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Abstract 
Title: Music-machines and dead wives – a scientific essay regarding musico-philosophical thinking and 

music-centric education in contemporary preschool practices. 

Author: Tobias Pihlblad 

Mentor: Ulla Ekström von Essen & Eva Schwarz 

Term: Spring 2018 

 

With this scientific essay I examine, what I choose to phrase as, music-centered educational practices in 

contemporary Swedish preschool. Using two personal experiences of these practices as empirical data, I 

aim to discern what types of philosophical and musicological ideas have helped shape their formation. 

One of the experiences used as empirical data is centered around a traditional educational practice, the 

song-gathering, and the other around an experimental practice of my own devising, the music-machine. 

 

Using my own term, music-centric educational practice, I explore different views on why music ought 

to be seen as a productive and valuable tool in regards to children’s education and development. I also 

compare the two main views, music as means to gain general knowledge and music as means to handle 

existential questions, only to find that they have more in common than one might think. The crucial 

factor is whether or not the teacher is aware of, and is able to handle, the philosophical implications. 

 

The essay is aimed to explore three main questions: What constitutes as the existential dimensions of 

music and what impact they might have on music-centric teaching, which criteria needs to be met in 

order to facilitate meaningful music-centric teaching and lastly what separates the idea of an 

existentially inclined music-centric teaching from the ideas of teaching-practice in a traditional sense. 

The essay, in its entirety, is an example of musico-philosophical thinking. 

 

I examine these questions with a view on music as a living organism, deriving philosophical ideas from 

new materialism and try to pin-point moments, where it could be argued that the impact of music is 

effecting and altering a persons state of mind. These instances I identify, using Roland Barthes 

terminology, as being in a state of jouissance. 

 

 

Keywords: music-centric teaching, new materialism, existential dimensions of music, plaisir, jouissance, 

musico-philosophical thinking. 
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Sammanfattning 
Titel: Musikmaskiner och döda fruar – en vetenskaplig essä om musiskt-filosofiskt tänkande och 

musikcentrerad undervisning i förskolan. 

Författare: Tobias Pihlblad 

Handledare: Ulla Ekström von Essen & Eva Schwarz 

Termin: Vårterminen 2018 

 

Med denna vetenskapliga essä undersöker jag, vad jag vill kalla för, den musikcentrerade 

undervisningspraktiken i dagens svenska förskola. Med utgångspunkt i två egenupplevda situationer 

söker jag förstå vilka bakomliggande filosofiska och musikologiska idéströmningar som format dessa 

praktiker. Den ena situationen som används som empiriskt underlag kretsar kring en traditionell 

undervisningspraktik, sångsamlingen, och den andra kring en experimentell praktik som jag själv 

utformat, musikmaskinen. 

 

Med hjälp av mitt egna begrepp, musikcentrerad undervisning, utforskar jag olika idéer om varför 

musiken bör ses som ett produktivt och värdefullt verktyg i relation till barns bildning och utveckling. 

Jag jämför också de två huvudsakliga tankarna, musik som redskap för allmänbildning och musik som 

redskap för att hantera existentiella frågor, och finner att de båda synsätten har mer gemensamt än en 

först kan tro. Den avgörande faktorn är huruvida läraren är medveten om, och kan hantera, de olika 

filosofiska implikationerna. 

 

Denna essä är avsedd att utforska tre huvudfrågor: Vad som utgör musikens existentiella dimensioner 

och vilken konsekvens dessa har för den musikcentrerade undervisningen, vilka förutsättningar som 

krävs för att kunna bedriva en meningsfull musikcentrerad undervisning och slutligen vad som skiljer 

idén om en existentiellt betonad musikcentrerad undervisning från idéerna om undervisningspraktik i 

traditionell bemärkelse. Essän, i sin helhet, blir således ett exempel på musiskt-filosofiskt tänkande. 

 

Jag undersöker dessa frågor med en förståelse av musik som en levande organism, vilken är hämtad ur 

ett neomaterialistiskt perspektiv, och försöker peka ut de ögonblick då musiken kan sägas påverka och 

förändra en människas sinnestillstånd. Dessa ögonblick kallar jag, för att använda Roland Barthes 

terminologi, som förknippade med ett tillstånd av jouissance. 

 

Sökord: musikcentrerad undervisning, neomaterialism, musikens existentiella dimensioner, plaisir, 

jouissance, musiskt-filosofiskt tänkande 
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Leyla 
 

-BAMSE! BAMSE! 

-NEJ! ETT GAMMALT, FULT OCH ELAKT TROLL, SNÄLLA! 

-LET IT GO! Jag har faktiskt en film med Elsa och Anna hemma! 

 

Så snart ändalykten landat på golvet haglar önskemålen över mig. Jag känner mig som en rockstjärna 

eller som en missförstådd Hasse Tellemar – skrik så försöker jag hinna med att spela! Barnen far upp 

och ner där de sitter och deras iver tycks inte kännas vid några gränser när det ena sångförslaget ärnar 

överrösta det andra. Jag gör mitt yttersta för att fånga upp så många förslag jag kan i detta 

sammelsurium av röster. Samtidigt befinner jag mig mitt i en maktens utmattande balansakt – att se till 

att de som sällan får sina röster hörda får välja, på samma gång som den stora massan blidkas med de 

sånger jag vet går hem hos de allra flesta. Det är ju trots allt jag som håller i gitarren och som har 

kontrollen.  

 

Kampen om vilken låt som ska sjungas först tycks dock snabbt bli för stor att bära för några av barnen 

och dödande blickar slungas genom rummet samtidigt som de glada, entusiastiska ropen övergår i 

desperata vrål. Små barnhänder blir till knutna nävar med vitnade knogar och den uppjagade stämningen 

känns nästan hotfull. Total frenesi inom loppet av några sekunder.  

 

Nej, inte nu igen! Det är ju inte alls såhär jag vill att vi ska ha det tillsammans! Hur har det kunnat bli 

såhär? Att ha sångsamlingar, som brukade vara det bästa jag visste, känns alltmer som ett straff. För 

att vara den som sitter på makten känner jag mig vansinnigt maktlös inför situationen som nu utspelar 

sig framför mig. 

 

Resolut tar jag dagens första ackord, ett D är det visst, och alla kaotiska känslor ebbar till synes ut. De 

gör nästan alltid det när strängarnas vibrationer lämnar gitarrkroppen och borrar sig in i oroliga 

medvetanden. Med uppspärrade ögon och ett leende så stort och framtvingat att det omedelbart börjar 

rycka i ena mungipan försöker jag intala både mig själv och barnen att vi kan glömma kalabaliken och 

att det är nu det roliga börjar. Om någon tror mig spelar i det här läget ingen roll, för det fungerar. 

Barnen ser förväntansfullt och sökande på mig och lyssnar efter vilken låt som kammade hem första 

plats denna gång. Det räcker med ett hääär så ljuder visan om Pippi Långstrump fram så samstämt och 

tonsäkert att ingen kan tro att barnen gjort annat än att sjunga tillsammans. 
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Nu gäller det att smida medan järnet är varmt. Av min veckovisa kvart, de föga 15 minuter jag får till 

förfogande för veckans musicerande, återstår nu tio minuter. Dem vill jag inte slösa på onödiga 

konflikter. Jag vill ju att barnen, uppriktigt, får lära känna musiken och uppleva dess transformerande 

inverkan på människan och den värld hon verkar i. Kanske skulle jag helt sonika bestämma programmet 

på förhand och på så sätt mota den bråkiga Olle i grind? Fast nej, min makt är stor nog som den är, det 

är ju barnens egna tankar jag vill ge plats. Samtidigt kan en ju fråga sig hur många egna tankar de har 

möjlighet att tänka när sångerna de väljer mellan redan är så begränsade… 

 

Medan jag förlorat mig i tankar har vi sjungit oss hela vägen till visans sista tjolahoppsan sa och innan 

sista ackordet förklingat vaknar kampen till liv ännu en gång.  

 

-LET IT GO, NU! 

-JAG VILL PIPPI EN GÅNG TILL! 

-MEN DU LOVADE JU BAMSE! 

-Vet ni, det är klippt omöjligt för mig att höra vad någon av er säger när alla ropar rakt u… 

-DET ELAKA TROLLET! 

-JAG VILL BARA SJUNGA BADA NAKNA ANNARS ÄR JAG TYST! 

-BAMSE! DU SA ATT VI SKULLE SJUNGA BAMSE! 

 

Mitt i tumultet sträcks en försiktig hand upp i luften. Leylas pigga, gröna ögon möter mina, smått 

slutkörda, blå. Hon tittar på mig med en tålmodig, men underfundig blick. För en sekund undrar jag om 

det bara är inbillning, Leyla har aldrig förr varit en av dem som tagit till orda under sångsamlingarna, 

inte ens när jag försökt locka henne att föreslå en sång. Men nu sitter hon alltså här och vill… ja, vad 

vill hon? 

 

-Leyla, vad tycker du vi ska sjunga för sång? Jag höjer min röst för att de andra barnen ska höra mig, 

men gör den samtidigt så mjuk jag kan för att inte riskera att hon ångrar sig för att jag låter för bestämd 

eller panikslagen. Tjattret upphör och förvånade ögon vänds mot Leyla. 

-Jag vet en sång, säger hon stilla. Frammanade av en ljus och späd stämma trillar toner och ord ut i 

rummet. 

 

Du kan ringa en kompis och köpa en pizza, eller så. Jag kan hjälpa dig att betala, så du blir snäll. 

Jag hade en fru en gång, men hon är död nu, fast det är längesen nu. Du gör mig besviken, men jag 

ska ändå vara din snälla vän… 
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Tystnaden som följer på den vemodiga visan är så kompakt att den känns mot huden. Leyla sänker 

blicken, men på hennes läppar strålar ett stolt leende. 

 

-Oj, den sången har jag aldrig hört förut, säger jag, nästan andfådd och med hjärtat hårt bultandes i 

bröstet. 

-Jag har kommit på den själv. 

 

Hur ska jag fråga vidare nu? Det är ju helt fantastiskt! Hur kom hon på just den melodin och just den 

texten? Kom hon på den just nu? Vad handlar den egentligen om? Känner hon någon som förlorat sin 

fru? Vem är det som är besviken? Är det Leyla själv? Eller är det något hon hört? Vem är det som fått 

någon annan att känna sådan besvike… 

 

-Ledsen att jag dröjde lite, här kommer maten! Ni kan gå och sätta er på era matplatser nu! Min kollega 

dyker plötsligt upp i dörren och magin är som bortblåst. Leyla har redan studsat upp från golvet och går 

mot det bord där hon sitter under luncherna. 

 

Veckorna som följer på den ödesdigra sångsamlingen passerar som i ett töcken. Varje tyst stund manas 

ekot av Leylas sång fram i mitt inre och fyller mig med en känsla av otillräcklighet, en känsla av att inte 

kunna förverkliga mina musikaliska ambitioner i denna omåttligt stoiska praktik, inte ens när chansen 

serverar sig själv på silverfat. När jag i efterhand frågar Leyla om sången tycks hon inte vilja kännas vid 

den. Kanske har hon glömt den, eller kanske är det för sent att prata om den. Besvikelsen hugger mig i 

sidan, framförallt för att mitt misslyckande också gör mig uppmärksam på min egen resignation. Varje 

gång jag går förbi gitarren sänker jag skamset blicken och snabbar på mina steg.  

 

Det känns som att jag svikit både Leyla och mig själv. Mina förhoppningar om att musiken ska få vara 

något mer än ett tidsfördriv för de här barnen, tycks mig vara en omöjlighet i en verksamhet där jag av 

kollegor blir ombedd att sjunga med barngruppen, inte för att de ska få sjunga, utan för att väntan på 

lunch inte ska kännas för lång och bli rörig. Det måste väl ändå finnas ett sätt att bryta mönstret och 

skapa rum för uppriktiga möten mellan människan och musiken – även på förskolan? 

 

v v v 
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Så länge jag kan minnas har musiken, för mig, varit både svärd och sköld. När jag behövt ett språk för 

tankar och känslor som inte låtit sig inrymmas i konventionellt tal har musiken funnits där. Den har klätt 

min längtan i ett E-dur med Giss i basen och min sorg i ett gammalt, hederligt A-moll. När världen inte 

verkat förstå mig har musiken inneslutit mig i ett tröstande legato eller ett hoppingivande crescendo. Det 

som musiken inte kunnat säga har stundom inte känts värt att säga alls och många gånger har musiken 

varit min enda samtalspartner, varför jag vågar påstå att den har hjälpt mig bli den jag är. Därför känns 

det både hedrande och allvarsamt att vara en av dem som förmedlar kontakten mellan förskolans 

verksamhet och musikens karaktärsdanande myckenhet. Jag önskar så innerligt att barnen ska få chans 

att lära känna musiken som den trogna bundsförvant jag vet att den är. 

