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Barns musikaliska läroprocesser 
En studie av barns musikaliska lärande i praktiken 
Rapport från ett pågående forskningsprojekt 
Bo Nilsson, Högskolan Kristianstad 

Abstract 
This presentation describes an ongoing empirical study of a Swedish school class, with 
children ages 6-8 years, participating in a music project learning traditional Swedish 
songs and dance forms. The study is performed in collaboration between the 
researcher, the schoolteachers and two music/dance teachers from Musik i Syd Skåne-
Kronoberg. The aim of the study is to explore the musical learning processes of the 
participants. Preliminary results of the study will be demonstrated and the implications 
for music education will be discussed. 
 
 

 
Fig. 1 Långdans.  Illustration Anna Emgård 

Bakgrund och syfte 
Dagens barn och unga växer upp i ett samhälle där musik i olika former utgör en viktig 
del av deras värld. Barn lär sig mycket musik i sin musikaliska vardag. Denna kan 

beskrivas som de samlade musikaliska aktiviteter och erfarenheter barn får i sin 

hemmiljö, i skolan och på fritiden och det är i alla dessa omgivningar som deras 
musikaliska kreativitet och kompetens utvecklas. En del av barnens fritid kan vara 

organiserad, exempelvis på fritidshemmet, men många barn tillbringar en betydande del 

av sin dag i vad som kan sammanfattas under beteckningen "den tredje miljön" där 
föräldrar och lärare inte har så stort inflytande.  

Tweenies 
Barn i åldersintervallet 8-13 brukar numera i vår västerländska kultur kallas tweenies 
(Trondman, 2004). Produkter och mediautbud anpassas för att attrahera dessa nya 

köpstarka grupper av barn som befinner sig i ålder mellan barn och tonår (Mintel 
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International Group, 2003). Enligt von Feilitzen (2003) ökar barnens medieanvändning 

alltmer på den icke-organiserade fritiden.  

 
Den tekniska utvecklingen har alltså på bara några år ändrat förutsättningarna för barns 

och ungdomars musikaliska aktiviteter och dagens barn har en alltmer autonom relation 
till media och kulturella uttryck. Medias radikalt växande utbud av olika musikkulturer 

innebär att lärare möter barn som inte är musikaliska nybörjare, även när de inte fått 

undervisning i musik. Musikutövande, musikskapande och musiklyssning är 
meningsskapande aktiviteter som i dag utgör en viktig del av barns och ungdomars 

musikaliska lärande och kunskapsbildning i vardagen.  
 

Ett exempel på barns autonomi ges av Rasmusson (1997) som i sin studie visar hur en 

grupp 10-åringar tar i bruk en mängd andra resurser än exempelvis de av vuxna 
planerade och anlagda lekplatserna. Genom att barn redan i förskoleåldern har tillgång 

till egna musikmedia som dator, Internet, bandspelare, CD-spelare, Mp3-spelare och 
television får de möjlighet att skaffa musikaliska intryck på egen hand (Nilsson, 2002, 

2005). 

Musikämnet i skolan 
Den nationella utvärdering av musikämnet (NUMUS) som gjordes 1992 (Skolverket, 
1994) visade hur sång och dans var de dominerande musikaliska aktiviteterna i 

grundskolans första år. Den nya nationella utvärdering som gjorts berörde bara år 9 och 
det finns inga säkra aktuella uppgifter på vilka förändringar som kan ha skett i 

grundskolan första år sedan början av 1990-talet. I NUMUS (Skolverket, 1994) gav ett 

stort antal lärare sin syn på musikens roll i skolan från lärare i år 2 och 5. Sandberg 
(1996) analyserade lärarnas utsagor och grupperade dem i en två huvudkategorier: en 

kommunikativ syn som betonade elevernas personliga och sociala utveckling tillsamman 
med musikalisk kommunikation och upplevelse och en normativ estetisk syn som 

betonade vidmakthållande av bestående värden och ideal tillsamman med musikaliska 

kunskaper och färdigheter. Sandberg fann att drygt två tredjedelar av lärarna som 
undervisade i musik i år 2 omfattade en kommunikativ grundsyn.  

