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Sammanfattning 
Med hjälp av denna vetenskapliga essä undersöker jag hur man kan uppmärksamma och värna 

leken och glädjen i musicerandet med förskolebarn. Detta belyser jag inte enbart ur barnens 

perspektiv utan även ur mitt eget och mina kollegors. Med hjälp av berättelser från min 

vardag på förskolan och utifrån min praktiska kunskap, ger jag en bild av hur detta kan te sig. 

Dessa berättelser är ett fundament för mina vidare reflektioner. Vad lek och leklust är 

skärskådar jag genom att bena upp begreppen i mindre beståndsdelar. Jag reflekterar bland 

annat över förberedelser, stämning, material, att bedöma gränser, stöttning av enskilda barn, 

att hålla sig öppen, arbetslaget, risken med longörer och nödvändigheten av humor. Den röst 

som jag huvudsakligen låter komma till tals är Johan Huizingas.1 Hans idéer om lekens väsen 

har hjälpt mig att formulera mina egna tankar. Andra får bistå mig för att ytterligare 

förtydliga, fördjupa och kontrastera mina resonemang. 

Nyckelord: Praktisk kunskap, leklust, lekens väsen, lekfullhetens praktik, undervisning i 

förskolan, musikaliskt lekmaterial, longör, lustfällor, musikpedagogik, tumlalek, andlighet, 

tyst kunskap, glädjens pedagogik 

Abstract 
Happy is the one whose work is play – To create desire and avoid traps in musical play 

making whith preschoolers. Using this scientific essay, I examine how to recognize and 

protect the play and the joy of music-making with preschoolers. I highlight this not only from 

the children's, but also from my own and my colleagues, perspective. With the help of stories 

from my everyday life at preschool and based on my practical knowledge, I provide a picture 

of how this may emerge. These stories are the foundation for my further reflections. I 

scrutinize what play and playfulness are and carefully analyze the phenomenon into smaller 

parts. I reflect about, among other things, the preparation, atmosphere, materials, assessing 

rules, the support of individual children, ability to stay open, teamwork, the risk of verbosity 

and the necessity of humor. The voice that primarily has it's say belongs to Johan Huizinga.2 

His ideas regarding the essence of play has helped me formulate my own thoughts. Others has 

also helped me to clarify, deepen, and contrast my own reasoning in this essay. 

Keywords: Practical knowledge, playfulness, the essence of play, the practice of play, 

teaching in the preschool, musical toys, verbosity, desire traps, music education, Original 

play, spirituality, tacit knowledge, pedagogy of joy         

                                                           
1 Johan Huizinga, Den lekande människan (Homo Ludens), Stockholm: Natur och Kultur, 2004. 
2 Ibid. 
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”Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är helt och hållet människa 

bara när hon leker”.3 

 

Vi skapar leklust med musik 

- Björn, se till att det är en lugn och andäktig stämning när ni kommer in, viskar jag till 

min kollega innan jag före de andra smyger in i samlingsrummet.4 

- Ok. 

Jag tänder stearinljusen i den femarmade kandelabern som likt gitarren och textpärmarna varit 

min ständiga följeslagare på olika arbetsplatser. Det fladdrande ljuset lyser upp texten i min 

pärm. Persienner och gardiner är fördragna så att rummet för övrigt ligger i dunkel. Det här 

kommer att sätta den rätta stämningen. Terminens känslotema är i full gång och jag är så 

förberedd jag vill vara inför dagens samling. Pärmen med tänkbara sånger och danser är 

iordningställd och de låtar vi redan provat är markerade med plastgem i kanten. En skiva med 

olika danslåtar ligger på stand by i Cd-spelaren. Jag kan snabbt navigera bland materialet som 

det råkar passa, men har noga planerat hur jag ska börja det hela idag. Det finns en del att 

styra i från förra gången. 

Jag hör barnens glada röster som hojtar utanför rummet och hur Björn ber dem att lugna sig 

för nu är det dags för något spännande. Jag börjar spela på min mungiga. Det dämpade ljuset 

och mystiska ljudet möter barnen när dörren sakta glider upp och alla smyger in och sätter sig 

på sina platser i ringen.  

Förra gången vi hade temasamling presenterade jag sången Svarta Grottan som bland annat 

handlar om döden.5 Vi hade då ett långt samtal om det mystiska och oroande i texten och 

stämningen blev väldigt förtätad. Idag tänker jag röra om i humorgrytan lite så att Markus, 

som då blev lite väl uppjagad, kan få idéer om hur han kan bryta sina uppskrämda tankebanor.  

- ”I Svarta bergen finns det många branta stup. Längst in finns en hemlighet. Svarta 

Grottan. Svarta grottan”, ljuder det mystiskt och dovt i rummet. 

Vi sjunger till slutet: 

- ”Där spåren slutar låg en fågel död.  Hur kunde spåren sluta mitt i ingenting?” 

För att bygga en naturlig bro till den nya textversionerna fortsätter jag mitt fingerspel på 

gitarren samtidigt som jag berättar. 

- Ja hörrni, ni tyckte ju att det här var en väldigt spännande och lite skrämmande sång 

sist vi sjöng den. 

                                                           
3 Friedrich Schiller, Schillers estetiska brev, Järna: Kosmos förlag, 1995, s. 84. 
4 Alla namn är fingerade. 
5 Svarta grottan. Text och musik Jujja och Tomas Wieslander. 
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- Jaaa. 

- Jag blev mörkrädd och hade svårt att sova på kvällen, säger Markus. 

Gitarrplinget maler vidare i bakgrunden. 

- Ja jag vet och när jag funderade över det så kom jag att tänka på Alfons Åberg.6 När 

han är mörkrädd så säger han ”Stick du stygga spöke för du finns inte” och på det viset 

så lugnar han sig själv. Jag vet ett sätt som man skulle kunna göra med den här sången. 

Vill ni att jag ska visa er? 

- Jaaaa! 

- Ok, lyssna så ska ni få höra: ”I svarta bergen finns det många branta stup. Längst in 

finns en hemlighet. Svarta pottan. Svarta pottan.” 

Alla tittar förvånat på mig och spridda fnitter hörs.  

- Pottan, skrattar Judith. 

När vi närmar oss slutet på sången har kiss- och bajs-humorn tagit över totalt och barnen 

vrider sig av skratt. 

- ”Där klunset sluta låg en bajskorv död… Hur kunde klunset sluta mitt i ingenting?” 

avslutar jag med samma ansiktsuttryck som jag haft när vi tidigare sjungit om döden 

men kan sen inte hålla mig utan stämmer in i ungarnas jublande glädje. 

- Igen! vrålar de och vi tar repris på vår nya favoritversion. 

Så, nu är det dags att bryta detta innan det gått för långt och spårat ur. Gränsen är hårfin 

mellan jublande glädje och svårhanterligt kaos. Nu måste kropparna få sitt. Jag blåser snabbt 

ut stearinljusen, ger min kollega Saga en snabb blick varpå hon reser sig och tänder ljuset i 

taket. Jag hamrar igång ett malande komp på gitarren och barnen förstår precis vad som 

komma skall. De reser sig snabbt och börjar att hoppa upp och ner. 

- ”Känn kroppen hoppa och känn hoppet hoppa och känn hoppet hoppa i din kropp” 

sjunger alla ljudligt samtidigt som de glatt studsar omkring.7 

- ”Huller om buller nu kramas vi tillsammans allihopa. Huller om buller nu kramar vi 

varann.”  

Alla virvlar runt och kramas. Jag ser att Björn försäkrar sig om att alla hittat någon att krama 

så att inte någon liten långsam blir lämnad utanför men nu kan de sången och rörelserna så 

pass bra att alla hänger med. Saga kramar runt och jag gal på och öser med gitarren. Vi 

hoppar och hoppar. Jag känner mig lycklig och min leklust står på topp. Det tillståndet delar 

jag helt uppenbart med de andra. 

- Vi klappar varandra på kinden i stället! hojtar Nelli till. 

- Javisst, ropar jag tillbaks och alla börjar springa runt och klappa varandra på kinderna 

i stället för att kramas. 

- ”Huller om buller så klappar vi varandra allihopa,” improviserar vi. 

                                                           
6 Gunilla Bergström, Vem spökar Alfons Åberg, Stockholm, 1983. 
7 Hoppkroppen. Text och musik Maria Andrén. 
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Det här blir ju som ett riktigt konditionspass för det kostar på att hoppa och sjunga samtidigt. 

Alla sjunker pustande ner på sina platser när låten tagit slut. Nu är ett bra tillfälle att 

presentera något nytt tänker jag och bläddrar snabbt bland mina pardanser i pärmen. Ja, jag 

ska lära dom den gamla traditionella skånska slagsmålsdansen.8 Den kräver en hel del fokus 

så här i början för att fungera och det kan passa nu tänker jag, går fram till Saga och bjuder 

med en djup bugning upp henne till dans. Och inte vilken dans som helst. 

- Nu ni ungar, tanter och farbröder ska det bli slagsmål som det gick till förr i tiden i de 

skånska trakterna runt Malmö och Lomma.  

Barnen tittar förundrat på mig och kollegorna skrattar. Jag får en kick av kollegornas respons. 

Det är när vi själva har kul som det verkligen kan lyfta. Barnen förstår inte allt men de känner 

så tydligt av stämningen mellan oss vuxna, hinner jag tänka. Saga ställer sig mitt emot mig 

och vi glor ilsket på varandra och håller händerna i sidorna. Hon kan inte vare sig sången eller 

dansen men hakar omedelbart på det jag gör. Det slutar med att man klappar bestämt på 

varandras händer för att gestalta ett slagsmål. Med stor inlevelse och ilsken mimik visar vi hur 

det ska gå till. 

- Hitta en kompis att dansa med, ropar jag åt barnen men ändrar mig. Jag menar, hitta en 

ovän att fajtas med. 

Alla utom Josef skuttar upp och hittar en kompis som de ställer sig mitt emot. Vi låter Josef 

vara ifred för vi vet att han behöver iaktta några gånger när något nytt presenteras innan han 

vågar försöka själv. Men han tillåts inte störa de andra så Saga föser varsamt bort hans ben 

som medför snubbelrisk där de sticker ut på dansgolvet. Dansen kan börja. Paren blänger 

ilsket på varandra med händerna bestämt i sidorna. Vi vuxna ger varandra en blick och kan 

inte låta bli att småle eftersom de efter den dramatiska övningen framför spegeln förra veckan, 

nu blivit medvetna om hur olika ansiktsuttryck kan gestaltas. Med bestämda klamp går de runt 

varandra och så är det dags för själva slagsmålet. 

- Aj, ropar Lova och börjar gråta! Ludde slog så hårt, det gör ont, snyftar hon. 

Jag känner en ilning av irritation när leken avbryts så burdust och stämningen bryts. Vi vet ju 

att Ludde har svårt att avgöra hur hans kraft kan kännas på en annan så vi borde ha räknat ut 

att detta skulle kunna hända och sett till att ha en vuxen i en direkt närhet till honom. Nu hade 

vi vårt fokus på annat och på så sätt lät vi honom misslyckas. Björn tröstar Lova och jag 

måste snabbt rädda situationen och ge alla förutsättningar att kunna lyckas med den 

                                                           
8 Pågar från Malmö och Lomma. Trad danslek. 
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dubbelbottnade dansen. Sen kan jag försöka få allihop tillbaks till den uppsluppna leklusten. 

För detta krävs lite övning. 

- Nej men nu blev det tokigt. Vi måste visst öva oss i hur hårt vi kan slå utan att göra 

illa varandra. Det här är ju en lek. Testa nu och berätta för kompisen hur det känns och 

när det börjar att bli för hårt. 

- Prova på mig säger Björn till Ludde och håller upp sina händer. 

Alla fortsätter att prova en stund och Lova och Ludde kan snart fortsätta att dansa 

slagsmålsdansen med varandra. Den här gången går det bättre.  

- Jaha ja, vad ska vi göra nu då? 

- Vi dansar Flodhästen, hojtar Lilly!9 

- Jaaaaa! ropar de andra men Dorothea slänger sig i protest ner på golvet. 

- Neeejjj jag orkar inte mer, ylar hon.  

Ingen tar någon större notis av hennes klagan utan låter henne ligga kvar där hon är. Jag 

sträcker mig fram till cd-spelaren och trycker snabbt fram till låt nummer fyra. 

- ”Flodhäst. FLODHÄST!” dånar det från både högtalaren och barnen.  

Alla ställer snabbt upp i ringen och med svängande rumpor låtsas vi att vi simmar runt med 

våra stora flodhästhovar paddlandes framför oss. Dorothea hoppar upp och ansluter. När jag 

använder inspelad musik kan jag själv vara med och dansa. 

- Oj oj, vad hände? Tiden försvann visst. Vi är redan försenade till lunchen. 

- Men jag vill göra Kumbaya.10 Snälla, säger Seth och ser bedjande på mig. 

- Ok då. Hitta en kompis. Ni vet hur man gör. Bestäm vem som ska börja att ligga ner 

på mage och vem som ska massera. Börja med benen. Vi vuxna sjunger för er. 

- Ja ja, vi vet. Börja nu säger Seth otåligt. 

Lugnet lägger sig i rummet och när massagesången är slut släntrar alla iväg till lunchen. Den 

här dagen rejält försenad. Jag slänger lite snabbt ut madrasserna till småbarnen som strax 

kommer för att vila i rummet men hinner inte föra några minnesanteckningar eller sätta i 

några markeringar i pärmen. Det får vänta till ett senare tillfälle så att inte maten hinner bli 

alldeles iskall. 