 

Mina tankar om och upplevelser av musikens betydelse tycks ha hamnat i konflikt med den vedertagna 

praxis som omgärdar förskolans sångsamlingar. Jag upplever att såväl tids- som innehållsmässiga 

inramningar av det musiska utforskandet försvårar relationsbygget mellan barnen och konstformen. 

Musikstunden tycks aldrig kunna bli mer än en passage mellan dagens olika, rutinmässiga, företeelser. 

Jag skulle lika gärna kunna läsa högt ur telefonkatalogen, så länge det får barnen att sitta still och snällt 

invänta lunch, ledigt utrymme i hallen eller färdigrastade pedagoger. Samtidigt är jag medveten om att 

jag själv bidrar till problematiken genom att, mitt missnöje till trots, upprätthålla och reproducera denna 

praxis.  

 

Som om hon kan läsa mina tankar är det som att Leyla försöker rädda mig från att fortsätta begå samma 

dumdristiga misstag ännu en gång, nämligen att – medvetet eller ej – vidmakthålla den dammiga 

sångkanon som präglar förskolans sångutbud. Med sin egenkomponerade visa sätter Leyla också ord 

(och ton) på det faktum att musik, av nödvändighet, inte måste vara tillrättalagd eller simpelt utformad 

för att vara tillgänglig för barn. 

 

Medan jag slösar tid (och energi) på att få den övriga barngruppen att delta i en aktivitet jag knappt tror 

på längre, utmanar Leyla min egen praktik på ett så självklart vis. Frågan om hur jag kunnat bemöta och 

använda Leylas inpass står dock obesvarad kvar. Lunchen var ju trots allt serverad. 

Musikmaskinen 
 

Koncentrationen och stillheten är så total att förbipasserande förmodligen skulle misstaga oss för ett 

gäng vaxfigurer på utlån från Madame Tussauds. Mitt i rummet står vi och blundar, barnen och jag. 

Ingen av oss säger något, men livliga samtal pågår – precis under ytan. Skulle någon få för sig att fråga 
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oss vad det är vi håller på med, vore svaret säkerligen lika förvirrande för dem som det är självklart för 

oss. Vi skulle tala om att vi står och lyssnar. Lyssnar inåt efter våra egna, unika, ljud. De ljud som skulle 

kunna sägas representera just oss – våra tankar, önskningar, drömmar, känslor – just idag, just nu.  

 

Vi menar de ljud som kanske kan sitta i våra händer eller fötter, i våra tungor, läppar eller röster. Ljuden 

som kan vara starka eller svaga, hårda eller mjuka.  Liksom cellon har sitt vemodiga och saxofonen sitt 

hesa är vi övertygade om att vi har våra ljud, men att de gömmer sig någonstans där inom oss. Vi 

behöver bara lyssna tillräckligt noga för att få fatt i dem. Efter hand öppnar vi våra ögon, några i taget, 

och till slut står vi där och kikar på varandra.  

 

- Nu tänker jag att vi ska göra något ovanligt. Jag behöver inte ens anstränga mig för att rösten ska låta 

sådär mystisk och entusiasmerande, det går av bara farten. 

- Medan vi gör vårt bästa för att behålla vår cirkel, vill jag att vi vänder oss om där vi står, så att vi står 

med ryggarna in mot cirkelns mitt. 

 

Medan barnen andäktigt snurrar runt egen axel tar jag ett steg inåt och finner mig omgärdad av raka och 

stolta barnryggar, lika stolt själv. 

 

- Minns ni hur försiktiga vi var när vi rörde vid de andra instrumenten? Nu ska ni få vara instrumenten 

och lika försiktigt kommer jag att lägga en hand på era axlar. När ni känner handen på axeln så får ni 

göra ert ljud. När jag lyfter bort handen måste instrumentet stanna sitt ljud, okej? Barnen säger 

fortfarande ingenting, men alla nickar eftertryckligt. 

 

För en stund låter jag rummet vila i tystnaden och ger mig själv och barnen tid att hämta andan. Det här 

är nytt för oss och jag anar att barnen är lika angelägna som jag om att vår stund tillsammans ska få 

präglas av oförställt deltagande och meningsfullhet. 

 

- Rrrrrrrrrrrrrrrrr. Pavels rullande r bryter tystnaden när min hand mjukt nuddar hans axel. Jag låter 

hans ljud få tid att klinga en lång stund och hela rymden tycks fyllas av det uttryck som är Pavel. När 

jag lyfter min hand blir allt åter tyst. Ingen kommentar om det vi just hört, inga utropade böner om att få 

komma näst på tur. Jag känner mig så omåttligt tacksam över detta. 

 

Ett efter ett framklingar barnens ljud och det är med spänd förväntan vi lyssnar efter vad som ska 

komma. Yi-Lei stampar tungt med sina fötter i golvet, Hibo formar läpparna till en smackande puss och 
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Madihas ooo är sprött och ljust. Ingen låter lik någon annan. När samtliga läten hörts, var för sig, lägger 

jag min vänstra hand på Hibos axel och min högra på Pavels. Rrrrrrr-smack-rrrrrrr-smack-rrrrrr-

smack! 

 

Efter en stunds experimenterande med olika ljudkombinationer, periodicitet och intervaller kliver jag ur 

ringen för en kort stund, för att starta ett rytmiskt bakgrundsspår till den musikmaskin vi visat oss vara. I 

vanliga fall hade jag varit aldrig så återhållsam med att försätta barnen i väntan, men i denna stund 

känns risken för det annars så nära anstående kaos minimal. Ur högtalarna strömmar så ett ombytligt 

trumackompanjemang och jag intar åter min plats som musikmaskinsoperatör. 

 

Resten av eftermiddagen förflyter i en fantastisk ljudkavalkad och utan att någon av oss lägger märke 

till det hinner klockan bli så mycket att föräldrarna får hämta hem barn som idag inte hunnit äta något 

mellanmål och jag kommer för sent till mitt eftermiddagsmöte. 

 

v v v 

 

Känslan av misslyckande, som hemsökt mig alltsedan händelsen med Leyla, har fått stryka på foten för 

en annan, mer lyckad sådan. Min önskan om att erbjuda barnen ett uppriktigt möte med den musiska 

sfären tycks gå i uppfyllelse i och med att jag får möjlighet att iscensätta denna stund som fick vara och 

verka ostört under en hel eftermiddag. Som jag ser det så har musiken här fått en annan funktion och 

innebörd. Istället för att vara ett dött och mekaniskt ting upplever jag att musiken får liv och vidare får 

chans att påverka barnen lika mycket som de påverkar den. För mig handlar detta musikexperiment inte 

om något annat än relationsbygge mellan barnen och musiken. Ingen behöver tävla, ingen behöver 

kunna mer än någon annan. Vi behöver bara lyssna på och visa respekt inför varandras unicitet och 

förlora oss i det vi håller på med. Om barnen uppfattar det så eller inte är svårt för mig att veta med 

säkerhet, men när jag pratar med barnen i efterhand ger de uttryck för hur de under experimentet kunde 

höra hur särpräglade allas ljud var, hur ett ljud så drastiskt förändras när det ställs jämte ett annat och 

hur summan av våra unika uttryck faktiskt blev till något som måste få kallas musik. Risken finns 

naturligtvis att jag misstolkar barnen och att någon eller flera upplever stunden som främmande eller 

rent av obehaglig. Jag tycker mig dock kunna se att barnens djupa koncentration och deras kroppsspråk 

tyder på att de, liksom jag, finner stunden givande, utmanande och lustfylld. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Med denna uppsats vill jag utforska och problematisera den vedertagna sångsamlingspraxis som varit 

allmängiltig inom svensk förskolepraktik i mer än ett århundrade (jfr Uddén 2012, s. 8 samt Söderman 

2015 s. 42-43). Jag vill söka förstå vilken bild av musiken och musicerande som präglar denna typ av 

praktik, vilken funktion den är avsedd att fylla samt hur den tilltänkta funktionen påverkar dess 

utformning. 

 

Jag avser kontrastera denna vedertagna praktik mot en alternativ form av musikcentrerad undervisning. 

En form som låter musiken bli såväl verktyg som språk för att kommunicera sådant som kan kännas 

osägbart eller som barnen ännu inte har ord för. Jag vill för detta ändamål fokusera på det som benämns 

som musikens existentiella dimensioner (Nielsen 2006, s. 160 samt Ferm Thorgersen, 2015, s. 71-72) 

samt på vad Kanellopoulos (2007) kallar för musiskt-filosofiskt tänkande, vilka beskrivs närmare i 

avsnittet om viktiga begrepp. Jag önskar kartlägga vad en sådan syn på musiken som redskap kan få för 

implikationer för yrkesverksamma pedagoger i såväl didaktisk som värdegrundande mening och vidare 

vilka organisatoriska förutsättningar (i form av tid och rum) som fordras för ett sådant arbete. Min 

undersökning kommer sedermera att utgå från ett neomaterialistiskt perspektiv, vilket också det 

förklaras närmare nedan. 

 

Vidare ärnar jag också undersöka hur min egen förståelse av situationerna påverkat mig i mina valda 

handlingsalternativ i gestaltningen ovan. Med det menar jag hur min pedagogiska gärning svarar mot 

mina egna ansatser rörande musikcentrerad undervisning samt hur jag kan använda min position som 

förskollärare för att förändra, förstärka och förbättra förutsättningarna för ett mångfacetterat 

undersökande av musik i förskolan. 

 

Uppsatsen avses alltså svara mot följande frågeställningar:  

1) Vad menas med musikens existentiella dimensioner och vilka konsekvenser kan detta få för mig som 

pedagog i hur jag bedriver musikcentrerad undervisning? 

2) Vilka organisatoriska förutsättningar (i form av tid och rum) kan ses som avgörande för att en 

meningsfull musikcentrerad undervisning ska vara möjlig att bedriva? 

3) Hur skiljer sig idén om en undervisning som bygger på musikens existentiella dimensioner från 

idéerna bakom traditionell (vedertagen) musikcentrerad undervisning? 
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Metod och etiska överväganden 
 

Undersökningen genomförs och framställs i form av en vetenskaplig essä. Med detta menas att den 

gestaltade berättelse som inleder detta arbete kommer att utgöra empiriskt underlag och 

verksamhetsnära vittnesmål, vilket jag analyserar med hjälp av vetenskapliga teorier. Dessa teorier berör 

områden som musikens kunskapsdimensioner, musikundervisning i traditionell och nydanande mening 

och relationen mellan dessa två fält. 

 

Denna uppsatsform, som någorlunda skiljer sig från traditionella vetenskapliga arbeten, är framtagen av 

Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola och syftar till att ge nya och teoretiskt breddade 

perspektiv på egenupplevda handlingssituationer som erfarits som svårbedömda, problematiska eller 

otillfredsställande. Målet är inte att fjärma sig från erfarenheten, utan snarare att söka närma sig den 

med hjälp av nya infallsvinklar och på så sätt belysa de olika handlingsalternativen och tänkbara 

implikationer därtill samt konsekvenser därav (Alsterdal 2014, s. 48-50). 

 

Undersökningsprocessen är av hermeneutisk karaktär, vilket innebär att jag, med hjälp av min egen och 

andras förförståelse av de beskrivna omständigheterna, ämnar tolka mitt empiriska underlag, min 

gestaltning, på ett sätt som tydliggör såväl det redan förstådda, som alternativa förståelser av samma 

fenomen (jfr. Ricœur, se Thomassen 2017, s. 189-190) . Under skrivprocessen utgår jag ifrån, men 

återkommer också ständigt till, min gestaltade erfarenhet och försöker på så vis låta den vara ett levande 

material som oändligt kan tolkas och omtolkas, såväl av mig själv som av andra. Förhoppningen är att 

detta ska leda till en så sannolik tolkning av situationerna som möjligt. Det är en konstant pendelrörelse 

mellan mina gestaltade berättelser och teoretiska perspektiv, vilken avser fördjupa och förnya min 

förståelse av såväl teori som praktik. Vad som gör detta arbete komplicerat (och i vissa avseenden 

problematiskt) är att det är just min personliga tolkning som för arbetet framåt. Det innebär dels att jag 

någonstans måste fatta beslutet att sätta punkt och rama in tolkningen, dels att andras röster och tankar 

enkom blir hörda genom mig. Medveten om denna risk för misstolkningar och felaktiga vinklingar blir 

det således min uppgift att ständigt ställa mig frågan om tolkningens rimlighet – såväl i efterhand som 

simultant med att tolkningshandlingen utförs. 

