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Sammendrag 

Målet med denne oppgaven er å belyse de positive erfaringene barnehageansatte opplever ved 

bruk av sang, musikk og annen musikalsk aktivitet i barnehagen. Det er også ønskelig å sette 

søkelys på ulike utfordringer og hindringer knyttet til bruk av musikalsk aktivitet i 

barnehagen. Forskningen i denne masteroppgaven viser at hvordan barnehageansatte oppfatter 

og opplever bruk av musikalsk aktivitet i barnehagen, er avhengig av flere forskjellige 

faktorer; utdanning, interesse, indre og ytre motivasjon, oppfatning av musikalitet og hva man 

legger i selve begrepet musikk. Flere av de nevnte faktorer kan også knyttes til opplevelser av 

utfordringer og hindringer i møte med musikalsk aktivitet. Oppgaven bygger på teori hentet 

fra musikkvitenskap, musikkpsykologi, musikkpedagogikk og småbarnspedagogikk. 

Empirien er samlet gjennom kvalitative forskningsintervjuer med fem barnehageansatte, fra 

tre forskjellige barnehager. 
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Abstract 

The aim of this paper is to draw attention to positive experiences regarding use of song, music 

and other forms of musical activity in kindergartens. It also seeks to accentuate challenges and 

obstacles that employees may experience concerning musical activity. The research conducted 

in this master thesis shows that kindergarten teachers` use of musical activities in 

kindergartens depends on many factors: Their education, interests, beliefs concerning 

musicality and definitions of music in itself or music as a term. Several of these factors also 

have an impact on the challenges and obstacles that employees experience in their use of 

musical activity. The underlying theory is obtained from different disciplines, such as; 

musicology, music psychology, music education, and early childhood education. The 

empirical findings are drawn from qualitative research interviews with five employees, from 

three different kindergartens.       
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Forord 

Alle som har skrevet en masteroppgave vet at det er en tidkrevende prosess. For meg har 

denne prosessen gitt meg mye kunnskap om et felt som interesserer meg, både innen 

musikkpsykologi, pedagogikk og spesielt hvordan dette fungerer i praksis. 

Det vil være å lyve å si at denne prosessen bare har vært en dans på roser. Det er tidkrevende 

arbeid som ligger i bunn og jeg er evig takknemlig for at jeg har en mann som alltid støtter og 

motiverer meg; tusen takk! Jeg er også så heldig at jeg har kreative barn som minner meg på 

at livet er mer enn bare bøker. Tusen takk til familie og venner for støttende ord og 

telefonsamtaler. En spesiell takk til Stefanie som har hjulpet meg ut av «master-bobla», med 

gode samtaler og utrolig mange kopper kaffe. En stor takk til Randi som har hjulpet meg med 

utlån av bøker. 

Tusen takk til alle informantene som har fortalt om sine erfaringer og opplevelser, som igjen 

har gjort denne oppgaven mulig. Dere vet hvem dere er! 

Sist, men ikke minst: Tusen takk til min veileder Jonna Vuoskoski for all støtte og 

motivasjon.  

 

Rygge, April 2019 

Stine A. Svendsen  
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1. Innledning 

Denne oppgaven har som mål å bidra til en dypere innsikt og forståelse rundt hvordan 

musikalsk aktivitet oppleves for barnehageansatte, og hvilke oppfattelser de har rundt bruken 

av musikk i barnehagehverdagen.  

For mange barnehageansatte kan musikk assosieres med glede, kreativitet og fellesskap. For 

noen kan musikk være et grunnleggende fundament i deres pedagogikk. For andre er musikk 

kanskje et nødvendig onde, og noen forbinder musikalsk aktivitet med stress og hjertebank, 

mens andre igjen kan stille seg likegyldige. For barna, er musikk en helt naturlig del av deres 

væremåte og deres utvikling.  

Jeg har valgt å skrive om bruk av musikk i barnehager med bakgrunn i erfaringer jeg gjorde 

meg da jeg i 2013 var med og utviklet et musikalsk prosjekt rettet mot barnehager i bydel 

Alna i Oslo. Jeg fikk denne oppgaven gjennom jobben min som sang- og pianolærer i en 

privat musikkskole. Oslo kommune finansierte prosjektet og ønsket dette bidraget i et utvalg 

barnehager med bakgrunn i hvordan musikk kan bidra til språkutvikling og integrering av 

tospråklige barnehagebarn. Gjennom denne prosessen fikk jeg førstehåndskunnskap om 

hvordan musikk på en positiv måte kan bidra til språkutvikling, men jeg fikk også øynene opp 

for hvor utrolig mange muligheter det ligger i bruken av musikk og hvordan musikken ser ut 

til å ha en egen evne til å favne de barna som kanskje trenger det mest. I tillegg til å holde 

musikksamlinger og jobbe aktivt med barna, var oppgaven min å kurse de ansatte i å bruke 

musikk mer aktivt. Jeg ble raskt bevisst at noen ansatte var svært ivrige, mens andre var mer 

tilbakeholdne og usikre på hvordan de skulle forholde seg til de nye impulsene jeg bidro med. 

Det er dette jeg har grunnet på i forbindelse med valg av tema til denne oppgaven. Hvilke 

opplevelser har barnehageansatte i møte med musikalsk aktivitet og hva er det som gjør oss 

usikre og tilbakeholdne?  

Musikkforsker Nora B. Kulset skriver om hvordan musikk kan brukes i norsktilegnelse blant 

barn som har et annet morsmål enn norsk (Kulset, 2012, 2015). Kulset trekker også fram Tiri 

Bergesen Schei sitt uttrykk stemmeskam som hun mener er aktuelt å snakke om i forbindelse 

med barnehageansattes bruk av musikk. Anna Ehrlin (2012) og Bertil Sundin (1995) har blant 

annet forsket på barnehageansattes oppfatning av egen musikalsk kompetanse. Jeg ønsker å 

utforske om denne problematikken stemmer overens med litteraturen i praksis. Det kan hende 

at utfordringene og hindringene er mer sammensatt enn det litteraturen jeg har lest viser.  
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Jeg ønsket å snakke med et utvalg barnehageansatte for å høre om deres erfaringer og 

opplevelser av bruken av musikalsk aktivitet i barnehagen, og hvilke utfordringer de eventuelt 

måtte kjenne på. Dette leder meg til hovedproblemstillingen min, som lyder som følger: 

Hvilke opplevelser og oppfattelser har barnehageansatte av bruk av musikk i 

barnehagen?  

Jeg er spesielt interessert i aspekter av hovedproblemstillingen min som omhandler 

utfordringer og hindringer knyttet til bruk av musikk i barnehagen. Underproblemstillingen 

min lyder som følger: 

Hvilke utfordringer og hindringer opplever barnehageansatte i møte med 

musikalsk aktivitet i en barnehagehverdag? 

 

Hvis vi tar et skritt tilbake, er det noen begreper som trenger å avklares først. 
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2. Hva er musikk? 

