnen och smakar, luktar, springer, hoppar, kryper och gungar sig fram. När de använder 
samtliga sinnen får de upplevelser som övergår till kunskaper eller erfarenheter. Barnen 
hämtar mycket av sin kunskap i leken enligt Frister Lind. I leken använder sig barnen av 
kroppen. Det är deras verktyg. För att uttrycka känslor tar barnen hjälp av kroppen. Rädsla, 
glädje, trötthet, ilska; allt detta kan uttryckas med kroppen. Känslan och rörelsens relation är 
explicit. Vidare menar Frister Lind att sambandet mellan musik och rörelse också är viktigt 
och av stor betydelse för barnets utveckling. Alla har vi väl någon gång sett barn svänga med 
rumpan, hoppa och böja på knäna av ren iver i takt med musiken. Genom att rörelse är så 
viktigt för barn när det gäller musik, bör man enligt Frister Lind försöka att integrera rörelse 
och musik, vid arbete med mindre barn. 
     Uddholm, (1993), talar om att många gånger tar sig erfarenheten av musik sig i uttryck 
som känslor. Vi kan säga att vi kände oss glada, ledsna, varma eller liknande. Olika stycken 
av musik kan påverka oss på olika sätt vid olika tillfällen enligt Uddholm. Vilka känslor vi 
använder för att beskriva en upplevelse kan därför variera från person till person. Därför anser 
jag att musikalitet kan tänkas beskrivas som förmågan att erfara och uppleva ljud. Uddholm 
berättar att genom olika uttryckssätt och språk kan man förmedla känslor.  Som förälder säger 
man förmodligen inte till sitt barn: ”Sov nu, unge!” Man försöker kanske istället att utstråla 
och sprida trygghet genom att vyssja, sjunga och/eller vagga sitt barn till blunds.  
     Genom språket kan vi uttrycka och förstå känslor. Om vi överanalyserar upplevelser, är det 
lätt att upplevelserna inte blir så stora enligt Uddholm. Om vi är bekanta med vårt språk, kan 
vi lättare kommunicera mångfacetterat med vår omvärld. Vi människor har ett talat språk som 
är väl nyanserat. Uddholm menar att trots detta är det ofta så att känslor uttrycks med större 
fördel med andra språk. Fortsättningsvis säger Uddholm att kroppsspråket kan användas för 
att uttrycka ilska, glädje, sorg, rädsla och mycket mer. Kroppsspråket är ett av de mest 
internationellt gångbara språken (Uddholm, 1993). 
     Jag får härigenom en tanke om att musiken blir genom sång, dans och rörelse ytterligare ett 
andra språk och forum att uttrycka känslor på. Detta tror jag kan vara till stor hjälp för de allra 
minsta som inte utvecklat ett talspråk ännu, de lite större som fortfarande har ett begränsat 
språk och så vidare. Speciellt viktig blir musik då för dessa barn då det ger dem en möjlighet 
att bearbeta och uttrycka känslor, anser jag. 
 
Spädbarns åldern ca 0 – 1,5 år 
 
Neuman (1985) menar att musik påverkar oss, på ett eller annat sätt. Men det många inte vet 
är hur tidigt i våra liv det kan ha en inverkan. Redan som ett ofött barn kan vi vara en del av 
den resterande världen. Det regelbundna ljudet från modern hjärtslag, är bland de första 
sinnesintryck hjärnan får. Här menar man den pumpande, darrande vågrörelsen och inte ett 
hörselintryck. Vidare menar Neuman att detta är anledningen till varför man tror att ljud som 
påminner om dessa intryck kan ha en lugnade effekt och ge en känsla av trygghet.  
      I omkring femte-sjätte månaden i graviditeten utvecklas barnens hörsel och fullföljer 
utvecklingen fram till ungefär sex månader efter födseln. Hjärnan växer på så många olika 
områden den här perioden. Genom att notera fostrets hjärtslag och förändringar i frekvens när 
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man spelar musik för modern, har man kunnat se att fostrets hjärtfrekvens tilltar efter några 
minuter. Detta kan dock bero på att musiken påverkar modern och som i sin tur påverkar 
fostret. Man har kunna kontrollera detta genom att spela en sorts musik för modern genom        
hörlurar och en annan för fostret och har då märkt att hjärtfrekvensen hos fostret ökar inom ett 
par sekunder. Fostret visar påverkan vid både låga och höga toner (Neuman, 1987). 
 
Rörelse, rytm och grundslaget 
Hammershöj (1997) tar upp många olika utvecklingsområden när det gäller barnens 
musikaliska utveckling. När vi föds tappar vi till viss del den regelbundna stimulansen av 
moderns puls, hjärtslag menar Hammershöj. Han hävdar också att det första vi gör efter 
födseln är oftast, att ta vårt första andetag och detta blir till något av en motsvarighet till den 
stimulansen vi hade i moderns mage. Andningen är starkt kopplad till hur vi mår och till våra 
muskler. Andningen påverkas om vi känner oss stressade eller spända. Hammershöj anser att 
det finns ett samband mellan rörelser och ljud och andningen. Sambandet mellan rösten, 
kroppen och andningen är redan från början väldigt naturlig. 
     En aktivitet som tilltalar många småbarn är att slå med saker i golvet, eller bordet. Det kan 
vara allt från leksaker, till skedar, detta enligt Hammershöj. Jag har ett personligt minne av 
detta. Min mamma var under några år dagmamma, och på ena kortsidan av vårt matbord var 
det hundratals jack i bordet från hungriga barns bestick. Fortsättningsvis talar Hammershöj 
om att en grundslagskänsla börjar ta form hos barnet. Man kan jämföra grundslagets betydelse 
för kroppen, vid motorns betydelse för ett fordon, grundslag känslan är vår motorkraft.  
 
Ljudutveckling – ett språk för de allra minsta 
Hjärnan hos ett nyfött barn är utrustad för att det skall kunna utveckla ett tal (Neuman 1987). 
Hammershöj (1997) menar att de allra minsta barnen kommunicerar till en början genom 
joller, gråt och andra läten. Rösten använder de till att göra sig hörda och sysselsätta sig 
själva. Genom att nynna, gnola med mera, kan barnen uttrycka känslor mer uttryckligt och 
rakt än vid tal. Man har konstaterat att nyfödda barn reagerar på ljud utifrån, säger 
Hammershöj. Under den första månaden har det kunnat fastställas att barnet stannar upp med 
sina rörelser när ljuden upphör och ökar dem när de får yttre ljudstimulans. Rösten hos ett 
spädbarn kan vara oerhört stark och kan genom den uttrycka otroligt starka känslor –  och de 
tar ofta hjälp med resten av sin kropp. Dessa känslouttryck är en oumbärlig del av all slags 
musik. Detta är enligt Hammershöj, vad som införlivar känslor i musiken. 
 
Att musicera med ett spädbarn 
Genom till exempel ljud förekommer den känslomässiga kontakten mellan mamma och barn. 
Denna kontakt sporrar barnets ljudutveckling och barnet lär sig följaktligen fler ljud, anser 
Hammershöj (1997). Varierad röstanvändning är av stor vikt för att barnen skall ha möjlighet 
att lära sig många ljud. Upprepning av barnets ljud och mångsidigt sång och tal är därför 
väldigt positivt, enligt Hammershöj. Byte av blöja, amning, lek med barnet och andra 
fundamentala aktiviteter, följs ofta av moderns röst. Det kan vara både genom tal och genom 
sång. Hon kan härigenom visa sitt emotionella skick för barnet, vare sig hon är glad, ledsen, 
arg eller rädd. Enligt Hammershöj måste vi som vuxna vara de katalysatorer som barnen 
behöver när det gäller uppmuntran att leka med sin röst och kropp. 

Småbarnet 1,5 – 3 år 
 
Nu har vi att göra med en helt annan människa än spädbarnet. Så mycket har skett i varje 
enskilt barns utveckling och deras förmågor. Varje enskilt förmåga har förfinats och fortsätter 
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att göra det. Utmaningen för oss vuxna – att stödja och stimulera dess utveckling –  blir allt 
större. 
 
Rytm och rörelse 
Rytmen får allt större betydelse och har en stark koppling till de motoriska färdigheterna. I 
den här åldern övas många rörelser som att hoppa, krypa, gå och så vidare, berättar 
Hammershöj (1997). Vidare talar han om hur de slagserier som barnen praktiserade i de yngre 
åldrarna, utvecklas och blir längre. Barnen stimulerar sin grundslagskänsla. Förtjusningen av 
att röra sig till musik är fortfarande stor och kontrollen över rörelserna ökar. Som tidigare 
nämnts är andningen naturligt starkt sammanbunden med barnet när de sjunger, hoppar och 
klappar, hör ljud och rör sig. Den är organisk, menar Hammershöj. Då man påtagligast kan se 
detta samband är då barnen gråter. Ljud och snyftanden, hulkanden, kommer vid utandning 
och är barnet väldigt ledsen drar de efter andan vid inandning. När små barn sjunger och talar, 
sker det på utandning. Varför detta fenomen komplicerats, är därför att i dagens samhälle lär 
vi barnen att sitta stilla längre stunder. Detta rubbar det starka samband andningen och våra 
rörelser har. 
     Ett bra sätt att bevara den organiska rytmen, är att bedriva musik i friare, spontanare 
former, där improvisation och kroppsrörelsernas starka koppling med andningen råder. Ett 
typiskt exempel på en sådan fri form är  då barnen ”nonsenssjunger”. När luften tar slut, tar 
meningen slut, (Hammershöj, 1997). Improvisation kan dock te sig svårt för en person som 
länge arbetat inom barnomsorgen och är van vid de styrda formerna av musikstunder, vare sig 
det gäller sång, dans, rytmik med mera.  
 