 

Utöver undersökningens hermeneutiska hållning präglas arbetet också av ett neomaterialistiskt 

perspektiv. Vad detta begrepp innebär förklaras närmare nedan. Dock vill jag redan nu nämna att 

neomaterialismen, i likhet med flera av de post-moderna vetenskapsfilosofierna (vilka starkt präglar 

förskolans samtida didaktiska diskurs), ser kunskapandet som en relationell och intersubjektiv process, 
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alltså att vi blir dem vi är och lär oss det vi vet i möte och samspel med andra. Det som utmärker den 

neomaterialistiska vetenskapsgrenen är att den intersubjektiva processen inte ses som enkom 

mellanmänsklig, utan inbegriper möten mellan människa, ting och miljö. Tingen och miljön tillskrivs 

således sin egen agens, snarare än att ses som livlösa föremål som enkom brukas av levande entiteter 

(Lenz Taguchi 2015, s. 189-192). 

 

Undersökningen av och diskussionen kring mitt empiriska material sker i form av en reflexiv analys. 

Med detta menas att de teoretiska perspektiv jag finner användbara (och de möjliga konsekvenser dessa 

får för mina beskrivna handlingssituationer) presenteras och diskuteras i en löpande text och 

sammanfattas i en slutlig diskussion. Under skrivprocessens gång diskuterar jag också min text och 

mina tankar kring den tillsammans med andra studentkollegor som, också de, befinner sig i en 

undersökande skrivprocess. Arbetslivsforskare och docent Maria Hammarén beskriver den skrivande 

reflektionen som ”länken mellan inre och yttre dialog”. Hon menar att vi, när vi blir avkrävda att 

förmedla med ord det som sker inom oss, får möjlighet att förstå oss själva (och vidare hur andra kan 

uppfatta oss) bättre. ”Kort sagt, vi arbetar medvetet med livets och verksamhetens praxis” och får på så 

sätt fatt i sådant som kan skava eller förarga. I skrivprocessen kan vi sedan försöka förstå dessa 

företeelser på ett sätt som låter oss bearbeta erfarenheten och utvecklas som människor och yrkesutövare 

(Hammarén 2010, s. 27-29). 

 

Slutligen bör nämnas att denna uppsats är skriven i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 

forskning bedriven inom det humanvetenskapliga forskningsfältet (jfr. Vetenskapsrådet 2002). För mitt 

arbete innebär dessa riktlinjer att samtliga namn på barn och vuxna som medverkar i min inledande 

gestaltning (och som eventuellt återkommer i min fortsatta reflektion) fingerats eller utelämnats, samt 

att jag erhållit tillåtelse från Leyla att använda hennes text såsom den återges i min inledande 

handlingssituation. 

Några viktiga begrepp 
 

Min undersökning kommer framledes att beröra olika teoretiska vinklingar och begrepp. När jag nu läst 

igenom en ansenlig mängd litteratur har jag hittat fyra begrepp som jag tänker mig är särskilt centrala 

och tongivande för min tolkning av de båda handlingssituationerna. Dessa begrepp är inte de enda jag 

vill använda mig av, men jag tänker ändå att just dessa förtjänar att lyftas och exemplifieras före det att 

min reflexiva analys tar fart. Min avsikt är inte att dessa begrepp ska fungera som någon slags 

vaktposter för den fortsatta analysen, men min förhoppning är att de ska få fungera som ett raster genom 
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vilket min text bör läsas. Jag har funderat mycket över min disposition av mitt arbete då jag inser att det 

i och med detta förfarande finns en risk för att begreppen förblir teoretiska abstraktioner, men jag ser 

också potentialen att denna disposition låter mig (och den som eventuellt läser min text) förstå även det 

som är implicit eller underförstått i tolkningen. Jag ämnar nu därför beskriva dessa fyra viktiga begrepp. 

Musikcentrerad undervisning 
 
Det första begreppet jag vill definiera är musikcentrerad undervisning. Detta begrepp är mitt eget, varför 

jag anser det vara av vikt att förklara vad som åsyftas och varför det behövs i sammanhanget. Begreppet 

beskriver lärandesituationer och lärprocesser som (helt eller delvis) är anstiftade och ledda av pedagoger 

och som kretsar kring sådant som går att härleda till musik. Den musikcentrerade undervisningen syftar 

till att ge deltagarna möjlighet att utforska och lära känna musiken och musikalitet på ett sätt som 

förändrar, förnyar och (förhoppningsvis) förstärker individens relation till dessa. 

 

Begreppet musikcentrerad undervisning är centralt för min undersökning då min inledande gestaltning 

består i två situationer som jag tänker kretsar kring ett lärarlett innehåll som kan härledas till musik. Jag 

är tämligen säker på att de allra flesta skulle dela min uppfattning om att den vedertagna sångsamlingen 

(åtminstone som företeelse) kan ses som ett självklart exempel på musikcentrerad undervisning. Jag 

misstänker dock att samtliga kanske inte skulle se musikmaskinen som ett lika tydligt exempel på detta. 

Dess yttre utformning kan kanske tyckas handla mer om ljud än om musik, men syftet var verkligen att 

barnen skulle få lära känna musiken, om så utifrån något annat än färdiga musikaliska alster. Min 

underliggande önskan inför de båda situationerna var att förändra, förstärka och förnya barnens relation 

till musiken. Hur barnen i mina gestaltningar i sin tur erfor det som skedde kan jag omöjligen veta med 

säkerhet. 

 

Min erfarenhet som pedagog, med bakgrund som musiker, är att det inom förskolan råder osäkerhet 

kring vad som (av omvärlden) får räknas som musik. Denna osäkerhet tycker jag mig se påverka de 

former under vilka barn får möjlighet att utforska och lära känna musiken som hantverk, men också som 

konstform. Min bild är att musik i förskolan ofta begränsas till sådana aktiviteter som kretsar kring ett, 

på förhand givet, sångutbud och som oftast genomförs på ett likartat sätt (genom att samla barngruppen 

och sjunga sånger som barnen känner igen och/eller anses vara lämpliga för barn). Barnen får sällan, 

eller aldrig, traktera annat än enkla rytmikinstrument, undanhålls möjligheten att få komponera egna 

musikaliska alster och får endast vid sällsynta tillfällen möjlighet att gå i dialog med musiken 

(exempelvis genom skaparaktiviteter eller annan reflektion). Dessa praktiker (och deras undantag) anser 

jag kunna härledas till musik, varför de bör ses som exempel på musikcentrerad undervisning.  
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Vidare skiljer sig musikcentrerad undervisning i sin definition från mer vedertagna begrepp, såsom 

musikundervisning och musicerande då det förra snarast syftar till en förmedlingspedagogisk 

färdighetsträning där kunskapsmålen för undervisningen redan från början är utstakade och det senare 

enkom syftar till musikalisk produktion. Det är av denna anledning som jag finner behovet att mynta 

mitt eget begrepp, vilket syftar till ett relationsbygge som inte (nödvändigtvis) kräver av barnen att de 

ska uppvisa några formella musikkunskaper. 

Neomaterialism och agens 
 
Det andra begreppet jag vill lyfta fram är det svåråtkomliga neomaterialism. När jag utformade 

musikmaskinen så var det som mitt sätt att ge mig själv och musiken chans att få revansch efter 

sångsamlingen med Leyla, vilken jag inte alls var nöjd över. Jag har själv upplevt hur musiken många 

gånger tycks ha förmåga att förändra min sinnesstämning och bild av vem jag är, främst i situationer då 

jag själv varit den som musicerat. Jag har känt det som att musiken väntat på att jag ska ta mig tid och 

lyssna in och låta den påverka mig. Det kanske kan låta mystiskt eller världsfrånvänt, men musiken 

tycks mig leva sitt eget liv. När Leyla börjar sjunga sin visa är det som om jag kan skönja spår av att 

musiken i sångsamlingen fått henne att tänka och känna något som hon själv kanske inte kunde förutspå 

eller styra över. Det är just denna bild av musik som jag, med musikmaskinen, vill förmedla. När barnen 

och jag gav oss hän åt övningen så upplevde jag det som att jag lyckades infria min förhoppning. Vi 

tappade greppet om tiden och rummet, glömde helt bort att äta mellanmål och rycktes ur vår 

koncentration först när föräldrarna kom för att hämta. Jag tolkar det som att musiken här haft chans att 

snärja oss och influera oss med sin egen inneboende agens. Det är här som neomaterialismen, för mig, 

blir intressant. 

 

Neomaterialism (eller ny-materialism) är en post-human och feministisk vetenskapsfilosofi, inspirerad 

av tänkare såsom Gilles Deleuze, Baruch Spinoza och Jacques Derrida. Den har sina rötter i Karl Marx 

materialistiska teori, men har snarast uppstått som en motreaktion till de socialkonstruktivistiska 

tankegångar som är dominanta inom humanvetenskapen. Inom ramen för detta arbete har jag inte 

möjlighet att jämföra dessa två perspektiv på djupet, men ämnar nu, med hjälp av professorerna Diana 

Coole och Samantha Frost, peka ut några huvuddrag. Grundvalen för den populära 

socialkonstruktivismen (och sedermera den socialkonstruktionistiska kunskapssynen) är att världen, 

samhället, kunskapen och människan själv är socialt konstruerade. Med detta menas alltså att det som 

människor uttalat eller outtalat (genom samspel) kommer överens om formar de normer som råder i ett 

givet sammanhang. Det är här alltså fråga om att definiera sin omvärld genom att tolka verkligheten 
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utifrån abstrakta, mänskliga idéer om exempelvis rättvisa, godhet, samhörighet, makt eller etik (Coole & 

Frost 2010, s. 3-7 samt 10). 

 

Det som gör att neomaterialismen ses som en vändning mot socialkonstruktivismen är främst att den 

kritiserar idén om att en fysisk värld kan definieras och förstås enkom genom abstraktioner och helt utan 

att den fysiska världen själv tas i beaktning. De menar alltså att tanken om att vi människor kan förstå, 

tolka och vidare härska över naturen - tack vare att vi är tänkande varelser – är felaktig. Våra tankar är 

också de av naturen då även våra hjärnor är uppbyggda av samma materia som uppbygger världen 

runtomkring oss. Våra tankar kan alltså inte ses som något som är friställt från eller står över våra andra 

djuriska eller naturliga drifter och i förlängningen kan vi styra över våra tankar lika lite som vi kan råda 

över vårt behov av föda eller syre. Därmed inte sagt att neomaterialisten förkastar tanken om att världen 

kan förstås som sociala konstruktioner eller föreställningen att kunskap uppstår i intersubjektiva 

processer, snarare tvärtom. Vad som blir utmärkande är att dessa komplexa processer ses påverkas 

också av all den materia som finns runt om och inom människan. Omvärlden är minst lika levande, har 

lika stor potential till att påverka omvärlden (agens), som de människor som befolkar den (a.a 2010, s. 

1-7, 9 samt 25-31). 

 

Conceiving matter as possessing its own modes of self-transformation, self-organization, and 

directedness, and thus no longer as simply passive or inert, disturbs the conventional sense that 

agents are exclusively humans who possess the cognitive abilities, intentionality, and freedom to 

make autonomous decisions and the corollary presumption that humans have the right or ability to 

master nature. Instead, the human species is being relocated within a natural environment whose 

material forces themselves manifest certain agentic capacities and in which the domain of 

unintended and unanticipated effects is considerably broadened […] One could conclude, 

accordingly, that ’matter becomes’ rather than that ’matter is’ (a.a 2010, s.10). 

 

Det ovanstående citatet tolkar jag som att författarna menar att materians agentiska egenskaper, dess 

livfullhet, visar sig i situationer när vi påverkas på oväntade sätt och att en medvetenhet kring denna 

agens kan leda till en ökad beredskap inför att oväntade effekter kan uppstå. Jag tänker mig att Leylas 

sång här blir ett exempel på en sådan oväntad effekt. Om den var oväntad för Leyla eller ej vet jag inte, 

men jag förväntade mig inte att den spröda, vemodiga, visan skulle dyka upp i just det sammanhanget. 

Jag tolkar det som att musiken här utövar sin agens på Leyla och får henne att sjunga fram sina 

funderingar. Hade jag varit mer beredd på att oväntade effekter kan uppstå i mötet med musik hade jag 

kanske inte stått så handfallen som jag gjorde. 
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Denna vetenskapsfilosofi är central för min undersökning på tre plan: Personligt, då min relation till 

(och bild av) musik som språk och konstform är starkt färgad av övertygelsen att den inte bara är ett 

mekaniskt hantverk som bara finns till om en mänsklig hand eller röst skapar den, utan den har förmåga 

att skapa sig själv och vidare påverka och förändra mig som människa. Professionellt, då övningen jag 

kallar musikmaskinen vilar på en sådan syn. Slutligen är denna filosofi central för min undersökning på 

ett vetenskapsmetodologiskt plan, då jag delvis ämnar analysera hur musikens agens kan förstås i mina 

två handlingssituationer. Texten bör alltså läsas och förstås som färgad av denna syn på musik som 

något levande och med potentiell agens.  