 
Den kommunikativa synen på musikalisk och estetisk verksamhet återkommer i 

rapporten Skolans musikaliska och estetiska verksamhet i en avreglerad skola där 

Lindgren och Folkestad (2005) rapporterar att musiklärarna i år 6-9 ser ämnets sociala 
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funktion som det mest centrala i musikundervisningen. Lärarna anser att musikämnet 

bygger på kommunikation och samspel och i år 6-9 blir därför musicerandet det mest 

väsentliga. Vidare ser lärarna i undersökningen negativt på läroplanens ökade 
fokusering på individualisering just på grund av musikämnets tydliga kommunikativa 

bas. Även i Lindgrens (2006) avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan, 
där ett stort antal lärare och skolledare i grundskolan intervjuats, betonas uppfattningen 

att det mest centrala i skolans estetiska verksamhet är olika typer av sociala funktioner. 

Skånska Spektakel 
I projektet Skånska Spektakel, producerat av Musik i Syd besöks klasser i förskola och 

skola 4-5 gånger varvid barnen och lärarna får lära sig ett antal skånska traditionella 

sånglekar och dansformer. Vid en gemensam avslutande träff samlas deltagande barn 
och personal tillsammans med föräldrar, släktingar och syskon, kring de nya 

musikaliska aktiviteterna. 

 
Den uppdelning i kommunikativa respektive musikestetiska värden som lärare ofta 

uttrycker (Sandberg, 1996; Lindgren, 2006) blir inte lika framträdande i projektet, i 
vilket olika aspekter av musikaliskt lärande sker parallellt. I de sånglekar som ingår i 

projektet integreras sången och dansen och alla sånger lärs utantill. Långdans är 

exempel på en nästan helt kollektiv dansform, medan ringdans med uppbjudning till ett 
par som dansar i mitten är exempel på hur kollektiva och individuellt improviserade 

moment varvas. Inte bara barnen lär sig utan även lärarna. 
 

Danspedagog och musiker besökte de båda klasserna med cirka 25 barn i varje i klass 

(förskola/skola 6-8 år, ofta kallad barnskola) var för sig fyra gånger. Vid det avslutande 
femte tillfället, spektaklet, sammanfördes de båda klasserna och de förberedda 

aktiviteterna genomfördes tillsammans med föräldrar och äldre syskon. Vid detta 
tillfälle introducerades även någon för barnen (och för lärarna och föräldrarna) ny 

musikalisk aktivitet. 

Syfte 
Studiens huvudsyfte är att öka och fördjupa kunskaperna om yngre barns musikaliska 
läroprocesser med den specifika frågan:  

Hur sker barnens musikaliska lärande i projektet Skånska Spektakel? 
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Ett ekokulturellt perspektiv på lärande 
I min avhandling (Nilsson, 2002) presenterar jag ett ekokulturellt perspektiv på lärande 
och skapande. Med denna ekokulturella ansats beskriver jag ett utvidgat sociokulturellt 

perspektiv i vilken en musikalisk praktik betraktas som en tolkning av den uppsättning 

tankar, möjligheter, tillfälligheter, vanor, handlingar, och språkbruk som finns i lärande-
situationer där musikaliska aktiviteter är den centrala verksamheten. Kunnande är i ett 

ekokulturellt perspektiv något som utvecklas och som bildar en helhet med sin 

tillämpning. 
 

En syn på lärandet som något som sker kontinuerligt innebär också en syn där barnens 
utveckling och lärande sker hand i hand. Den lärande befinner alltid i ett tillstånd, läge 

eller zon, den proximala utvecklingszonen, där han/hon är öppen för möjligheter att i 

interaktion med sin omgivning utföra och lära sig nya saker som han/hon ännu inte är 
riktigt redo att klara av på egen hand (Vygotskij, 1978). Alla som deltar i interaktionen 

lär sig och utvecklas (Wells, 1999).  
 