Rösten 
Bland olika barn i den här åldern är det skillnad på röstläget.  I detta skede i utvecklingen är 
sambandet mellan språkutvecklingen och den melodiska utvecklingen starkt. De musikaliska 
nyanserna i vuxnas tal, är betydelsefullt för barn. Barnen tar alltså mer hänsyn till röstläget, än 
orden. Hammershöj (1997) anser att vi sänder dubbla budskap till dem om vi säger till dem 
med en snäll och söt röst, att så där får du inte göra, då blir jag arg. Vidare påstår Hammershöj 
att detta skapar lätt en förvirring hos barnen. Då barnen tolkar detta efter röstläget, blir 
förvåningen mycket stor då denne efter en stund får en tillsägelse. Som pedagog är det lätt att 
man anstränger sig för att tygla sin röst och tala kontrollerat, lugnt till barnen, vare sig man är 
arg, glad över något de gjort eller dylikt. Barnens förmåga att lära känna känslouttryck och så 
vidare kan också försvåras när detta händer. 
 
Melodi 
Hammershöj (1997) skriver att när barn är kring två år gamla, sjunger de enstaka stavelser 
och nynnar impulsivt. Det är inte alltid man kan urskilja vad de sjunger, dock är detta en 
formulering av den musik som de hittills hört i sitt liv. För barnen är det inte aktuellt med 
återgivning av melodin. De skapar gärna egna melodier och fyller på med egna ord. Barnen 
har under en längre tid kunnat urskilja och lägga olika röstklanger på minnet, till exempel 
mamma och pappas, menar Hammershöj. Förmågan att känna igen är grunden för och av stor 
vikt för kunskapen att återge. Barnen i denna fas kan koppla en händelse, ett föremål, en 
person till en viss melodi. De har en förväntning på händelseförloppet efter att de hört 
melodin. De har kanske även en känsla kopplad till detta. 
     Vidare menar Hammershöj att när barn utvecklar sång, kan tal och sång gärna överlappa 
varandra. Det blir lätt så kallad, talsång, vilket ofta kan förknippas med barnramsor. När barn 
sitter och hittar på likväl som när de talsjunger, är det rytmiska rörelser som är upphovet till 
detta. Det är vanligt att deras ”sång” är förenad med den aktivitet utför. Det kan vara att 
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gunga, bygga med lego, rita eller annat. Dessa skapande situationer uppmärksammas väldigt 
sällan. I den här relativt tidiga ålder, har den här sortens sång inte ett underhållande syfte.  
     Precis som för äldre barn är det viktigt att barnen känner att det de gör är betydande för 
dem. Det blir då så mycket lättare att motivera sig att ta till sig. Man skall trots detta inte vara 
främmande för att sjunga sin favoritsång för barnen, även om den kan upplevas för 
komplicerad. Man kan uppnå många andra mål med detta, än att få barnen att förstå sången. 
Barnen upplever även om de inte förstår (Hammershöj, 1997). 
 
Musik med småbarn 
Idag är de flesta barn en del av tiden på förskolan och en annan hemma. De har förmodligen 
också därigenom två olika förhållanden till utövandet av musik. På förskolan är det till 
exempel antagligen så att de måste dela med sig av de få vuxna som där finns. På förskolan 
tillkommer det även den sociala biten, med regler och så vidare.  
     Det viktigaste man kan göra i hemmet som vuxen, enligt Hammerhöj,  är att vara 
engagerad och entusiastisk. Man smittar då gärna av sig på barnen. Det egna förhållandet till 
musik i form av musikgenrer som föredras, krav på höjden av musikalitet, definitionen av 
musikalitet med mera, bestämmer till stor del barnens. Man överför sina musikaliska normer 
till barnet. Man kan med stor fördel sjunga egna sånger med barnet, kopplat till det man gör, 
föreslår Hammershöj. Då man gör detta är det väldigt bra om man som tidigare sagts, har 
engagemang och visar glädje. Riktigt bra är sånger som barnen lätt kan relatera till, sånger 
som handlar om saker de är bekanta med. Ett exempel på detta är sånger om kroppen, det som 
ligger barnen allra närmast.  
     När man talar om skriv- och läsinlärning, talar man om att klotterstadiet måste få ha sin 
gång. Samma sak gäller barns musikaliska utveckling och musik skapande eller skapande av 
ljud. I den här åldern är barns främsta mål med ett instrument att skapa ljud. Det är då viktigt 
anser Hammershöj att man som vuxen tänker på att försöka släppa på tyglarna och låta dem 
experimentera. Man måste fokusera på vad som prioriteras högst, samvaro och skaparglädje 
eller organisation och lugn. 
     Genom musikleken sporras andning, stämband, kunskapen att höra och recitera bestämda 
ljud och toner, rytm, motorik, fantasi och språk. Musikskapande tillsammans med andra 
stimulerar också barnens sociala utveckling. (Hammershöj, 1997). 

 

Det yngre förskolebarnet 3 - 4 år 
 
När barnen kommit upp i den här åldern, är kroppsmedvetenhet ett viktigt område. Nu lär 
barnet verkligen sig att bemästra sina nyvunna motoriska färdigheter och styra musklerna mer 
medvetet, skriver Hammershöj. Vidare menar han att den sociala kontakten med andra, såväl 
barn som vuxna, blir mycket viktig. De leker alltmer med varandra, i motsats till bredvid 
varandra. Rollekar är mycket vanliga i den här fasen. De har upptäckt ett forum där de får 
experimentera, bearbeta upplevelser och känslor som de kan tänkas ha. 
 
Barnramsor, Dramasång och Sånglekar 
Även inom det musikaliska fältet blir den sociala delen allt viktigare, menar Hammershöj 
(1997). Man är fortfarande intresserad av att hoppa, dansa, spela och sjunga, men nu lockar 
det alltmer att göra det tillsammans. Treåringarna har ännu inte utvecklat förmågan att dansa 
eller hoppa till musikens rytm, dock kan de hoppa och sjunga till den egna grundrytmen. De 
har problem med att under en längre tidrymd hålla ett enhetligt tempo. Småbarnens 
sångramsor skapas ofta med syftet att ”pika” eller skämta.  

 8



    Enligt Hammershöj är steget från skämtramsor eller sångramsor, till simpla sånglekar eller 
sånger som kan dramatiseras, inte särskilt stort. För treåringarna betyder den här aktiviteten 
att de ofta inte kan sjunga precis rätt, men leka den och fyraåringen har större förutsättningar 
att kunna sjunga med utan problem, men dras många gånger med i spänningen och glömmer 
texten. Dramasång är väldigt passande på de yngre förskolebarnen, tycker Hammershöj. 
    Man kan sjunga om olika länder att besöka till exempel eller olika känslotillstånd man 
befinner sig i. Varför inte sjunga om en ledsen, glad eller arg busschaufför. Barnen får känna 
på känslorna och utöva dem. Detta hjälper i sin tur barnen att skapa en förståelse för att 
känslor och hur man kan uttrycka dem. 
 
Spontansång 
Spontansångens glansdagar sker i förskoleåldern. Även fast de yngre förskolebarnen inte fullt 
ut kan återge bestämda melodier, sjunger de ofta, dock sina egna sånger, anser Hammershöj. 
Spontansång är sånger med egen text, och egna melodier, kanske bestående av olika melodier 
som barnen hört och lånat. Hammershöj (1997) är av den åsikten att i musiken får barnen en 
chans att ta intryck och ge uttryck. Sångerna de sjunger består av musik, melodirader, 
tonsammansättningar och så vidare, som de upplevt genom den kultur de lever i. Det vore 
väldigt positivt om man som förälder eller pedagog, tog vara på barnens musikskapande som 
man gör med till exempel deras tecknande.  

Musik med barn i 3 – 4 års åldern 
Precis som i de yngre åldrarna delar barnen sin tid mellan hemmet och förskolan. Fler och fler 
aktiviteter sker i grupp. Den sociala biten blir än mer betydelsefull än förr, berättar 
Hammershöj (1997). Vidare säger han att när man nu spelar, sjunger och dansar tillsammans, 
tillkommer nya sociala regler. Man bör som vuxen vara uppmärksam på de skillnader som 
finns i barns utvecklingsnivå, när det gäller sociala regler. Enligt Hammershöj är ett enkelt 
sätt att ge barnen en möjlighet att öva förslagsvis hänsyn till andra, är att leka en slags ”hela 
havet stormar lek”, där ett barn får spela på ett instrument och de andra får hoppa, dansa eller 
något annat motoriskt. När sedan barnet slutar spela ska de andra stanna till precis som de var 
när det blev tyst. Detta är verkligen ett test på koncentration, fokusering och hänsynstagande 
menar Hammershöj. Som alltid är det viktigt att ha glädje och lust i det man gör tillsammans 
med barnen. 