Dette spørsmålet finnes det overraskende mange svar på. Noen vil si som komponisten 

Edgard Varèse; at musikk er organisert lyd. For andre handler det om den opphøyde 

kunstmusikken, og at det skal være estetisk vakkert. Musikk er følelsenes språk, et 

universalspråk som man forstår på tross av språkforskjeller og kulturforskjeller. Vi kan se 

musikkbegrepet fra en mer musikkterapeutisk vinkel og si at musikk er kommunikasjon. 

Ingen av definisjonene er feil, det kommer heller an på hvilket utgangspunkt man har for 

spørsmålet. I forbindelse med denne oppgaven og denne tematikken mener jeg det er relevant 

å trekke fram Cristopher Small og hans begrep musicking. Small (2006) foreslår at man 

istedenfor å se musikk som et objekt, kan man heller se det som en handling. For Small 

innebærer musicking alle handlinger som er knyttet til en musikalsk-situasjon; utøvere, 

lyttere, dansere, de som styrer lyd/lys og de som selger billetter og så videre (Small, 2006, s. 

10). Musicking er også tatt opp i musikkpedagogikk for småbarn (Sæther og Angelo, 2012). 

Morten Sæther og Elin Angelo skriver at et slikt perspektiv på musikk (altså musicking) gjør 

at man kan se musikk som noe mer enn et kunstverk, og at i barnehagen kan man skape et 

eget felles musikkrepertoar som overgår språklige og kulturelle barrierer når man gjør musikk 

sammen (Sæther og Angelo, 2012, s. 17-18). Poenget er altså å ikke se musikk som et objekt, 

men snarere som et verb, altså som handling. Musikk er noe vi gjør. 

Et annet perspektiv på musikk som også kan være relevant å belyse i denne sammenhengen, 

er med utgangspunkt i Tia DeNora, Even Ruud og Ingeborg Lunde Vestad sin forskning som 

blant annet omhandler hva musikk gjør for oss. Dette kan forklares med begrepet affordanse. 

Affordanse er da hva musikk innbyr til eller gjør for oss. Til sammenligning kan en stol ha 

ulike funksjoner ut ifra hvilke behov vi har; vi setter oss på den hvis vi er slitne, vi bruker den 

til å stå på hvis vi trenger å nå høyere opp eller kanskje den kan brukes som opptenningsved 

om man trenger et bål. Vestad forklarer at man kan bruke musikken på en lignende måte, da 

musikk tas i bruk av bestemte lyttere i bestemte situasjoner og på bestemte måter på bakgrunn 

av hva den bestemte lytter føler musikken passer eller innbyr til (Vestad, 2013, s. 117). 

DeNora (1999) argumenterer for at musikk er en kulturell ressurs som aktører kan bruke i 

deres pågående arbeid i konstruksjonen av selvet. Dette arbeidet innebærer det emosjonelle, 

minner og biografisk arbeid (DeNora, 1999, s. 32). DeNora undersøkte gjennom 

dybdeintervjuer hvordan kvinner bruker musikk for å jobbe med følelser, endre energi-nivå og 

som et verktøy i det pågående identitets-arbeidet (DeNora, 1999, s. 31). Ruud skriver at 
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«…musikk kan være med på å farge situasjoner og bevege oss til handling – hvordan vi kan 

«do things with music». Musikken blir en «selv-teknologi», noe som gjør den til en sentral 

ressurs i identitets-konstruksjonen» (Ruud, 2013, s. 8-9). Vestads doktorgradsavhandling 

omhandler samme tematikk, men her er scenarioet lagt til barn i barnehage og i hverdagen 

ellers. Vestad fokuserer på tre aspekter i sin forskning; musikk, individ og situasjon. Hun 

skriver at; «Hvilke av musikkens affordanser man benytter seg av forstås som avhengig av 

individet (dets psykologiske kroppslige komposisjon og behov) og (dets sosiokulturelle) 

situasjon» (Vestad, 2013, s. 119). Man må altså se disse faktorene i sammenheng, ellers vil 

man ikke kunne forstå fenomenene som oppstår.  

Musikk kan med fordel ses som en handling, hvor man i fellesskap gjør noe sammen, eller 

man kan se musikk som et stemningsregulerende verktøy i konstruksjonen av selvet. 

Hovedpoenget mitt med en slik framstilling av musikkbegrepet er å skifte fokuset fra en 

prestasjonspreget, elitistisk tankegang, til et mer positiv, funksjonelt og realistisk begrep i en 

barnehagehverdag. Jeg bruker gjerne begrepet musikalsk aktivitet i denne oppgaven, da det 

favner sang, bruk av instrumenter, bevegelse til spilt/avspilt musikk eller annen aktivitet av 

musikalsk karakter. I tillegg vektlegger jeg at musikk kan ses som handling fremfor 

prestasjon. Når det gjelder bruken av musikalitet, mener jeg i denne sammenhengen at det er 

viktig å se det fra et relativistisk perspektiv, som innebærer tro på at musikalitet er en naturlig 

del av menneskets vesen.  
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3. Musikk og barns utvikling 

Som jeg skriver innledningsvis kan det se ut til at musikk har en egen evne til å favne de 

barna som kanskje trenger det mest; enten det er språktilegnelse, selvfølelse, språkutvikling, 

fellesskap, motorisk utvikling, sosialkompetanse eller struktur. Nyttegodene er mange. Jeg 

kommer i det følgende kapittel til å trekke fram noen utvalgte positive effekter bruk av 

musikk kan ha på barns utvikling, som jeg mener er relevant med tanke på barn i en 

barnehagehverdag, men også ved å holde tanken om at de skal videre inn i skolesystemet 

etterhvert. Dette kapittelet er med på å understreke hvorfor musikk bør ha en naturlig plass i 

barnehagehverdagen. 

 

3.1 Spontansang 

«Barn synger ikke for å treffe tersen, men for å treffe livet» (Bjørkvold, 2011, s. 99). Jon-Roar 

Bjørkvold har i sitt doktorgrads-arbeid forsket på barnehagebarns spontansang. Han skriver 

om hvordan barn bruker sang i lek, læring, språk, kommunikasjon og kreativitet (Bjørkvold, 

2011). Spontansang er altså sanger som barn finner på uten at det er organisert i form av en 

musikksamling, men innholdet kan gjerne være basert på noe man har gjort i 

musikksamlingen eller barnets følelser og opplevelse av en samling. Jan Sverre Knudsen 

påpeker viktigheten av at ansatte i barnehagen er bevisst og har kunnskap om barns 

spontansang, da den har en viktig funksjon i kommunikasjon, læring og i identitetsskapingen 

(Knudsen, 2008). Bjørkvold deler barns spontansang i to kategorier; egosentrisk-spontansang 

(for sin egen del) og kommunikativ-spontansang (i kommunikasjon med andre). Margaret 

Barrett og Johanella Tafuri skriver at funksjonen av barns spontansang er en måte for dem å 

uttrykke seg, overbevise, vekke følelser, gi informasjon og etablere kontakt (Barrett og Tafuri, 

2012, s. 301). Dette er også i tråd med Knudsens arbeid, hvor han ønsker å vise hvordan 

spontansangen kan forstås som læring, kommunikasjon og som selvets teknologi (Knudsen, 