 

Det finns dock en uppenbar svaghet i mitt resonemang här; inom neomaterialismen talar man om 

materians agens. Musik är dessvärre svårt att definiera som materiellt om en inte talar om sådant som 

kan leda till att musik uppstår (instrument, LP- eller CD-skivor eller annan hantverksmässig utrustning). 

Min tanke om att musiken också kan ses besitta denna materiella agens tycks dock delas av filosofen 

Roland Barthes, vars begrepp jag nu kommer att titta närmare på. 

Plaisir och Jouissance (nöje och njutning) 
 
Den franske filosofen och litteraturteoretikern Roland Barthes (1915-1980) gjorde i sin konstanalytiska 

forskning en tydlig distinktion mellan människors känsla av plaisir (framledes översatt nöje) och 

upplevelsen av jouissance (översatt njutning). Han menade att konsten (och egentligen allt vi upplever i 

livet) kan mana oss till att känna antingen nöje eller njutning. Barthes forskning har inbegripit såväl 

prosa, som bildspråk och musikaliska uttryck. Begreppen nöje och njutning anser jag dock beskrivs 

tydligast i relation till textuttrycket. I boken Le plaisir du texte beskriver Barthes hur en ”nöjets text”, 

hur välformulerad den än må vara, aldrig kan få sin läsare att känna mer än förnöjsamhet, mer än en 

känsla av att vara mätt och belåten efter en stunds läsning. Han menar att den är ett konstnärligt uttryck 

som aldrig utmanar eller sträcker sig utanför de kulturella ramar som präglar det samhälle inom vilket 

texten är författad. Läsaren av en sådan text manas heller aldrig vidare, behöver egentligen inte bry sig 

om hur boken slutar eller vem som var mördaren. Texten är det den är.  I själva verket varken dålig eller 

bra. Läsaren mår inte dåligt av att ha läst en sådan text, men mår heller inte bättre (Barthes 1975, s. 10 

samt 17-19). 

 

Som en motvikt (eller i själva verket en välutvecklad och renodlad form av nöje) pekar Barthes mot 

upplevelsen av njutning. ”Njutningens text” försätter läsaren i ett närmast hänryckt och rentav erotiskt 

tillstånd. Den kullkastar det läsaren trodde sig veta om världen och släpper inte taget om läsaren. Hen 
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förlorar uppfattning av tid och rum och blir oåterkalleligt någon annan. Det är inte bara du som läsare 

som åtrår texten, ”den åtrår dig” (och vill bli läst av just dig) minst lika mycket. Det texten gör med 

läsaren går efteråt inte att beskriva med ord, för sådan är njutningens natur att den verkar ovanför och 

bortom språket (Barthes 1975, s. 6 samt 20-22). Jag tänker mig att barnen i situationen med 

musikmaskinen fick erfara just detta och så även jag. Jag tänker åter igen på hur vi (eller åtminstone jag) 

förlorade tidsuppfattningen och jobbade på under djup koncentration ända tills vi blev avbrutna. Det var 

aldrig något barn som försökte prata om något annat. Det var ingen som försökte prata över huvud taget. 

Visst skulle detta kunna vara ett symptom av skräck eller rädsla, men jag har svårt att tolka det på ett 

sådant vis då barnen i efterhand gav uttryck för att det varit spännande. 

 

Dessa två begrepp, nöje och njutning, blir tillämpbara på mina två handlingssituationer på sådant vis att 

de beskriver människans relation till kulturella och konstnärliga uttryck, vilket jag tänker att både 

sångstunden och musikmaskinen är exempel på. Det förra beskriver en sval relation, som förvisso 

inbjuder till förnöjsamhet, men som inte är förknippad med känsla. Den blir på så vis oviktig för 

människans utveckling. Det senare beskriver en passionerad relation som låter känslor och tankar 

komma till ytan och som istället bidrar utveckling.  

Musiskt-filosofiskt tänkande och musikens existentiella dimensioner 
 

Det sista begreppet (som i själva verket är två) är det musiskt-filosofiska tänkandet och musikens 

existentiella dimensioner. Anledningen till att jag föser ihop dessa två uttryck är att det förra kretsar runt 

det senare.  

 

Leyla lägger sina existentiella bryderier på bordet tycks det mig. Det var inget som jag hade planerat 

eller tänkt på innan, men någonting i stunden väcker i henne en vilja att lyfta fram sina tankar och 

funderingar. Detta något tror jag är musiken. Att musiken kan få oss att tänka och känna oväntade saker 

kan möjligtvis anses problematiskt i sig, men vad jag finner än mer beklämmande är min oförmåga att 

bemöta och hjälpa Leyla att bearbeta dessa existentiella bryderier. Hur ska jag som pedagog kunna 

skapa utrymme för barnen att hantera musikens agentiska egenskaper? 

 

Panagiotis A. Kanellopoulos, doktor i musikpedagogik, genomförde 2007 en studie där han undersökte 

vad elever skolade i klassiskt (not-bundet) instrumentspel uttryckte för tankar och reflektioner efter att 

ha arbetat med improvisation. Det Kanellopoulos fokuserade på i sina intervjuer med eleverna var vad 

de ansåg räknades till musikens beståndsdelar, hur de hade kommit på sina melodier och hur de såg på 
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samspelet mellan människa och alster (alltså hur dessa två aktörer påverkar varandra). Förmågan att föra 

denna typ av resonemang kallar han för ”musico-philosophical thinking” (översatt musiskt-filosofiskt 

tänkande). Inledningsvis fann Kanellopoulos att elevernas reflektioner kring arbetet med improvisation 

vittnade om en breddad definition av vad som räknas till musik. En elev valde att improvisera genom att 

enbart traktera de material i rummet som inte var instrument, ändå benämnde elevgruppen det som 

musik. En annan elev ansåg att ljuden från instrumentet, de metalliska bi-ljuden, också borde räknas 

som en del av själva stycket (Kanellopoulos 2007, s.128-130). 

 

När det gäller hur eleverna beskrev vad som uppammat deras alster (och hur de sedan samspelat med 

dessa) beskriver flera av dem hur intentionerna bakom fingrarnas rörelse kommit spontant och ur 

fingrarna själva, snarare än genom tankemässig planering. Någon beskriver improvisationsakten som ett 

ömsesidigt samtal. Ett dynamiskt samtal där tystnaden (pauser) talat lika tydligt som tonerna. Någon 

annan beskriver en upplevelse av att, genom detta samtal med musiken, få en känsla av att bli bekräftad 

och validerad (a. a 2007, s.127-134). 

 

I dessa två ovanstående stycken finner jag praktiska exempel på det som talas om som musikens 

existentiella dimensioner. Frede Viggo Nielsen (1942-2013) var en dansk musikforskare och doktor i 

pedagogik som 1994 gav ut boken Almen musikdidaktik. I denna bok målar han upp fyra typer av 

undervisningsformer, eller ”ämnesdidaktiska hållningar”. Han menar att dessa skiljer pedagogers 

förhållningssätt åt när det gäller planering och genomförande av undervisning inom det musikaliska 

fältet. Han benämner dessa som ”basämnes-didaktik”, ”etno-didaktik”, ”utmanings-didaktik” och 

”existens-didaktik” (Nielsen 2006, s. 36). Samtliga hållningar är intressanta att fördjupa sig i, men för 

denna uppsats kommer jag nu att fördjupa mig i den fjärde hållningen: ”existens-didaktik”. Nielsen 

ansåg att vårt samhälle kommit att delas upp mellan olika vetenskapliga fält och att bilden av människan 

därför splittrats och gjort oss till ”del-väsen”. Psykologer, ekonomer, sociologer och läkare har olika och 

oförenliga bilder av vad som konstituerar en hel människa, på grund av att de enbart rör sig inom sina 

respektive vetenskapsfält. Han menade dock att det i lärarskrået (och i synnerhet bland verksamma inom 

konstnärligt bildningsväsende) finns potential till ett reaktionärt motstånd mot denna splittring. Hos dem 

som ser sprängkraften i en existentiellt orienterad ämnesdidaktik som bygger på en medvetenhet om 

denna splittring och som syftar till att låta människan bli hel igen (a.a 2006, s. 44-46). 

 

Denna hållning, menar Nielsen, innebär att som pedagog släppa taget om det formella i musiken och 

istället lyfta fram det informella och mystiska för att väcka frågor om sådant som annars inte inryms i 

vardagen. Att låta barn och elever få möjlighet att få syn på och definiera sig själva, utan konstteoretiskt 
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formella eller samhälleliga krav. Detta för att de bättre ska kunna bära upp sina identiteter och känsloliv 

senare i livet. Det är alltså inte en fråga om att vända sig från samhället, utan snarare att stärka förmågan 

att vara och verka i det (a.a 2006, s. 46-49). 

 

En […] afgørende forudsætning er, at æstetisk autonomi ikke opfattes som uforeneligt med et 

samfundsorienteret og politisk engagement, men tværtimod også som et udtryk herfor. Kunstens 

funktion er til syvende og sidst, ifølge den tilgrundliggende tankegang, at virke udtryks- og 

indtryksintensiverende og hermed frigørende og grænseoverskridende (a.a 2006, s. 233). 

 

Musikens existentiella dimensioner är alltså ett uttryck för det som, i musiken, vilar bortom 

hantverkskonsten och dess formella ramar. Det är ett uttryck för när vi med musikens hjälp får syn och 

kan sätta fingret på våra känslor, tankar och värderingar, på vilka vi är innerst inne och i världen. Det är 

också ett uttryck för hur musik bidrar till vår förmåga att känna tillhörighet och unicitet på en och 

samma gång. Musiskt-filosofiskt tänkande är vidare vår förmåga att upptäcka och reflektera över att (och 

hur) detta skeende påverkar vår syn på oss själva som individer och som samhällsmedborgare. 

 

Dessa två begrepp ser jag som tillämpbara på båda situationerna jag beskrivit i min gestaltning då jag 

tolkar det som att bägge innehåller spår av existentiella frågeställningar. Huruvida barnen själva ser det 

på det viset kan jag inte med säkerhet veta, men jag ser det ändå som relevant att tillämpa dessa 

perspektiv i relation till undersökningens frågeställningar. 

 

Dessa fyra begrepp, Neomaterialism, musikcentrerad undervisning, njutning och musikens existentiella 

dimensioner (och vidare musiskt-filosofiskt tänkande), ser jag som sammanvävda med varandra. 

Neomaterialismen talar för att vår omvärld äger agens påverkar oss i lika hög grad som vi påverkar den, 

musikens existentiella dimensioner består i att det specifikt kan vara musik som utövar dessa agentiska 

egenskaper, njutningen beskriver konsekvenserna av detta agensutövande och musikcentrerad 

undervisning berör hur denna potentiella agens kan inlemmas (och användas som en tillgång) i 

undervisningen. Det musiskt-filosofiska tänkandet blir slutligen en benämning på den praktik som utgörs 

av att reflektera över hur dessa begrepp och skeenden hänger ihop. Nedan följer min reflexiva analys 

och min förhoppning är att de ovanstående begreppsförklaringarna utgör en riktning för mig som 

författare och en hjälp för dig som läsare. 
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Reflexiv analys 
 

Jag har valt att skriva fram två musikcentrerade undervisningssituationer som erfarenhetsunderlag för 

denna uppsats. Med hjälp av de begrepp jag beskrivit vill jag nu analysera min gestaltning genom att 

titta på olika aspekter av de båda undervisningssituationerna: Vad för sorts lärande de är tänkta att syfta 

till, vad dess olika syften får för konsekvens för mig som pedagog och för musikens agens, och vidare 

hur de kan förstås ur perspektivet musikens existentiella dimensioner. Avslutningsvis vill jag också 

reflektera över vad för sorts förutsättningar (på pedagog- och organisationsnivå) som kan tänkas fordras 

för att arbeta med musikcentrerad undervisning som lever upp till sina egna målsättningar.  

 

Det mina två handlingssituationer har gemensamt är barngruppens sammansättning, att jag är ensamt 

styrande pedagog samt att min personliga förhoppning från början var att sensmoralen av dessa blir att 

barnen får förnyad kunskap om och fördjupad relation till musiken som konstform och språk. 

 

Det som gör att de båda undervisningstillfällena skiljer sig avsevärt från varandra är främst deras 

diametralt olika utföranden. Den tidigare sångsamlingen har inte anstiftats av mig själv, utan är en 

traditionell och vedertagen undervisningspraktik som jag lärt mig genom att observera förskole-kollegor 

och genom yrkeserfarenhet. Jag tycker mig kunna se att den förkroppsligar en förmedlingspedagogisk 

tanke, där det är jag som pedagog som allenahanda styr aktiviteten, med sporadiska inpass från barnen. 