Förskolebarnet 5 – 6 år 
 
Två saker skiljer barn i denna ålder rent musikaliskt, från de i 3 – 4 års ålder. De äldre har nu 
större intresse för att återge, reproducera och deras könsmedvetande spelar en allt viktigare 
roll i deras beteende. 
 
Melodiåtergivande 
Enligt Hammershöj (1997) ökar intresset för att lyssna på musik och även viljan att höra sina 
favoritsånger, upprepande gånger. Helst tillräckligt många gånger för att de skall kunna 
reproducera dem fläckfritt. Det är inte förrän nu intresset för reproduktion väcks och barnen 
får en vilja att till exempel imitera en artist, menar Hammershöj. 
     Vidare talar Hammershöj om att även fast intresset för upprepning och reproduktion har 
ökat, är inte improvisations delen mindre viktig för dem. Förhoppningsvis har formerna 
tidigare varit sådana, att barnen känner sig nog trygga och ohämmade för att våga lita på sig 
själv, sin förmåga och fortsätta improvisera. 
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Musik med de äldre barnen 
Det mesta intresserar barn i den här åldern. Saker som att hoppa, sjunga, dansa, spela, är alla 
saker som är roligt. Förståelsen för rytm, melodi och tonkänsla, har nu potential att vara 
tillräckligt stor för att de skall kunna spela olika instrument tillsammans. Möjligheterna för 
sånger, sånglekar och olika instrumentaktiviteter ökar vid denna ålder. (Hammershöj, 1997) 
     Allt som man tidigare gjort med de yngre barnen, kan man fortsätta göra. Nu kan man 
dock höja ribban och målen, möjligheterna har ökat. Fortfarande kan man sjunga och nu lära 
in flera bestämda melodier, man kan fortfarande spela och nu verkligen tillsammans! Det är 
viktigt att komma ihåg att det är upp till oss vuxna att skapa den mest optimala miljön för 
barnen att utveckla sin musikalitet i, precis som när det gäller språk och annat. 
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Barns känslomässiga utveckling 
 
I förskolan skall barnen få stöd och hjälp för att kunna utvecklas till goda sociala medborgare 
i samhället. Det innebär utveckling av bland annat empati, förmågan att utveckla och uttrycka 
sina egna känslor och kommunicera med våra uttryck. Detta finns alltså i vår läroplan och bör 
tas på största möjliga allvar. I läroplanen för förskolan står det under förståelse och 
medmänsklighet, att förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i 
andra människors situation. Vidare berättas också att förskolan skall verka för att främja 
barnens förmåga till empati och omtanke om andra (Utbildningsdepartementet,  1998). 

Empati 
Paul Harris (1995) talar om att barn genom att visa glädje, sorg, besvikelse, vrede, obehag och 
så vidare, kan uttrycka känslor. Till denna utveckling kan en tydlig koppling göras till 
förmågan att se och förstå andras sätt att uttrycka känslor. Vidare menar Harris att barn 
innehar förmågan att uppfatta och ha insikt i andras känslostämningar, att förstå och visa 
medkänsla med andra men även att kunna ta emot andra människors uttryck för inlevelse och 
medkänsla. Förståelsen av känslouttryck är något som man föds med, ändå är det viktigt att 
barnen lär sig se sambandet mellan känslouttryck och vad uttrycken står för, vad de betyder, 
enligt Harris. En sådan förståelse tar det en längre tid att utveckla. Empati innebär förståelsen 
och insikten i hur andra känner känslor och upplever situationer. 
     En empatisk förmåga är av stor betydelse för att kunna utveckla relationer och som i sin tur 
leder till ömsesidighet i känslolivet, anser Harris. Det är dock mycket som sker för barn i den 
här åldern i den känslomässiga utvecklingen som kan försvåra utvecklingen av den empatiska 
förmågan exempelvis utvecklingen av självständighet och mycket annat. Det kan då lätt bli så 
att barnets intresse för andras känslor och avsikter minskas. Dunn (1991) anser att vid 1,5 års 
ålder är barn medvetna om hur de kan såra, likväl som hur de kan trösta. De har förståelse för 
att handlande får konsekvenser. Enligt Dunn är småbarn allmänt intresserade av andra 
individers känslor. 
     Runt 2-3 års ålder både sårar och tröstar barnen andra människor. De kan nu förutse och 
upptäcka i förväg tillfällen att locka fram en annan känsla. Enligt Harris har de flesta tre- och 
fyraåringarna – oberoende av familjebakgrund – överlag, en förståelse för att det är fel att 
göra något som kan skada andra. Vid tre- och fyraårsålder kan barnen förutom detta, även 
frambringa olika påhittade eller fiktionära emotionella tillstånd. Detta kan vara i form av 
önskningar eller antaganden vilket i sin tur kan överföras på till exempel dockor eller 
legogubbar (Harris, 1995).  
 
Skam, skuld och stolthet 
När barnen är mellan 1,5 – cirka 3 år kommer de in självständighetsåldern, och den startar när 
de börjar säga ”nej”. Vid denna tid skall de lära sig bli självständiga, menar Harris. Inget 
lämnas åt slumpen, allt skall granskas och experimenteras. Många gånger går det på tok, men 
det blir ofta också bra. De gångerna det går bra, är barnen förtjänt av positiv kritik och 
uppmuntran, enligt Harris. Det mesta som barnen fäster ögonen på vill de leka med. Det är 
inte varje gång det går som en dans. När en gräns passeras, får de ofta en tillrättavisning. 
Barnet blir då nedstämt, får skuldkänslor, ifrågasätter sig själv och blir osäkert. Under denna 
tid är det betydelsefullt att barn i den här åldern har en bekräftande och hjälpande omvärld, 
som kan försöka begripa barnens motiv, anser Harris. Barnet kommer att utveckla en känsla 
av dåligt samvete, om de flitigt blir hejdade i sin självständighet och sina val.  
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Detta är speciellt vanligt hos de barn som inte är särskilt tillitsfulla. I motsats till att ta lärdom 
från sin omgivning, kan barnen överdramatisera vissa beteenden för att bli lugn sig själv och 
vara omvärlden till lags.  
     Vidare anser Harris att när barn är mellan fyra och tio år, börjar de förstå de betingelser 
som kan leda till känslan av skam, skuld och stolthet. Barn blir allt eftersom mer och mer 
medvetna om att andra människors känslotillstånd kan påverka ens egna känslotillstånd. Detta 
kan visa sig genom att man till exempel känner stolthet om man gjort något som följs av ett 
erkännande, eller att man känner skam när ens handlingar/ord kommer att frambringa 
ogillande. Bildandet av känslor som stolthet, skam och skuld bygger på upplevelsen och 
förståelsen av grundläggande känslor som aggression och glädje (Harris, 1995). 
 
Blandade känslor 
Överraskande nog, enligt Harris, har forskning om barns förståelse för blandade känslor visat 
en klar bild. När barn har insett vilka situationer som många gånger lockar fram endera 
positiva eller negativa känslor, förnekar de inledningsvis möjligheten till att inneha blandade 
känslor. Allt eftersom de får uppleva situationer fyllda med ambivalens, motstridande av olika 
känslor, slutar de med att förneka påståendet att två olika typer av känslor är helt åtskilda. 
     Barn, och då främst små barn, har inte förmågan att fullt ut berätta för oss vuxna vad de 
känner och tänker, anser Harris. De visar sina känslor i stället genom gråt, skrik, rop med 
mera. Men det kan då vara svårt för oss vuxna, enligt Harris, att veta vad utbrottet gäller. Barn 
har tillstånd med mycket skiftande och nyanserade känslor som då inte alltid uttrycks tydligt 
och direkt. Runtom i världen har varje kultur en kod för känslor, vilka känslor som uttrycks 
och vilka som undertrycks. Människor i olika kulturer uttrycker olika känslor i offentliga 
situationer. Detta trots att de känslor som uttrycks är väldigt likartade, menar Harris. På grund 
av att det finns dessa regler för hur uppvisandet av känslor bör se ut, är det inte ett måste att 
verkliga och imaginära känslor överensstämmer.  
     Enligt Harris verkar det som om barn går igenom två olika faser när det gäller sitt 
övertagande av och sin förståelse för sådana regler. När barnen är cirka tre till fyra år, 
tillägnar de sig förståelse för att man under vissa omständigheter kan gömma de sanna 
känslorna under en mask, men det verkar som de gör det på ett tillgjort och mekaniskt sätt. Ett 
sätt som kan ses som en följd av de vuxnas förväntningar på barnen att vara artiga eller 
väluppfostrade, menar Harris. Troligtvis förstår barnen ej heller att det medvetna uttrycket för 
känslor kan användas för att förvirra, vilseleda andra och inte enbart för att forma sig efter de 
förväntningarna som de vuxna har på dess uppförande. 
     Vid sex års ålder har de insett att reglerna för uppvisandet av känslor kan ha en 
vilseledande effekt. När barnet kommit till denna insikt, har de också den förståelsen att dessa 
regler för hur känslor får/ska visas, kan fylla olika funktioner, enligt Harris. Fortsättningsvis 
berättar han också att nu upptäcker de möjligheten att skydda det egna jaget mot andra 
personers hån eller ilska. De kan även användas till skydd för andra människor mot insikter 
som skulle såra dem. 
     Enligt Harris, kan barn redan vid ganska tidig ålder börja hålla isär de yttre tecknen på 
känslor och upplevelsen av känslor. Med denna kunskap tillägnat sig, kan barnen vinna till sig 
två kontrollformer: den första är kontroll över det yttre känslouttrycket och den andra är 
kontroll över upplevelsen. Den strategi som oftast förekommer bland barn, då det gäller att 
kontrollera upplevelsen av känslor, är att byta till en annan aktivitet eller situation – att övergå 
till en annan situation eller skapa en som är mer bekväm. En teknik av denna typ är troligtvis 
en följd av att de har förståelse för att en senare positiv känsla har den egenskapen att den kan 
få en tidigare negativ känsla att dämpas. (Harris, 1995). 
 