* 

Mitt 35-åriga yrkesliv har i huvudsak fokuserats kring barn och musik. Jag har arbetat som 

fritidspedagog på olika fritidshem och förskolor och även varit verksam som artist och 

fortbildare i en musikgrupp. Vi hade förskolor som huvudsaklig målgrupp och vår främsta idé 

och ambition var att fortbilda och entusiasmera pedagogerna i deras musikaliska 

verksamheter. Detta gjorde vi genom att först ha utbildningstillfällen med personalen och sen 

seriekonserter med barn och personal tillsammans. Varje termin letade vi upp nya sånger, 

                                                           
9 Flodhäst. Trad från Tanzania. Text Anna Granberg. 
10 Kumbaya. Trad. 
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danser och lekar från olika hörn av landet och världen, ifrån olika genrer och olika typer av 

musikaliska lekformer. Alla låtar som framfördes spelade vi in så att materialet skulle kunna 

leva kvar i verksamheterna även efter avslutad spelperiod. Vi byggde med åren upp vår 

kunskap om vilket material som kan fungera bra i olika pedagogiska sammanhang alltså vilket 

material som gav bästa förutsättningar för lust och lek. Vi kallade oss för Farbror Fläskkorv 

och man skulle kunna säga att vi hade leklust som varumärke. 

Syfte 
I mitt inre finns ett motstånd mot att sätta ord på min praktiska kunskap om barn, musik och 

leklust. Jag frågar mig om jag måhända är rädd för att orden, och då i synnerhet de 

akademiska, ska tvinga in mig och mitt uttryck i någon annans form som vill standardisering 

och likriktning eller om motståndet handlar om att formulerandet i sig är ett sätt att försöka 

konservera något som till sitt väsen inte låter sig konserveras. Jag vill här, trots detta inre 

motstånd, förmå mig att hitta de ord jag inte tidigare skaffat mig i min autodidaktiska 

bakgrund.  

Jag avser också att undersöka varför lust och lek är så viktiga för mig i min arbetsvardag. Ja, 

en betydelse som berör hela min existens och som jag likställer med min andlighet. Min 

intention är också att försöka problematisera den leklust jag eftersträvar, för att kunna 

identifiera eventuella hot och risker med och för den. Jag vill syna leklusten från några olika 

perspektiv och lyssna in vad andra har sagt i frågan.  

Jag uppfattar att det finns en samhällelig inriktning för dagens förskola som idealiserar fokus 

på barns intellekt och förmåga att formulera sig medan känslans eller görandets betydelse 

osynliggörs. Jag hoppas kunna diskutera hur den inställningen påverkar min pedagogiska 

strävan efter leklust på ett sätt som gör frågan intressant även för andra pedagoger.   

Metod 
Jag kommer att använda mig av den form av vetenskapligt essäskrivande som utarbetats vid 

Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Jag har format min essä här som ett 

växelspel mellan min egenupplevda yrkeserfarenhet och olika teorier som är av vikt för mitt 

ämne. Jag har gestaltat berättelserna i jagform och presens. Detta för att du som läsare ska få 

en känsla av att vara med i själva händelsen. I den delen av essän har jag undvikit all form av 

”efterklokhet”. Det har blivit viktigt för mig att hitta de ”rätta” orden. Det har hänt att jag har 

dammat av gamla och glömda ord och ibland har jag fått uppfinna helt egna för att riktigt 

fånga in specifika fenomen. Vissa delar har jag skrivit om flera gånger, ändrat stavelser och 

letat synonymer och jag har i sanning insett vikten av ordval och språklig framställning. 
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Skrivandet har kommit att kännas som ett komponerande. Det är genom dessa gestaltade 

berättelser som reflektionen har fötts och i denna del av skrivandet har jag gjort många nya 

upptäckter. Denna del har känts lekfull för mig. Maria Hammarén, forskare i yrkeskunnande, 

hävdar i sin Skriva – en metod för reflektion att: ”Du skriver det du inte visste att du visste. 

Erfarenhet som inte varit synlig organiseras. När den organiseras dyker den upp som exempel, 

en berättelse, en text. I det stycket liknar det konst – unik, icke upprepningsbar – snarare än 

vetenskap”.11 

Det vetenskapliga i detta essäskrivande har sedan krävt sitt. Genom reflektionen har jag 

strävat efter att söka olika perspektiv på det jag studerar – det egenupplevda första-

personsperspektivet, det föreställda andra-personsperspektivet och det teoretiskt förmedlade 

tredje-personsperspektivet och låta dem mötas. Den kritiska reflektionen med hjälp av 

teorierna har varit mitt sätt att försöka nå fram till något av allmängiltig betydelse för min 

yrkespraktik.  

Jag har försökt att tolka vad jag sett i mina berättelser. Hermeneutik handlar om att tolka. Det 

kan sägas vara läran om förståelse för mening, innebörd och de värderingar som finns i en 

text, en handling, ett beslut, en låt.  Hermeneutisk tolkning intresserar sig också för den 

bakgrund och det sammanhang som det tolkade har sin förankring i. Hermeneutiken kan 

också förstås och uttryckas som existentiell filosofi. Det hermeneutiska tolkandet beskrivs av 

kunskapsforskaren Fredrik Svenaeus, i antologin Vad är praktisk kunskap, när han 

kondenserar filosofen Hans-Georg Gadamers idéer: 

all mänsklig förståelse formas i möten mellan olika ”förståelsehorisonter”. En av dessa horisonter tillhör 

läsaren, det vill säga den som försöker förstå något, och den andra tillhör den eller det som blir förstått – 

texten, artefakten, eller helt enkelt den andra människan. Förståelsen är inkännande till sin struktur – det 

gäller att sätta sig in i upphovsmannens språk, kultur och psyke för att åstadkomma en 

”horisontsammansmältning”.12 

Det jag här försöker förstå och åstadkomma ”horisontsammansmältning” med är barnen, 

kollegorna, vetenskapen och inte minst mig själv i förhållande till begreppet lek. Att på detta 

vis betrakta mig själv, mina tankar och känslor ”utifrån” har varit en spännande uppgift och 

lett in i djupa och inträngande tankar i mitt inre. Jag har sökt efter ett sorts metaperspektiv på 

mig själv eller annorlunda uttryckt, tolkat mina egna tolkningar. 

 

Psykologen Mihàly Csìkszentmihàlyi beskriver i sin bok Flow, den optimala upplevelsens 

psykologi: 

                                                           
11 Maria Hammarén, Skriva: en metod för reflektion, Stockholm: Författaren och Santérus förlag, 2010, s. 53. 
12 Fredrik Svenaeus, Vad är praktisk kunskap, Vad är praktisk kunskap? Red Jonna Bornemark och Fredrik 
Svenaeus, Huddinge: Södertörn Studies in practical knowledge, 2009, s. 22. 
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Termen ”autotelisk” kommer från två grekiska ord, auto som betyder själv och telos som betyder mål. 

Den syftar på handlingar som man gör för deras egen skull och inte för att man förväntar sig någon 

framtida fördel av dem. Det är själva handlingen i sig som är belöningen. [∙∙∙] Att undervisa barn för att de 

ska bli goda medborgare är inte autoteliskt men att undervisa dem för att man njuter av att arbeta med 

barn är det. Det som utspelar sig i de båda situationerna tycks vara identiskt; det som skiljer dem åt är att 

man under en autotelisk upplevelse fäster sin uppmärksamhet på aktiviteten för dess egen skull; när den 

inte är autotelisk fäster man uppmärksamheten på dess effekter.13 

Som pedagog är jag i enlighet med läroplanen satt att se till barnens kunskapsutveckling på 

olika områden tillika det musikaliska.14 Jag kan koppla mängder av mål och syften till den 

musikaliska verksamhet jag bedriver. Dessa mål ska finnas med som en grund för det vi 

sysslar med men med lekfullheten och en strävan mot flow i stunden är min uppmärksamhet 

fullt ut riktad på lusten och inte alls på nyttan. Det är det autoteliska förhållningssättet som jag 

känner behöver hävdas och försvaras i dagens, enligt mig, kunskapsinriktade förskola. Jag har 

försökt att beskriva min balansgång mellan att å ena sidan att ha intentioner och långsiktiga 

mål med verksamheten på förskolan å andra sidan sträva efter leklusten i det vi företar oss. 

Leken som jag beskriver den har sitt mål i sig själv.  

I utforskandet av, för mitt ämne, intressant litteratur har jag hamnat på många spännande 

stickspår. Jag har av utrymmesskäl valt bort vägar som riktar sig mot leken i relation till makt 

och även de som rör lekens ansvar. Jag har heller inte fördjupat mig specifikt i barns lek då 

min intention mer varit att spegla leklusten ur ett gemensamt, alltså även ett vuxet, perspektiv. 

Den röst som jag huvudsakligen låtit komma till tals är kulturfilosofen Johan Huizinga som på 

1930–talet skrev Den lekande människan (Homo Ludens). Jag har undersökt de idéer 

angående lekens betydelse för människan och vilka som är lekens främsta kännetecken, som 

han lade grunden till, och diskuterar hur de stämmer överens eller inte stämmer överens med 

mina.15 Jag beskriver också hur pedagogerna och psykologerna Anne Linders och Stina 

Breinhild Mortensens Glädjens pedagogik öppnat mina ögon och fått mig att fundera över om 

min inställning att leklusten bör få mer fokus kräver att jag tar ett nytt och systematiserat 

ansvar.16 

 Det här är mitt försök att i den vetenskapliga essäns form uttrycka mina funderingar runt 

betydelsen av leklust och glädje i förskolan och då i synnerhet vad gäller musikverksamhet, i 

enlighet med vad jag formulerat i min syftesbeskrivning ovan. 

                                                           
13 Mihàly Csìkszentmihàlyi, Flow: Den optimala upplevelsens psykologi, Stockholm: Natur och Kultur, 1996, s. 
91-92. 
14 Skolverket, Läroplan för förskolan Lpfö 98: reviderad 2010, Stockholm: Fritzes, 2011. 
15 Huizinga. 
16 Anne Linder, Stina Breinhild Mortensen, Glädjens pedagogik, Lund: Författarna och Studentlitteratur, 2008. 
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Några viktiga aspekter av leklustens praktik 

I min inledande och även i de kommande berättelserna i denna uppsats har jag beskrivit hur vi 

pedagoger agerar för att gagna leklusten både för barnen och för oss själva. Lustfällor är mitt 

begrepp på när mer eller mindre synliga snubbeltrådar för lust och lek förekommer. Leken är 

skör och lekstämningen bryts lätt av. I berättelserna dyker efter hand flera potentiella 

lustfällor upp. Vi personal förebygger och möter dessa hot för att de inte ska ha möjlighet att 

realiseras. Vi balanserar på känsliga gungbrädor för att finna jämvikt och att hitta det mest 

kloka tillvägagångsättet i just de här situationerna.  

Barnläkaren Lars H Gustafsson skriver i sin Leka för livet att: 

Ögonblickets pedagogik[∙∙∙]. Varken barnen eller pedagogen vet riktigt var man kommer att 

hamna i nästa moment. Den ömsesidiga tilliten gör att man med lekens hjälp och ofta i 

krumbukter rör sig i en riktning som för alla inblandade ger möjlighet till utveckling och 

lärande. Också i sådan pedagogik finns avsikter. Den vuxne har en underliggande agenda även 

om den inte alltid är så tydligt strukturerad. Barnens lek får styra på vilket sätt, i vilken takt och i 

vilken ordning det pedagogiska innehållet förmedlas.17 

Här reflekterar jag över några exempel på vad som hände och hur vi agerade för att skapa lust 

och samtidigt undvika fällor vilket just kan ses som en ögonblickets pedagogik.  

Sätta stämning: Redan innan barnen kommer in i rummet försätter Björn dem i rätt stämning. 

Att de är andäktiga och lugna redan från start gör att jag som ska presentera en lugn och 

spännande text ges de bästa förutsättningar. Hade barnen kommit in i rummet med livlig 

energi så hade jag kanske varit tvungen att själv se till att de blev lugna och då hade 

samlingen börjat på ett helt annat sätt och i en annan stämning. Då hade det måhända krävts 

av mig att bli tydlig eller sträng och startsträckan till den rätta lekstämningen hade förlängts 

och försvårats. Den stämning som jag noga förberett med levande ljus, mungigepling och 

fördragna gardiner och som vi dessutom förstärkte med våra ansiktsuttryck, röstlägen och 

kroppshållningar. Det är viktigt att alla i rummet är överens om en och samma stämning och 

att vi är eniga om vad det är vi leker. Om det finns barn eller vuxna som avviker alltför 

mycket från den i det ögonblicket ”rätta” stämning kommer de riskera att ödelägga 

lekstämningen samt leklusten och i och med det bli lekförstörare.  