Trots att jag i min berättelse försöker utjämna detta asymmetriska maktförhållande genom att låta 

barnen få välja och driva sångsamlingen framåt, blir effekten därav snarare att situationen blir än mer 

rörig och odemokratisk. Barnen skriker och ropar och tycks vara väldigt upprörda medan jag lägger mer 

tid på att få bukt på den konfliktartade situationen än på att tänka igenom hur jag, på ett tillfredställande 

sätt, kan genomföra sångsamlingen så att den blir det jag önskar att den ska vara. Den senare, 

musikmaskinen, är helt min egen didaktiska idé och är av ett modernt-experimentellt slag. Här 

omfamnar jag snarare min maktposition genom att ge aktiviteten tydliga inramningar, vilket jag 

paradoxalt nog tycker mig kunna se leder till att barnens tankemässiga rörelsefrihet ökar avsevärt i 

jämförelse med den tidigare nämnda. Vidare kontrasterar de varandra på så vis att den första äger rum 

under 15 pressade minuter och slutar i att jag upplever en känsla av ofullkomlighet medan den andra tar 

en hel eftermiddag i anspråk och lämnar mig i en känsla av framgång. Väl värt att nämna är också att 

den dogmatiskt hederliga sångsamlingen förlorat sin charm i mina ögon, medan den mer undersökande 

och filosofiskt hållna ingjuter i mig ett slags stolt eufori, vilket oundvikligen påverkar mig i mitt 
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tolkningsarbete. Jag ämnar dock göra mitt bästa för balansera upp denna negativa bild av den 

vedertagna sångsamlingen. 

Ursprung och samtid – om didaktiska överväganden 
 

Då uppsatsens epicentrum är min egen erfarenhet och mitt eget handlande kommer jag i mitt 

reflektionsarbete söka förstå och kartlägga mina didaktiska överväganden, mina bakomliggande 

intentioner, inför dessa två intermezzon. Ett didaktiskt övervägande betyder här alltså att jag som 

pedagog tänker över och fastställer vad det är jag vill göra, varför jag vill göra det och hur jag ska göra 

det. Didaktiska överväganden gör jag före det att jag iscensätter en undervisningssituation, men också 

under tiden som undervisningssituationen pågår. Det innefattar det jag valt, men avslöjar också vad jag 

valt bort, varför jag tänker att dessa bakomliggande beslut hjälper mig att förstå och tolka hur jag 

hanterat mina handlingsalternativ.  

 

Hur jag kan (och bör) bedriva undervisning har till stor del formats av de värden och den praxis jag, som 

novis barnskötare, stött på hos mer erfarna kollegor och i de verksamheter jag fått möjlighet att bli en 

del av under mina yrkesverksamma år. Mina tidigare barnskötar- och förskollärarkollegors precisa 

intentioner med sin musikundervisning är svåra för mig att blottlägga inom ramen för denna 

undersökning, men vad jag förmår göra är en tolkning av mina samlade erfarenheter och att placera in 

dem i den historiska kontext de är en produkt av. 

 

Även om jag själv, i mitt misshag över hur den tidigare samlingen föll ut, känner stark motvilja och 

olust inför att bedriva en sådan typ av undervisning vill jag på inget sätt ogiltigförklara den traditionella 

praktiken med denna uppsats. Snarare vill jag förstå de värden som omgärdar den vedertagna 

sångsamlingen och på så sätt söka eventuella gemensamma nämnare mellan de två ytterligheterna. Detta 

för att finna vägar att låta de båda praktikerna möta, komplettera och inkorporeras i varandra. 

Fröbel och den traditionella sångsamlingspraktiken 
 
I berättelsen om Leyla leder jag, vad jag vill kalla, en vedertagen sångsamling. Denna typ av 

undervisningssituation, där en vuxen samlar några barn runt sig för att sjunga sånger som barnen känner 

igen eller som bedömts som lämpliga för barn, har jag såväl lett som deltagit i fler gånger än jag kan 

minnas. Min yrkeserfarenhet säger mig att den vedertagna sångsamlingen är den vanligast 

förekommande metoden när det gäller musikcentrerad undervisning i förskolan. Jag har sett olika 

utformningar av sångsamlingen (helt lärarledd, användande av sång-påsar, alla barn får önska i tur och 
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ordning etc.), men kvintessensen är alltid densamma: Pedagogen bestämmer sångutbud och barnens 

deltagande består i huvudsak i att sjunga ut.  

 

Varför sångsamlingen ser ut som den gör, eller varför mina kollegor på förskolan använder sig av den, 

har jag dock aldrig tagit reda på. Jag har förstått det som att sångsamlingen närmast varit något som 

pedagoger gör tillsammans med barnen för att det är roligt att sjunga och för att det därför är ett bra sätt 

att få barnen att sitta stilla. Ett sätt att kontrollera barnen utan att de vet om det själva helt enkelt. Det är 

denna föreställning, hur träffsäker eller felaktig den än må vara, som får mig att känna sådan avighet 

mot denna praktik. Jag vill att musiken ska få betyda något mer för barnen än ett medel för att 

kontrollera dem. Därför drabbas jag också av känslan av att jag sviker mig själv och barnen när jag, utan 

att tänka efter, bara gör. Gör det som jag sett mina kollegor göra hundratals, nej, tusentals gånger. Å 

andra sidan vet jag ju inte vad barnen tänker om musiken, för det har jag inte heller tagit reda på. Även 

om jag tolkar det som att barnen ser sångsamlingen mest som en tävling om vems sångförslag som ska 

vinna, så kan det samtidigt vara helt fel. När väl en sång dragit igång sjunger de ju med och släpper 

stridslystenheten. För att hitta ett svar på vad som har format denna vedertagna sångsamlingspraktik 

vänder jag mig till musikvetenskapsforskarna Berit Uddén, Johan Söderman, Claes Ericsson och 

Monika Lindgren. 

 

Enligt Uddén (2012) är det den inflytelserika tyska pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) vi har att 

tacka för att musiken över huvud taget hittat in i förskolans pedagogiska verksamhetsidé. Han ansåg att 

samlingar runt ett barnanpassat, det vill säga enkelt och lekfullt, sång- eller versmaterial var ett ytterst 

förnämligt sätt att ge barnen möjlighet att förankra nya erfarenheter och tillägnade kunskaper i sina 

språkligt begränsade livsvärldar. Fröbel fann det svårt att förklara musikens häpnadsväckande förmåga 

att överbrygga kunskap och språk, men menade likväl att den var ett bildningsredskap pedagoger gör 

bäst i att begagna (Fröbel, se Uddén 2012, s. 93-99). 

 

Söderman (2015) och Ericsson & Lindgren (2015) menar att idéerna bakom vår vedertagna sångsamling 

slagit rot i svensk utbildningspraktik redan under sent 1800-tal. Gemensamt musicerande har setts som 

en vital del av barns bildning och socialisering, medan dess ändamål, vilka avsetts helga medlen, har 

förändrats över tid. Det som från början syftade till att stärka barnens lekfulla lärande kom under större 

delen av 1900-talet att handla om mätningar av barnens psykologiska utveckling och förmedlande av 

kulturtraditioner. Genom att musicera tillsammans med barn har pedagoger dels kunnat följa och 

utvärdera barns kognitiva språkutveckling, dels kunnat säkerställa att svenska barn fått ta del av en 

enhetlig och samhälleligt accepterad kulturell bildning. Det senare har bidragit till behovet av att 
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utveckla en godtagbar sångrepertoar för barn. En ”sångkanon” har således uppstått, där enbart de sånger 

som kan anses lämpa sig för barn får förekomma inom musikundervisningen. Den sångkanon som varit 

och är dominant inom svensk förskola har förändrats mycket litet över tid och det är fortfarande sånger 

av Alice Tegnér (Ekorr’n satt i granen och bä-bä, vita lamm) och Georg Riedel (som tonsatt många av 

Astrid Lindgrens texter) som utgör musikaliskt huvudinnehåll i sångsamlingen (Söderman 2015, s. 40-

47 samt Ericsson & Lindgren 2015, s. 55-56). 

 

Även om svaret på frågan om varför sångsamlingen hör hemma på förskolan delvis skiftat genom 

tiderna har alltså form och innehåll varit desamma i över 100 år. Det i sig gör att jag kan se på den 

vedertagna sångsamlingen, och kanske främst dess musikmässiga innehåll, som en del av svensk 

förskolas kulturarv och redan här börjar min förståelse av den och vidare av varför mina kollegor 

använder sig av den förändras. Denna bild motsäger förvisso inte min tanke om att sångsamlingen 

används som en form av yttre kontroll av barn, men den aspekten kan snarare ses handla om förskolans 

praktiska organisation (något jag kommer att komma in på senare). 

 

Om svaret på frågan om vad det är jag vill göra är att förmedla ett kulturarv och en tradition tänker jag 

att ett rimligt svar på frågan om varför är för att ge barnen en chans till allmänbildning och till att få 

uppleva något som är nästintill essentiellt för att tiden på förskolan ska kunna kallas komplett. Radikalt 

uttryckt skulle sångsamlingen och de musikinslag som ingår däri vara väsentliga och till och med 

avgörande för den svenska identiteten och medborgarskapet. Ingen Pippi – ingen svenne. 

 

Utifrån en sådan förståelse av den vedertagna sångsamlingen och dess betydelse blir det noggrant 

kontrollerade sångutbudet och likaledes den yttre formen lättare för mig att begripa. Musiken tillskrivs 

också här existentiella dimensioner på sådant vis att de vidrör den medborgerliga identitetsformationen. 

Den roll jag själv spelar är här mer lik en guide och min främsta uppgift blir således att lotsa barnen, 

från milstolpe till milstolpe, på deras bildningsresa mot fullvärdighet och autonomi. Med ett sådant 

synsätt förefaller det inte aktuellt att försöka ändra på innehåll eller utformning och inte heller att göra 

plats för Leylas egenhändigt komponerade sång eller annat som inte hör dit. Det finns inom denna ram 

heller alltså ingen anledning för mig att protestera mot att maten rullas in och avbryter, för det är fullt 

möjligt att ta upp aktiviteten igen vid ett senare tillfälle. Vad jag inte får svar på är dock hur Leylas sång 

bör förstås utifrån de värderingar som format den vedertagna sångsamlingen och inte heller huruvida 

den bör beredas plats under andra former. 
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Om min roll som pedagog här reduceras till guide med uppgift att se till att barnen följer ett uttänkt 

kulturprogram är musiken blott ett museiföremål. Ett dött och historiskt ting som brukas för att inge en 

känsla av tillhörighet och igenkännande. Jag menar inte att tillhörighet och igenkännande är av ringa 

betydelse, snarare tvärt om, men anser det viktigt att lyfta frågan om musikens agens. Om det nu är så 

att musiken har en egen vilja, att den lever och påverkar oss lika mycket som vi påverkar den. Vad 

händer då med våra utstakade program om musiken får oss att känna och tänka på (eller rent av att bli) 

annat än vad vi på förhand bestämt? Det blir alltså problematiskt när Leyla börjar sjunga om besvikelse, 

vänskap och döda fruar, för det står inte med på min dagordning. Leylas sång skulle kunna vara ett 

greppande efter en chans att få säga ord som, för henne, känns spännande och kanske förbjudna i andra 

sammanhang än det konstnärliga, men den skulle också kunna vara hennes sätt att uttrycka tankar, 

känslor och erfarenheter som hon inte kan säga på annat sätt. Vad händer då med dessa bryderier och 

med Leyla om jag bara lämnar dem därhän? Vad finns det för alternativa synsätt att överväga? 

Mångfacetterad musik – om musikens kunskapsdimensioner 
 

Även om den vedertagna sångsamlingen har visat sig ha sina uppenbart klara poänger när det kommer 

till meningsskapande och som identitetsmarkör, så upplever jag att det finns luckor i vad den 

traditionella bilden av musikens raison d’être i bildningssammanhang svarar mot. Dessa luckor blir 

uppenbara för mig i relation till Leylas sång, men också i relation till de andra barnen som deltar i 

samlingen. 