 

 12



Fantasi och magiskt tänkande 
Ibland kan det kännas besvärande för en förälder, att deras barn under en tid har till synes 
bättre kontakt med ett mjukisdjur eller dylikt än med dem. För barnen kan dock denna 
fiktionära figur upplevas verkligare för dem än vi människor av kött och blod. Orsaken till att 
barnen kan ha en sådan bra relation till förslagsvis en docka, är att den är precis som en vän 
skall vara. Barnen är övertygade om att denna nalle eller docka, precis som vi, har humana 
egenskaper. De är i tron att de kan känna, tänka och så vidare. Med andra ord förärar barnen 
dem med människoliknande egenskaper. Detta magiska tankesätt är ett sätt att uppleva 
estetiska erfarenheter, som till exempel teater, musik eller bildkonst. Denna så kallade 
magiska tankeförmåga, är viktig för barns upplevelse av saker och ting. Vid läsning av en bok 
tänker inte barnen att saker måste vara på ett eller annat sätt. De har inte svårt för att ta till sig 
en berättelse om ett flygande bord, en talande hund eller varför inte en flygande Karlsson 
(Hammershöj, 1997). 
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Textsammanfattning och analys 
 
Textsammanfattning, Känsloresan – En pedagogisk metod 
 

Det finns så svåråtkomliga regioner i vårt känsloliv, att endast musiken kan tränga in i dem. 
 (Stokowski citerad i Haglund & Löfberg, 1996, s.1) 

 
     Haglund och Löfberg (1996) lägger stor vikt vid att ett barns känslo- och 
kunskapsutveckling bör ske sida vid sida. Vidare talar Haglund och Löfberg om hur barn 
uttrycker känslor, bearbetar sin verklighet genom rörelse, lekar, musik och även bilder. Det är 
viktigt att vi som vuxna då stöder barn och ungdomar så det gäller att hitta bland alla sina 
känslor, enligt Haglund och Löfberg. Fortsättningsvis betonar de att det inte bara gäller 
barnens förmåga att prata om känslor och uttrycka dem. Vissa barn har till och med svårt att 
nå sina känslor.  
     De talar även om musikens förmåga att försätta oss i olika stämningar, allt ifrån att bli 
glada och vilja röra på oss till att bli nedstämda eller djupt introverta. Enligt Haglund och 
Löfberg har vi vuxna svårt att släppa in musik som vi inte är vana vid. Barn däremot är 
betydligt mer öppna. 
     Namnet Känsloresan har Haglund och Löfberg gett de övningar som de ger som exempel i 
boken. Övningarna har de kopplat samman med en mall för den mänskliga 
känsloutvecklingen som har arbetats fram av Kristoffer Konarski, docent vid Karolinska 
institutet i Stockholm och specialist på psykomatik, hur människan fungerar som helhet. Med 
Känsloresan vill Haglund och Löfberg uppnå vissa punkter. Till exempel vidga fantasins 
gränser, stärka koncentrationsförmågan, öka förmågan till in- och utlevelse och att genom 
känslor kunna förbättra mottagligheten för inlärning. 
     Haglund och Löfberg skriver att vi efter födseln för första gången kan hålla isär två 
känslor, efter att som foster lärt oss urskilja fort och långsamt. Dessa känslor är smärta och 
välbefinnande. Vidare talar de om att ur dessa två urkänslor, utvecklas fyra grundkänslor: 
ledsenhet(sorg), rädsla(ångest), ilska och glädje. Genom att lära sig skilja på alla dessa 
känslor, växer och utvecklas man som människa, menar Haglund och Löfberg. Därefter talar 
de om att i dagens samhälle är det vanligt att känslor delas upp i positiva och negativa känslor 
och att det är lika vanligt förekommande att försöka döva starka känsloyttringar som glädje, 
ilska eller sorg. Haglund och Löfberg anser också att barn tidigt får lära sig att det inte är 
vackert att leva ut sina känslor. Det lär de sig av vuxna som distraherar och slätar över. Enligt 
Kristoffer Konarski finns det en fara för att fenomenet att undvika att känna, kan komma att 
utvecklas till ett hälsoproblem.  
     Haglund och Löfberg menar att vi som vuxna ofta kan tolka barns känsloyttringar felaktigt. 
Många gånger ger vi helt enkelt de inte utrymme nog att känna färdigt. Barn behöver mycket 
tid för att arbeta med känslor. Enligt Haglund och Löfberg bör vi ta en känsla i taget om vi 
ska arbeta med känslor. Vidare säger de att som tidigare nämnts räcker det inte att tala om 
känslorna. Vi bör utgå från rörelsen via hörseln (ljud) och synen (bild), för att till sist uttrycka 
känslorna verbalt. 
     Innan vi som vuxna börjar med övningarna i Känsloresan, anser Haglund och Löfberg att 
vi själva bör ha lyssnat på musiken och testat övningarna. En människas emotionella 
utvecklingsnivåer, har en parallell i det praktiska arbetet i Känsloresan. Därför bör vi börja 
med fosterstadiet, fortsätta med födelsen, därefter ta itu med den preverbala och slutligen den 
verbala nivån.  
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Haglund och Löfberg säger att Känsloresan är en pedagogisk metod som bygger på arbete 
från nivå till nivå, från grunden och uppåt. En viktig sak att tänka på under arbetet är att låta 
varje barn få ta den tid de behöver att uppleva känslan, med allt vad det innebär ( Haglund och 
Löfberg, 1996 ). 
     Efter som detta är musik som kan väcka starka känslor hos barnen bör man enligt Haglund 
och Löfberg vara vaksam om man vet av sig att man har barn i gruppen som är rädda eller 
oroliga av sig. Det skall aldrig ske under tvång, ingen skall måsta göra något man inte vill.  
     För övningarna i allmänhet är av vikt att barnen får sitta i grupp framför den vuxne. Detta 
för att man lättare skall kunna få dem att leva sig in i, få förståelse för hur man andas, hur man 
ser ut och hur kroppen ser ut när man är glad, arg, ledsen eller orolig. Vidare menar Haglund 
och Löfberg att man skall tala om hur man gör för att göra någon glad, arg och så vidare. I de 
fall där barnen inte vågar, föreslår Haglund och Löfberg att man tillverkar glada och arga 
teatermasker av till exempel papptallrikar, eller använda sig av handdockor. Man bör även 
diskutera vilka synonym ord som finns för varje känsla? Ett exempel är, glad = lycklig, 
sprallig och så vidare. Tillsammans med barnen föreslår Haglund och Löfberg att man 
tillverkar en känslobok, i vilken barnen målar bilder och man antecknar alla besläktade ord de 
kan komma på. De kan även få måla abstrakta bilder där färg, form och symboler får illustrera 
känslan. Äldre barn som lärt sig skriva kan få skriva dikter eller berättelser. Som förslag till 
förlösare om barnen har svårt att komma igång, anser Haglund och Löfberg att det kan hjälpa 
om man som vuxen berättar om när man själv blev glad eller rädd någon gång (Haglund & 
Löfberg, 1996). 
     Ett exempel på en utåtriktad känsla som man ofta vill dela med andra är glädje. Ilska är en 
utåtriktad känsla som finns för att klara av fara som kommer utifrån, enligt Haglund och 
Löfberg. Vidare talar de om ledsenhet (sorg) som en känsla som vänder sig inåt och vi 
handhar för att kunna förlikas med till exempel en förlust, vid personliga misslyckanden eller 
till och med dödsfall. Som en annan inåtvänd känsla nämner Haglund och Löfberg oro 
(ångest). Oro kan dyka upp då vi är rädda för att saker skall hända. Anledningen till att det bör 
ske i just den här ordningen är att det är lättare att börja med de utåtriktade känslorna så att 
gruppen är trygg, anser Haglund och Löfberg. De poängterar också att det är viktigt att tänka 
på hur man avslutar stunden. Man bör inte avsluta en stund som handlat om sorg eller 
ledsenhet helt tvärt. Avsluta istället med att spinna vidare på andra ämnen, berätta något, leka 
en lek eller spela annan musik (Haglund & Löfberg, 1996). 
     Övningarna går ofta ut på att man verkligen skall få tillfälle att känna efter hur en känsla 
känns och uttrycka den. Man får stampa, hoppa eller knyta nävarna hårt i ilska eller studsa 
och dansa till rytmisk musik av glädje. Detta är den delen då vi uttrycker med känslor, viktigt 
är då också att komma ihåg att knyta ihop stunden med att prata om känslorna och vad som 
hänt. Detta ger en chans att bearbeta allt verbalt och med ord. 
     Haglund och Löfberg understryker att det är viktigt att barnen förstår att de inte ska bry 
sig om de andra och att de inte är tvungna att berätta vad de tänker på om de inte vill. Den 
möjligheten skall dock finnas.  
     Haglund och Löfberg berättar att Känsloresan är en pedagogisk metod och inte någon 
slags terapi. De ser den som en pedagogik för att öka och stärka hälsoprocessen. De uppmanar 
också de som skall använda sig av den att först informera föräldrarna om den och deras syfte. 
Slutligen poängterar Haglund och Löfberg att man skall tänka på att inte tvinga fram något, 
utan låta det ta den tid det behöver och som barnen behöver. Slutdelen av boken tar även upp 
uppföljningsövningar som man kan använda sig av. Jag valde att inte ta med det här eftersom 
det var inriktat ganska mycket mot äldre barn och det är inte på de detta arbete är fokuserat. 
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Textanalys 
Jag måste säga att det är mycket i denna pedagogiska metod som jag ser som positivt. Jag 
anser att det är svårt att se några negativa sidor. Det finns många bra aspekter och Haglund 
och Löfberg verkar ha ett hälsosamt synsätt på barn och hur vi som vuxna ska förhålla oss till 
dem.  
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och   
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.13 ) 
      