Longörer: En riskabel lustfälla som är viktig att se upp med är longörer. Jag använder det 

gamla bortglömda ordet på stunder som blir långrandiga och innebär för mycket inaktiv 

väntan för barnen. De bör i möjligaste mån undvikas. Ett exempel på ett sådant moment i min 

berättelse är då vi ska använda inspelad musik. Att fumla med teknik eller att bläddra i pärmar 

för länge kan döda vilken leklust som helst. En annan detalj jag gör för att undvika longörer är 

                                                           
17 Lars H Gustafsson, Leka för livet, Stockholm, 2013, s. 112. 
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att skapa ”bryggor” mellan olika moment i samlingen till exempel då jag låter gitarrspelet och 

mimiken behållas även fast textinnehållet förändras diametralt. Då bibehålls lekstämningen 

och jag förflyttar gruppen från en känsla till en annan utan att få ett störande avbrott. Att lägga 

ut texten för länge och utan att det finns ett direkt intresse från barnen är också en vansklig 

longör. En pedagog med siktet inställt på att ”undervisa” i stället för att leka med barnen kan 

lätt göra det misstaget och på det viset utgöra en lustfälla. Det är inte heller sällsynt att det 

finns barn som vill diskutera eller berätta något som blir för långrandigt och därmed blir en 

longör för de andra. Här gäller det verkligen att balansera. Att undvika longörer genom att 

hitta den rätta takten och rytmen i en samling är en konst som jag ser det. 

Förberedelser och material: Jag beskriver på flera ställen i denna uppsats att förutsättningen 

för mig att kunna ha en lekfull och spontan sångstund är att jag har förberett mig. Jag har min 

pärm med mitt genomtänkta och väl bearbetade material som jag närmare beskriver under 

rubriken ”lekmaterialet”. I pärmen finns mycket att välja bland och det finns ett tydligt system 

som gör att tiden för bläddrande minimeras. Jag inser att alla pedagoger inte kan ha tillgång 

till så mycket material som jag. Med åren har jag lärt mig otaliga sånger, danser och lekar och 

då i synnerhet under de år som jag arbetade som fortbildare av just barnmusik. Jag kan dock 

inte ge något annat råd till mindre erfarna kollegor än att hålla på. Inom konstnärliga området 

lär man sig ju genom att göra, som jag med hjälp av vetenskapsfilosofen Bengt Molander 

beskriver under rubriken lekobduktion.18  

Bedöma gränser: Gränsen mellan jublande glädje och svårhanterat kaos är hårfin och helt 

nödvändig för mig att fästa min uppmärksamhet på. Att klara av att känna när stämningen 

riskerar att omöjliggöra för mig att kunna få fokus tillbaka på vår gemensamma lek. Det är 

därför viktigt att hitta det exakt rätta tillfället att få alla tillbaks från det jublande skrattet till 

koncentrerat lugn igen. Inte för tidigt och inte för sent. Jag kommer också i kapitlet 

”leklustens gräns” att beskriva hur jag och min kollega Björn balanserar för att inte barnen ska 

bli skrämda av en sagofigur som var aktuell i ett temaarbete. Var det som är så kittlande 

spännande går över till något som blir obehagligt skrämmande är inte alltid helt lätt att 

avgöra. Den gränsen är likt de flesta gränser också varierande beroende på individ.  

Känna av och observera barnens kroppar: Kropparna måste få sitt och nu är ett bra tillfälle att 

presentera något nytt skriver jag. Med det menar jag att barn oftast inte kan sitta still så länge 

utan med jämna mellanrum behöver få röra sig. Att sitta orörlig för länge kan bli en ren plåga 

för vissa barn såtillvida det inte försiggår något som är mycket intressant och spännande. Av 

den anledningen försöker jag att känna av och observera barnens kroppar för att se när de till 

                                                           
18 Bengt Molander, Kunskap i handling, Göteborg: Daidalos AB, 2000, s. 153. 
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exempel signalerar att det blir för svårt att sitta still och då lägga in mer rörligt material.  Det 

är bra att passa på att presentera något nytt som kräver uppmärksamhet när kropparna nyss 

fått röra på sig. Då är förmågan till koncentration som bäst.  

Stöttning av enskilda barn: Eftersom jag som ledare behöver kunna koncentrera mig på 

gruppen blir det nödvändigt att stöttning av enskilda barn oftast görs av de andra pedagogerna 

som deltar. Ett exempel på detta är då Björn tröstar Lova när hon blivit omilt behandlad av 

Ludde och hur han sen hjälper Ludde att hitta den rätta kraften i handslagen. Ett annat är då 

Saga förutsåg ett hotande störningsmoment och såg till att föra bort Josefs ben så att inte de 

dansande distraherades. Det är också kollegorna som kan ha uppsikten att inget litet och 

långsamt barn ska bli lämnad utanför. Det är alltid en balansgång med barn som av en eller 

annan anledning drar sig undan. Vissa gånger är det kloka att låta dem vara ifred och vid 

andra tillfällen passar det bra att utmana och försöka locka dem att aktivt delta tillsammans 

med oss andra. Då man känner barnen väl ges man de bästa förutsättningarna för att kunna 

hitta det mest kloka tillvägagångsättet just i stunden.  

Hålla sig öppen för nya idéer: Som ledare försöker jag att hålla mig öppen för nya idéer och 

förslag om vad vi ska sjunga och dansa eller om barnen vill hitta på att göra något nytt med 

det vi redan kan. Ju mer barnen själva påverkar och deltar i vad och hur vi leker desto bättre 

förutsättningar ges leklusten. Ett riskmoment med detta skulle dock kunna vara om det finns 

ett eller flera barn som vill styra leken åt ett håll eller på ett sätt som vi andra inte är med på. 

En sådan situation kan utgöra en lustfälla både för det enskilda barnet och den övriga gruppen 

och tvingar mig som pedagog att försöka balansera rätt i mitt förhållningssätt. 

Humor och lekande vuxna: Att hitta humorn både för vuxna och barn är ett sätt för mig att 

leka och roa mig själv. Hur vi vuxna mår tillsammans och hur vi samspelar med varandra 

påverkar barnen. De känner instinktivt av våra olika stämningar vilket visar sig också i 

känslan mellan barnen på olika sätt. Sura och frånvarande vuxna skapar ofta stirriga 

barngrupper medan glada vuxna med god sammanhållning ger goda förutsättningar för trygga 

barngrupper. Att vi vuxna strävar efter att leka på liknande villkor som barnen istället för att 

undervisa är en idealbild för mig. Friedrich Fröbel var pedagog på 1800-talet och grundare av 

de så kallade barnträdgårdarna som kan sägas utgöra den pedagogiska bas som dagens 

förskola vilar på. ”Då Fröbel utvecklar lekens teori, tydliggör han skillnaden mellan olika 

undervisningssätt; det att stå ՚utanför, ovanför՚ genom att föreskriva allt i den traditionella 

meningen ՚undervisa՚, och det att delta i ՚leken՚, handla, interagera och samtala på samma sätt 



13 
 

och samma nivå som eleven/barnet.” återger musikforskaren Berit Udden, i sin 

Musikpedagogik med kunskapande barn.19  

Riskmoment och lustfällor: Alla rubriker jag tagit upp här ovan kan bli lustfällor om man inte 

lyckas balansera klokt och rätt. En lustfälla som verkligen realiserades under den samlingen 

som jag beskrivit är då, som jag uttrycker det, vi lät Ludde misslyckas. Vi vuxna var så 

upptagna och uppfyllda av leken att vi förfördes att släppa vårt ansvar att ligga steget före. Vi 

hade kunnat förutse att slagsmålsmomentet i dansen skulle kunna medföra svårigheter för 

Ludde om vi mer varit fokuserade på vårt ansvar än på vårt deltagande. Det som är det 

fantastiska med att leka tillsammans kan alltså förvandlas till riskmoment, tråkigheter och 

lustfällor.  

I berättelsen nedan om Annas och mitt tumlande beskriver jag hur ett annat sorts balanserande 

med leklusten kan se ut. Den visar på hur jag iakttar hennes kropp, sakta ökar tryggheten och 

minskar hennes behov av fysisk distans med hjälp av lek. Det är också en berättelse om hur 

det ena ger det andra och hur viktigt det kan vara att hålla sig öppen för det nya. Den gestaltar 

vikten av att våga leka med sina egna pedagogiska idéer och opretentiöst och kravlöst ta ett 

litet steg i taget.  

Vi tumlaleker 

Jag ser i ögonvrån hur Anna slänger långa och intresserade blickar på mig och Samir när vi 

tumlar runt i en lek som liknar sådant som kattungar ägnar sig åt och som är helt utan prat. 

Hon är tydligt fascinerad men håller sig på behörigt avstånd och tänker uppenbarligen inte 

vara med. Jag och Samir får sällskap av ett par barn till och vi rullar glatt runt och småbrottas 

tills vi är alldeles trötta. 

Jag har varit på en föreläsning om tumlalek. Tyvärr kunde jag inte vara med på efterföljande 

workshop så jag har inte provat rent praktiskt. Efter att ha undersökt några klipp på ”you 

tube” har jag ändå bestämt mig för att pröva med barnen och därför är jag nu i full gång med 

att leka med Samir. Vi har omedelbart roligt. Det är en lek som inte behöver så många ord. 

Jag har inte innan tänkt särskilt på Anna men hennes uppenbara intresse får mig att kicka till 

och bli nyfiken på vad som skulle hända om hon vågade ge sig hän i en sådan här lek. Tänk 

om jag skulle pröva att utmana henne lite. En liten undersökning alldeles för mig själv kan 

inte skada. Men jag måste ta det varligt. 

                                                           
19 Berit Uddén, Musik pedagogik med kunskapande barn: Vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i 
barndomens studiekatalog, Örebro: Libris, 2001, s. 236. 
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Dagen efter fortsätter vi på samma sätt och då närmar sig Anna lite mer. Passa på nu tänker 

jag till mig själv. Jag klappar händerna på golvet framför fötterna på henne. Det är precis på 

det viset som hundar gör när de sänder inbjudande leksignaler till varandra. Anna tittar storögt 

och oförstående på mig och rör inte en fena. Jag inser att jag måste hitta ett annat sätt för att se 

om jag kan lyckas få med henne i lekandet.  

Anna är på förskolan en tystlåten femåring som jag uppfattar som mycket blyg. Jag har aldrig 

sett henne släppa någon annan än sin mamma fysiskt nära.  Hon vågar heller sällan eller aldrig 

prata och berätta om fler än två personer är med och om hon får en direkt fråga i en 

samlingssituation säger hon alltid pass för att slippa svara. Jag har länge funderat på hur jag 

ska göra för att få henne trygg nog så att hon ska kunna slappna av lite utan att hitta några 

framkomliga vägar. 

Jag klappar nu lätt till Annas ena fot och hon skrattar till och springer bakåt. Jag ler snabbt 

emot henne och fortsätter sen att tumla runt med Samir som instinktivt och följsamt rullar runt 

tillsammans med mig. För honom kommer detta helt naturligt. Min synliga uppmärksamhet 

mot Anna får komma stötvis så att hennes eget intresse hinner ifatt. Mitt i tumlandet puffar 

jag med jämna mellanrum till Annas fot och varje gång reagerar hon med samma lyckliga bort 

skuttande. När leken avslutas har hon inte vågat sig närmre. Hon verkar dock glad och 

uppfylld. 

Ytterligare någon dag senare leker jag samma lek och flera intresserade barn strömmar till. 

Jag får lov att arrangera en kö för att alla ska få pröva. Anna närmar sig nu så pass mycket att 

jag även kan nå hennes armar med mina inbjudande och lekfulla klappar. Hon fnittrar högt 

och ryggar inte tillbaka den här gången. Jag närmar mig inte mer än så och hon tar inga egna 

initiativ. På detta vis leker jag och närmare och närmare vågar sig Anna för varje dag. Vid 

åttonde lektillfället tumlar hon runt med mig med full kroppskontakt precis likt de andra 

barnen. Jag tror att det också är av den anledningen som när hon nästa gång får en fråga på 

samlingen reser sig och viskar svaret i mitt öra och att hon ytterligare en samling senare vågar 

svara rakt ut. Jag tror också att hennes allt mer fria och livliga energi i sjungandet och 

dansandet skulle kunna sägas bero på tryggheten hon byggt upp genom tumlandet. Allt har 

gått så lekande lätt och mitt, för mina kollegor, hemliga undersökande med Anna har visat sig 

ge ett lyckat resultat. Jag har under hela lekprocessen känt sådan nyfikenhet, glädje, förundran 

och stolthet. Tänk om det stämmer att det är detta lekande med fysisk kontakt som gett sådana 

effekter på hennes självförtroende och mod. 

Ett par dagar senare sitter vi pedagoger på ett möte och diskuterar vår verksamhetsplan. 
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- Vad tycker ni? säger jag. Ska vi inte skriva några ord om tumlingen som nu är i full 

gång? 

- Jovisst, men då måste det dokumenteras ordentligt och kontinuerligt så att det blir 

möjligt att utvärdera i efterhand, säger min kollega. 

Jag tystnar och känner hur all lust, glädje, kreativitet och experimentlusta rinner av mig och 

förbyts mot klibbiga prestationskrav. Det ambitiösa och pretentiösa anslaget har kidnappat 

mitt mod och plötsligt känns risken att jag ska misslyckas att få Anna fortsatt trygg påtaglig. 

Jag häpnar över min reaktion och utan att riktigt förstå mina känslor pratar jag vidare om 

annat och frågan om att nämna tumlingen i vår verksamhetsplan bleknar och faller i glömska.  