 

Utöver att det, inom ramen för den vedertagna sångsamlingen, inte finns något utrymme för att bemöta 

Leylas egenkomponerade visa bör sångutbudet i sig ses som begränsat till vad som skulle kunna kallas 

godkänd barnmusik. Detta innebär att barn aldrig får chans att, ens som sångmaterial, utforska några 

andra genrer. Är det då så att något barn inte tilltalas av den traditionella barnmusiken (som alltjämt är 

melodiskt och språkligt simpel), och därför inte vill delta i sångsamlingen, riskerar hen att bli helt utan 

musikcentrerad undervisning. Det får mig att undra hur pass viktig musiken egentligen anses vara som 

bildningsredskap. Vidare tycks det mig råda mycket snäva begreppsbestämningar när det kommer till 

vad som är musik och inte. Om barnen exempelvis skulle använda lekmaterial som instrument ses detta 

oftast som oväsen snarare än som att de själva utforskar rytm eller tonalitet. På så vis blir barnen varken 

konsumenter eller producenter av musik, då jag menar att dessa positioner fordrar frihet att välja. 

 

I situationen med Leyla och hennes kamrater har jag trots allt frångått den sångkanon jag beskrivit ovan 

genom att inlemma även populär- och filmmusik (”Let it go” från Disney-filmen Frozen och ”Bada 
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nakna” från 2016 års melodifestival) i sångutbudet. Likväl är det så att det är jag, som pedagog och 

vuxen, som avgör om en låt eller sång får vara med eller inte och som på så vis kontrollerar den 

musikaliska rörelsefriheten. Möjligen kan det förklaras med att en sångsamling där allt från Händel till 

Iron Maiden kan ingå skulle kräva att ackompanjatören vore en musisk allätare och gitarr-virtuos. Detta 

anser jag talar för att den vedertagna sångsamlingen som enda form för musikcentrerad undervisning 

inte är tillräcklig, utan behöver kompletteras med andra sätt att förstå och utforska musik. 

 

I Musikvetenskap för förskolan skriver Cecilia Ferm Thorgersen, forskare i musikpedagogik, om hur 

”musikdidaktiskt arbete med förskolebarn”, liksom jag resonerar ovan, behöver förstås på nya sätt, som 

ett kommunikativt lärande, och vidare återerövra meningsskapandets aspekt i den musikcentrerade 

undervisningen. Hon menar att en framkomlig väg för detta ändamål är att sträva efter att låta didaktiska 

överväganden utgå från olika ”dimensioner av musikalisk kunskap” snarare än vilken roll sångsamlingen 

och dess innehåll förväntas spela i förskolans verksamhet eller i barnens liv. Alltså att istället utgå från 

någon av musikens potentiella agenser. För att detta ska vara möjligt behöver dock pedagoger 

medvetandegöra sig om vilka dessa är och deras didaktiska implikationer (Ferm Thorgersen 2015, s. 74-

76). 

 

Dessa dimensioner, anser Thorgersen, kan benämnas som ”strukturell musikalisk kunskap” (formell 

ram-kunskap), ”Akustisk musikalisk kunskap” (förmåga att höra och urskilja detaljer i helheten), 

”emotionell musikalisk kunskap” (förmåga att välja uttryck för att förmedla eller tolka en viss känsla), 

”existentiell musikalisk kunskap” (att ”hantera [frågor om] livet och världen i och med musik”), 

”kroppslig musikalisk kunskap” (förmåga att använda sin kropp som verktyg för musikaliskt uttryck och 

tolkning) samt ”spänningsmässig musikalisk kunskap” (förmåga att uppfatta och använda sig av 

spänningsfaktorer – periodicitet, färgningar, strukturbrott – i musikaliska uttryck). Hon menar att om 

pedagoger utgår från att den musikcentrerade undervisningen bör planeras efter vilken typ av 

”dimension av musikaliskt kunnande” som är i fokus så kommer det få långtgående konsekvenser för 

musikens plats och utövande i förskolans verksamhet. Frågorna om vad, hur och varför kommer således 

få helt andra svar, som på ett nytt sätt stärker barnens relation till och förståelse av musiken (a.a 2015, 

s.71-72 samt 75-79). 

 

Trots att jag, med min erfarenhet som musiker, är väl medveten om musikens mångsidighet och 

detaljrikedom, bidrar jag (i och med exemplet med den vedertagna sångsamlingen) till att reproducera 

en verksamhetsform som bygger på en enkelspårig förståelse av musiken. Det är nästan som att dessa 

kunskapsdimensioner inte hör ihop med musicerande i förskolan, att det är något som är friställt från 
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musiken som konstform. Hade jag i den situationen varit medveten nog att koppla ihop min pedagogiska 

praktik med dessa varierade dimensioner av musikalisk kunskap hade utfallet förmodligen blivit ett 

annat och oket av min besvikelse hade jag antagligen sluppit att bära. Kanske är det också denna 

avsaknad av koppling mellan musiken utanför förskolans pedagogiska verksamhet och den som finns i 

den som bidrar till min totala handfallenhet inför Leylas inpass. Jag frågar mig här vad som hade hänt 

om jag haft utrymme att bemöta Leylas musikaliska alster, som visar prov på kunskaper inom flera av 

de musikaliska dimensioner som Ferm Thorgersen nämner. 

Den musiska identiteten - om musikens existentiella dimensioner i förskolan 
 

En dimension som är särskilt intressant att reflektera över i relation till Leylas egenkomponerade sång är 

den existentiella. Som jag tidigare nämnt skriver både Nielsen och Ferm Thorgersen om denna 

kunskapsdimension, vilken kan sägas innebära att musiken har förmåga att väcka frågor i oss, om vem 

jag är, var jag hör hemma, vem jag kan tänkas bli, hur jag ser på min omvärld, på liv och död. Detta 

synsätt innebär också att musiken ses som ett redskap för att söka svar på dessa frågor (jfr. Nielsen 

2006, 138-140 samt Ferm Thorgersen 2015, 72). 

 

Det rör sig alltså om att musikens intensitet, tonalitet, dualism, dynamik, versmått, rytm, puls och allt 

det som musiken är och består i har en större betydelse än den rent formella. En harmoni kan trösta, 

utmana, förarga eller uttråka och en rytm kan jäkta, lugna, driva på eller sakta ner den mänskliga kropp 

som möter ljudet och tystnaden. För mig handlar det till syvende och sist om att uppöva det där musiskt-

filosofiska tänkandet som Kanellopoulos beskriver, hos både barn och pedagoger. Förmågan att kunna 

identifiera de stunder när musiken, på olika sätt, bjuder oss insikt om något som hänger ihop med vilka 

vi är och vidare förmågan att kunna prata om betydelsen av dessa stunder – för vår bild av musik och för 

vår förmåga att röra oss i samhället. 

 

Utifrån detta synsätt skulle jag kunnat (förutsatt att tid bereddes för det) ta avstamp i Leylas sång och 

utforska vad hennes sång betyder för henne, rent existentiellt, och vidare vilken roll det spelar att hon 

faktiskt uttryckt det högt. Texten, versmåttet, melodin och sprödheten – allt detta tolkar jag som verktyg 

med vilka Leyla kan fundera över frågor som död, besvikelse och vänskap. 

 

Hur de didaktiska överväganden inför ett arbete som kretsar kring dessa existentiella frågor ser ut är 

något svårare att svara på, då vad som ska utforskas och hur det ska gå till varierar beroende på svaret 

på frågan varför något ska undersökas. Är det för att undersöka en känsla av saknad lägger jag upp 
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undervisningssituationen på ett vis, på ett annat om det handlar om att utforska vänskapsrelationer. 

Övningen musikmaskinen är med som empiriskt underlag för denna undersökning, inte för att jag ser 

den som särskilt problematisk, men för att jag tänker att den utgör ett exempel på hur ett undersökande 

som bygger på musikens existentiella kunskapsdimensioner kan se ut. Den är på inget sätt perfekt eller 

optimal, men står som en bild för hur jag som pedagog kan tänka utanför den vedertagna 

sångsamlingens kantiga ramar. 

Musikmaskinsexperimentet 
 
Om jag, inför den vedertagna sångsamlingen, tidigare visste väldigt lite om dess uppkomst och syfte, vet 

jag desto mer om tanken bakom den andra musikcentrerade undervisningssituationen i min inledande 

gestaltning. Detta då det är jag själv som utformat den. Det har jag gjort med avsikten att den ska få 

fungera som en slags kommentar eller motvikt till den vedertagna sångsamlingen. Med inspiration från 

Frede V. Nielsens tankar om didaktiska hållningar och med förvissning om musikens transformativa 

kraft och agens ville jag skapa en experimentell form för undersökande av musikalitet och identitet. Den 

utgör alltså ett exempel på hur musikcentrerad undervisning kring musikens existentiella dimensioner 

kan se ut. Då denna aktivitet är så pass okänd blir betoningen på frågan om hur den genomförs avsevärt 

tyngre i relation till den förra, mer välkända sångsamlingen.  

 

Istället för att presentera ett färdigt musikaliskt alster och riskera att barnen börjar tolka eller värdera 

någon annans kulturella uttryck, vill jag låta barnen utforska musiken utifrån vad som skulle kunna 

kallas dess minsta beståndsdelar: ljud. Det ultimata syftet för denna aktivitet är inte helt olikt det syfte 

jag kunnat identifiera hos den vedertagna sångsamlingen, nämligen tillhörighet. Tanken med övningen 

är att de som deltar (om de så är barn eller vuxna) ska få höra och upptäcka hur ljud som sätts samman 

bildar en helhet, en musikalisk ljudmassa, som inte skulle vara densamma om något av ljuden togs bort. 

Alltså att varje ljud, i sin unika egenhet, hör till. 

 

De ljud jag pratar om här uppmanas deltagarna att hitta genom att lyssna inåt efter ett ljud som de själva 

känner är representativt för just dem i just den stund som övningen genomförs. Det är viktigt att ljuden 

inte bara väljs i all hast eller på måfå, varför sökandet efter dessa ljud tillåts ta mycket tid i anspråk. 

Ljuden behöver inte kunna återskapas senare eller motiveras på något sätt, alltså kan varje enskild 

deltagares ljud komma att förändras eller vara något helt annat vid ett annat tillfälle.  

 

För att varje deltagare ska kunna uttrycka sitt ljud ostört och med så liten påverkan från någon annan 

som möjligt, men utan att gruppen hamnar för långt ifrån varandra (och således riskerar att inte höra 
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helheten) är cirkeln viktig att upprätta och bibehålla. Detta är något som jag är noga med att tala om och 

påminna om i sådant fall att någon börjar dra iväg. Att barnen i min gestaltning sedan får ställa sig med 

ryggarna inåt cirkelns mitt tänker jag gör att ljuden kan färdas fritt ut i rummet och bidrar vidare till en 

känsla av att jag som deltagare inte behöver vara rädd eller orolig för att möta en ifrågasättande eller 

dömande blick. I början är det var och ens unika uttryck som är det viktiga, helheten kommer vartefter. 

Förhoppningen är att de strikta ramarna ska freda varje deltagare och mota undan sådant som inte hör 

till, detta för att främja koncentration och möjlighet att förlora sig i aktiviteten. 

 

Målet med övningen är som tidigare nämnt att varje deltagare ska få möjlighet att känna tillhörighet i 

gruppen, samtidigt som deras unicitet värnas. Det är alltså fråga om att utforska den egna identiteten och 

vidare dess samhörighet med och värde för den större gruppen med musiken som språk och redskap. 

Tanken är att övningen får efterföljas av gemensam och/eller enskild reflektion i någon form där var och 

en får möjlighet att lyfta och ventilera frågor och tankar som uppkommit under övningen. Det finns 

dock inget utrymme för Leylas egenhändigt komponerade visa inom ramen för denna form av 

musikcentrerad undervisning heller. Det finns i själva verket väldigt lite utrymme för något annat 

innehåll än det som är avsett. I detta avseende är denna övning minst lika rigid, om inte ännu mer så, än 

den vedertagna sångsamlingspraktiken. Samtidigt är mitt syfte med att ta upp denna övning snarare att 

visa på en motvikt, ett alternativt sätt att bedriva musikcentrerad undervisning.  

 

Om den vedertagna sångsamlingen bygger på att det anses centralt och väsentligt att det musikmässiga 

innehållet är beständigt och på förhand utvalt, är det för denna övning av vikt att aktualisera motsatsen. 

Innehållet bör förstås som improviserat och temporärt, att det bara blir och finns till under tiden arbetet 

genomförs, och att det sedan inte behöver återskapas. 

 

När jag genomför denna övning tolkar jag det som att barnen är koncentrerade och tillfreds. Naturligtvis 

kan jag i min tolkning missuppfatta någons kroppsspråk och uttryck, men jag ser det inte som att någon 

far illa av experimentet. Inte i jämförelse med hur jag tolkar den upprörda stämning som rådde under 

sångsamlingen. 

Nöje eller njutning? 
 