     Jag vill gärna gå tillbaka till detta citat, detta på grund av att jag tycker att det verkligen 
ligger något i det. Alla människor bör kunna uttrycka sig med olika medel, men kanske 
framförallt barn som inte har ett fullt utvecklat språk eller ordförråd anser jag, samtidigt som 
det kanske är så enkelt att man har lättare för att uttrycka känslor och dylikt genom en specifik 
form, så som rörelse, lekar, bilder, sång eller annat. Har vi en möjlighet att uttrycka oss på fler 
än ett sätt, har vi en möjlighet att nyansera vårt språk. Även fast vårt språk redan är fullt av 
variationer, kan till exempel känslor uttryckas bättre med andra medel som kroppsspråk eller 
liknande (Uddholm, 1993).  
     Om man skall arbeta med känslor tillsammans med barn, tror jag att det är bäst att börja 
tidigt, för när man blivit lite äldre, kanske 10-12 årsåldern, kommer den tid då vi alltmer 
börjar tänka på vad andra säger och det blir genast svårare att få sådana här övningar 
”godkända” i gruppen. Precis som Haglund och Löfberg säger, så är barn märkbart öppnare 
mot nya saker, ny musik, än vad vi vuxna är. 
     Barn lär naturligtvis som de lär. I dagens samhälle är den generella känslan att det ska gå 
fort. Det skall gå fort att äta, fort att klä sig, fort att handla och så vidare. Detta ger inget 
vidare utrymme för att hinna känna efter och verkligen bearbeta känslorna. Liksom Haglund 
och Löfberg talar om, tror också jag att barn idag tidigt blir lärda att man inte skall känna efter 
för mycket och känner man efter så får man inte känna klart. Jag anser att det är en av de 
viktigaste orsakerna till varför jag har fastnat för denna metod, att man genom övningarna 
försöker bryta en trend, en trend som betyder att gömma sina känslor under en mask (Harris, 
1995). Man får ofta höra att det var väl inte så farligt, nu är det bra, sluta tjura och kom nu 
eller något liknande. Känner man missnöje eller dylikt så får man också höra att man inte 
behöver leva ut de känslorna, utan man skall vara tyst och inte störa. I många av dessa fall har 
barnen blivit missförstådda av oss vuxna och kanske därför avbrutna i sin känsloprocess. 
Detta är en av orsakerna varför jag tror att det är viktigt att inte bara barnen, men också vi 
vuxna, lär oss att lokalisera våra känslor och uttrycka dem. Harris (1995) beskriver det som att 
förståelsen av känslouttryck är någonting vi föds med, ändå är det viktigt att barnen får 
möjlighet att lära sig se sambandet mellan känslouttrycken och vad uttrycken står för, vad de 
betyder. Jag kände verkligen att det var något som de deltagande barnen kunde behöva 
praktisera. För dem var det svårt att förklara hur någonting kändes, tillexempel föreställa sig 
hur det känns att lyssna på musik eller sjunga med andra, utan att egentligen göra det. 
     Något jag inte riktigt förstod, eller höll med om, var att man skall börja med de utåtriktade 
känslorna så att gruppen är trygg. Jag skulle vilja uttrycka det som att man skall påbörja 
arbetet med de utåtriktade känslorna när gruppen är trygg, alltså inte helt säkert i början av 
arbetet. Trygghet är viktigt att man har, det håller jag med om. Jag tycker dock att det skall 
vara grunden till fortsatt arbete och inte som jag uppfattar Haglund och Löfberg, något som 
kommer sedan. I den åldern som barn är i när de vistas på förskolan, sker det så väldigt 
mycket kring dem. 
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För att barn skall ha möjlighet till lärande måste vi vuxna, både föräldrar och förskollärare, se 
till att det är möjligt. Trygghet är en slags grundsten i lärandet. Med trygghet menas inte bara 
med gruppen och personalen, utan även med sig trygghet med sig själv, som person. 
     Känslor och musik jag tror personligen är två ämnen som passar väldigt bra tillsammans. 
Jag upptäckte när jag läste Känsloresan (Haglund & Löfberg, 1996) att den innehöll många 
ingredienser som många förskolor innehar. Med det menar jag till exempel rörelseaktiviteter 
(gymnastikstunder), pratar mer eller mindre om känslor (vid konflikter) och musikstunder av 
olika slag (samlingar eller storsjung). Jag känner att denna metod skulle kunna föra mycket 
positiva influenser till verksamheten på förskolan som deltog i undersökningen. Det som 
krävs är att de utökar arbetet med de båda och arbetar för att bringa dem samman. Det som 
dock kan hindra dem är att de inte har tillräcklig kunskap om barns emotionella utveckling 
eller musik- och ljudskapande utveckling. För att utföra detta arbeta krävs det goda 
kunskaper. Känslor är mycket allvarliga saker och bör hanteras med varsamhet, anser jag. 
Haglund och Löfberg påpekar ju tydligt att många övningar kan framkalla starka känslor som 
man bör vara vaksamma på och att innan man överhuvudtaget börjar med övningarna, berättar 
för föräldrarna vad man skall göra och vad det går ut på. 
     Sammanfattningsvis tycker jag att denna pedagogiska metod, verkligen passar in på vad 
jag söker. En metod som innefattar både arbete och bearbetning av musikalisk- och 
emotionellutveckling. En metod som innefattar goda utvecklingsmöjligheter av övningar om 
så önskas, vilket betyder att man kan välja att gå så långt eller kort man önskar. Bara man som 
Haglund och Löfberg poängterar, låt barnen välja, tvinga inte. Lämna inte heller något 
oavslutat, prata alltid om vad som hänt, vad man gjort och vad man känt. Jag ser definitivt den 
potentialen att som Haglund och Löfberg önskar, öka och stärka hälsoprocessen. 
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Metod 

Urval 
I undersökningen deltog sex barn och tre vuxna. Barnen var alla fem år och det var tre flickor 
och tre pojkar. Bland de vuxna fanns två barnskötare och en förskollärare representerade, alla 
tre var kvinnor. Samtliga hade arbetat i mer än tio år. Alla barn och vuxna fanns på samma 
förskola och samma avdelning. Orsaken till att jag valde just den specifika förskolan var att 
jag kände att både personal och barn hade förtroende för mig i förväg, på grund av att jag 
arbetat där tidigare under mina praktikperioder under lärarutbildningen. Anledningen att det 
blev fokuserat på en avdelning var bland annat för att kunna se om pedagogers inställning till 
musik och musikalitet avspeglar sig i verksamheten, på barnen. Tyvärr blev antal citat något 
färre än jag tänkt, på grund av att bandet blev förstört. Dock tror jag inte att detta påverkade 
min möjlighet att få ett tillfredsställande reslutat. 
     Under insamlingen av information och teori lånade jag en mängd böcker och fastnade 
bland annat för Känsloresan –Barns fantasi- och känsloutveckling genom musikupplevelser  
Haglund och Löfberg (1996). Jag tyckte att innehållet verkade stämma överens med vad jag 
sökte och valde därför att undersöka vad Känsloresan stod för och vilka möjligheter den har.  