Begreppen knowing that och knowing how illustrerar skillnaden mellan att veta hur 

något ska utföras och att kunna utföra det (Ryle, 2000). Att känna till reglerna för 
exempelvis en dans medför inte nödvändigtvis att man kan sjunga och dansa. Däremot 

är det fullt möjligt att kunna sjunga och dansa utan att explicit känna reglerna. Musi-
kalisk kunskap visar sig i handling och resultatet blir omedelbart synligt och hörbart. 

 

En musikalisk situation kan ses som ett utrymme där musikaliska möjligheter uppstår 
och erbjuds. Qvarsell (1998) betraktar det av Gibson (1979) myntade begreppet 

affordances som den aspekt av miljön som erbjuder mening och som inspirerar till 

meningsskapande” och kallar dem miljöns meningserbjudanden (Qvarsell, 1996).  
 

Det finns dock inga regler eller lagar som kan förutsäga precis vilka menings-

erbjudanden som individen uppfattar i en given situation. När vi talar vet vi inte precis 

hur orden kommer att falla, vi vet inte precis hur vi kommer att röra oss när vi prome-

nerar, korsar en gata eller dansar. 
 

I leken - ett av människans kanske viktigaste kulturella uttryck (Huizinga, 1955; 
Caillois, 1961) - utvecklar barnen särskilda kulturmönster som ger deras vardag struktur 
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och sammanhang (Bjørkvold, 1989). Musikaliska aktiviteter kan ses som en form av lek 

där deltagarna är med om att skapa lekens ram (Bateson, 1987). Barnet lär sig genom att 

delta i interaktion med andra (Lave, 1988; Lave & Wenger, 1991). Genom att sjunga 
och dansa tillsammans med andra som är mera kunniga och erfarna kan barnet utveckla 

sin kunskap. Detta sker genom att ta efter och anpassa sig till övriga i gruppen, men 
också genom att själv tillföra gruppen sitt kunnande. Den potential för lärande som en 

individ besitter i en särskild situation är obestämd och kan inte betraktas som en i förväg 

fixerad egenskap hos den lärande. Vygotskijs (1976) uppfattning att det är i leken den 
proximala zonen för lärande skapas i leken gör musikutövande till en betydelsefull 

sysselsättning.  
 

I studien förbinder jag musikaliska aktiviteter med lek, skapande och improvisation. 

Metod 
Projektet Barns musikaliska läroprocesser startade 2005 med utrustningsbidrag från 

Crafoordska Stiftelsen 2004. Forskningsprojektet utförs i en forskningsmiljö grundad i 
kollaboration med barnens lärare och bygger på metodiska erfarenheter från min 

avhandlingsstudie (Nilsson, 2002) och utnyttjar samtidigt min egen förankring i 

projektet Skånska Spektakel, producerat av Musik i Syd.  
 

Barns musikaliska lärande och skapande är ett viktigt område inom pedagogisk forsk-
ning där mycket återstår att undersöka. Tidigare undersökningar har ofta haft karaktären 

av experimentella studier. Uppfattningar där barns musikaliska lärande och skapande 

ses som något som i huvudsak kan beskrivas och analyseras med stadierelaterade teorier 
ifrågasätts alltmer till förmån för en uppfattning där barns musikaliska lärande och 

skapande analyseras i termer av meningsskapande (Nilsson, 2003, 2005). I projektet 

Barns musikaliska läroprocesser studeras det musikaliska lärandet i praktiska lärande-
situationer. De musikaliska läroprocesserna åskådliggörs konkret i sången och dansen. 

Data samlas in genom deltagande observationer, videofilmning och intervjuer.  
 

Under våren 2005 gjordes en pilotstudie i en skolklass i Skåne med barn i åldrarna 6-8 

år. Under hösten 2005 gjordes huvudinsamlingen av data i två strategiskt valda klasser 
med barn i åldrarna 6-8 år, ofta kallad F-2. Under projektets gång besöktes de båda 

klasserna 5 gånger av Skånska Spektakel. Besöken videofilmades och deltagar-
observationer gjordes. Intervjuer med lärarna i lärarlaget kommer att utföras under 
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våren 2006. Data utgörs således av observationslogg, det inspelade videomaterialet och 

intervjuer. Det musikaliska materialet i form av sånger och danser dokumenteras. 