* 

När jag i efterhand funderar vidare på mina överraskande känslor över dokumentationskravet 

på tumlaleken tror jag mig hitta en tänkbar förklaring i Sofia Jynnesjös kandidatuppsats i 

sociologi, Lekens väsen och hotet mot lek i det moderna samhället. Här sammanfattar hon 

sociologen Max Webers utforskande kring makt och disciplin i det moderna samhället och i 

dess organisationsform byråkratin: 

Max Webers målrationalitet fungerar avpersonifierande på människan. Den byråkratiska 

administrationen med dess omfattande regler och abstrakta strukturella ordning för människan från 

spontanitet och personligt engagemang. Den lekande människan kan utgöra en revolerande [sic] kraft i ett 

målrationellt sammanhang då hon är vaken, närvarande och responsiv i nuet. Den lekande människan 

låter sig inte rutiniseras helt, det aktiva erfarandet bidrar till att hon fortsätter att beröras. Den lekande är 

ett starkt subjekt med tydligt aktörskap.20 

 

Som den lekande människa jag vill vara blir detta citat som direkt skrivet för mig. Byråkratisk 

administration, som jag själv inte förstår vitsen med, får mig att vissna. Min spontanitet och 

mitt engagemang dör. 

Leklusten emot orden 

- Men jag vill ju inte sätta ord på min kunskap, säger jag och hör hur jag låter som en 

trotsig tonåring. 

- Men vad gör du här då? 

Min lärare Calles fråga hänger tungt i luften och snabbt och flamsigt slänger jag ur mig ett 

svar. Samtalet i klassrummet går vidare men själv har jag fått vittring på något viktigt och 

detta viktiga dröjer sig kvar i mitt inre. Jag befinner mig ju trots allt på ett magisterprogram 

som bland annat, går ut på att just sätta ord på sin egen praktiska kunskap. Jag vill inte heller 

förneka mitt eget inre motstånd och bortförklara det som lathet, mindervärdeskomplex eller 

okunskap. Det kan vara det som mitt motstånd handlar om men att låta mig nöjas med det 

                                                           
20 Sofia Jynnesjö, Lekens väsen och hotet mot lek i det moderna samhället, C-uppsats i sociologi Mälardalens 
högskola, 2014, s. 41. 
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redan här skulle äventyra min möjlighet att på allvar kunna besvara Calles fråga. Den fråga 

som jag nu också gjort till min egen.  

När jag var ung hade jag en idé om att ifall jag var rädd för något, så skulle jag härda mig tills 

rädslan försvann. Jag skulle möta det som kändes obehagligt eller obekvämt för att 

neutralisera känslan. Det var också ett sätt att utmana mig själv i syfte att erfara och lära mig 

något nytt. Det är i denna anda jag nu bestämt mig för att trots mitt inre motstånd försöka hitta 

tillvägagångssätt att sätta ord på min praktiska kunskap om musicerande med förskolebarn. 

Att hitta orden är dessutom något som alltmer krävs i mitt arbete. 

Men vad vill då detta motstånd säga mig? Varför känns det så fel att försöka sätta ord på vad 

som sker i musicerandet? Varför känns det som att om jag skulle använda akademiska ord för 

att beskriva mitt lekande så skulle jag behöva förändra mitt innersta väsen? Är jag måhända 

rädd för att de akademiska orden tvingar in mig och mitt uttryck i någon annans form som vill 

standardisering och likriktning? Det vore som att en improviserande jazzsångerska skulle 

tvingas sjunga som en körsångare, vars mål är att låta så likt sina medkorister som möjligt. 

Eller handlar det om att formulerandet i sig är ett sätt att försöka konservera något som till sitt 

väsen inte låter sig konserveras då det är en företeelse som är i ständig rörelse? Det vore som 

att försöka fånga den porlande bäcken i ett glas. Innehållet i glaset är vatten, javisst, men en 

bäck är det inte längre? 

Att lära sig att njuta av musik genom att läsa om den, är som att älska via e-mail, lär den 

världsberömde operatenoren Luciano Pavarotti ha sagt. Han är nog inte den ende som använt 

metaforer om kärlek för att synliggöra musikens väsen. Detta beskriver också delvis vad mitt 

motstånd handlar om. Det går väl i och för sig inte att bestrida att e-mail kan ha sin funktion i 

en kärleksrelation men få är väl de älskande som skulle låta sig nöjas med ett pling från datorn 

i längden. Kärleken vill kontakt och närvaro. Tillit här och nu. Precis på det sättet skulle jag 

kunna beskriva ett perfekt musikmöte. Då råder kontakt, närvaro och tillit. Det är en stund då 

reflektionen, eller om man hellre vill kalla det för det kritiska tänkandet, får vila sig och vi 

tillsammans uppslukas av nuet och lusten. Vi har kul och leker helt enkelt. Vissa skulle kalla 

det för flow.  

Men är inte reflektion något som sker i närvaron per automatik? Molander påstår i Kunskap i 

handling att: ”[∙∙∙] kunskap i handling existerar sammansmält med mycket som brukar 

klassificeras med ՚känslor՚ ”.21 I sångsamlingar med barnen fungerar mina sinnesintryck likt 

ett läskpapper som drar åt sig information och som sen mina känslor reagerar på. Detta sker 

                                                           
21 Molander, s. 81. 
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med all sannolikhet även i omvänd ordning alltså att jag selekterar olika information beroende 

på vilken känsla jag befinner mig i. Utifrån detta handlar jag i stunden, som jag upplever det, 

mer eller mindre automatiskt. Självklart har jag otaliga gånger, utifrån skilda erfarenheter som 

jag har gjort, funderat över vad som är det mest kloka handlandet i olika situationer. I själva 

ögonblicket och i synnerhet då leklusten frodas, tänker jag dock inte så strukturerat. Att ”bara 

leka” och släppa reflekterandet är då det ultimata. Det innebär inte för den skull att jag helt 

kan släppa mitt ansvar att ligga steget före. I så fall kan, som jag beskriver på sidan 13, 

lustfällor med eventuella tråkigheter till följd skapas. Molander refererar till filosofen Hubert 

Dreyfus och vad denne menar angående experter: ”Han ägnar sig inte åt problemlösning. Han 

tänker inte. […] Experten reagerar omedelbart i en situation.”22 Det känns lite väl 

anspråksfullt att kalla mig expert men det är ändå så jag vill beskriva mitt eget handlande. 

Men vänta här nu! Jag är inte alls rädd för reflektion. Jag har i mitt tidigare skrivande 

konstaterat att reflektion är en förutsättning för att jag ska orka fortsätta i mitt yrke. Det 

handlar om att jag önskar att var sak får ha sin tid. Tankarna i reflektionen sin tid och 

närvaron i leken sin. Tänkande hjärna kontra skapande kropp. Jag menar, vilken 

kärleksrelation kan undvika ett kritiskt granskande i längden?  

Min leklust och andlighet 

Min livslust och min leklust hänger intimt samman. De lever i symbios med varandra skulle 

jag vilja säga. I de perioder som av olika orsaker varit svåra och tunga i mitt liv har min lust 

att leka varit som bortblåst. Leken har varit min andes längtan och strävan så länge jag kan 

minnas. Den är själva andligheten för mig. Med andlighet avser jag det immateriella, själslivet 

eller människans inneboende ande, en andlighet som inte inbegriper tron på något 

övernaturligt eller transcendent. Även utövande eller beundran av konst, musik, litteratur 

liksom de känslor som kärlek eller självförverkligande kan väcka, är immateriella till sin natur 

och kan ge en översinnlig upplevelse. Jag vill påstå att en andlig person är en intuitiv 

människa som står i kontakt med sin ursprungskälla; sitt andliga jag. För mig är den 

ursprungskällan leken. Andlighet kan även sägas vara ett tillstånd där jag känner mig vara i ett 

med något och jag kan även känna en viss andlighet när jag uppnår balans, då kan så kallade 

andliga upplevelser infinna sig. Andlighet finns integrerat i varje människa, psykologin kallar 

detta för Självet.23 Jag kallar det lek.  

                                                           
22 Ibid., s. 46. 
23 Olle Carlsson, 12 steg för hopplösa, Stockholm, 2012, s. 43. 
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Huizinga skriver om leken ur ett andligt perspektiv. Han skriver: ”Men med leken erkänner 

man anden, vare sig man vill eller inte. Ty leken är inte en substans, vilket dess väsen än eljest 

må vara”.24 Måhända är det lekens eteriska form som ger mig problem med dokumentationen 

vars mening är att just göra substans av den. Här visar sig det med att försöka fånga den 

porlande bäcken i ett glas igen. 

Det tarvar sin förklaring att jag valt ordet lek på den aktivitet jag vill beskriva. Detta ordval 

har inte varit helt givet för mig. Ordet är komplicerat att använda då det signalerar något som 

barn ägnar sig åt. Det kan närmast sägas vara deras egendom. Det är sällan det beskriver 

något som sker i vuxna sammanhang. När jag slår upp ordet på Wikipedia står det: ”Lek är en 

social aktivitet som utförs för nöjes skull, eller som social eller intellektuell träning. Denna 

aktivitet förknippas mest med barn, men även många vuxna leker. Sport och spel (med eller 

utan dator) är former av lek som är vanliga i vuxen ålder”. Vidare beskrivs ordet mer 

ingående men då enbart utifrån barns utgångspunkt. Trots detta har jag beslutat mig för att det 

är just ordet lek jag vill använda och jag vill granska leken från olika perspektiv, inte minst ett 

vuxet sådant. Därför vill jag här ge min definition på vad lek är och varför jag väljer det 

begreppet för att rama in det fenomen jag vill beskriva. 

Leken är inte rationell och den övar oss därför på att ha beredskap då omständigheterna 

ändras. Jag tror med andra ord att leken gör oss mer flexibla. Har jag till exempel leklusten för 

ögonen tillsammans med barnen är jag tvungen att vara flexibel. Ingen i förväg planerad 

aktivitet går fullt ut att genomföra som tänkt var, då alla reaktioner och allt gensvar inte går 

att förutse. Ska leken vara ledstjärna förutsätts alltså flexibilitet. I ett försök att fånga in den 

air ordet lek har för mig börjar jag att fritt associera olika ord som tillsammans kan rama in 

och beskriva den av mig eftertraktade upplevelsen. Många skiftande ord dyker upp men efter 

moget övervägande beslutar jag mig för att använda närvaro, äkta, ärligt, förenande, sant, 

uppslukande, kreativt tankeflöde, trivsel, närhet, att ha möjlighet att lyckas och glädje. Jag 

inser att motsatsord på samma vis kan visa vad jag avser genom att berätta vad jag inte menar. 

Jag beslutar att de då skulle kunna vara prestation, krav, misslyckande, skam, rationellt, 

distanserat, perfektionism eller pretentiöst.  Dubbel relation till benämningen lek verkar orden 

allvar och arbete ha. De kan både ses som motsatsord samtidigt som lek kan vara både 

relaterat till arbete och allvarlig. Lek är på allvar. Likheten mellan lek och allvar betecknar 

lekforskaren Lars-Erik Berg som koncentration.25 Det ord som ligger allra närmast för mig är 

lust. Det är av den anledningen jag ibland talar om lek, ibland om lust men mest om leklust. 

                                                           
24 Huizinga, s. 12. 
25 Lars-Erik Berg, Den lekande människan, Lund: Studentlitteratur, 1992, s. 150. 
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Jag inser att jag på detta vis förhärligar leken och inte alls tar hänsyn till att lek som kan vara 

både grym och hänsynslös. 

Min största tillgång i arbetet med barnen och musiken är min egen lust och mitt största hot 

min egen olust. Skulle jag tappa leklusten resulterade det snart i att jag upphörde att utvecklas 

och då skulle arbetet riskera att bli direkt plågsamt. I en förlängning skulle det bli omöjligt att 

stanna inom yrket om jag inte kunde få använda min fria kreativitet för att hitta nya idéer och 

tillvägagångssätt.  Hur jag känner och mår i samspelet med barn och kollegor är en 

förutsättning för huruvida mina sångsamlingar upplevs som roliga/alldagliga, 

okoncentrerade/röriga eller magiska/hänryckta. Lite slarvigt uttryckt så gäller det alltså för 

mig att hålla mig själv vid gott mod och på gott humör för att få bästa möjliga resultat. Det är 

en svår målsättning att leva upp till i en stressig vardag fylld av allehanda intryck och ansvar. 

Jag tycker att det är viktigt att inte förledas att tro att en professionell hållning skulle kunna 

klara sig ensam utan den äkta lusten om man vill skapa magi och hänryckning fullt ut. Lika 

lite som att försöka intala någon att kärlek via e-mail skulle vara detsamma som äkta möten 

mellan två människor. Huizinga, som jag återkommer till senare, särskiljer inte lek och spel 

och menar: ”Emellertid går något av den rena lekhållningen förlorat, då leken alltmer 

disciplineras och systematiseras. Detta visar sig i spelarnas klyvning i professionella och 

amatörer. […] Yrkesspelarens hållning är inte längre den riktiga lekhållningen; det spontana 

och sorglösa har gått förlorat.”26
 Själv vill jag inte sträcka mig riktigt så långt. Jag tänker att 

det visst går att leka även i ett professionellt liv. Jag hävdar ju att det i mitt arbete till och med 

är nödvändigt att jag själv känner leklust för att det ska bli riktigt bra. Att ha kunskap och 

erfarenhet, alltså det jag här kallar professionalism, gör det dock lättare att slappna av i 

ledarrollen. Avslappning och lust är två kompatibla komponenter.  Min uppgift som ledare är 

också att så mycket som möjligt få de andra som deltar, vuxna och barn, att känna detsamma. 