2008, s. 287). Knudsen skriver i forbindelse med selvets teknologi at vi må forstå barns 

spontansang som: “..tools used to «act upon the self» in order to attain or reinforce a certain 

mental state or mood – happiness, satisfaction, anger or longing – in short as a way in which 

children learn to know the self as a self” (Knudsen, 2008, s. 287). Denne formen for 

spontansang faller da inn i Bjørkvolds egosentriske kategori. Knudsen poengterer også at det 

er en individuell, ofte egosentrisk øvelse, og en måte å forsterke, initiere, opprettholde humør 
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eller endre humør (Knudsen, 2008, s. 292). Knudsen sammenligner denne måten å bruke sang 

på med hvordan voksne bruker innspilt musikk; i bilen, for å slappe av, for å bli oppstemt 

eller for å få arbeidsoppgaver til å gå lettere. Små barn har naturlig nok ikke innspilt musikk 

tilgjengelig på samme måte som voksne, så da tar de i bruk de midler de har; sin egen 

sangstemme (Knudsen, 2008).  

Knudsen skriver at spontansangen har blitt sett på som en musikalsk-læringsprosess, hvor 

man kan tolke den som et steg på vegen til å mestre musikalske uttrykk i en voksen verden 

(Knudsen, 2008, s. 290). Han avviser dette perspektivet ved å vise til at i tradisjonelle 

musikalske utdanningsløp starter man med enkle melodier, for så å avansere gradvis. Barn 

bruker ikke spontansangen for å bli bedre eller synge mer estetisk vakkert. Den har helt andre 

funksjoner for dem. Som Knudsen skriver «It is not so much about becoming an adult, as it is 

about being a child» (2008, s. 290). Dette samsvarer også med Bertil Sundins funn som 

bekrefter at barns spontansang ikke er avhengig av vokale evner, det handler heller om 

kreativitet (Sundin, 1997). Knudsen skriver at læringen som barn drar nytte av gjennom 

spontansangen er heller å utforske sin musikalske kropp og dens kapasitet, de lærer om 

forholdet mellom lyd og emosjoner/følelser og gjennom andres respons får de kunnskap og 

forståelse av omgivelsene og dem selv i fellesskap/samhandling med andre (Knudsen, 2008, s. 

291). Barrett og Tafuri understreker også viktigheten av barns tidlige sang- og 

musikkskaping, og påpeker at denne evnen spiller en viktig og naturlig rolle i barns utvikling 

både når det gjelder selvfølelse, identitetsskaping og for å forstå deres relasjon til verden rundt 

seg (Barrett og Tafuri, 2012, s. 306). Spontansangen kan da ses som en del av barns 

identitetsskapende prosess. De lærer å kjenne seg selv, de utvikler sine kommunikative evner 

og de bruker sangen som et stemningsregulerende verktøy. Viktigst av alt; spontansangen er 

en helt naturlig del av barns utvikling. Allikevel kan man motivere barna ved å bidra med 

musikalske innspill, som de kan bearbeide videre gjennom sin spontansang. 

 

3.2 Språktilegnelse 

Et område som har fått relativt mye oppmerksomhet spesielt de siste årene, er hvordan musikk 

kan brukes i barns språkutvikling og språktilegnelse. Kulset er en av de forskerne i Norge som 

har vært med på å sette dette temaet på agendaen. Hennes arbeid er spesielt rettet mot barn 

som har et annet morsmål enn norsk, og som skal integreres i en barnehagehverdag og senere 

i skolesystemet. Fokuset ligger da mye i å synge sanger sammen med barna, samt bruk av rim 
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og regler og klappeleker. Boken hennes, Musikk og andrespråk – Norsktilegnelse for små 

barn med et annet morsmål er en av pensumbøkene på barnehagelærerutdanningen i dag. 

Kulset sin hypotese går ut på at barn lærer seg å synge på det nye språket før de lærer seg å 

snakke det nye språket og at dette igjen kan fremskynde språkopplæringen. Hua Yang (2014) 

med flere andre forskere gjennomførte en langtidsstudie av barn i aldersgruppen seks til tolv 

år, som viste at de barna som gjennomførte musikkopplæring, hadde større forbedring i 

innlæring av et nytt språk. Forbedringen var utslagsgivende både i vokabular, forståelse og 

uttale (Yang, Ma, Gong, Hu og Yao, 2014).  I Kulset sin masteroppgave, som hun har basert 

boken sin på tar hun for seg bakgrunnen for at musikk er et godt egnet verktøy for 

språkopplæring i barnehagen.  Hun beskriver hvordan motivasjonsfaktoren er et viktig aspekt: 

«For å få optimal innlæring, må motivasjonssenteret i hjernen aktiveres» (Kulset, 2012, s. 33). 

Kulset forklarer videre at motivasjonssenteret involverer flere deler av hjernen; 

oppmerksomhet (som sitter i hjernestammen), engasjement/følelser (de limbiske strukturene i 

mellomhjernen og storehjernen) og overordnet planlegging og vilje/styring (hjernebarken i 

storehjernen) (Kulset, 2012, s. 33). Kulset skriver at overordnet planlegging kun er relevant 

for de eldre barna, små barna i barnehagealder er bare avhengig av oppmerksomhet og 

engasjement/følelser (Kulset, 2012). Hun forklarer at det er viktig å fange barnas 

oppmerksomhet og holde på den. «Som jeg ofte sier på mine kurs: vær aldri redd for kaos, og 

start aldri en sang eller regle med å forklare hva som skal skje eller med å hysje på barna; bare 

start!» (Kulset, 2012, s. 34). Kulset forklarer også at bruk av musikk og bevegelse kan være 

en enkel måte å fange barnas oppmerksomhet. For å få barna personlig og følelsesmessig 

engasjert forklarer Kulset at man er avhengig av å holde de limbiske strukturene «i godt 

humør». Dette skjer ifølge Kulset (2012) når vi kjenner på et fellesskap og et sosialt samvær; 

man aktiverer den følelsesmessige hukommelsen, dette styrker motivasjonen og da også 

effektiviteten av læringen. «Musikkaktiviteter vil dermed i seg selv bidra til effektiv 

innlæring, uten metodisk eller pedagogisk tilrettelegging på noen som helst måte utover det 

musikalske samværet» (Kulset, 2012, s. 35). 

Kulset skriver om viktigheten av riktig tonefall når man tilegner seg et nytt språk. Hun 

forklarer at Heschls gyrus, som er den delen av hjernen som behandler språk og musikk (ikke 

selve lyden, men prosodien i lyden), er større hos musikere (også amatørmusikere) enn hos 

andre (Kulset, 2015, s. 48). Hun konkluderer med at; «De som driver aktivt med musikk, har 

altså lettere for å lære seg et fremmed språk fordi området i hjernen som hjelper oss å lytte 



8 
 

etter og oppfatte tonale nyanser i det fremmede språket, er større pga. musikktrening» (Kulset, 

2015, s. 48).  