Datainsamlingsmetoder 
Jag valde att använda mig av intervjuer som undersökningsmetod. Med den metoden kunde 
jag ge undersökningsdeltagarna öppna frågor och hade även möjligheten att ställa följdfrågor 
och dylikt om det var nödvändigt. Jag använde mig av en diktafon att spela in intervjuerna på, 
för att senare skriva ned dem för kommande reflektion.  Frågorna jag ställde pedagogerna 
gällde deras inställning till musik i verksamheten, musik och känslor och känslor kring deras 
egen musikalitet. Frågorna ställda till barnen kretsade kring deras känslor kring musik och 
vilken plats den har i deras liv (se bilagor). 
     Jag valde att göra en liten textanalys. Jag valde enbart denna bok på grund av att det var 
väldigt svårt att hitta annat material som passade in på mitt syfte, utan att bli mer likt terapi. 
Det var inte det jag ville ha. 
 

Procedur 
Jag förberedde mig genom att skicka ut ett meddelande och förfrågan till föräldrarna. Där 
beskrev jag bakgrunden till varför jag valt att skriva om det jag gör och syftet med mitt arbete. 
Jag gjorde det också tydligt att materialet var strikt konfidentiellt och det var endast jag som 
skulle ta del av det samt att varken identiteten hos barnen, pedagogerna eller förskolan, skulle 
kunna antydas. 
     När jag kom dit för att genomföra intervjuerna ”flöt dagen på” som vanligt och jag kunde 
gå iväg med ett barn när jag tyckte att det passade. Vi hade alltid ett avskilt ställe där vi kunde 
arbeta ostört. Jag förklarade för alla barn och vuxna vad frågorna skulle handla om innan vi 
började. Jag hade inte satt upp en tidsgräns utan var ganska flexibel. Inga svar skulle stressas 
fram. Alla intervjuer skedde individuellt och spelades in på diktafon.   
     Efter att alla intervjuer var avslutade satte jag mig ner, lyssnade och skrev ned dem. Jag 
gjorde då en första grovsammanfattning. Därefter gick jag noggrannare igenom materialet för 
att göra en andra, finare sammanfattning inför diskussionen. 
     Textanalysen gjordes ungefär på samma sätt som insamlingen av intervjusvaren. Jag läste 
igenom boken och sammanfattade det jag tyckte var viktigt och som jag ansåg hade potential  
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att ge mig ett bra under lag för diskussion och naturligtvis svara på min frågeställning. 
Därefter gick jag igenom min sammanfattade text och markerade saker som jag fastnade för, 
saker jag höll med om och saker som jag kanske hade funderingar kring. Detta diskuteras i 
diskussions- och analysdelen. 

Databearbetning 
Databearbetningen gick alltså till så att jag lyssnade på bandet från intervjuerna och skrev 
först ned dem ordagrant och tydligt. Jag kunde därefter skriva ned en grovsammanfattning 
som jag senare kunde använda som underlag för den text som går att läsa nedan. Jag har där 
valt att försöka ge alla barnens synpunkter och kommentarer i ett och samma svar. Samma sak 
gäller pedagogerna. Jag försökte dock tydliggöra om det fanns en avvikande åsikt bland 
barnen respektive pedagogerna. I texten refererar jag till barnen som b1, b2 och så vidare,  
pedagogerna  som p1, p2 och så vidare. 
     Det är svårt att svara på hur stark reliabiliteten är. Det kan vara svårt att få en helt rättvis 
bild av såväl barnens som pedagogernas syn på musik och musikalitet. Detta på grund av att 
det är ett isolerat tillfälle och det finns en risk att svaren blir snäva. Dock tycker jag att 
tidsutrymmet och de öppna frågorna gav en bra bild av deras känslor kring ämnet. 
     Databearbetningen på texten gjordes på så vis att jag funderade på vad texten sa och vad 
som kunde vara relevant för min framtida yrkesbana. Därefter gjorde jag en enkel 
sammanfattning. 
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Resultat 

Barnintervjuer 

Barnens definition av musik 
Barnens definition av ordet musik, var generellt att det innebar sång eller dans. Någon som 
inte tyckte det var dans var dock B6. Så här uttryckte han sig när han fick frågan om dans var 
musik. ”Nej, det är det inte. När man dansar rör man ju på kroppen.” (B6) 
B1 och B5 ansåg att instrument också föll under kategorin musik. Alla barn tyckte väldigt 
mycket om musik, förutom B6. Han tyckte inte om musik därför att ibland kunde människor 
skrika musik. Vid uppmaningen att nämna någonting positivt med musik sa han att man 
kunde lära sig spela. 
   
Barnens beskrivningar av musiklyssnande 
Barnen ombads att berätta om när de lyssnade på musik och hur de då kände sig. Alla barnen 
nämnde hemmet som stället där de lyssnade på musik. Det skedde ofta på kvällen, både 
tillsammans med familjen och själv. ”På hockeyn sjunger de ibland, nästan skriker.”(B5) 
Svaret på hur de kände sig vid lyssnandet av musik, var svårare att få fram. Efter att stöd- och 
följdfrågor ställts, gav de som kunde ändå ett svar. Svaret blev då att de kände sig glada, 
hoppiga med mera. B1 hade liksom alla andra svårt med att ge ett svar på vilken känsla hon 
har när hon lyssnar på musik. Efter att ha funderat en stund säger hon dock att när hon lyssnar 
på favoriten Elvis, kan hon ibland bli ledsen eftersom det är sorgliga låtar på slutet av skivan 
hon lyssnar på. När jag sedan frågade vad hon blev glad av, blev svaret instrument. 
 

På ishockey då har de också musik, ishockeymusik. De skriker också, jag har varit på 
hockey. Pappa och jag tog med oss hörlurar, de skrek så det hördes inuti våra hörlurar, så 

högt sjöng de. Man fick ju ont i öronen. Det är finare och sjunga tystare. (B5) 
 

Instrument och sång 
Alla intervjuade barn talade positivt om att sjunga. B5, B3 och B1 sjöng för det mesta själv. 
B1 nämnde till och med att hon brukar sluta sjunga om det är någon som går förbi när hon 
sjunger, hon vågar inte då säger hon. Hon tycker dock att sjunga tillsammans med andra på 
förskolan är roligt. Även B2 kunde känna lite blyghet när det gällde att sjunga med andra, 
men att det gick bra på förskolan. B3, B5 och B6 tyckte alla att det bara går bra att sjunga 
med andra och att det är roligt. 
   

Jag brukar sjunga när jag lyssnar på skivor, men bara om det är lätta låtar. är det svåra låtar sjunger jag inte. 
Det är kul att sjunga högt. Jag brukar sjunga på mitt rum, men det hörs ändå ut till mamma och pappa. Ibland 

säger dom att jag inte får spela så högt. Det är tråkigt om det ska vara tyst. (B4) 
 
  B1, B4, B5 och B6 säger att de inte spelar några instrument. B4 sa att anledningen till att han 
inte spelade något var att han inte hade något instrument. Jag frågade honom om hur han 
skulle kunna göra om han ändå skulle vilja spela till exempel trumma. Han hade ett förslag. 
”Jag tycker att man kan ta fram pinnar eller nåt som man kan dunka med och sen lådor typ, 
som man kan slå på. Det tror jag skulle funka för jag har gjort det hemma en gång.” (B4) 
B2 och B3 sa sig kunna spela trumma respektive piano. Båda ansåg sig vara duktiga på sitt 
instrument. 
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Barnens förklaringar av begreppet musikalisk 
Samtliga barn fick frågan om de visste vad ordet musikalisk betydde. B1 förklarade ordet med 
att det stod för musikal. B2 i sin tur såg någon som är musikalisk som fin. B6:s förklaring av 
ordet var att det var en fest där man får höra på musik. B3, B4 och B5 kunde inte ge ett svar 
på vad musikalisk betydde eller hur någon som är musikalisk är. ”Jag tror att det är en fest där 
alla får sjunga, dansa, höra på musik och bara har roligt.” (B6) 
     Efter att jag gett dem min version av hur någon som är musikalisk är, gav jag dem frågan 
om de tyckte att de själva var musikaliska. Jag sa att jag tyckte att någon som är musikalisk 
tycker om musik, tycker om att uppleva det i form av sång, dans eller annat. Alla barn utom 
B6 svarade att de ansåg sig vara musikaliska och att de kunde sjunga. Vid frågan om man 
måste vara duktig på att sjunga, spela och så vidare för att kallas musikalisk, blev svaret ja. 
B6 tyckte dock inte att han var duktig på att sjunga, men att man får sjunga även fast man inte 
är duktig. 