Analys och rapportering 
Analysen av insamlade data sker med utgångspunkt i det ovan beskrivna ekokulturella 

perspektivet. Transkription och analys av videoobservationerna kommer att göras i 

TRANSANA (Transana, 2006). Validitet i analysen kan prövas genom att de olika 
datatyperna jämförs (triangulering) och eventuellt genom kontroll av annan forskare. 

Studien kommer att dokumenteras i sin helhet i en skriftlig rapport. 

Etiska överväganden 
Forskningsprojektet följer de etiska riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av 

HSFR. Elevernas deltagande när det gäller videofilmning har i förväg godkänts 

skriftligt av föräldrar och vårdnadshavare. Såvitt inte berörda informanter (barn, 
föräldrar, personal) föreslår något annat kommer fingerade namn på individer och 

skolor att användas i rapporter och liknande. Undersökningen av barns musikaliska 
läroprocesser har som ansats att studera barns musikaliska lärande med den av Sundin 

(1998) efterlysta balansen mellan vuxenperspektiv och respekt och intresse för barnens 

upplevda verklighet. 

Forskningsmiljö 
Projektet Barns musikaliska läroprocesser är knutet till Estetiskt Forum - tema för 

estetik och lärande, ingående i Högskolan Kristianstads didaktiska forskningstema, 
vilket leds av professor Andreas Redfors. Projektet har också forskningsmässigt stöd 

genom den musikpedagogiska forskningsmiljö som finns vid Musikhögskolan i Malmö 

och leds av professor Göran Folkestad, samt det flertal nationella och internationella 
nätverk för musikpedagogisk forskning som jag deltar i.  

Preliminära resultat 
Analysen av insamlade data pågår och i skrivande stund finns endast några preliminära 

resultat att redovisa. Följande beskrivning bygger på gjorda fältanteckningar från 
Skånska Spektakels besök i skolan.  

Långdansen är grunden 
Vid första tillfället hade några barn litet problem när de var bland de sista i långdansen. 

De rörde sig mot ledaren i stället för att följa efter dem som dansade närmast före. När 
långdansen hållit på ett tag fann de sig och lärde sig hur kedjan rörde sig. Barnen sjöng 
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hela tiden. Sången ”Nu har jag dansat ut mina kängor, nu har jag slitit ut mina skor” 

fastnade direkt och barnen tyckte om att sjunga den, särskilt fortsättningen ”tra la la la la 

nu får jag skäll utav far och mor”. Danspedagogen ledde dansen och improviserade 
olika turer som ”gå igenom” och ”trä på nålen”. Barnen tyckte att det var spännande när 

hela långdansen samlades i en snurra mitt på golvet som ledaren sedan löste upp genom 
att gå rakt ut igenom alla varven. Barnen fick då göra portar så att alla kunde komma ut 

utan att släppa taget. Hela långdansen löstes sedan upp genom att alla i stället dansade 

runt på plats två och två. 
 

Vid nästa tillfälle repeterades långdansen som nu fungerade fint. Därefter introdu-
cerades en ny sånglek, ringdans med en i barnens tycke spännande text: 

Hej Kajsa lilla detta går i fläng 

Ger du mig en kyss så får du sju igen 

Kysser du mig så klappar jag dig 

Sviker du mig så dör jag! 