Når det gjelder forholdet mellom musikk og språk, er det ved hjelp av neuroimaging (bilder 

av hjernen) funnet bevis på at det er betydelige nevrale overlappinger i prosessering av 

musikk og språk (Koelsch mfl., 2002). I følge Aniruddh D. Patel (2003, 2012) er nevrale 

ressurser delt mellom de to domenene når lignende kognitive funksjoner gjennomføres. Dette 

kan være prosessering av syntaks, som hvordan en setning er bygd opp og akkorder i en 

musikalsk frase. Et annet eksempel er prosessering av ikke-verbale, emosjonelle signaler 

(Processing of non-verbal emotional cues), og melodisk form og intonasjon. De nevnte 

funnene er bakgrunnen for det Patel (2012) kaller resource sharing hypothesis. Dette er et 

stort forskningsfelt innen musikkpsykologi, som jeg ikke kommer til å gå i dybden av. 

Poenget er at det er vist at det er overlapp mellom domenene i prosessering av språk og 

musikk, dog vet man enda ikke omfanget. 

 

3.3 Språkpersepsjon og andre språklige evner 

I følge Sandra E. Trehub og Franziska Degé (2016) oppstår evnen til å gruppere lyder rundt to 

måneders alder. Da barnet er rundt fire til seks måneder kan det gruppere og segmentere 

lydenheter i språk og musikk, og viser bevissthet rundt musikalske fraser basert på rytmiske 

mønster og intonasjon (Trehub og Degé, 2016). Det viser seg også at individer som har hatt 

musikktrening har en bedre evne til å oppfatte språk, blant annet evnen til å forstå tale i et 

bråkete miljø (Parbery-Clark mfl., 2011). Individer som har hatt musikalsk trening er bedre 

lyttere, og bedre på å huske ord både når de blir hørt og lest, sammenlignet med andre 

(Schellenberg, 2016, s. 158). Musikalsk trening viser seg altså å påvirke vår språkpersepsjon. 

Språklig bevissthet er også vist å kunne bli påvirket av deltagelse i musikalsk aktivitet. 

Språklig bevissthet omhandler forståelse av språkets form (ikke innhold og mening), altså 

evnen til å oppfatte og segmentere lyder (fonemer) i språk. Språklig bevissthet er en viktig del 

av utviklingen da det er relevant for evnen til å lære å lese. I en studie gjort av Franziska Degé 

og Gudrun Schwartzer viste gruppen barnehagebarn som hadde musikkgruppe i 20 uker en 

forbedring i språklig bevissthet sammenlignet med kontrollgruppen som hadde sportslige 

aktiviteter. Denne forbedringen gjaldt spesielt i testen som omhandlet større fonemiske 

enheter (ord og setnings-nivå) (Schwartzer og Degé, 2011). Et viktig poeng er at den tredje 



9 
 

gruppen som var med i denne testen var en gruppe barn som gjennomgikk et program som var 

ment for å fremme språkligbevissthet. Denne gruppen hadde naturlig nok en økning i språklig 

bevissthet, akkurat som musikkgruppen. Det viser at språklig bevissthet kan innøves ikke bare 

gjennom et spesielt tilrettelagt program, men også gjennom musikk. Her kan man selvsagt 

diskutere i hvilken grad man skal vektlegge studien siden det er få deltagende barn (54 stk.) 

og geografisk var alle barna fra samme by i Tyskland. Anvari, Trainor, Woodside og Levy 

gjennomførte en undersøkelse som omhandler språklig bevissthet og lese-evner. Hundre fire- 

og femåringer fikk musikkundervisning i 16 uker og fikk bedre resultater i både språklig 

bevissthet og leseferdigheter, sammenlignet med jevngamle barn i kontrollgruppen som tok 

svømmetimer (Anvari mfl., 2002). Som nevnt tidligere er språklig bevissthet knyttet til det å 

lære seg å lese. Denne testen viser at det er en sammenheng også her. Språklig bevissthet kan 

også være relevant i en musikksamling med barnehagebarn da de kan trene seg på ord de ikke 

nødvendigvis forstår, men lærer heller lyden av ordet.  

 

Musikalsk trening kan faktisk endre hjernen vår, og også påvirke vokabularet vårt. En studie 

utført av Kathleen A. Corrigall og Laurel J. Trainor (2011), viser at barn i seks til ni års alder 

fikk forbedrede resultater i tester som omhandlet lese-forståelse etter gjennomført 

musikktrening. De nevnte testene gikk ut på å identifisere manglende ord i setninger (Corrigal 

og Trainor, 2011). Sylvain Moreno (2009) med flere andre forskere utførte en undersøkelse 

hvor åtte år gamle barn ble plassert tilfeldig i to forskjellige grupper; en som skulle drive med 

musikalsk aktivitet og en gruppe som skulle male i seks måneder. Musikkgruppen viste en 

større økning i evne til å lese uregelmessig stavede ord fra pretest til posttest (Moreno mfl., 

2009). I en oppfølgingsstudie også gjennomført av Moreno med flere andre forskere, utførte 

en gruppe barn i alderen fire til seks år et databasert program daglig i 20 dager. De to 

gruppene besto av musikklytting eller visuell kunst. Bare de barna som deltok i 

musikkgruppen hadde en større økning i vokabular (verbal intelligence) fra pre-test til post-

test, hvor 90 % av prøvene viste denne økningen (Moreno mfl., 2011). De skriver selv at “Our 

findings demonstrate that transfer of a high-level cognitive skill is possible in early 

childhood” (Moreno mfl., 2011, s. 1425). Musikktrening kan altså påvirke barns vokabular, 

leseforståelse og stave-ferdigheter og ikke minst forenkle prosessen ved å tilegne seg et nytt 

språk.  

Det er som vi ser mye forskning som viser at forholdet mellom musikk og språk har 

overraskende mange overførbare effekter mellom domenene. Små barn skiller ikke mellom 

musikk og språk slik vi voksne gjør ifølge Lily Chen-Hafteck og Esther Mang (2012). «The 
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parallel between in music and language is evident, in particular during early childhood, as 

young children tend to work in a holistic manner, without differentiating between the two 

domains» (Chen-Hafteck og Mang, 2012, s. 264). Et annet viktig poeng er hvordan evnen til å 

huske musikk og språk er viktig for å kunne utvikle sitt eget språk. En undersøkelse gjort av 

Jenny Saffran (2000) med flere andre forskere viste hvordan sju måneder gamle barn kunne 

gjenkjenne deler av (sonata movements) Mozarts musikk. Etter to uker med daglig 

eksponering av Mozarts utvalgte passasjer, med påfølgende to uker uten eksponering, fant de 

at barna kjente igjen og fortrakk de Mozarts musikalske passasjer (Saffran mfl., 2000). Chen-

Hafteck og Mang påpeker at spedbarn kjenner igjen sin mors stemme fra før fødsel, det 

samme gjelder musikk de har hørt som foster. Dette viser at musikk og språk- læring starter 

før fødsel, så snart utviklingen av auditiv korteks er aktivert hos fosteret (Chen-Hafteck og 

Mang, 2012, s. 265). I auditiv korteks behandler vi all lyd som vi oppfatter rundt oss. Som 

nevnt tidligere mener forskere at det kan være en kobling mellom intonasjon og toner i 

musikk og fonemer i språk (Degé og Schwartzer, 2011). En såkalt shared sound category 

learning mechanim. Bare tenk på hvordan små antydninger av intonasjon kan endre 

betydningen av det som blir sagt, for eksempel ved bruk av sarkasme. Chen-Hafteck og Mang 

påpeker også at evnen til å kjenne igjen melodiske konturer eller språklig intonasjon 

forsterker forståelse av språk og spesielt med tanke på emosjonelle implikasjoner (Chen-

Hafteck og Mang, 2012, s. 264).  