I den myllan kan lusten gro och leken blomma. 

Det problematiska med leken är att den lätt kan ses som en motsats till målformuleringar av 

olika slag. Så fort det sätts upp mål så läggs också förväntningar, prestation och krav på. Det 

går inte att prestera lek. Av den anledningen kan det vara lätt att förväxla lovsång till leken 

med en önskan om att undvika ansvar. Då erkänns inte sambandet mellan lek och allvar. Om 

leken bara anses som något lättsinnigt kan den lätt förknippas med en handling som är oseriös 

och oansvarig.  Men att avkräva sig själv ett lekfullt förhållningssätt där leklusten blir en 

pedagogisk hållning är ett synnerligen ansvarsfullt uppdrag som jag ser det. 

                                                           
26 Huizinga, s. 238. 
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 Den improvisatoriska och kreativa leken passar inte heller särskilt väl in i mallar för 

systematiskt kvalitetsarbete vilka är ett krav inom förskolan idag. Det är av den anledningen 

inte helt lätt att hävda lekens hållning utan att bli betraktad som en ”besvärlig” anställd av en 

arbetsgivare. Att säga att jag till exempel vill skapa goda förutsättningar för glädje, lust och 

lek anses inte vara utvärderingsbart och duger därför inte som mål i en verksamhetsplan. 

Detta gestaltar jag till exempel i avsnittet om tumlaleken där min kreativa leklust fick sig en 

rejäl törn när den avkrävdes att formuleras i en mall. Men låt oss nu gå vidare i detta 

utforskande av vad lek är. 

Fördjupning av lekens väsen 

Huizinga, som jag tidigare citerat, författade Den lekande människan (Homo Ludens) 1938. 

Han beskriver här hur spel och lek har format människan som kulturvarelse och att spelen och 

leken har varit en förutsättning för människans förmänskligande och en grund för fredlig 

samvaro. Leken ska mer uppfattas som en kulturföreteelse än som en biologisk funktion. 

Musik och dans är alltid inom lekens gränser, menar han också.27 

Så här beskriver Huizinga lekens väsen:  

Låt oss ännu en gång ange, vilka lekens egentliga kännetecken synes vara. Det är en handling 

som försiggår inom vissa gränser av tid, rum och mening, i en synbar ordning, enligt frivilligt 

antagna regler, utanför den materiella nyttighetens eller nödvändighetens sfär. Lekens stämning 

är hänförelse och hänryckning, antingen denna är helig eller blott festlig, beroende på om leken 

är helgelse eller förlustelse. Handlingen åtföljas av känslor av lyftning och spänning samt 

medför glädje och avspänning.28 

Huizinga menar att leken har flera iakttagbara kännetecken. Jag punktar här vilka han menar 

är de viktigaste. De är att leken: 

· är ett fritt handlande. En påtvingad lek är inte någon lek. Djur och barn leker därför att 

de har glädje av det och just däri ligger deras frihet. Att införa begreppet instinkt är bara 

att gömma sig bakom ett x och när man från början förutsatt att leken ska vara nyttig, 

begår man ett fel i sin bevisföring. För vuxna finns behovet av lek, men det kommer från 

själva det nöje som leken bereder. Leken kan avbrytas eller helt utebli, den är inte fysiskt 

nödvändig. 

· är något annat än det ”vanliga” eller ”egentliga” livet. Den innebär tvärtom att man flyr 

detta liv och träder in i en tillfälligt existerande aktivitetssfär med sin egen mening. Den 

smyckar livet, fyller ut det och är i det hänseendet oumbärlig. Men lekstämningen är till 

                                                           
27 Huizinga, s. 192 -193 och s. 228. 
28 Ibid, s. 160-161. 
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sin natur labil. Varje ögonblick kan det ”vanliga livet” komma och kräva sin rätt. Det kan 

ske genom ett störande ingrepp utifrån eller genom ett brott mot reglerna, eller inifrån 

genom att lekmedvetandet faller bort, genom att den lekande mister illusionen och nyktrar 

till. 

· utspelas inom vissa fastställda gränser i tid och rum. Leken börjar och i ett bestämt 

ögonblick är den slut, även om den stannar kvar i minnet och kan upprepas och föras 

vidare från generation till generation. Också rumsligt avgränsas den: arenan, spelbordet, 

templet, scenen, filmduken, domstolen – alla är lekplatser till form och funktion. 

· förutsätter att en speciell ordning härskar. Leken fortlöper enligt speciella regler som är 

absolut bindande. 

· inte är förknippad med något materiellt intresse, den är onyttig. Den är en strävan efter 

avspänning men spänningselementet spelar en viktig roll. Någon ska lyckas vare sig det är 

fråga om att framställa något eller kämpa om något. Den som motsätter sig spelreglerna är 

spelfördärvare, som är något annat än falskspelare.29 

Huizinga ville komplettera begreppet Homo faber som då var ställt bredvid namnet Homo 

sapiens. Den skapande respektive den visa människan. Människan var inte så klok som det 

naiva 1700-talet hade trott, tyckte Huizinga, och bredvid Homo faber förtjänade Homo ludens 

en plats. Jag tolkar att Huizinga i sin helhet menar att det viktiga för människan är det att hon 

leker. Jag kan väl känna igen mig i det Huizinga påstår när han definierar den för mig, 

livsnödvändiga leken. Det viktigaste i hans resonemang, enligt mig, är att leken är något annat 

än det ”vanliga” livet. Påståendet att leken inte är fysiskt nödvändig för vuxna människor 

håller jag inte med om. Inte vad gäller mig i alla fall. Ett liv utan lek är för mig ett liv i 

mörker. 

Huizingas påstående att leken måste vara fri för att kunna definieras som just lek är intressant. 

Det innebär att leken inte kan vara påtvingad. Det skulle vara naivt att tro att alla barn som 

deltagit och deltar i olika sångsamlingar och föreställningar kan sägas ha deltagit av fri vilja. 

Detta är ju något som alla förskolans barn och pedagoger per automatik deltar i. Deltagandet 

är vanligen inte ett fritt val utan en gemensam verksamhet som bygger på att alla deltar och att 

gruppen definieras och bekräftas på det viset. Enligt Huizinga kanske dessa tillställningar inte 

borde kallas för lek eller också räcker det med att viljan att delta finns oavsett om man gjort 

                                                           
29 Ibid., s. 17-24. 
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ett aktivt val eller inte för att kunna beteckna aktiviteten som lek. Om ett barn är ovilligt att 

delta och ändå mot sin vilja skulle förmås att vara med så skulle det vara uppenbart för var 

och en att det då för det barnet inte handlar om lek. Huizinga påpekar ju också mycket riktigt 

att barnens frihet ligger i att de har glädje av leken. Jag tycker att Huizinga är otydlig här och 

jag känner mig osäker på hur jag ska förstå orden fritt handlande. Som min inledande 

berättelse i denna uppsats vill gestalta så är min ambition att försöka skapa upplevelser som så 

långt som möjligt präglas av ett lekfullt förhållningssätt med barnens lust i fokus vilket verkar 

gå i linje med Huizingas resonemang. Exemplet med Anna och tumlaleken gestaltar också 

vikten av denna frivillighet. Vad jag vill komma fram till är att lekfullheten också är ett sätt 

att skapa inkludering. Att sprida lek kan vara ett sätt att inkludera fler. 

Huizinga menar att om man räknar leken som en instinkt begår man ett misstag. Eftersom lek 

inte kan åläggas utan har en fri karaktär skiljer den sig från förloppet av en naturprocess 

påpekar han. Han vill att man ska förstå frihet i en vidare mening, som inte har med problemet 

om determinism att göra. Barnet leker för att de har glädje av det, och just däri ligger deras 

frihet. Leken står inte i relation till nytta, menar han. Jag känner mig som en åsna mellan två 

hötappar. Jag förstår inte varför instinkten och nyttan måste stå i motsatsförhållande till 

glädjen och friheten. Jag tror att vi människor är rustade med möjligheten att känna glädje och 

lust också för att vi instinktivt ska kunna skapa nyttigheter för oss själva, att nytta absolut kan 

förenas med nöje. Att det däremot också finns sanning i påståendet att leken inte står i relation 

till nytta, gestaltas tydligt i min berättelse då jag avkrävdes en noggrann dokumentation av 

tumlaleken och på så vis tappade leklusten. Nyttan i att sköta vårt pedagogiska ansvar som 

min kollega avsåg stod där emot min förmåga att leka. Kanske handlar denna skillnad om att 

det är olika slags nytta och om vems nytta som avses.  

Huizingas påstående att musik alltid är inom lekens gränser ställer jag mig frågande och 

tveksam inför.30 Han skriver ” […] detta innerliga sammanhang till och med måste kallas 

oupplösligt och att orden lek och diktning hotar att förlora sin självständiga betydelse. 

Detsamma gäller i ännu högre grad om sammanhanget mellan lek och musik”. Jag är inte helt 

säker på att jag riktigt förstår vad han menar. Ger han inte en lite väl romantisk bild av 

musiken här? Musik kan vara allt det som beskrivs vad gäller lek, men är det inte alltid. 

Musicerande behöver till exempel inte alls vara frivilligt, behöver nödvändigtvis inte skänka 

någon verklighetsflykt och kan faktiskt syfta till materiella intressen.  

                                                           
30 Ibid., s. 192-193 och s. 228. 
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Leklust med ”Glädjens pedagogik” 

Pedagogerna och psykologerna Anne Linder och Stina Breinhild Mortensen beskriver hur 

pedagogisk arbetsglädje kan skapas och bibehållas och att det är något som man bör 

uppmärksamma och fokusera på. De påpekar att det är nödvändigt att skapa arenor för 

gemensamt reflekterande. Glädje och entusiasm är inte nödvändigtvis något som infinner sig 

naturligt för alla. Det är därför viktigt att arbeta medvetet och målinriktat för att detta ska 

skapas och vidmakthållas. De menar att man ska:  

Hitta det man är bra på och försöka göra det ännu bättre, erkänna problem och fel men ändå hålla fast vid 

det som går bra och se framåt. Alltså att bryta med felfinnarkulturen. 31  

Citatet känns fånigt, besläktat med amerikansk satsa-på-dig-själv-ideologi, som jag vanligtvis 

känner mig skeptisk inför, men trots det så måste jag begrunda orden och inser att jag inte 

tagit min livsinställning där leklusten är central riktigt på allvar. Jag har inte tagit ansvar fullt 

ut för den. Jo, jag har strävat efter den i praktiken, men har inte medvetandegjort den genom 

att regelbundet och metodiskt föra upp den i teoretiska resonemang och sammanhang bland 

mina kollegor. Men hur för jag glädjens och lekfullhetens talan utan att det framstår som 

jönsigt och ytligt? Jag har tidigare inte ens tänkt på att det skulle vara möjligt att i 

diskussionen styra eller systematisera glädje och entusiasm. Jag inser också att det är något 

jag borde försöka med när jag nu hävdar att leken, lusten och glädjen är undervärderade i det 

vetenskapliga resonerandet runt dagens förskola. Kanske beror denna ovilja på det som Linder 

och Mortensen förklarar nedan: 

Händelser får betydelse först när vi ger dem sådan; dessförinnan är de bara just händelser. En pedagogisk 

stjärnstund består av episoder och sekvenser som ofta förblir outsagda därför att vi helt enkelt inte har 

samma tradition att lyfta fram succéer som vi har beträffande katastrofer. Det är nästan legitimt och god 

ton att vara ytterst självkritisk och nagelfara situationer och problemställningar där vi tycker att vårt 

bidrag var bristfälligt.32 

Jag känner igen detta. Jag bär på en rädsla att om jag skulle framhålla mina succéer så riskerar 

jag att uppfattas som skrytsam. Denna känsla kan vara både ödesdiger och kontraproduktiv 

om jag har som målsättning att skapa en mer lustfylld vardag för mig, mina kollegor och 

barnen. Men hur ska man slåss mot en hel jantelagstiftning? Vad skulle hända om vi medvetet 

och systematiskt såg till att välja de lyckade historierna när vi berättar och diskuterar om det 

pedagogiska livet? Vi behöver kanske inte lägga på oss kravet att uppfinna glädjen utan mer 

att bara upptäcka den. Om man inriktar sig på det som fungerar, alltså framgångarna, blir det 

dessa som uppfyller och präglar organisationens fortsatta utveckling, formulerar sig Linder 

                                                           
31 Linder, s. 8. 
32 Ibid., s. 161-162. 
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och Mortensen.33 Detta inspirerar mig att ta min egen andes längtan på ett större allvar än 

tidigare. 

Leklustsobduktion 

Hur lätt skulle det inte vara för mig att punktera känslan, närvaron och leklusten om jag mitt i 

en lekfull sångstund, när vi klampar omkring som taktfasta flodhästar, skulle bryta för att 

börja diskutera vad takt är? Ett sådant hopp mellan sinnestillstånd skulle ta död på leken. Jag 

skulle i bästa fall kunna få till en målinriktad undervisning men vårt lekande skulle tvärt 

upphöra. 