Barnen fnissade litet  först, men tog snabbt sången till sig och den blev sedan projektets 

”listetta”. Vi gjorde två ringar och precis som i långdansen hade inte alla lika lätt för att 

dansa i en stor ring och det blev till en början litet bananformat. Men eftersom det skulle 
få plats två dansare i mitten så löste sig även detta efter hand. De yngre barnen och de 

som hade litet svårt att uppfatta sin plats i rummet lärde av de äldre och snart fungerade 

ringdansen i full fart. En dansare började i mitten och bjöd upp någon från ringen och 
dessa båda dansar runt och improviserar tillsammans i mitten. Den förste dansaren tar 

sedan plats i ringen och lämnar kvar sin partner som i sin tur får bjuda in någon ny från 
ringen. I början tenderade pojkar att bara bjuda in andra pojkar men ibland blev det 

genom flickornas initiativ även pojke - flicka. När dansen var slut applåderade barnen 

spontant och alla ville vara först inne i ringen nästa gång. Vid följande tillfällen 
dansades ringdansen även till andra sånger som exempelvis Höga berg och djupa dalar.  

 
Vid tredje träffen introducerades en traditionell variant av Lunka på. En svängig låt som 

dansas i olika turer som alla innehåller improviserade moment. Först promenad två och 

två, sedan ”discodans” där barnen dansar mot sin partner och till sist en omdansning (se 
fig. 2). Som extra krydda fick sedan alla deltagare byta danspartner genom att 

ytterringen gick ett steg framåt mellan varje vers. Här sattes den nyvunna kompetensen 
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på prov och ibland fick kamrater eller lärare hjälpa till för att få bytena att fungera. Vid 

nästa tillfälle gick även bytena som en dans (!) 

 

 
Fig. 2 Lunka på. Barnen och lärarna fångade i omdansning. Mellan verserna byter alla 
deltagare danspartner genom att ytterringen går ett steg framåt.  
 
De olika sånglekarna repeterades vid den fjärde träffen. Barnen ville att alla skulle vara 

inne i ringdansen och det blev spontant en stor ring med två par inne åt gången. Dagen 
avslutades med en lång långdans där barnen sjöng starkt och rytmiskt. 

Själva spektaklet 
Den femte och sista gången samlades bägge klasserna i en större lokal och föräldrar och 
äldre syskon var välkomna att delta. Genom att projektet presenterats för föräldrarna vid 

en klassträff var förväntningarna höga och många av barnens släktingar kom. Flera av 

barnens familjer kommer ursprungligen från Mellanöstern och träffade nu kanske för 
första gången på skånsk traditionell musik och dans. Barnen var ivriga att få med sina 

släktingar i dansen. Digitalkameror och videokameror användes flitigt, det var inte bara 
forskarna som var intresserade av att dokumentera kvällens spektakel. 



Barns musikaliska läroprocesser i praktiken, Bo Nilsson Högskolan Kristianstad bo.nilsson@bet.hkr.se 
 
 

9  

Avslutande reflektion 
Musik- och danspedagogen använde medvetet verbala instruktioner mycket sparsamt. 
Sången, dansen och sammanhanget var nästan alltid tillräckligt för att barnen skulle lära 

sig sångerna och dansformerna. Folkestad (1996) talar om en diskurs i musik till 

skillnad från en diskurs om musik.  
 

Barnens musikaliska lärande under projektet kan ibland nästan ses som en direkt 

konkretisering av flera teoretiska begrepp som presenterats ovan. I musiken/leken 
skapades den proximala zonen för lärande Vygotskij (1976) och barnen kunde i 

interaktion med sina kamrater och med lärarna utföra och lära sig nya saker som de 
ännu inte var riktigt redo att utföra av på egen hand. Vid de olika möjligheterna till 

improvisation två och två skedde många intressanta innovationer. Olika intryck och 

impulser kunde starta improvisatoriska förlopp. Exempel på detta kunde vara när några 
barn uppfann en ny tur som sedan togs upp av andra, förändrades och utvecklades. Vid 

ett tillfälle hittade några pojkar på en tur som påminde om kosackdans. Några flickor 
prövade sig fram till en slags buggtur som sedan dök upp i olika varianter hos andra 

barn. 

Fortsatt analys 
I den fortsatta analysen av videomaterialet kommer fokus att läggas på lärandet över tid, 

den estetiska läroprocessen, hos barngrupperna och hos enskilda barn. Improvisation 

och skapande blir ett viktigt perspektiv, liksom den kollektiva processen. Även lärarnas 
lärande är av stort intresse särskilt med tanke på att de kommer att arbeta vidare med det 

musikaliska materialet på egen hand. 