 
Pedagogintervjuer 

Pedagogernas definition av musik 
P1 ansåg att musik är att sjunga och spela, dans räknar hon inte dit. P2:s åsikt var att musik är 
sång, sådant man lyssnar till. Förutom detta ansåg hon inte att instrument är musik. Den tredje 
pedagogen uttryckte att musik för henne var sköna, välklingande ljud. ”Musik är ett sätt att 
sprida    glädje på, samla en grupp, lätta upp stämningen, bara genom nonsensånger, rim eller 
något annat roligt, spontant.   Musik är viktigt, det skulle vara mycket tomt utan musik.” (P1) 

Pedagogernas beskrivning av musiklyssnade och hur det kan påverkas av musik 
P1 och P3 lyssnar mycket på musik, på väg till jobbet eller dylikt. P2 lyssnar inte på musik så 
ofta själv, utan det blir mest då hennes barn lyssnar. ”När jag åker i bilen själv och får tid att 
lyssna till musiken, kan jag ingående ta del av och uppleva texter” (P1). P1 och P2 var båda 
av den åsikten att deras emotionella tillstånd kunde påverkas när de kom i kontakt med musik 
genom att lyssna, sjunga eller annat. P3 svarade att musik kunde väcka många känslor hos 
henne som irritation, glädje eller nedstämdhet. Hon nämnde också att musik kan frambringa 
många minnen, som i sin tur kan locka fram diverse känslor. 
   
Pedagogernas berättelse om en upplevelse som påverkat deras syn på sin 
musikalitet 
Vid uppmaningen att nämna ett avgörande tillfälle för deras uppfattning om sin egen 
musikalitet svarade P1 att hon vuxit upp under en tid då folk tidigt blev tillsagda att om man 
inte kunde sjunga, skulle man vara tyst. Hon växte dock själv upp i en familj där musik var en 
del av livet. Det spelades och sjöngs vid olika högtider och så vidare, det har varit ett sätt att 
samla människor och det var alltid väldigt avdramatiserat. Varken P2 eller P3 kunde nämna 
en specifik händelse som haft inverkan på dem. P2 nämner dock i förbifarten att hon vuxit 
varje gång hon har fått leda en grupp barn. 
 
   Jag har alltid sjungit, sjungit i kör. Det är nog morfar, eller min mammas sida, som stått för   
    musiken i släkten. Det har alltid varit människor som sjungit på fester, födelsedagar,   
    begravningar, julaftnar och så vidare. Sången, musiken, har alltid samlat människor. Man  
    visste man att när morfar Hugo satte sig vid orgeln, då skulle man sjunga. Man skulle  
    sjunga  oavsett om man var stor eller liten, om det var en psalm eller visa, sjöng det gjorde   
    man. (P1) 
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Pedagogernas definition av ordet musikalisk 
P1:s första tanke när hon hörde ordet musikalisk var absolut gehör. Men vid närmare 
eftertanke känner hon att så kanske inte är fallet. Hon säger sedan att hennes definition av 
musikalisk, är någon som vågar, vågar sjunga och vågar prova. P1 ser sig själv som 
musikalisk, just därför att hon vågar sjunga, vågar dela med sig, vågar skoja och använda sång 
och musik. P2 tyckte i sin tur att någon som är musikalisk är någon som kan sjunga eller spela 
bra. ”Musikalisk är någon, man eller kvinna, som sjunger, spelar bra och har taktkänsla.” (P2) 
Hon tycker själv att hon kan sjunga, tillräckligt bra för att leda en barngrupp. Hon såg dock 
inte sig själv som musikalisk. Någon som kan sjunga, hantera ett instrument och är ganska 
tonsäker, var P3:s beskrivning av någon som är musikalisk. Om sin egen förmåga säger hon 
att hon inte upplever sig själv som särskilt tonsäker och inte är någon som kan hantera ett 
instrument. Dock anser hon sig kunna sjunga och tycker det är roligt. 
 
Pedagogernas beskrivning av vilket syfte de har med musiken 
Alla pedagoger fick frågan om de har ett syfte med musiken då de använder sig av den i 
verksamheten. P1 förklarade att musiken inte alltid har ett medvetet syfte för henne, men att 
det förmodligen har ett dolt syfte många gånger. P2 kunde inte riktigt ge ett svar. P3 svarade 
på frågan genom att säga att musik är ett bra sätt att samla en grupp, till exempel innan maten. 
Gruppen blir enligt henne mer lugn och koncentrerad. Hon ser det även som ett bra medel för 
att jobba med språk och matematik.  
 
Pedagogernas beskrivning av hur de arbetar med känslor och förslag på 
utvecklingar av det arbetet   
Samtliga pedagoger sa att sättet de arbetade med känslor på med barnen, var att de pratade om 
det. Om det är starka känslor i omlopp eller att de möter andra känslor i sagor, sånger eller 
vardagen som ses som viktiga, pratar de om dem. P1 anser att det viktigaste med känslor och 
barn är att barnen får chans att uttrycka dem. Detta kräver att de är trygga nog att göra det och 
en stor del av det är att får se att vuxna visar känslor och det är tillåtet att göra det. 
     Deras förslag till hur man kunde öka användningen av musik och arbetet med känslor, var 
bland annat så kallad skrivdans. Skrivdans innebär att man medan man lyssnar till olika slags 
musik och ritar. Här är ett perfekt tillfälle enligt P1 att integrera skrivträning, med arbetet med 
musik och känslor. P3 nämnde även att hon i framtiden skulle vilja använda sig av 
bakgrundsmusik och undersöka dess betydelse för gruppen. 
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Diskussion /Analys 
 
Synen på musik och musikalitet och hur pedagogernas syn kan 
påverka barngruppen 
Intervjuerna visar enligt min tolkning att informanterna har en snävare uppfattning om vad 
begreppet musik innefattar än vad jag trodde, i synnerhet gällde det pedagogerna. Detta på 
grund av att de endast nämnde sång eller att spela på instrument som musik. Möjligtvis att 
pedagog 3 har en något vidare syn eftersom hon uttryckte det som att musik är sköna, 
välklingande ljud. Med då kan man direkt ställa sig frågorna, Vad är sköna, välklingande 
ljud? Vem bestämmer vad som är det? Enligt Hammershöj (1997) gäller inte bara 
klotterstadiet läs- och skrivinlärningen, utan kan även ses som väsentlig i fråga om barns 
musikaliska utveckling och deras ljud- och musikskapande. Barnen måste få experimentera 
med ljud! Klotterstadiet här kan ju innebära sådant som kanske pedagog 3 skulle kalla oljud 
och då inte ta på lika stort allvar. I skriv- och läsinlärning, eller i alla delar av barns 
utveckling, anser jag att det är viktigt att vi vuxna förser barnen med mycket positiv feedback 
och att vi verkligen uppmärksammar deras insatser, framsteg likväl som ”bakslag”. Harris 
(1995) anser att det är i 4-10 års åldern som barnen utvecklar den förmågan att förstå de 
betingelser som kan leda till skam, skuld och då framförallt i detta fallet, stolthet Det är 
mycket bra om barnen får känna uppskattning för vad de gör och att det betyder något. Nu 
menar jag inte att dessa pedagoger inte bryr sig om barnen, det tror jag säkert att de gör. Det 
jag menar är  att  det finns utrymme för förbättring när det gäller framhävningen, uppmuntran 
av och uppmärksamheten på barnens musikaliska experiment och äventyr. Man bör till 
exempel uppmärksamma dessa försök till musik- och ljudskapande genom att kanske spela in 
deras nonsenssånger eller dylikt, ungefär som man sätter upp teckningar och sparar brev de 
”skriver”. 
     Pedagog 2 och 3 ser musiken som ett verktyg att samla gruppen, P3 nämner också musiken 
som ett medel att arbeta med matematik och språk på. Pedagog 1 ser musik som ett sätt att 
sprida glädje och skapa stämning, genom rim, nonsensånger och liknande. Pedagogerna talar 
väldigt mycket om musiken som ett verktyg och mindre som ett ämne med betydelse i sig. 
Eftersom man vid användningen av musik fokuserar på språket eller matematiken till 
exempel, upplever kanske inte barnen att man håller på med musik.  Som musikälskare måste 
jag säga att min tro är att kunskapen om musik, vad det är och vad den kommer ifrån, är lika 
viktig som kunskapen som kan vinnas genom den. Annars känns som om det tappar lite av sin 
äkthet och betydelse. Läroplanen säger ju ändå att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn 
utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.13 ). Detta kan man ju inte riktigt uppnå om man endast 
använder sig av musiken för att arbeta med andra ämnen. Man skall inte låta bli att göra det, 
men man bör kanske titta på hur man kan utveckla arbetet. Jag tror att man kan lätt kan 
”vaggas in” i en slags falsk trygghet om att man arbetar med musik, bara för att man sjunger 
vid samlingar, födelsedagar eller har musik på gymnastiken. 
     En av de främsta upptäckter jag gjorde efter sammanställningen av intervjuerna, var 
likheterna mellan pedagogernas och barnens svar på var de lyssnade eller sjöng på musik. 
Barnen svarade genomgående att det var i hemmet de lyssnade på musik och sjöng. 
Pedagogerna i sin tur svarade att de lyssnade på musik på väg till jobbet, i bilen eller hemma 
när deras barn lyssnade.  
 