Konsten att lära barn estetik är skriven av forskarna i pedagogik Ingrid Pramling Samuelsson 

och Niklas Pramling et al.34 Författarna har tidigare skrivit ett stort antal böcker och artiklar 

om barn i förskolan och jag tolkar att deras forskning är betydelsefull för den svenska 

förskolans utveckling. Här ger författarna exempel på hur barns lärande kan ta form inom tre 

estetiska områden: poesi, dans och musik. De lyfter också fram lärarnas deltagande och 

konsten att lära barn estetik. Med lära menar de här att urskilja aspekter av de ämnen de valt. 

Författarna vill visa ett nytt sätt att se på den verksamhet som de kallar estetisk. De kopplar 

ihop de två olika dimensionerna lärande och estetik och medger att de inte är självklart 

kompatibla och påpekar att det är först under de senaste decennierna som talet om ett 

fokuserat lärande redan i förskolan gjort sig gällande.35  

Genomgående går att läsa hur viktigt de tycker det tänkande intellektet och barnens förmåga 

att formulera sig är, medan beskrivningar av känslans eller görandets betydelse ifrågasätts 

eller lyser med sin frånvaro. De skriver till exempel: 

I kontrast mot ett sådant synsätt förespråkar alltså Bannon och Sanderson, liksom vi gör i denna bok, 

vikten av att språkliggöra och medvetandegöra det estetiska som man vill utveckla ett kunnande för hos 

barnen.36 

Vidare att: 

[∙∙∙] bara för att man går i takt till musik är det inte säkert att man har erfarit takt som takt.37 

För tydlighetens skull kostar jag på mig att citera ett till av alla påståenden i samma riktning: 

                                                           
33 Ibid., s. 161. 
34 Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt, 
Konsten att lära barn estetik, Stockholm, 2008. 
35  Ibid., s. 11. 
36 Ibid., s. 53. 
37 Ibid., s. 93. 
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Detta innebär dock inte ett förminskande av vikten av att lärare pratar med barnen om vad dom gör, så att 

barnen får ta del av en viss sorts samtal även om läraren måste ställa frågorna och besvara dom själv till 

en början.38 

Författarna påpekar att det är bra att barn tidigt socialiseras in i samtalandet eftersom det är så 

pedagogisk verksamhet går till.39 Jag vill påstå att pedagogisk verksamhet kan gå till på 

många olika sätt och att jag själv som exempel är mer koncentrerad på att försöka att 

komplettera och berika med andra förhållningssätt än just bara med samtalandet när jag 

bedriver pedagogisk verksamhet. Mestadels vill jag sjunga och dansa för att barnen ska få just 

sjunga och dansa i min musikverksamhet, inte samtala. Eller som Bengt Molander enkelt 

uttrycker det: ”Inom t.ex. det konstnärliga området lär sig människor att göra något genom att 

göra det.” 40 

I Att undervisa barn i förskolan som är en text skriven av delvis samma författare som i 

Konsten att lära barn estetik klandras förskolan för att fortfarande domineras av ett görande-

perspektiv. De menar att barn då inte kan skapa förståelse och lära sig. För detta krävs en 

kommunikation och en metakommunikation. Språkliga verktyg behövs för att hjälpa barnen 

att skapa mening. 41 Jag menar tvärtemot att det är just lust och lek som är själva meningen för 

barn. 

Verbaliserandet av musiken är ett sätt som Uddén i sin Musik pedagogik med kunskapande 

barn uttryckligen varnar för: 

Jag vill påstå att det är vuxna med sitt verbala reflekterande som förebild, som initierar barns verbalt 

utredande och bearbetande rollekar, och som på så sätt för tidigt kan kväva barns naturliga musiska lek. I 

barnets drivkraft att vara delaktig ingår att imitera vuxenbeteenden och ett rimligt antagande är att om 

vuxna ej besvarar barnet på dess kommunikationsnivå övergår det till en verbal nivå efter sin aktuella 

förmåga och kanske tystnar musiskt.42 

Jag tänker att Pramlings avsikt möjligen är att höja anseendet på de estetiska ämnena men jag 

ifrågasätter om detta är en framkomlig väg. Musikens ”former och funktion bestämmes 

genom normer, som ligger bortom det logiska begreppet och bortom den synliga eller 

gripbara gestalten” närmast skaldar Huizinga.43 Musik har en ogripbar gestalt och jag 

ifrågasätter om den skulle tjäna på att försöka göras gripbar. Den kan ju inte få ett högre 

anseende på något den inte är.  

Själv får jag en steril och tung känsla i kroppen av att läsa om denna snedvridning av 

musicerandet och min inbillningsförmåga skapar bilder av en obduktionssal i fantasin. Där 

                                                           
38 Ibid., s. 97. 
39 Ibid., s. 97. 
40  Molander s. 153. 
41 Elisabet Doverborg, Niklas Pramling & Ingrid Pramling Samuelsson, Att undervisa barn i förskolan, Liber AB, 
2013, s. 41-42. 
42 Uddén, s. 253. 
43 Huizinga, s. 192. 
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ligger den döda och själlösa musiken kall och blek i stark belysning på en metallbrits och 

väntar på obducentens vassa kniv som ska skära ur dess inre organ och okänsligt dumpa dem i 

olika rondskålar. Författarna resonerar att pedagogerna mer bör närma sig musiken som de 

närmar sig vilket ämne som helst. Om barnen aldrig fått hjälp med att urskilja och uppfatta ett 

musikstyckes speciella form eller rytm så förblir dessa aspekter sannolikt okända för barnet 

hur ofta de än hör musik, resonerar de. Det argumentet är obegripligt för mig då jag inte kan 

förstå vad det skulle göra för skillnad i ett barns liv. Även om boken stundtals argumenterar 

för ett övande av estetik så är den ändå särskilt riktad mot en intellektuell förståelse av 

estetisk verksamhet. Lusten och glädjen är alltså inte det viktiga. Själva görandet är inte i 

fokus här. Själv anser jag att jag i andra sammanhang självklart både kan och bör utmana 

barns tänkande och förmåga att uttrycka sig. Att verbalisera och intellektualisera musik med 

små barn kan precis som Uddén hävdar riskera att tystna barnen musiskt. Detta kan också 

liknas med det jag beskriver i min text om longörer under rubriken ” Några viktiga aspekter 

av lekfullhetens praktik”. Förmågan till stillasittande fokus är begränsad och leklusten är 

lättstörd. Prat får lätt barnen att tappa orken. I sångsamlingar är man dessutom oftast i 

storgrupp vilket också utesluter några längre samtal.  Nej jag vill verkligen uppmärksamma 

och värna leken, närvaron och glädjen så att de inte överskuggas helt av den pedagogiska 

modeinriktningen som mest erkänner barnens intellektuella sidor.  Jag uppfattar att idéerna i 

boken är tongivande i dagens förskola och genom det viktiga för mig att granska. 

Förskolans verksamhet avkrävs numera att vara baserad på forskning och beprövad 

erfarenhet. Det är den formulerade kunskapen som fått starka strålkastare riktade emot sig. 

Jag tolkar den allmänna debatten som att det finns en tro på att yrkeskårens auktoritet och 

status på detta vis förväntas växa. Detta är i min vardag högst påtagligt. Det skrivs 

handlingsplaner, åtgärdsprogram, verksamhetsplaner, målformuleringar- uppföljningar- 

utvärderingar så kallade systematiska kvalitetsarbeten, pedagogisk dokumentation, underlag 

inför utvecklingssamtal och uppföljning av de samma, likabehandlingsplaner och 

resursansökningar. Musikverksamheten är inget undantag. Tiden fullkomligt slukas av denna 

formuleringsdrake. ”När kartan blir viktigare än verkligheten” är en rubrik jag minns från ett 

av mina pedagogiska magasin och vars syfte var att belysa hur kraven på dokumentation ökat 

utan att ge några garantier på att verksamheter förbättrats utan snarare riskerar det motsatta. 

Detta utesluter inte att jag förstås vill och behöver teoretisera och reflektera över mitt arbete, 

klä mina före och eftertankar i ord som ibland även får bli skrivna formuleringar. Men jag vill 

också hinna leta efter rolig rekvisita, öva upp svängiga komp eller klura på hur man ska kunna 

få den stela kollegan på andra avdelningen att slappna av lite. Det krävs rejält med utrymme åt 

att ensam och tillsammans med mina kollegor få ge mig hän åt utforskandet av hur och med 
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vad vi hittar fram till barnens och vår egen brinnande lust. Jag önskar att vi även ges 

erkännande för det arbetet.  

Materialet och leklusten 

Det krävs en stor repertoar av sånger, lekar och danser och att jag som ledare kan mitt 

material, för att fullt ut kunna leva upp till ambitionen att anpassa det musikaliska materialet 

efter barnens lustrespons. Jag ska vara säker på texter och melodier och i bästa fall även 

kunna utantill hur jag spelar till. Jag har också glädje och nytta av att ha funderat över vad 

låtarna representerar och vad det finns i dem som kan förväntas tända barnens intresse. Finns 

det en lustifikation i texten, svänger rytm och melodi härligt, bygger låten på spänning, finns 

det en rolig rörelse till eller kan jag komma på någon fantasieggande rekvisita som kan tända 

barnens ögon lite extra?  Det krävs en lyhörd flexibilitet men framförallt krävs det en lekande 

vuxen som vet vad den själv lyfter av.  

I mitt arbete med musik på förskolan känner jag omedelbart av barnens lust och de känner av 

min. Lusten och olusten är påtaglig i deras ögon och kroppar och barn är ofta tydliga med sina 

signaler.  Ett litet barn kan helt sonika resa sig och lämna samlingsringen medan ett äldre barn 

kanske protesterar genom att väsnas eller störa på annat vis om jag inte lyckas lägga ribban på 

rätt plats. Är nivån på det jag presenterar för hög så tycker inte barn att det är roligt och jag 

kommer att få svårt att skapa leklust i rummet.  Är det för lätt så kommer en liknande olust 

snart att visa sig. Är nivån på det vi gör däremot balanserad mellan bland annat lätt och svårt, 

tryggt och utmanande, nytt och gammalt, rörligt och stillasittande, roligt och allvarligt, 

gemensamt och eget, starkt och svagt, spänt och avslappnat, svängigt och lugnt så händer inte 

sällan det motsatta. Nivån på verksamheten kan på så sätt göras självreglerande ifall man har 

sitt fokus riktat mot lusten, kan sitt material väl, ser till att variera bland låtarna och har dem 

lätt tillgängliga.44 

Själv har jag på samlingarna alltid med mig en pärm med sånger, danser och lekar. I den har 

jag i förväg förberett olika sorters material och sorterat dem i olika kategorier. De kategorier 

jag oftast grupperar efter är sånger (av olika svårighetsgrad och karaktär), av mig så kallade 

stårö (sånger där man sjunger och rör sig stående), sittrö (sånger med sittande rörelser), 

pardanser, ringdanser, lekar och ramsor. I pärmen kan jag snabbt bläddra fram det jag 

bedömer passar i stunden. Jag måste också vara noga med att kort anteckna vad jag till slut 

                                                           
44 ”Alla som jobbar i förskolan måste förhålla sig till undervisningsbegreppet”, står det i 2015 års första nummer 
av tidningen Förskolan. Själv undviker jag helst modeorden lärare och undervisning då jag tycker att de sänder 
fel signaler. För mig har de begreppen en air av förmedlingspedagogik och en avsaknad av lekfullhet runt sig 
och därför föredrar jag orden pedagog och verksamhet i resonemang som rör förskolan. 
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presenterat från gång till annan, så att jag minns och kan förbereda till nästa gång. Att med 

hjälp av struktur och förberedelse skapa förutsättning för spontanitet. ”Det gäller att 

improvisera... på en fast grund av noggranna förberedelser” som en gång Moderna museets 

chef Pontus Hultén uttryckte saken. 

På detta vis kan man alltså skapa största möjliga lust och på så sätt också uppnå största 

möjliga kunskapsutveckling. Då jag ofta leder förskolans samtliga barn och pedagoger i så 

kallade storsångsamlingar, är detta förhållningssätt inte helt okomplicerat. Eftersom det helt 

naturligt är stora skillnader på vad som skapar lust hos en ettåring och en femåring så tvingas 

jag ofta välja mellan olika behov. Min erfarenhet säger mig att nivån då helst bör attrahera de 

äldsta barnen. De är naturliga förebilder för de små och om de har kul så kommer glädjen att 

sprida sig. Att de äldre har kul gynnar alltså de yngre, vilket gynnar kollegorna, vilket gynnar 

mig, vilket gynnar…… ja ni ser. Det är dessa ringar på vattnet som jag med min kunskap och 

entusiasm ska få i rörelse. 

- Lek är när vi vet att vi inte är olika varandra, sa en gång ett litet barn.  

Jag håller verkligen med. Det verkliga mötet mellan människor sker ofta i lekens form. Då vi 

för en stund kan lämna oss själva och verkligheten och låta oss ”berusas” ur samma källa 

oavsett vilka vi nu råkar vara. Vilken ocean av visdom döljer sig inte bakom detta barns ord.  

Vi närmar oss leklustens gräns 

Stämningen tätnar för varje minut. Någon skrattar till men jag kan höra att det skorrar lite 

falskt. Nej, särskilt skrattretande är det inte men väl så spännande. Det går det inte att ta miste 

på när jag ser barnens stillnade och lätt stela hållning samt deras stora, runda och intresserade 

ögon. Alla sitter andäktigt koncentrerade på den stora, blå, runda mattan i samlingsrummet. 