Barns musikaliska läroprocesser i praktiken, Bo Nilsson Högskolan Kristianstad bo.nilsson@bet.hkr.se 
 
 

10  

Referenser 
 
Bateson, G. (1987). A theory of play and fantasy. I Steps to an ecology of mind. New York: 

Jason Aronson. 
Bjørkvold, J.-R. (1989). Den musiska människan. Stockholm: Runa. 
Caillois, R. (1961). Man, Play and Games. New York: The Free Press. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
Folkestad, G. (1996). Computer based creative music making, Young people’s music in the 

digital age. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Gibson, J. J. (1979). The Ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin. 
Huizinga, J. (1955). Homo Ludens. USA: Beacon Press. 
Lave, J. (1988). Cognition in practice: Mind, mathematics and culture in everyday life. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. 
Lindgren, M. & Folkestad, G. (2005). Skolans musikaliska och estetiska verksamhet i en 

avreglerad skola. Göteborg: Göteborgs universitet. 
Lindgren, M. (2006). Att skapa ordnng för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i 

samtal med lärare och skolledare. Göteborg: Göteborgs universitet, Konstnärliga 
fakulteten. 

Mintel International Group Limited (2003). Marketing To Children Research [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.cim.co.uk/mediastore/research_mintel_populationtrends.pdf> 
(2004-04-13). 

Nilsson, B. & Folkestad, G. (2005). Childrens’ practice of computer-based composition. Music 
Education Research (1) s. 21-37. 

Nilsson, B. (2002). "Jag kan göra hundra låtar". Barns musikskapande med digitala verktyg. 
Malmö: Musikhögskolan i Malmö. 

Nilsson, B. (2003). “I can always make another one!”. Young musicians creating music with 
digital tools. In Leong, S. (Ed.). Musicianship in the 21st century: Issues, trends and 
possibilities. Sydney: Australian Music Centre. 

Qvarsell, B. (1996). Socialpedagogik, kulturpedagogik och mänsklig utveckling. I B. Qvarsell 
(Red.), Pedagogik och mänsklig utveckling (71-92). Utvecklingspsykologiska seminariet 
nr 50. Stockholm: Stockholms universitet Pedagogiska institutionen.  

Qvarsell, B. (1998). Ny värld, nya barn, nya arenor? Om barnen, pedagogiken och IT. I M. Roth 
(Red.), Human IT (4). 

Rasmusson, B. (1997). Stadsbarndom. Om barns vardag i en modern förort. Lund: Lunds 
Universitet, Socialhögskolan. 

Ryle, G. (2000). The concept of mind. England: Penguin. 
Sandberg, R. (1996). Musikundervisningens yttre villkor och inre liv. Stockholm: HLS. 
Skolverket. (1994). Musik Åk 2 och 5. Musikämnets villkor och möjligheter. Stockholm: Liber 

distribution. 
Sundin, B. (1998). Music Creativity in the First six Years: A Research Project in Retrospect. I 

B. Sundin & G. E. McPherson & G. Folkestad (Red.), Children Composing. Malmö: 
Musikhögskolan i Malmö. 

TRANSANA (2006). [Elektronisk]. Tillgänglig http://www.transana.org/ [2006-01-31]. 
Trondman, M. (2004). Tweenis – mellan lek och tonår. BRIS-tidningen Barn & ungdom nr 3. 
Wells, G. (1999). Dialogic Inquiry: Towards a sociocultural practice and theory of education. 

New York: Cambridge University Press. 
von Feilitzen, C. (2003). Blir barns medieanvändning allt friare? Centrum för 

barnkulturforskning (35). Stockholm: Stockholms Universitet. 
Vygotskij, L. S. (1976). The Role of Play in the Mental Development of the Child. I J. S. Bruner 

& A. Jolly & K. Sylva (Red.). Play. Its Role in Development and Evolution. GB: Penguin. 
Vygotskij, L. S. (1978). Mind in Society. London: Harvard University Press. 