Kulset skriver at de første årene av barndommen fra livets begynnelse til vi er omtrent fem år, 

regnes som en sensitiv og viktig periode for språktilegnelse og at i fem-seks års alderen 

begynner hjernen å «kutte ned» på de nevrologiske kretsene slik at det er de mest brukte og 

mest viktige som beholdes (Kulset, 2015, s. 50). Dette er altså enda en viktig grunn til å bruke 

musikken og sangen for det den er verdt i en barnehagehverdag. 

 

3.4 Identitet og fellesskap 

«Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og 

bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap» 

(Rammeplan for barnehagen, 2017, kapittel 1 (Mangfold og gjensidig respekt)).  

Fellesskap står høyt i hva barnehagen skal bygge opp under og bidra til. Even Ruud forklarer 

at vi ikke bare har en personlig identitet, men også en sosial identitet. «Den sosiale siden av 
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identiteten er den delen av selvoppfatningen som stammer fra kunnskap om vårt medlemskap 

i sosiale grupper, foruten de verdier og den emosjonelle betydningen dette medlemskapet har» 

(Ruud, 2013, s. 139). Det er uvisst hvor mye disse barna reflekterer rundt sine medlemskap i 

sosiale grupper, men de har sterke tilknytningsbånd til sine omsorgspersoner, og da faller 

naturlig nok barnehagen med sine ansatte og de andre barna inn i denne kategorien her. Dette 

er en viktig grunn for at fellesskap står sterkt fremhevet i rammeplan for barnehagen (2017). 

Barnehagen skal skape en trygg ramme, tilknytningsbånd og et fellesskap for alle barna som 

går der (Haugen mfl., 2013). For svært mange barn er avdelingen i barnehagen første møte 

med en gruppementalitet utenfor familien, hvor man skal inkluderes i et fellesskap og 

tilbringe mye tid sammen. I forbindelse med det å synge i kor, skriver Ruud at «Opplevelsen 

av gjensidighet, av resonans i samværet med andre mennesker, dreier det seg ikke i første 

rekke om å bygge identitet, men å plassere seg selv i et rom med andre «selv» samtidig som 

man kan være «seg selv» (2013, s. 188). Denne beskrivelsen Ruud kommer med her, mener 

jeg er overførbar til samlingssituasjoner da barna danser, synger og musiserer i fellesskap.  

Anne Haugland Balsnes er en av flere forskere som tar for seg fordelene ved å synge sammen. 

Hun fokuserer riktignok på effektene ved å synge sammen i kor og i en av studiene hun tar for 

seg bruker hun et barnekor. Det å synge i kor kan ha samme effekt som å synge sammen i en 

gruppe med barn. Flere av de positive effektene som er nevnt under kan overføres til å 

omhandle barn også. Noen av de positive effektene hun trekker fram: 

-opplevelse av økt fysisk og følelsesmessig velvære 

     -oppstemthet, glede og positivt humør 

-stimulering av kognitiv kapasitet som oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og 

læringsevne 

-mestringsopplevelse og økt selvtillit 

-en opplevelse av kollektiv samhørighet gjennom en koordinert aktivitet som følger 

samme puls 

-mulighet for personlig kontakt med andre, utvikling av vennskap og nettverk (Balsnes, 

2010, s. 26-27). 

Et annet viktig poeng er at man kan synge sammen og ha et sosialt fellesskap, selv med 

språkforskjeller. Kulset har forsket på musikk og andrespråk og skriver som nevnt tidligere at 
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barn med et annet morsmål gjerne lærer seg å synge på det nye språket de skal lære seg, før de 

begynner å snakke på det nye språket (Kulset, 2015). Jeg har også erfart at barn som ikke har 

tilegnet seg det nye språket enda, kan delta aktivt i det sosiale og musikalske i en 

musikksamling ved å uttrykke seg kroppslig (dans, bevegelse, puls), mens de andre barna 

synger. Dette sosiale samarbeidet for å skape musikk sammen kan fungere som et springbrett 

for barn til å knytte nye vennskap, engasjere seg i lek, fremskynde språktilegnelse og da igjen 

utvikle sin sosiale kompetanse. Etter hvert som de lærer seg ordene i sangteksten vil de også 

synge med. 

David Huron (2001) skriver at evolusjonsteoretikere mener at sosialt samhold kan være en 

adaptiv konsekvens av å fremføre musikk, og da spesielt skapende musikk i grupper som 

stammer eller samfunn. Sebastian Kirschner og Michael Tomasello gjorde en studie av 48 par 

med fireåringer, hvor de ville finne ut om musikalsk, rytmisk samspill kunne påvirke barnas 

sosiale adferd når det gjaldt samarbeid og hjelpe hverandre (Kirschner og Tomasello, 2010). 

Bakgrunnen for hypotesen deres er et ønske om å støtte opp under den nevnte teorien (Huron 

2001) om at musikk utviklet seg som et verktøy for å skape relasjonsbygging og 

gruppetilhørighet som igjen fører til prososial-oppførsel innad i gruppen og økt evne til 

samarbeid (Kirschner og Tomasello, 2010). Kort fortalt ble barna delt i to grupper, hvor den 

ene halvdelen skulle delta i interaktiv lek med dans, sang og bruk av rytmiske instrumenter, 

mens den andre gruppen hadde samme form for interaktiv lek, men uten de musikalske 

elementene. Resultatene viste at de parene med barn som hadde gjennomført den interaktive 

leken som innehold musikalske elementer brukte betydelig mer spontan hjelpende oppførsel 

sammenlignet med den andre gruppen (Kirschner og Tomasello, 2010). Kirschner og 

Tomasello påpeker også et annet interessant funn; at de barna som valgte å ikke hjelpe, eller å 

vente på partneren sin, brukte verbale unnskyldninger. Dette gjaldt 70 % av barna i den 

musikalske gruppen, sammenlignet med 33% i den ikke-musikalske gruppen (Kirschner og 

Tomasello, 2010, s. 360). De barna som deltok i den interaktive leken med musikalske 

elementer viste også en betydelig større evne til spontant samarbeid når det gjaldt 

problemløsning (Kirschner og Tomasello, 2010). Den nevnte studien er gjennomført i en 

relativt liten skala og i par sammen med en voksen. Opplevelsen av fellesskap og integrering 

er viktige aspekter i en barnehagehverdag. En studie gjennomført av Rinta, Purves, Welch, 