- Ja men hur kom han in för att lämna gosedjuren till oss? På natten finns väl inte någon 

här på dagis?  

Lilly stirrar storögt på gosedjuren som ligger på den rutiga gamla flanellskjortan i mitten av 

ringen. Hon vänder sina frågande ögon mot mig. Hon är verkligen brydd och undrande. Jag 

tvekar på svaret och blir därför omkörd av Dorotea. 

- Han kanske har borrat ett hål i golvet som han kröp in genom? föreslår hon med en 

aning för gäll röst. 

- Nehej för det finns ju inget borrhål i golvet, ropar Seth och fullkomligt studsar runt på 

rumpan i ren iver över att ha kommit på något smart. Kanske han har gått igenom ett 

fönster som stått öppet? fortsätter han och stillar sig lite. Fanns det nåt fönster som 

stod öppet när du kom Kerstin? 

- Nej, när jag hittade knytet med djuren här i morse, så var allt stängt och låst. 
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Samtalet fortsätter och barnen är verkligt engagerade i att försöka lista ut hur sagofiguren 

Hark B Tång som nu följt oss genom terminens vänskapstema, burit sig åt för att kunna 

komma in på förskolan under natten. Hark har lämnat en lapp med orden: ”Jag vet inte hur 

man tar hand om andra så därför undrar jag om ni kan ta hand om och låta de här djuren få bo 

hos er nu när deras skog inte finns längre.” 

- Men hur ska vi göra med djuren, säger jag och försöker få barnen att fokusera på 

själva gosedjuren istället för på hur Hark lyckats ta sig in på förskolan. Det var inte 

riktigt det här samtalet som jag och Björn tänkt oss när vi förberedde samlingen. 

- Ja vad tycker ni? Ska djuren få flytta in hit till oss? lägger Björn till. 

- Han kanske kan göra sig osynlig och gå igenom väggar? 

Markus har lagt sin panna i djupa veck och jag kan nästan se hur hans tankar och fantasi far 

runt och greppar efter något att hålla sig i. Han är absolut inte beredd att släppa tankarna på 

Hark än. 

- Han kanske är farlig för oss? tillägger han med sänkt röst. 

- Men han är ju inte på riktigt. Det är han väl inte? Är han det? undrar Nelli som hittills 

föreställt sig att Hark bara är på låtsas men som nu fått all anledning att ifrågasätta den 

trygga uppfattningen. 

Våra idéer om att fokusera på de stackars gosedjuren får vänta och vi får nu gå in i detta 

viktiga som barnen ju uppenbarligen är så fastnaglade och hänförda av. Men jag behöver nog 

försöka lugna ner den uppskrämda stämningen lite. 

- Jag tror att Hark ändå har börjat att tänka på andra. Han kom ju med djuren till oss och 

det visar väl på att han börjar att förändras? Tror ni inte att han håller på att bli 

snällare? 

Trevande letar jag efter någonting som ska neutralisera denna onda figur Hark i barnens ögon. 

Det är ju inte meningen att han ska vara någon som de är rädda för. Sagan som Björn skrivit, 

där Hark är en person med dålig empatisk förmåga syftar ju till att barnen ska inspireras att 

reflektera runt begreppet vänskap och inte att skrämma vettet ur dem. Av sagans olika figurer 

är det just denne Hark som särskilt stannat kvar i barnens intresse och därför kommit att få 

agera huvudperson när temat rullat vidare. Nu märker jag hur jag försöker styra barnens 

fantasi bara för att jag oroar mig för att de inte ska klara av det här känslomässigt. Är det så 

bra egentligen? Kanske är jag lite väl ängslig? Åh, vilken jobbig balansgång. 

Oroligt tittar jag på vår yngsta lilla Josef.  Han har lagt sig ner på golvet och pillar med något 

helt annat och tycks inte längre lyssna till vårt samtal. Hans fokusförmåga har nog tagit slut 

tänker jag lättad.  

- Nu vill jag ha lunch! Jag är hungrig, säger Judit bestämt. 

Jag tittar på henne. 
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- Tycker du att det här är läskigt? undrar jag vänligt. 

Hon nickar försiktigt. 

- Skulle det kännas bättre för dig om du fick sitta här hos mig? 

- Ja svarar Judit och kryper upp i mitt knä. 

Jag känner hur hon slappnar av och vi kan fortsätta och till slut avrunda samtalet med alla 

tankar och känslor om Hark och hans varande tillsammans med oss. Gosedjuren hinner också 

bli varmt välkomnade och upptagna i vår gemenskap. Barnen bestämmer att den mjuka soffan 

får bli deras nya hem. 

Vi avbryter för att äta lunch och Björn frågar mig på väg till matborden. 

- Hur kunde du fatta att Judith var rädd?  Hon sa ju att hon var hungrig. 

- Ja men hon brukar ju alltid vara så fokuserad och intresserad när vi har samling och 

har aldrig tidigare uttryckt sig så där rättfram, ja nästan befallande. Att hon skulle vilja 

avbryta en samling för att hon är hungrig liknar inte den Judith jag känner. Jag tänkte 

också att samtalsämnet lätt kunde upplevas som skrämmande så jag ville fråga henne. 

Det visade sig stämma så det blev ju bra. 

-  Vad skickligt av dig. 

- Va, tycker du? Var det inte uppenbart? Men tack! Hyggligt att du säger det. 

En varm och stolt känsla sprider sig långsamt i min kropp. 

* 

Det här är en berättelse som visar att lusten och leken har sina gränser. Det kan bli för mycket 

av det goda och då gäller det att balansera. Jag la märke till något otypiskt i Judiths beteende, 

något som stack ut från det vanliga. Denna förnimmelse skapade en lätt känsla av oro i mig. 

Denna oro startade vidare ett fyrverkeri av tankar och möjliga förklaringar. Då jag gjort en 

blixtsnabb analys styrde jag mitt handlande genom att fråga Judith om den stämde. På detta 

sätt kom jag denna gång fram till en för alla godtagbar lösning. Judit blev trygg samt att hon 

och vi andra kunde slutföra vårt spännande samtal.  

Uppmärksamhet tränas inom en verksamhet eller inom ett problemområde. Ett exempel är seendets 

mästerskap. Man måste lära sig se, lyssna, ta in i kroppen och så vidare. […]. Det gäller att 

uppmärksamma det otypiska, det oväntade och det (hittills) okända.45 

Så uttrycker sig konstkännaren Ulf Linde i Molanders Kunskap i handling som är en teoretisk 

bok om praktisk kunskap. Molanders utgångspunkt är att det mänskliga handlandet formar 

våra begrepp och teorier. Som att Judiths ovanliga kommentar stegvis ledde mig fram till idén 

att hon var rädd och inte hungrig sin kommentar till trots. En viktig tanke är idén om ”tyst 

kunskap”, detta att vi människor kan och vet mer än vi klarar av att artikulera, eller att vi i 

vårt yrkesutövande vunnit insikter som inte är teoretiskt reflekterade. Här ovan exemplifierar 

                                                           
45 Molander, s. 57. 
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jag en sådan situation som Linde avser. Det visar på hur svårt det kan vara att ens vara 

medveten om att man besitter en särskild färdighet eller ett speciellt kunnande. ”Det är svårt 

att få syn på sina egna självklarheter” uttrycker Uddén i sin bok Musik pedagogik med 

kunskapande barn.46 

Jag tror att ganska snart efter att man förvärvat en ny kunskap förvandlas den till något som 

bara finns där och som kan bli svår att uppmärksamma. Det är istället de dagsaktuella 

kunskapsbrister och dilemman som ges fokus i medvetandet. Det jag från början ville belysa 

med denna lilla vardagsberättelse var hur leklusten har sina gränser. Det visade sig också att 

när den väl var skriven så skildrade den också hur ett tyst och omedvetet kunnande kan se ut.  

Att Björn i detta fall la märke till och bekräftande min kunskap öppnade mina ögon och 

möjliggjorde ett reflekterande över händelsen. Det är en av storheterna med att arbeta i 

arbetslag, vilket jag vill utveckla i nästa avsnitt.  

Arbetslaget och leklusten 

Händelsen då min kollega Björn la märke till och bekräftade min kunskap visar också på 

vikten av att vi strävar efter ett klimat på arbetsplatsen som gynnar att vi ser, bekräftar och 

berömmer varandra när vi tycker att kollegorna gör något bra. Vi behöver då befinna oss i en 

organisation som i möjligaste mån minimerar risken för konkurrens eller avund mellan 

medarbetare. Om vi känner oss sedda och accepterade av våra kollegor så är det kanske också, 

i en förlängning, lättare att även våga syna det vi gör ur ett mer kritiskt perspektiv. Eller som 

Molander uttrycker det: 

Alla sätt att bedriva forskning kan leda till misslyckande i enskilda fall. Garantier finns inte. Betonar man 

ömsesidighet och dialog kan resultatet bli att oenigheter inte släpps fram, med följd att ingen 

kunskapsbildning sker.47 

Detta kan upplevas stå i motsats till det jag tidigare upptäckt i min text om ”Glädjens 

pedagogik.” Där diskuterade jag att medvetandegöra och systematisera dialoger så att vi väljer 

de lyckade historierna när vi berättar och diskuterar om det pedagogiska livet. Står detta emot 

varandra? Försvåras och kanske till och med omöjliggörs kunskapsbildning av att framhålla 

de lyckade historierna? Jag tror att det skulle vara att förenkla frågan alltför mycket. Min teori 

är att först måste vi vara grundtrygga tillsammans innan vi kan hänge oss åt 

kunskapsutveckling som kräver att oenighet släpps fram. Vi måste lita på att den andra vill 

oss väl. När vi väl vågar att kritiskt granska oss själva och vår verksamhet så kan vi för den 

skull inte upphöra med att lyfta även de lyckade historierna.  

                                                           
46 Uddén, s. 1. 
47 Molander, s. 221. 
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Kapitlet som handlar om relationer mellan kollegor i boken Glädjens pedagogik inleds med 

orden: 

Det minsta man kan begära av ett pedagogiskt team, vars uppgift är att tillgodose barns och ungas behov, 

är att medlemmarna kan förhålla sig konstruktivt till gemensamma arbetsuppgifter och inte minst till 

varandra inbördes.48 

Detta påstående kan ju verka som en enkel självklarhet för ett arbetslag som tillsammans ska 

skapa musikverksamhet tillsammans med förskolebarn. Det är dock inte fullt lika lätt att leva 

upp till som att säga. För att få till lustfyllda och upplevelserika musikstunder för barnen på 

förskolan så krävs att personalen utstrålar glädje och entusiasm. I mitt yrkesliv stöter jag 

ständigt på kollegor som av olika anledningar inte är bekväma eller roade av att sjunga och 

dansa och som inte alls är villiga att leka på barns vis. 

Åsa Harvard forskar på lek och redogör i radioprogrammet ”Filosofiska rummet” hur leken 

kan utvecklas över tid hos en människa. 

Det som först tar sig uttryck i hoppande, tjoande och leksaken. Det retirerar lite grann och så händer det 

mellan ritblocket där man sitter och ritar fantastiska stålmanshistorier och sen mellan serietidningen och 

sen så retirerar det ännu mer och så har man det mellan tinningarna i stället. Det finns där men det gör 

inte så mycket väsen av sig. […] Vuxna vill ofta inte leka som barn gör.49   

När jag här skildrar hur vuxna har svårt att leka på sångsamlingar tror jag att det delvis är 

detta som är problemet. Det vi gör där uppfattas som barns sätt att leka. Ointresserade och 

obekväma pedagoger kan, mot sin vilja, påverka stämningen och sprida otrygghet och 

motvilja i rummet. Som ledare är det svårt att inte bli påverkad och indragen i denna känsla av 

otrygghet. Jag är säker på att många är de ”musikledare” som, ofta med rätta, klandrat sina 

kollegor för att inte tillräckligt ha stöttat dem i arbetet med att skapa lustfyllda samlingar. 

Som en följd av detta möter kanske arbetslaget problemet genom att besluta att alla ska 

”pressas” till delaktighet genom att ansvaret för ledarskapet delas upp på olika personer. Det 

ingår ju i alla pedagogers uppdrag att se till att det musiceras i förskolan resoneras det. Vilken 

person som är den mest lämplig att leda musikverksamheten står inte i fokus.  

Om anledningen att dela upp ledaransvaret har en ”straffande” grundorsak är detta 

tillvägagångssätt direkt kontraproduktivt, tror jag. Jag vet att i nästan varje arbetsgrupp jag 

mött har det funnits musikaliskt otrygga vuxna. Jag försöker tänka att istället för att bli 

irriterad så vill jag se det som en spännande uppgift att i mitt ledarskap hitta förhållningssätt 

och former som skapar största möjliga trygghet och delaktighet. Först då det känns tryggt i 

arbetslaget kan jag jobba för att få alla pedagoger medvetna om sin egen viktiga betydelse 

                                                           
48 Linder, Mortensen, s. 131. 
49 Radioprogrammet Filosofiska rummet-Lek, Sveriges radio, 2005-11-13. 
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som förebilder för barnen. Det är en utmaning att försöka att fundera ut olika kloka och 

vänliga tillvägagångssätt för detta uppdrag.  