Här vill jag nu återknyta till Barthes definitioner av nöje och njutning. Jag tolkar det Barthes skrivit som 

att njutningen, alltså hänryckningen eller flowet, är tätt förknippad med musikens agens. Det är först när 

musikens agens frigörs som njutning kan uppstå och det är först när njutningen uppstår som den individ 

som samspelar med musiken börjar förändras och upptäcker något nytt om sig själv eller sin omvärld. 
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Barthes skriver i Le grain de la voix från 1972 om hur en och samma sång kan vara fullständigt 

intetsägande om den framförs av någon som inte söker samspela med musikens väsen och totalt 

livsomvälvande om den som sjunger förstår och respekterar musikens egen intention. Detta, menar 

Barthes, är kännetecknet för den som har ”the grain” eller ”fröet” till njutning i sin röst. Den sångare 

som har detta frö sätter inte bara sin egen prägel på musiken genom sångtekniskt finsliperi (det behöver 

inte ens låta bra), utan också genom att låta sången blir något mer än det mest uppenbara och formella 

(Barthes 1972, s. 180-187). 

 

The ’grain’ of the voice is not – or is not merely – its timbre; the significance it opens cannot better 

be defined, indeed, than by the very friction between the music and something else, which 

something else is the particular language (and nowise the message). The song must speak, must 

write – for what is produced at the level of the geno-song [njutningsförmedlande sång] is finally 

writing (a.a 1972, s. 185). 

 

Jag tänker mig att essensen av det Barthes skriver på sätt och vis går att tolka som att njutningen är en 

förutsättning för att musikcentrerad undervisning ska kunna sägas ha bedrivits på ett meningsfullt sätt, 

med musikens agens och existentiella dimensioner i fokus. Njutningen kännetecknas vid att förlora 

uppfattning av tid och rum, vid att den som njutit fått erfara något som förändrar dess själv- eller 

världsbild och det är först i efterhand en kan upptäcka att en har njutit. 

 

I exemplet med musikmaskinen ser jag det som att det är just det som händer, njutning uppstår tack vare 

de frön av njutning som döljer sig i barnens unika ljud. Både barnen och jag förlorar oss i det vi håller 

på med så att vi inte märker hur tiden springer iväg och musiken släpper inte taget om oss förrän några 

föräldrar kommer och hämtar sina barn och på så vis avbryter oss. Huruvida, eller kanske snarare på 

vilket sätt, detta utforskande lett till att de som varit med fått nya insikter kan jag inte med säkerhet veta, 

men för min egen del innebar övningen en slags renässans för den musikcentrerade undervisningen och 

ett vederkvickande av min bild av mig själv som pedagog. Det är svårt att måla upp bilden av hur jag 

upplevde stunden med musikmaskinen utan att låta aningen frälst av sammanhanget, och frågan är om 

det beror på en lättnad över att fått uppleva något helt annat än den vedertagna sångsamlingen, eller om 

det beror på att den experimentella övningen faktiskt haft en sådan transformerande inverkan på mig. 

Men Leyla, då? 
 
Den vedertagna sångsamlingens heder tycks vara återupprättad och den experimentella musikmaskinen 

visar sig stå som exempel för ett alternativt didaktiskt grepp i den musikcentrerade undervisningen. Så 
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långt är allting frid och fröjd. Men det känns ändå som att jag utelämnat något väsentligt. Något som 

inte får utrymme i vare sig den förra eller den senare tolkningslinjen – nämligen sången som Leyla hittat 

på. Den skira och trevande visan, med allt det allvar den bär på, har fortfarande inte beretts någon plats. 

Om det nu förhåller sig så som jag misstänker, att musiken (som jag beviljat inträde i barnens vardag) 

väckt frågor i och hos Leyla, så vill jag ta ansvar för och möta dessa på ett respektfullt vis. Självklart 

önskar jag finna en musikcentrerad undervisningsform som tillåter mig att göra just detta. 

 

Hur jag ska gå tillväga för att arbeta med Leylas existentiella bryderier i och med musik finner jag dock 

svårt att svara på närmare än med orden det beror på. Jag skulle naturligtvis här kunna skriva långa 

utläggningar om hur jag tänker mig att undervisningen praktiskt bör utformas i just denna situation. Att 

jag kan det beror på och färgas också av min relation till och kännedom om just Leyla. Jag tror dock 

inte att det, för min undersökning, skulle bli särskilt fruktbart. Som jag försökt visa på med exemplet 

musikmaskinen så finns det gott om experimentella lösningar på den didaktiska utformningen av den 

musikcentrerade undervisningen. Det gäller för pedagogen att vara beredd att tänka utanför ramarna och 

vara villig att anpassa sig. Denna flexibilitet tror jag riskerar att hämmas om de praktiska lösningarna 

författas som metodbeskrivningar. En behöver tänka själv och tänka tankar som blir relevanta för just 

den situation som just då ska hanteras. 

 

Vad som blir synnerligen viktigt att ha i åtanke är, för mig, att utforskande behöver präglas av en djup 

respekt för Leyla och det hon verkligen undrar över. Vad detta är kan bara hon själv svara på, varför jag 

tänker mig att det i upplägget behöver finnas utrymme för ett mångdimensionellt musikinnehåll som, i 

motsats till den vedertagna sångsamlingen och till musikmaskinen, inte begränsas av mig som pedagog. 

Det blir här alltså en fråga om att släppa på min vuxna kontroll och istället räcka över denna till Leyla. 

Det blir också en fråga om att fundera på när och hur undersökandet sker. Ett undersökande av de 

existentiella dimensionerna i Leylas musikaliska uttryck behöver således få ett eget utrymme som inte är 

lika sårbart för lunchvagnar som kommer inrullandes. 

Musikmaskinsoperatören och njutningen – om didaktiska konsekvenser 
 
Under den vedertagna sångsamlingen är tid och rum, för mig, smärtsamt uppenbara och hela tiden i 

förgrunden. Min tolkning är att barnen varken finner njutning eller förnöjsamhet, utan snarare befinner 

sig på gränsen till inbördeskrig över låtvalet. Stunden kretsar, som jag ser det, sedermera mer kring ett 

slags intern maktkamp, än musik och musicerande. Frågan är också vad barnen får med sig i form av 

erfarenheter och kunskap och om detta pris på allmänbildning är rimligt. Vidare frågar jag mig om det 

verkligen har med sångsamlingen att göra eller om det faktiskt är möjligt att finna njutning även i denna 
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ålderdomliga praktik förutsatt att den får rätt förutsättningar. Vilka dessa förutsättningar kan tänkas vara 

kommer jag undersöka närmare nedan. 

Musikens agens – En problematisk syn på musikcentrerad undervisning? 
 
Innan jag tittar närmare på vilka förutsättningar som kan tänkas vara viktiga för en meningsfull 

musikcentrerad undervisning vill jag säga något om att uppfatta musiken som agentisk och om den 

neomaterialistiska vetenskapsfilosofi som präglat mina tolkningar i denna undersökning. Det är utifrån 

dessa perspektiv de tilltänkta förutsättningarna och tänkbara konsekvenserna formuleras och bör förstås, 

varför jag ser det som angeläget att förtydliga hur dessa kan vara problematiska när de inryms i och 

påverkar min undersökning. 

 

Att musiken har agens, alltså att musiken i sig är levande och har potential att påverka världen runt 

omkring sig, tycker jag mig kunna se visa sig i mina gestaltningar, särskilt i situationen med Leyla. 

Detta synsätt kan härledas till det neomaterialistiska perspektiv jag beskrivit tidigare, inom vilket all 

materia (möbler, rum, skor och stenar etc.) antas äga potentiell agens. Detta kan i sig vara en 

kontroversiell ståndpunkt, då min erfarenhet är att människor i regel sällan talar om material som 

levande. Det kan också innebära en problematik för mig som har för uppgift att på ett adekvat och 

vetenskapligt relevant vis tolka och analysera ett empiriskt underlag. Detta då denna vetenskapsfilosofi 

ställer sig kritisk till sådant som idag är gängse inom det humanvetenskapliga fältet, såsom att alla 

kroppsliga upplevelser går att intellektualisera och tolka med hjälp av språkliga termer. Med detta 

menas alltså att vissa upplevelser enbart kan göras och förstås som kroppsliga och inte förklaras med 

ord. Inom detta fält ställer man sig också tveksam till huruvida vissa intellektuella och abstrakta 

företeelser äger någon legitimitet.  

 

I sin mest radikala form tillerkänner neomaterialismen inte mänskligt tänkande och känsloliv någon reell 

agens. Melissa A. Orlie, forskare inom det neomaterialistiska fältet, jämför detta synsätt med den tyske 

filosofen Friedrich Nietzsches tankar om viljekraft. Nietzsche menar att föreställningen om att vår 

mänskliga förmåga att göra val i svåra situationer är det som gör oss till en dominerande art, snarare 

talar för mänsklighetens svaghet och utsatthet. Att vi väljer att härleda våra val till en överlägsen 

förmåga till förnuftsmässiga beslut är snarare ett sätt att stilla vår känsla av maktlöshet inför våra 

naturliga lustar (Nietzsche, se Orlie 2010, s.117-119). Utifrån denna radikala syn skulle hela detta arbete 

kunna ifrågasättas i och med att jag, trots detta, gör ett försök till att tolka Leylas och de andra barnens 

känslor och intentioner och vidare beskriva fysiska upplevelser med hjälp av ett intellektualiserande och 

abstraherande språk. Skulle jag hålla mig till det renodlat neomaterialistiska skulle viktiga detaljer, 
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såsom hur barnen tolkas uppleva något eller hur jag själv tänker om något, ses som ovidkommande och 

på så vis gå om intet. Detta är, som nämnt, neomaterialismen i sin radikaliserade form och i huvudsak 

innebär synsättet snarare en tanke om att vi behöver anta att tingen och miljön också påverkar oss. 

 

För den musikcentrerade undervisningen ger detta synsätt ett fokus som skiljer sig från den vedertagna. 

En vanlig bild av undervisning som kretsar kring musik tänker jag mig är att den som är pedagog eller 

lärare har i uppgift att hjälpa barnen att uppöva olika färdigheter och utveckla kunskaper om det 

formella språk som omgärdar musicerandet. När jag, som sexåring, började som elev hos en 

pianolärarinna började vi med att benämna tonerna, att öva enkla skalor, att träna på fingersättning och 

att göra mentala kopplingar mellan de noter som mina ögon såg och mina fingrars rörelser över 

tangenterna. Jag tänker inte att dessa formalia är onödiga eller oviktiga, men jag skulle vilja föreslå en 

syn på musiken som utmanar tanken om att ett gediget metodmaterial är nödvändigt för att lära känna 

musiken. Ett synsätt som inte grundar sig i att bli hantverksmässigt högpresterande, utan snarare att få 

en relation till musiken och göra sig öppen för att ta in den och låta sig påverkas av den. 

Tid och rum för musik 
 
När jag tittar närmare på hur mina två situationer skiljer sig åt blir det för mig tydligt att de 

organisatoriska förutsättningarna spelat stor roll i hur den musikcentrerade undervisningen föll ut. 

Tillgång till instrument och sångmaterial, villiga och kompetenta pedagoger och en organisation som 

värderar musicerandet högt är samtliga viktiga för att kunna bedriva musikcentrerad undervisning, som 

syftar till att låta barnen påbörja eller fördjupa sitt relationsbygge med musiken på ett njutningsfullt sätt. 

Jag anser dock att den absolut viktigaste förutsättningen är att den bjuds tid och rum, allt annat blir av 

underordnad karaktär. Detta oavsett om det rör sig om den traditionella och vedertagna sångsamlingen 

eller någon mer experimentell undervisningsform. Om det i verksamheten inte finns möjlighet till tid 

eller rum finns det heller inget behov av vare sig instrument eller kompetens. 

 

Att jag tolkar det som att både jag och barnen upplevde den där inledande sångsamlingen som extremt 

pressad tror jag är nära sammanvävt med det faktum att det enbart var en passage mellan två av 

förskolans rutinmässiga aktiviteter. Stunden var inte avsedd att ge möjlighet för ett utforskande, eller 

ens ett kunskapstrakterande, av det sångutbud som var oss tillgängligt. Avsikten var snarare, som jag 

tidigare skrivit, att hålla barnen i schack medan blöjbyten, raster och lunchdukning avverkades i 

kulisserna. Det fanns dock ingen annan tid avsatt för någon musikcentrerad undervisning, så om skulle 

den ske så var det då. 
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Hade det funnits en tanke hos mig, eller hos någon av mina kollegor, på orimligheten i att hinna känna 

njutning, eller nöje för den delen, på 15 ynka minuter hade det troligtvis (förhoppningsvis) gjorts 

utrymme för en musikcentrerad undervisningssituation vid ett mer lämpligt tillfälle. Hade jag haft mer 

tid till förfogande är jag övertygad om att jag på ett mer tillfredställande sätt kunnat stävja barnens 

tävlingsnerver och vidare kunnat bemöta Leylas sång på ett avsevärt mer respektfullt, uppriktigt och 

givande sätt. Det hade också gjort det möjligt för mig att låta barnen bli aktiva i undervisningen genom 

att de själva fick ackompanjera eller dirigera. Om svaret på frågan om varför en undervisningssituation 

äger rum är för att barnen inte ska balla ur och föra en massa kaotiskt oväsen är det knappast lämpligt att 

ge dem skramliga instrument i en redan pressad situation, men om svaret istället är för att låta dem få 

fördjupad kunskap om den svenska förskolans musikaliska kulturarv blir det snarare hedervärt och 

pedagogiskt genomtänkt att de får erfara musiken genom att själva vara med och skapa den. 