Stadler-Elmer og Bissig (2011) viser en positiv sammenheng mellom å skape musikk sammen 

i grupper og opplevelsen av sosial inkludering. Studien viser også at dess oftere barna 

gjennomførte musikalske aktiviteter i grupper, dess større var opplevelsen av sosial 
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inkludering (Rinta mfl., 2011). «The findings imply, therefore, that musical activities in 

groups can facilitate feelings of social inclusion in children» (Rinta mfl., 2011, s. 48). Det 

viser seg også at å øke musikkundervisningen på skolen har positiv innvirkning på 

klassemiljøet (Eerola og Eerola, 2013). Päivi-Sisko Eerola og Tuomas Eerola (2013) skriver 

at elevene med økt musikkundervisning var generelt mer tilfreds med livet på skolen, og at de 

oftere enn kontrollgruppen følte at skolen gav dem oppnåelse og muligheter. Den mest 

slående forskjellen mellom gruppene var allikevel hvordan elevene med økt 

musikkundervisning opplevde et positivt klassemiljø (Eerola og Eerola, 2013).   

 

3.5 Andre kognitive egenskaper 

Glenn E. Schellenberg (2016, s. 159) skriver at det er tydelig at positive assosiasjoner mellom 

musikalsk trening og kognitive ferdigheter ikke er begrenset til språk og heller ikke til det 

auditive domene. Han skriver også at musikalsk trening er positivt assosiert med spatiale 

evner, og at det finnes noe bevis på at musikalsk trening kan påvirke tester som omhandler 

nevnte evner, men han understreker også at slike bevis ikke utelukker muligheten for at barn 

med gode spatiale evner kan ha større sannsynlighet for å begynne med musikalsk trening enn 

andre (Schellenberg, 2016, s. 419). Spatial evne kan defineres som «et individs evne til å 

kunne skape et mentalt bilde, en forestilling, om romlige forhold, samt det å kunne operere 

med romlige relasjoner» (Svartdal, 2018). 

Schellenberg skriver at eksekutive funksjoner kan relateres til arbeidsminnet, men at det er et 

bredere felt som innebærer bevisst kontroll av tanke, emosjoner og handling (Schellenberg, 

2016, s. 422). Eksekutive funksjoner er ulike funksjoner som blant annet omhandler 

arbeidsminne, bevisst kontroll av tanker som selektiv oppmerksomhet, planlegging og mental 

fleksibilitet (Schellenberg, 2016, s. 160). Det er funnet relativt mye bevis på at musikalsk 

trening kan knyttes positivt til forbedring av visuell hukommelse, men også eksekutive 

funksjoner, spesielt de som omhandler selektiv oppmerksomhet og impulskontroll 

(Schellenberg, 2016, s. 423). Schellenberg påpeker at assosiasjoner mellom musikalsk trening 

og generelle kognitive evner kan være en konsekvens av bedre hukommelse eller overlegne 

eksekutivfunksjoner, som igjen fører til bedre resultater i flere ulike tester og bedre karakterer 

på skolen (Schellenberg, 2016, s. 421).  
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Dette viser igjen hvordan musikk kan gjøre barn mer mottakelige for læring. Konsentrasjon 

og det å kunne visualisere er for eksempel nyttig i matematikk og andre skolefag generelt. 

Altså gjør ikke musikk så mye for om man regner bedre, men kan gjøre at man er bedre i 

stand til å legge ned innsatsen som trengs for å faktisk mestre et mattestykke eller andre 

faglige utfordringer.  
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4. Musikk i barnehagen- en introduksjon 

Sang og musikk har en naturlig plass i en barnehagehverdag, men praktiseres i varierende 

grad fra barnehage til barnehage. Barnehagelærere og førskolelærere har gjennom sin 

utdanning fått noe opplæring i bruk av musikalsk aktivitet, men denne opplæring varierer 

naturlig nok noe mellom utdanningsstedene, og ut fra hvordan undervisningen er lagt opp. Det 

er også gjort endringer i retning mer tverrfaglig arbeid i kunstfag i overgangen mellom den 

tidligere førskolelærerutdanningen til det vi i dag kjenner som barnehagelærerutdanningen. 

Jeg har tatt for meg deler av pensumlitteraturen som brukes på barnehagelærerutdanningen, 

med fokus på kunst, kultur og kreativitet. Dette kapittelet har som formål å gi et innblikk i 

hvordan man som barnehagelærer kan jobbe med musikalske aktiviteter etter endt utdanning. 

Jeg ønsker også å framheve noen av retningslinjene man får av utdanningsdirektoratet, 

gjennom rammeplanen for barnehager når det gjelder kunstfag i barnehagen. 

 

4.1 Rammeplan for barnehagen 

Rammeplanen for barnehagen (2017) definerer de politisk vedtatte rammene for hva en 

barnehagehverdag skal inneholde.  

«Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 

behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng» (Rammeplan for barnehagen, 2017, 

kapittel 1 (Barnehagens verdigrunnlag)).  

Dette utdraget fra rammeplanen for barnehagen (2017) kan ses som et overordnet 

verdigrunnlag, som favner barns helhetlige utvikling. I denne sammenhengen vil jeg fokusere 

på rammene som er relevante med tanke kunstfagene, og spesielt musikk. 

I kapittel 9 i rammeplan for barnehagen (2017) finner vi et underpunkt kalt Kunst, kultur og 

kreativitet. Herunder heter det at: «Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge 

grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget skapende arbeid» (Rammeplan for barnehagen, 

2017). Dette vitner om en bevissthet rundt hvilke positive effekter kunst og kulturuttrykk, 

herunder musikk, kan ha i barnehagehverdagen. Videre fremheves det at man som 

barnehageansatt skal motivere barna til skapende og kreative prosesser, samt at barna skal 

oppleve dette sammen. Jeg opplever at fokuset ligger i denne fellesskapsfølelsen eller 
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tilhørigheten, i tillegg til estetiske opplevelser og egne skapende uttrykk. Altså ser man bruk 

av musikk som et middel for å oppnå deltagelse og tilhørighet, samt som et mål i seg selv 

gjennom skapende arbeid. «I samtal om olika ämnens roll i undervisningen blir frågor om att 

se på ämne som ett mål i seg självt eller som medel i undervisningen främtredande» (Ehrlin, 

2012, s. 30). Et annet poeng er at det ikke står noe i rammeplanen om hvordan man konkret 

skal gjennomføre dette arbeidet. Her belager man seg på at kompetansen blant ledelse og 

personalet er tilstrekkelig. På rammeplanens nettside henvises det til Vetuva: sang, musikk og 

språkutvikling. Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Magasinet utgis av 

utdanningsdirektoratet og baserer seg resultatene fra skandinavisk forskning om barnehager. 