I författaren Tove Janssons Det osynliga barnet kan vi följa Muminfamiljen när de söker efter 

olika sätt att få den vettskrämda och därför bleknade och till slut osynliga lilla Ninni att bli så 

trygg att hon vågar bli synlig igen.50 Det är som att läsa en receptbok i hur trygghet långsamt 

och successivt byggs upp från grunden. Det är en mängd ingredienser som ska till. Jag är 

säker att det inte skiljer sig stort från hur jag vill tänka i mitt uppdrag med musikskärrade 

kollegor. När Ninni först kommer till familjen är en pingla som hänger runt halsen det enda de 

kan se av henne. Familjen funderar. 

Kan ni begripa hur man ska få henne synlig igen, utbrast pappan bekymrad. Borde man 

gå till en doktor?  

Det tror jag inte, sa mamman. Kanske hon vill vara osynlig ett slag. Tooticki sa att hon 

är blyg. Jag tror att det är bäst att låta ungen vara ifred tills vi hittar på något bättre. 

Och så blev det.51 

Här visade sig den första ingrediensen: Hon får helt enkelt vara ifred. Det tror jag att många 

musikskrämda pedagoger också har det bra av i ett inledande skede av gemensamt 

musicerande.  

Bredvid sängen radade mamman upp äpplet, saftglaset och de tre randiga karamellerna 

som delades ut åt var och en när det blev kväll. Sen tände hon ett ljus och sa: 

Nu ska Ninni sova. Sov så länge som möjligt. Jag ställer morgonkaffet under 

kaffepannsmössan så det håller sig varmt. Och blir Ninni rädd eller vill nånting så är det 

bara att komma ner och pingla.52 

Här kommer en hel rad med ingredienser. 

Den andra: Jag tänker att karameller för oss pedagoger är att se barnen glada och 

intresserade. Inget smakar så gott i munnen oavsett vilken känsla eller förutsättning vi vuxna 

går in i verksamheten med. 

                                                           
50 Tove Jansson, Det osynliga barnet, Stockholm, 1962. 
51 Ibid, s. 105-106. 
52 Ibid, s. 106. 
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 Den tredje: Att kommunicera och våga prata om vad som känns jobbigt och visa att vi som är 

mer vana och trygga finns där utan att döma. Att skapa förutsättningar för trygghet med 

vänlighet.  

Den fjärde: Vilken nästan genant självklarhet. Att vara utvilad är viktigt för humöret. Är jag 

pigg så kommer jag att ha lättare att hålla energin uppe och osäkerheten på avstånd. Inget jag 

kan uppmana mina kollegor till kanske men något jag själv bör ta med i beräkningen. Hur vi 

tar hand om oss själva och vår hälsa har betydelse. Det hade jag inte tänkt på utan Tove 

Janssons hjälp.  

Hon gick ner till sig och letade efter mormors gamla anteckningar för Ofelbara 

Huskurer. Onda ögat. Medel mot melankoli. Förkylning. Nej. Mamman bläddrade och 

sökte. Till slut hittade hon en anteckning i slutet som mormor hade gjort när hennes stil 

redan blivit ganska darrig. ”Ifall ens bekanta blir dimmiga och svåra att se” Nåja. Tack 

och lov. Mamman läste igenom receptet som var ganska komplicerat. Sen satte hon 

igång med att blanda ihop en huskur för lilla Ninni.53 

Den femte ingrediensen: Mormors anteckningar kan väl jämföras med pedagogiskt material. 

Jag kan inte nog understryka hur viktigt jag tycker att det är att pedagoger inom förskolan har 

en stor repertoar av sånger, danser, ramsor och lekar. Materialet ska vara inspirerande 

spännande, roligt, varierat och så vidare. Det är en självklarhet att vi pedagoger ska kunna 

vårt material. Det här är grunden för det praktiska görandet och då krävs det ett rejält 

utrymme för estetiska ämnen i utbildning och fortbildning av pedagoger. För att få goda 

resultat krävs att ledningen på förskolorna förstår vikten av detta, uppmuntrar och ger goda 

praktiska möjligheter för sin personal, som jag ser det. Övning ger som bekant färdighet. 

På morgonen är Ninnis tassar synliga och familjen beger sig ut i trädgården för att plocka 

äpplen och göra mos. 

Plötsligt klang det till. 

Mitt på trädgårdsgången låg en stor sylthög som var alldeles taggig av glasskärvor. Och 

bredvid den Ninnis tassar som hastigt bleknade och försvann. 

Jaha, sa mamman. Det var just den burken som vi brukar ge åt humlorna. Nu slipper vi 

bära ner den på ängen. Och mormor sa alltid att ska det växa ur jorden så får man lov att 

ge den en present på höstkanten. 

                                                           
53 Ibid., s. 106. 
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Ninnis tassar kom tillbaka och över dem ett par smala ben. Över benen skymtade 

otydligt en brun klänningsfåll.54 

Ingrediens nummer sex: Alla får göra misstag och när det sker så varför inte försöka vända 

det till en fördel? Att vuxna visar sin okunskap och att det tillåts bli fel kan också vara bra för 

barnen att få uppleva. Detta är något jag tror är viktigt för oss pedagoger att kommunicera 

runt.  

Så småningom tog Ninni mod till sig och började att tala men att leka på kommando under hot 

om straff av lilla My, fungerade sämre.  

Efter kaffet gick de ner till floden alla tre och satte igång. Men Ninni visade sig vara 

alldeles omöjlig. Hon neg och knixade och sa allvarligt javisst och så trevligt och 

naturligtvis, men man hade en bestämd känsla av att hon lekte av artighet och inte för 

att ha roligt. 

Nåmen spring då! skrek lilla My. Kan du inte ens hoppa! 

Ninnis smala ben sprang och hoppade lydigt. Sen stod hon stilla igen med hängande 

armar. Den tomma halsurringningen ovanför bjällran såg hjälplös ut. 

Väntar du dig beröm, va! skrek My. Har du ingen sprätt i dig! Vill du att jag ska slå upp 

dig, va? 

Helst inte, pep Ninni undergivet. 

Hon kan inte leka, mumlade Mumintrollet och var snopen. […] 

Det blev inte bättre.55 

Ingrediens nummer sju: Undvik tvång och hot. Det skulle inte heller bli bättre i en pedagogisk 

situation om obekväma pedagoger hotades eller tvingades till ledarskap. Som jag beskrev 

tidigare så löser ofta arbetslagen problem med oengagerade vuxna genom att fördela 

ledarskapet och försöka ”tvinga” alla till ett lekfullt deltagande. Jag är säker på att risken då är 

stor att effekterna blir precis de samma som i fallet med lilla Ninni. Självklart är det ultimat 

om det finns flera pedagoger som kan hjälpas åt med att leda barnen, men detta måste då ske 

på självvald basis. Att sångglädje kräver entusiastiska ledare tror jag att jag poängteratn 

magist tillräckligt och att ledare också bör vara kunniga och med en passande repertoar 

tillgänglig har jag också tidigare påpekat. Lek och sång under ledning av tvingade, rädda, 

                                                           
54 Ibid., s. 109. 
55 Ibid., s. 116-117. 
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artiga eller okunniga vuxna kommer sannolikt inte att sprida sångglädje till barnen.  Likväl 

tycker jag att alla på förskolan, vuxna och barn, i möjligaste mån ska delta i dessa 

gemensamma musikstunder. För mig finns ingen annan aktivitet som rymmer sådana 

möjligheter att kunna samla, skapa glädje och vi-känsla som musik och dans. Av den 

anledningen är det särskilt viktigt att förstå betydelsen av denna verksamhetsform inom 

förskoleverksamhet.  

Till slut lät de bli att försöka lära Ninni att leka. Roliga historier tyckte hon inte heller 

om. Hon skrattade aldrig på rätt ställe. Hon skrattade inte överhuvudtaget. Och det 

verkade nedslående på den som berättade. Så hon fick vara ifred.56 

Det är svårt att ha roligt om man är rädd. Det gäller både Ninni och pedagoger. Det är som 

sagt inte lätt att undvika att bli indragen i en otrygg känsla men kanske måste jag som ledare 

också förstå att Rom inte byggs på en dag. Tillit och frigjordhet kan ta tid på sig. 

Ingrediens nummer åtta: Att försöka att hålla sitt eget självförtroende intakt.  

Ingrediens nummer nio: Tid och tålamod. 

En dag gick familjen till sandstranden för att dra upp båten för vintern. Ninni som aldrig sett 

havet förr tyckte att det var både för stort och för skrämmande. Pappan fick för sig att skoja 

lite med ungarna och låtsades att han skulle putta i mamman i vattnet. Omedelbart gick lilla 

Ninni till attack, sprang fram och bet pappan hårt i svansen. 

Bravo, bravo! skrek My. Jag kunde inte ha gjort det bättre själv! 

Ninni stod på bryggan med ett litet uppnäst, argt ansikte under en röd lugg. Hon fräste åt 

pappan som en katt. 

Du vågar inte kasta henne i det stora hemska havet! skrek hon. 

Hon syns, hon syns! ropade Mumintrollet. Hon är ju söt! 

Lagom söt sa Muminpappan och synade sin bitna svans. Det är det dummaste, fånigaste, 

mest felaktigt uppfostrade barn jag nånsin har sett, med eller utan huvud. 

Han la sig på bryggan och försökte fiska upp sin hatt med käppen. Och hur det nu gick 

till så halkade pappan och for på huvudet. 

Han kom upp med detsamma, stod på botten med nosen över vattnet och öronen var 

fulla av gyttja. 

                                                           
56 Ibid., s. 113. 
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Å, skrek Ninni. O så roligt! Nej så underbart! 

Och hon skrattade så att hela bryggan skakade. 

Hon lär aldrig ha skrattat förr, sa Tooticki förbluffad. 

Jag tycker att ni har förändrat ungen så att hon är värre än lilla My. Men huvudsaken är 

ju att hon syns.57 

Så gick det till när Ninni blev synlig. Upptryggad av vänlighet, tålamod, kommunikation, en 

gnutta ilska och en rejäl portion humor. För att inte förglömma en och annan randig karamell 

och ett förlösande gyttjebad förstås. Detta låter även som en bra början på en klok och duglig 

ingredienslista inför mötet med musikskärrade arbetskamrater.  

Den tionde ingrediensen alltså: Humor. Hmmmm, jag tror att jag nu ska sätta mig ner och 

fundera lite över gyttjebadets betydelse för ovetenskaplig musikverksamhet i förskolan. Det 

ska bli spännande.  

                                                           
57 Ibid., s. 116-117. 
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Avslutning 
 

Det är nog få förunnat att efter 35 år i ett yrke tycka att arbetet fortfarande är både spännande 

och roligt. Så är det i alla fall för mig och det handlar främst om två saker: att jag får leka och 

att jag ständigt får lära mig nytt. Detta uppsatsskrivande har sannerligen också bjudit på båda 

dessa ingredienser. Jag har med mycket leklust, långa tankar och trots mitt inre motstånd 

lyckats sätta ord på utvalda delar av min praktiska kunskap vad gäller förskolebarn och musik. 

När väl tankarna har börjat utkristalliseras har orden succesivt formats och texten har i allt 

stridare ström flödat ur mig. Det verkade till slut inte gå att få något stopp på allt som plötsligt 

ville göra sig hört. Så smått har jag också börjat ana varför jag intuitivt känt sådant motstånd 

mot att sätta ord på musiken och leklusten. Trots flödet känns det långt ifrån möjligt att 

glasklart kunna förklara hur jag känner och vad jag menar när jag beskriver musicerandet och 

leklusten. Det går nämligen inte att fånga en porlande bäck i ett glas. Jag är ändå nöjd med det 

som jag trots allt lyckats få fram.  

Av att på djupet granska leken har jag insett vilken central plats den har för mig och jag har 

kommit att likställa den med min andlighet. Jag anser att ett liv utan lek är ett liv i mörker. 

Men att tro att leken för den skull bara är lättsinnig eller oproblematisk skulle vara att tolka 

helt galet. Leken har sin gräns och den är oerhört känslig för störning. Det visade sig vara 

betydligt svårare att föra upp leken i samtal med aktuell förskole-debatt än jag anat. De åsikter 

som jag tolkat finns i rörelse i min värld föll ofta på att jag i detta akademiska sammanhang 

inte kunde nöja mig med allmänt tyckande utan har avkrävts att noga visa på varifrån 

åsikterna härstammar. Detta har jag försökt att göra då jag möter aktuella röster som enligt 

mig mer förespråkar en musikundervisning med förståelsen i stället för upplevelsen i 

förgrunden. Det har kostat på att försöka hålla sig sval och saklig när jag mest önskat 

formulera lekens manifest eller brista ut i hommage till leklusten och möjligen har min 

tudelning mellan lekandet och undervisning bitvis kommit att bli onödigt stor. Min handledare 

och inte minst mina klasskamrater har hela tiden kämpat med att hålla mig uppe på spåret.  

Många är de böcker som jag undersökt för att fördjupa mig i lek, lust och musicerande med 

barn. Jag har hamnat på så många intressanta villovägar men den röst jag huvudsakligen låtit 

få komma till tals är Johan Huizingas och hans definition av lekens väsen. Han har, med sina 

teorier, kommit att berika och hjälpa mig att hitta mina egna avgränsningar. Anna Linder och 

Stina Breinhild Mortensen är kanske de som gett mig mest konkret och praktisk inspiration att 

ta med i mitt vidare trallande med alla barn och kollegor. Då vill jag leka för att i ordets fulla 

bemärkelse vara människa, eftersom jag helt och hållet är människa bara när jag leker. 
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