 

Utöver tid tänker jag att rumsligheten är ett perspektiv att beakta. Om störningsmoment ständigt 

förekommer störs chanserna för att hamna i flow och känna njutning. Att som pedagog tänka till kring 

var musikcentrerad undervisning bör hållas (oavsett det är inom- eller utomhus) är därför ytterst 

nödvändigt. Vidare tänker jag att det är viktigt att detta rum också är tillgängligt för barnen, då barnens 

och musikens intentioner och lust inte så ofta går att förutspå. Relationsbygget mellan barn och musik 

sker ju inte av nödvändighet enkom när pedagoger har tid och möjlighet att förmedla kontakten. 

 

Kompetens och balans 
 

När de organisatoriska förutsättningarna väl är på plats och behovet av tid och rum är mött så är, som 

jag nämnt ovan, kompetenta pedagoger en ytterligare förutsättning. Den kompetens jag talar om här är 

mångbottnad. Här inryms kompetens som innebär att pedagogen förstår vikten av att låta barn erfara och 

arbeta med musik, den musikaliskt tekniska och formella kompetensen (att kunna traktera instrument, 

kunna identifiera och hantera musikens beståndsdelar samt att använda sig av korrekt musikalisk 

terminologi) samt en didaktisk-analytisk kompetens som gör att pedagogen kan avgöra när det är en 

vedertagen sångsamling som lämpar sig bäst och när den musikcentrerade undervisningen bör 

genomföras med andra metoder. 

 

För att uppöva den förstnämnda kompetensen krävs engagemang. Det handlar om att söka upp, läsa och 

anstränga sig för att förstå implikationerna av den forskning, litteratur och de många teorier som kretsar 

kring ämnet. Om jag inte tar reda på vilka tankar och idéer som ligger bakom en viss typ av verksamhet 



 34 

kommer jag för evigt vara fångad i ett pedagogiskt limbo där jag mekaniskt reproducerar en verksamhet 

på ett felaktigt och otillfredsställande sätt. Jag vill på inget sätt framhäva det neomaterialistiska synsättet 

som suveränt eller fulländat, men menar att det är ett synsätt av många att beakta. 

 

Att lära sig behärska det tekniska och formella i musiken kräver ihärdighet och uppoffring av tid (och av 

hud på fingertopparna). Jag menar inte att en tekniskt kompetent pedagog kännetecknas av ett felfritt, 

perfekt eller allsidigt instrumentspel, men av ett hantverksmässigt kunnande som tyder på att pedagogen 

har bekantat sig med instrumenten, att dessa inte är otäcka främlingar. Alla kan naturligtvis inte ha 

fallenhet för instrumentspel eller intresse av att stå som solist på de stora scenerna, men en 

grundläggande repertoar kan vem som helst skaffa sig, förutsatt att vilja och mod finns tillhanda. 

 

Den didaktisk-analytiska kompetensen tänker jag att en till stor del uppövar, eller åtminstone får insikt 

om, simultant med den teoretiska och den hantverksmässigt formella. Det som krävs är beredvillighet. 

Villighet att tänka kritiskt och utanför ramarna. Jag tänker att det är en fråga om att ta den 

musikcentrerade undervisningen på lagom stort allvar. Tillräckligt stort för att den ska genomsyras av 

respekt för musiken, men tillräckligt lite för att den fortfarande ska vara lekfull och föränderlig. 

 

Slutligen tänker jag att den viktigaste förutsättningen på pedagognivå är balans. Balans mellan 

kompetenserna så att den ena inte riskerar att överskugga och osynliggöra de andra, men också balans 

mellan de olika kunskapsdimensionerna. Det senare är avgörande för att barnen som deltar i min 

musikcentrerade undervisning får allsidiga erfarenheter av musiken. Denna typ av undervisning bör 

också förstås som endast en del av den komplexa väv av kunskapsinnehåll som utgör förskollärares 

bildningsuppdrag, varför balans mellan olika ämnesorienterade undervisningssituationer, hur utmanande 

det än må vara, är livsviktig. Även musiken behöver få sin vila! 

Slutdiskussion 
 

I underrubriken för denna uppsats utlovas att fokus ska vara på det musiskt-filosofiska tänkandet i 

relation till förskolans musikcentrerade undervisning. När jag börjar närma mig slutet av min 

undersökning ger detta löfte mig kalla kårar. Insikten om att jag inte skrivit särskilt mycket om detta 

tänkande slår mig och jag funderar på om jag därför behöver slänga min text och börja om från början. 

Men så läser jag igenom det jag skrivit (för miljonte gången i ordningen) och finner en ny tankegång. 

Det musiskt-filosofiska tänkandet är förmågan att reflektera över musikens agens och betydelse för den 
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som musicerar, och det är vad hela denna reflekterande uppsats kring musikcentrerad undervisning är – 

ett exempel på musiskt-filosofiskt tänkande! 

 

Genom den reflexiva metod som den vetenskapliga essän genomsyras av har jag nått nya kunskaper om 

såväl de värdemässiga idéströmningar som format den vedertagna sångsamlingen som min inställning 

och attityd därtill. Vad som varit synnerligen utmanande med denna metod är att tolkningarna aldrig 

tycks vara kompletta eller kunna avslutas. I mitt skrivande, som inte varit särskilt friktionsfritt, har jag 

tvingats blottlägga min avsmak för meningsbefriade aktiviteter, men också min okunskap om dess 

ursprung och meningsrika syften. Jag har sedermera fått chans att reflektera över motiven bakom 

musikcentrerad undervisning, men också över dess filosofiska och existentiella förtjänster. 

 

Den vedertagna sångsamlingen har visat sig ha mer gemensamt med min musikmaskin än jag från 

början anade. Det som gör att de, för mig, tett sig så olika varandra är delvis min egen förståelse och 

delvis de organisatoriska förutsättningarna. Sensmoralen jag tar med mig från detta är att en idé, hur 

briljant eller god den än må vara, bara kan leva upp till sin potential om den som förverkligar den har 

kunskap nog att avkräva rätt förutsättning. 

 

Under skrivprocessen frågade min handledare Ulla mig vad jag kan göra åt att sångsamlingen bara ses 

som en passage-aktivitet och att den blir avbruten. Mitt svar blev då att jag ju skulle, rent hypotetiskt, 

kunna strunta i mina kollegor och köra mitt eget race. Hon kontrade då med att hon, rent hypotetiskt, 

skulle kunna hoppa ut genom fönstret om hon så ville, men vad skulle bli bättre av det? I den stunden 

var jag lite osäker på vad hon menade, men nu känns det självklart. Att arbeta i förskolan är att arbeta 

tillsammans med människor, för människor, och om något känns otillfredsställande avhjälps det 

knappast av att stänga andra ute och jobba på bakom lyckta dörrar. Det som krävs för förändring är mer 

kunskap, mer dialog och en än starkare strävan mot samsyn. Det som krävs i detta fall är att bjuda in till 

musiskt-filosofiskt tänkande. 

 

Musikens existentiella dimensioner kan, som jag ser det, förstås ur olika perspektiv. Det är ett uttryck 

för musikens ibland nyckfulla förmåga att påverka, utmana och hjälpa oss när vi befinner oss i 

existentiella bryderier. Det är ett sätt att beskriva hur ett musikstycke kan få oss att känna väldigt starka 

känslor, hur en utbytt baston kan ge en helt ny innebörd åt ett ackord, eller hur intensiteten i en rytm kan 

få benen att darra och hjärtat att slå hårdare. De existentiella dimensionerna kan både upplevas fysiskt 

och andligt. 
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Det kan också vara ett uttryck för ett visst sätt att förstå vad det innebär att arbeta med musik som 

pedagogiskt redskap. Att använda musiken som språk och verktyg för att undersöka frågor som 

konventionellt tal inte inrymmer. Att låta den musikcentrerade undervisningen bli en arena som är fri 

från tabun och eljest otillåtna tankar och spörsmål. Ett erkännande och aktualiserande av musikens 

potentiella agens. 

 

De frågor jag ställt upp för min undersökning har lett mig framåt och nedåt i mitt arbete. När jag inledde 

mitt skrivande var jag orolig för att jag skulle låta hård, kritisk och obarmhärtig gentemot en 

undervisningsform som trots allt överlevt i över hundra år. Jag var rädd för att gropen som mitt 

grävande efter teorier skulle leda till skulle behöva användas som grav åt både ekorr’n i sin gran och den 

långstrumpade hjältinnan. Det har aldrig varit min avsikt eller önskan. Men jag har haft tur. Det är 

istället min egen okunskap som nu ligger död och begraven i den där gropen. Kvar i livet är istället en 

hoppfull känsla av att den musikcentrerade undervisningen inte behöver vara svart eller vit, utan snarare 

mår bra av ett lekfullt och livfullt förhållningssätt. Den känslan är starkare än all tidigare hopplöshet och 

väcker i mig lusten att öppna ytterdörren och sjunga så högt jag kan: 

 

Kom nu, alla vänner! 

Varenda kotte som jag känner! 

Nu ska vi leva loppan, 

Tjolahej! Tjolahoppsan-sa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

Referenslista 
 

Alsterdal, Lotte (2014) ”Essäskrivande som utforskning” ur Burman, Anders (red.) (2014) Konst och 

lärande – essäer om estetiska lärprocesser. Stockholm: Södertörns Högskola. Hämtad digitalt [2018-03-

20: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:718031/FULLTEXT01.pdf] 

 

Barthes, Roland (1972) ”Le grain de la voix” (översatt av Heath, Stephen: ”The Grain of the Voice”) ur 

Heath, Stephen (red.) (1978) Image, music, text/Roland Barthes ; essays selected and translated by 

Stephen Heath New York: Hill and Wang 

 

Barthes, Roland (1975) Le plaisir du texte (översatt av Miller, Richard: The Pleasure of the Text) New 

York: Hill and Wang 

 

Coole, Diana & Frost, Samantha (2010) ”Introducing the New Materialisms” ur Coole, Diana & Frost, 

Samantha (red.) (2010) New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics. Durham: Duke University 

Press 

 

Ericsson, Claes & Lindgren, Monica (2015) ”Kvalitet och kompetens i den pedagogiska 

musikverksamheten” ur Riddersporre, Bim & Söderman, Johan (red.) (2015) Musikvetenskap för 

förskolan. Stockholm: Natur & Kultur  

 

Ferm Thorgersen, Cecilia (2015) ”Musikdidaktiskt arbete med förskolebarn” ur Riddersporre, Bim & 

Söderman, Johan (red.) (2015) Musikvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur  

 

Hammarén, Maria (2010) Skriva – en metod för reflektion. Stockholm: Santérus 

 

Kanellopoulos, Panagiotis A. (2007) ”Children’s Early Reflections on Improvised Music-Making as the 

Wellspring of Musico-Philosophical Thinking” ur Philosophy of Music Education Review, vol. 15, no. 

2, Hämtad digitalt [2018-01-30: https://search-proquest-

com.till.biblextern.sh.se/eric/docview/197451287/fulltextPDF/54351CF6D72F48C2PQ/1?accountid

=13936] 

 



 38 

Lenz Taguchi, Hillevi (2015) ”Betydelsen av materialitet i barns lärande och subjektsskapande: 

Neomaterialism – en ny transdisciplinär forskningsfåra” ur Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér (red.) 

(2015) Att bli förskollärare – mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber 

 

Nielsen, Frede V. (2006) Almen musikdidaktik. Köpenhamn: Akademisk Forlag 

 

Orlie, Melissa A. (2010) ”Impersonal matter” ur Coole, Diana & Frost, Samantha (red.) (2010) New 

Materialisms. Ontology, Agency, and Politics. Durham: Duke University Press 

 

Söderman, Johan (2015) ”Barnmusik eller musik för barn” ur Riddersporre, Bim & Söderman, Johan 

(red.) (2015) Musikvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur  

 

Thomassen, Magdalene (2017) Vetenskap, kunskap och praxis. Malmö: Gleerups 

 

Uddén, Berit (2012) Tanke, visa, språk – musisk pedagogik med barn. Lund: Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Hämtad digitalt [2018-03-20: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf] 