Her finner man en kort artikkel som presenterer forskning som viser at sang og musikk kan 

være positivt for språkutvikling, spesielt for tospråklige barn, samt bidra til sosialt fellesskap i 

barnehagen. Artikkelen baserer seg på Anna Ehrlin og A. Kultti sin forskning. Et lite avsnitt 

«REPETERE OG HERME» forteller oss at: «studien viser oss at gjennom å repetere, herme 

og bruke bevegelser så øver barna seg på langt vanskeligere begreper enn de bruker i samtaler 

med andre barn eller med personalet» (Jakobsen, 2014). Artikkelen fokuserer også på dette 

med at mange barnehageansatte vegrer seg for å synge, samt at kompetanseutvikling hos 

personalet og ledelsen er avgjørende for at musikken skal få gjennomslag i barnehagen 

(Jakobsen, 2014). Det positivt at musikk og sang knyttes til språkutvikling og sosialt 

fellesskap. Det er også positivt at man setter fokus på at barnehageansatte kan oppleve dette 

som et problemområde. Det jeg åpenbart savner er et hvordan. Hvordan skal vi på en enkel og 

gjennomførbar måte bruke sang og musikk for å bedre språkutviklingen? Jeg har forståelse for 

at barnehageansatte kan oppleve seg usikre hvis utgangspunktet for handling er: «gjennom å 

repetere, herme og bruke bevegelser øver barna seg på vanskelige begreper» (Jakobsen, 

2014).   

 

4.2 Organisasjonsstruktur i barnehagen 

I dette avsnittet forklarer jeg kort hvordan barnehagen som oftest er organisert, og hvilke 

oppgaver de ulike ansatte har. Dette er for å skape et bilde av hvordan barnehagene i Norge er 

bygd opp administrativt, og hvilke ansvarsområder de ulike rollene har. 

Barnehageloven (2005, § 18) sier at «Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan 

drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre 



17 
 

barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal 

regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år».  

Styrer 

I barnehageloven (2005, § 17), står det at «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og 

administrativ ledelse». Videre står det at den daglige lederer (styrer) skal ha 

barnehagelærerutdanning, eller annen høgskoleutdanning som gir pedagogisk og barnefaglig 

kompetanse (Barnehageloven, 2005, § 17). Rammeplan for barnehagen (2017, kapittel 2) sier 

at styreren har det daglige ansvaret i barnehagen, både administrativt, personalmessig og 

pedagogisk. Det er også styreren som har ansvar for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen (Rammeplan for barnehagen, 2017). Det vil si at styreren 

har ansvar for driften av barnehagen. I privateide barnehager finnes det ofte et styre bestående 

av eiere, som også kan ha innspill når det gjelder fokusområder eller satsningsområder. Styrer 

vil da fremdeles ha ansvar for den daglige driften av barnehagen. 

 

Barnehagelærer 

I barnehageloven (2005, § 17a), står det at «Pedagogiske ledere må ha utdanning som 

barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk 

utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk». I rammeplan for 

barnehagen står det at «Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven 

og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder 

arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet 

i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede» (2017, kapittel 2). I 

denne oppgaven bruker jeg termen barnehagelærer på de ansatte som har enten førskolelærer 

eller barnehagelærerutdanning. Det vil si ansatte med relevant pedagogisk utdanning.  

Assistent 

Barnehageassistenten har ingen formell utdanning innen barnehagevirksomhet, men kan 

allikevel ha opparbeidet seg mye erfaring gjennom jobben som barnehageassistent.  
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4.3 Musikkpedagogiske tilnærminger 

Dette kapittelet tar for seg retningslinjer innen kunst, kultur og kreativitet på 

barnehagelærerutdanningen. Det blir også gjennomgått et utvalg musikkpedagogiske 

tilnærminger som presenteres i pensum på barnehagelærerutdanningen. 

 

I følge de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen skal man etter endt 

utdanning blant annet kunne følgende innen kunst, kultur og kreativitet (Universitets- og 

høgskolerådet, 2018):  

- se barn som kompetente deltakere på samfunnets kulturarena og sikre barns ytringer og 

demokratiske rettigheter ved å fremme deres estetiske språkformer  

- kjenne barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns 

estetiske læringsprosesser  

- kunne stimulere barns musiske væremåte og livsmestring  

- kunne bygge på utviklingsarbeid og forskning i kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen  

 

De nevnte retningslinjene er hentet fra området kunst, kultur og kreativitet, som er det som er 

naturlig å trekke fram i denne oppgaven. Dette er interessant fordi det sier noe om hva 

barnehagelærerutdanningen skal vektlegge i studiene. 

Morten Sæther og Elin Angelo legger fram noen spesifikke undervisningsprinsipper som 

barnehagelærerstudentene kan ta utgangspunkt i, eller hente inspirasjon fra. Det første 

prinsippet er MAKVIS-prinsippet, som er en forkortelse av motivering, aktivisering, 

konkretisering, variasjon, individualisering og samarbeid (Sæther og Angelo, 2012, s. 153). 

De skriver videre at barnehagelærerstudenter kan knytte metodiske overveielser opp mot slike 

kategorier. Det neste prinsippet er relativt selvforklarende: Learning by doing and reflection. 

Sæther og Angelo påpeker at å lære gjennom å gjøre og reflektere, er sentrale aspekter i mye 

pedagogisk litteratur, men at punktet om å reflektere i blant blir glemt. Det er viktig å huske 

på at barnehagebarn også kan reflektere; gjennom å fortelle og diskutere, eller gjennom å 

tegne, dramatisere eller sette lyd til noe av det de har gjort eller opplevd (Sæther og Angelo, 

2012, s. 153). Angelo skriver at barnehager gjerne kan la seg inspirere av noen konkrete 

musikkpedagogiske konsepter. Hun trekker fram fire ulike konsepter som kan være relevante. 
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-Emilie Jacques Dalcroze: Dalcroze legger vekt på kroppens betydning i musikkarbeidet. 

Herunder ligger det at kropp, bevegelse og rytme er sentrale aspekter for å kunne oppleve og 

forstå musikk (Sæther og Angelo, 2012, s. 154). Av spesifikke eksempler foreslår Sæther og 

Angelo at rytmer kan visualiseres og kroppsliggjøres med hender og føtter, i ring eller i par 

(Sæther og Angelo, 2012, s. 154).  

-Carl Orff: Orff er også opptatt av bevegelse og dans, i tillegg til musikken. Han er mye av 

grunnen til at xylofoner, trommer, triangler og kastanjetter er velkjente instrumenter rundt 

omkring i barnehager i Norge. Even Ruud trekker også fram Orff, og skriver at mye av den 

musikkpedagogikken vi kjenner i dag bygger på Orff sitt arbeide (Ruud, 1996, s. 61). 

Sammen med Gunhild Keetman lagde Orff Schulwerk som består av en rekke hefter med 

spillesatser (Sæther og Angelo, 2012, s. 154-155). Andre aspekter man finner i Orff sitt 

arbeide er bruk av pentatonikk, ostinat, kanon og borduner (Sæther og Angelo, 2012). 

-Zoltan Kodaly: Kodaly bruker sang som det viktigste aspektet i musikklæring. Både Kodaly 

og Dalcroze brukte sangsystemet Solfege i musikkopplæringen. Solfege består av bevegelser 

som indikerer hvilke toner barna skal synge (do, re, mi, fa, so, la, ti) (Sæther og Angelo, 2012, 

s. 156). Sæther og Angelo trekker spesielt fram bruk av håndbevegelser (for å indikere 

tonehøyde) som effektive virkemidler når det gjelder innstudering av nye sanger med små 

barn. 