Enda gången barnen nämnde att de sjöng på förskolan var då de fick frågan om det var roligt 
och om det går bra att sjunga tillsammans på förskolan. Detta leder mig till nästa punkt jag 

 23



reagerade på, skillnaden på pedagogernas svar på synen på musikalitet och deras egen 
musikalitet. Enligt Hammershöj (1997) är det i 5-6 årsåldern som intresset för att lyssna på 
musik blir allt större och även viljan att höra sina favoritsånger, upprepade gånger.  
     Detta är ett exempel på hur enkelt man kan öka den musikaliska delen av verksamheten – 
låt barnen lyssna på deras favoritmusik hemifrån! Detta tror jag inte är positivt endast för dess 
musikaliska utveckling utan även att det stärker deras självkänsla och identitet genom att de 
får känna att det de tycker betyder något. Jag skulle senare vilja göra någon slags 
undersökning kring yngre barn och deras förhållande till musik. Tydligt märks det nu att 
lyssna på musik är något som är viktigt för barnen och är en stor del av deras musikaliska 
kontakter. 
     Två av pedagogerna såg inte sig själva som musikaliska. Dessa pedagoger känner att de 
kan sjunga, sjunga tillräckligt bra för att leda en barngrupp, men inte nödvändigtvis tonsäkert 
och så vidare. P1 tycker i sin tur att hon själv är musikalisk för att hon vågar, vågar prova, 
vågar skoja och dela med sig. Detta är just hennes definition av någon som är musikalisk. 
Enligt Uddholm (1993) skapar vi oss en egen uppfattning av musik, genom våra personliga 
upplevelser av musik. Detta leder enligt honom till att betydelsen vi ger ordet, påverkar sedan 
hur vi definierar musikalitet. Vidare menar Uddholm att eftersom varje individ har en 
personlig uppväxtmiljö, erfarenheter och så vidare, har varje person även en egen tolkning av 
betydelsen av musik och musikalitet. Jag kunde ju till exempel se att P1:s erfarenheter av 
musik som barn, avspeglar sig på vilken roll hon anser att musiken kan ha och delvis också 
hennes syn på musikalitet. Som barn skedde många av de musikaliska upplevelserna i 
gemenskap och var något som alltid lyfte stämningen, alla var med. Det var också lustfyllt, 
inga krav. Detta ser jag i hennes definitioner av de båda orden musik och musikalitet. Precis 
som det var när hon var liten, vill hon använda sig av musiken för att sprida glädje och skapa 
gemenskap. Varför då denna pedagog inte använde sig av musiken mer, kunde jag inte finna 
svar på i denna intervju. Jag ser att hon har alla möjligheter att göra detta. Grunden till mycket 
är trygghet. P2:s syn på musik och musikalitet i sin tur, tycker jag även den påverkar hur hon 
använder sig av musik i barngruppen. Hon känner sig inte riktigt bra och trygg nog att 
använda sig av musik mer i verksamheten utöver samlingar. Detta leder naturligtvis till att 
barnen inte får uppleva musik i den grad som de har rätt till. Så även fast hon tycker om 
musik så bromsar hennes egen självkänsla henne från att använda sig av musiken i en större 
utsträckning. Tryggheten är viktig att den byggs upp innan man går vidare. En trygg vuxen 
som är engagerad och entusiastisk över vad man gör är därför viktigt. Det blir naturligt lättare, 
menar jag då att förmedla det man önskar till barnen. Det är av stor vikt att de får känna 
glädje i det de gör och naturligtvis också uppleva att det är relevant för dem och den nivå de 
befinner sig på. Om man har en mindre stark tro på sin egen förmåga, tror jag att det blir 
betydligt svårare att övertyga barnen att det är något av vikt. Alla barn utom ett, säger dock 
sig kunna sjunga och dessutom bra, så det verkar inte vara något som har påverkat barnen, att 
pedagogerna inte ser sig som särskilt duktiga. Om den vuxne visar intresse, förundran över 
något, blir barnen också intresserade och vill vara med och delta. För att kunna genomföra 
detta krävs det av oss att förbereda oss väl och skaffa oss kunskaper om det vi skall arbeta 
med. Ju mer man lär sig och sätter sig in i detta ökar det egna intresset. Man får större 
möjligheter att inspirera barnen. Stora ämneskunskaper hjälper om man måste gå utanför 
planeringen och improvisera. 

     
Kombinera arbetet med känslor och musik med varandra 
Jag är av den åsikten att det är mycket möjligt att kombinera dessa ämnen. Detta på grund av 
att det är så mycket som sker i barnens motoriska, såväl som musikaliska och emotionella 
utveckling i förskoleåldern och en fördel är det då anser jag om man kan kombinera dessa.  
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     Av intervjusvaren jag fick av pedagogerna att döma, får jag den uppfattningen att de inte 
arbetar särskilt mycket med känslor. De behandlar känslor på så sätt att de pratar om det, men  
det känns som att de liksom musiken, inte tar det riktigt på allvar. Precis som vilka ämnen 
som helst tror jag att det kräver övning och underhållning av färdigheten. Färdigheten att lära 
känna känslor och kunna uttrycka dem. P1 betonade att det är viktigt för barnens 
känslomässiga utveckling att de får se att det är tillåtet att känna och uttrycka känslor och att 
det är vår uppgift som vuxna att visa dem det. Jag är rädd att det ändå inte är tillräckligt. Detta 
grundar jag på att samtliga barn hade svårt för att sätta ord på sina känslor. Det krävdes ett 
antal följd- och stödfrågor för att få fram ett svar. Det kändes som de hade svårt för att 
associera och koppla en känsla till upplevelsen som musik i alla dess former kan ge dem. En 
annan anledning till varför jag inte tror att endast att prata om känslor är tillräckligt, är att 
precis som den schweiziske musikpedagogen Emile Jaques Dalcroze säger, tar barnen hjälp 
av kroppen när de vill uttrycka känslor. Vare sig det gäller glädje, ilska eller trötthet (Frister 
Lind, 1999, s.6). Därför är det viktigt att man försöker stimulera barnens musikaliska, 
emotionella och kanske till och med motoriska utveckling simultant, anser jag. Jag säger det 
för att den motoriska utvecklingen kan ha allt större inverkan på den musikaliska 
utvecklingen. Enligt Hammershöj (1997) är barnens kroppsmedvetenhet ett viktigt område 
och 3-4 års åldern är en tid då barnen lär sig bemästra sina nyvunna motoriska färdigheter, 
styra musklerna mer medvetet. De bör löpa parallellt med varandra, det kan man vinna 
mycket på. Även Harris (1995) talar om hur barnen har tillstånd där många skiftande och 
nyanserade känslor inte alltid uttrycks tydligt. Jag anser att denna förskola i synnerhet, men 
även andra förskolor naturligtvis, kan uppnå mycket positivt om man väljer att kombinera 
dessa. En övning som Haglund och Löfberg (1996) ger exempel på är den där man kan få 
hoppa av glädje, stampa av ilska, springa av upprymdhet, eller slappna av vid trötthet.   Den 
övningen skulle mycket väl denna förskolegrupp tillämpa i vardagen utan större omställningar 
genom att integrera den med gymnastiken, där de redan använder sig av musik till de olika 
övningarna. Uddholm (1993) talar om oss människor, både vuxna och barn, att vi har ett 
talspråk som vi uttrycker mycket med. Dock med kroppsspråket och dylikt som komplement 
tror jag att barnen får lättare för att uttrycka dessa komplicerade och nyanserade känslor som 
de kan ha.  
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Bilaga 1     
 
Intervjufrågor till pedagogerna 
 
Vad arbetar du som ? 
 
Hur länge har du arbetat ? 
 
Vad är musik för dig ? 
 
När lyssnar du på musik ? 
 
Hur känner du dig när du kommer i kontakt med musik ? Kan musiken påverka ditt 
känslomässiga tillstånd ? På vilket sätt ? 
 
Hur skulle du vilja beskriva en person som är musikalisk ? 
 
Är du musikalisk ? Motivera … 
 
Har du en eller flera upplevelser som påverkat din syn på din egen musikalitet ? 
 
Arbetar du med musik i verksamheten ? Vilket syfte har du då ? 
 
Arbetar du med känslor tillsamman med barnen ? Hur då ? 
 
Kan du ge ett exempel på hur man genom musiken skulle kunna arbeta med känslor ? 
 



Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till barnen 
 
Vad är musik ? 
 
Tycker du om musik ? 
 
När lyssnar du på musik ? 
 
Hur känner du dig när du lyssnar på musik ? 
 
Brukar du sjunga ? När då ? Är du duktig på att sjunga ? 
 
Spelar du något instrument ? 
 
Hur känner du dig när du sjunger tillsammans med andra ? 
 
Vet du vad ordet musikalisk betyder ? 
 
Är du musikalisk ? 

 
 

 
 