Shinichi Suzuki: Suzuki sitt utgangspunkt var å knytte musikk til hvordan man lærer 

morsmålet sitt. Barna brukte små instrumenter, tilpasset små barnehender (fiolin ned i treårs 

alder), og instrument opplæringen skulle foregå sammen med mødrene (Sæther og Angelo, 

2012). Suzuki har for øvrig utviklet et musikkopplegg for gravide mødre; altså for fosteret, 

samt et opplegg for mor og spedbarn (Adachi og Trehub, 2012, s. 239-242). Metoder med 

utgangspunkt i Suzuki sitt arbeid brukes gjerne i talentutvikling (Sæther og Angelo, 2012, s. 

157).  

Et viktig poeng Sæther og Angelo presenterer er at alle disse musikkpedagogiske konseptene 

vektlegger en helhetlig utvikling. Musikalitet er en naturlig del av det å være menneske. De 

nevnte konseptene er ment for at barnehagelæreren skal kunne reflektere og finne ut hvordan 

hun eller han ønsker å nærme seg musikalsk aktivitet i barnehagen. 

Sæther og Angelo skriver at en didaktisk tilnærming til musikk krever mye arbeid i forkant i 

form av rekvisitter, valg av sanger og lage et opplegg, mens en estetisk tilnærming kan være 

krevende i situasjonen. Dette begrunner de med at en estetisk tilnærming «krever en helhjertet 

innlevelse og oppmerksomhet, der ingen ting er «på liksom»» (Sæther og Angelo, 2012, s. 



20 
 

165). Sæther og Angelo konkluderer med at det beste er kanskje en kombinasjon av didaktisk 

og estetisk -tilnærming. 

 

4.4 Småbarnspedagogikk og kroppslig kognisjon 

En bok som ofte vektlegges i barnehagelærerutdanningen, er Småbarnspedagogikk- 

fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Denne boka gir en generell innføring i 

småbarnspedagogikk og bygger mye på Merleau-Pontys tankegang om hvordan vi opplever 

verden gjennom kroppen vår (Løkken, 2013). Torill Vist skriver at det i den senere tiden har 

blitt et større fokus på «en mer naiv og fysisk sanseopplevelse der den følelsesmessige 

reaksjonen også står sentralt» (2013, s. 90). Vist skriver videre at denne kroppslige, 

umiddelbare og sanselig sterke musikkopplevelsen kjennetegner spesielt små barns omgang 

med musikk (2013, s. 90). Deres evne til sterke musikkopplevelser er for Vist en bekreftelse 

på musikkens umiddelbare og før-refleksive meningskvaliteter. Musikkviter Rolf Inge Godøy 

trekker også fram Merleu-Ponty i forbindelse med kroppslig kognisjon og skriver at man 

finner elementer av kroppslig kognisjon i denne fenomenologiske filosofien (Godøy, 2010). 

Godøy forklarer videre at vår oppfatning av verden og vår generelle mentale aktivitet (som 

planlegging, resonnering og evne til å forestille oss ting) er en prosess av uopphørlig mental 

simulering av ulike kroppslige bevegelser, både de vi skaper selv og de vi oppfatter hos andre 

(Godøy, 2010, s. 108). Godøy poengterer at for å oppfatte en handling, må vi da altså simulere 

denne handlingen mentalt. «This element of imitation is important in our context because it 

may explain why listeners are so readily induced to move to musical sound by spontaneously 

imitating of what they hear, as is evident from al so-called oral musical cultures, i.e. non-

notated music, where transmission and sharing is based on imitation» (Godøy, 2010, s. 109). 

Nora B. Kulset poengterer også at for barn opp til 4-5 års alder kan det rett og slett være 

vanskelig å ikke bevege kroppen i møte med musikalsk aktivitet (2015, s. 32). Kulset skriver 

også at når man snakker om sang og musikk blant barnehagebarn inkluderer dette også 

bevegelse, disse elementene er uløselig knyttet sammen (2015, s. 33). Hvis vi kaster et blikk 

tilbake på affordanse-begrepet ser vi at musikk kan innby til bevegelse, og dette gjelder 

kanskje spesielt små barn, da bevegelse er svært tett knyttet sammen med annen musikalsk 

interaksjon. Man kan kanskje si at det er noe forskjell i hvordan barn og voksne opplever 

musikk. Barna skiller nødvendigvis ikke like klart mellom sang, musikk og bevegelse; de er 

musiske. Det er først når man blir eldre at man kategoriserer på denne måten. 
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Barnehageansatte og andre voksne vil kanskje kalle dette å jobbe tverrfaglig med dans og 

musikk, men for små barn vil dette heller være en del av en helhetlig opplevelse. En av 

forskjellene som utpeker seg med tanke på musikk og andre estetiske fag, da den tidligere 

førskolelærerutdanningen ble til barnehagelærerutdanningen i 2012, er at de estetiske fagene 

ikke lenger skulle deles i enkeltemner (Bakke mfl., 2017, s. 11). Tidligere var kunstfagene 

delt inn i musikk, forming og drama, hvor hvert emne tilsvarte 10 studiepoeng (Berggraf 

Sæbø, 2017, s. 19) De kunstfagene ble samlet i det som vi i dag kjenner som Kunst, Kultur og 

Kreativitet (KKK). Da gikk kunstfagene fra til sammen å tilsvare 30 studiepoeng til å være ett 

fagfelt (KKK) som tilsvarer 20 studiepoeng (Berggraf Sæbø, 2017, s. 19). Denne 

sammenslåingen av kunstfagene kan ha bakgrunn i et ønske om å lettere formidle, og i større 

grad kunne jobbe for å stimulere barnas helhetlige eller musiske væremåte. Kunst, kultur og 

kreativitet er et obligatorisk fag på barnehagelærerutdanningen. Videre kan man velge 

forsterkning i Kunst, Kultur og Kreativitet som fordypning. Det vil i praksis si at den 

obligatoriske undervisningen i estetiske fag, er redusert fra 30 til 20 studiepoeng som følge av 

overgangen mellom førskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Man kan selvsagt 

velge å fordype seg i kunstfag, men en konsekvens kan også være at man velger det bort og da 

er man mindre rustet til å bruke kunstfag i praksis etter endt utdanning. Kari Bakke, Cathrine 

Jenssen og Aud Berggraf Sæbø skriver i forbindelse med sammenslåingen av kunstfagene; 

«Bokas forfattere mener at de enkelte fagenes tilknytning til kunst er blitt svekket i 

rammeplanen ved at fagene blir mer utydelige når de omtales samlet» (2017, s. 11). Videre 

trekker de fram poenger om at flere mente at kunstfagene tidligere var adskilt i for stor grad, 

og at diskusjoner om tverrfaglighet, kvalitet og alternativene ved forskjellige former for 

faglighet trolig vil vedvare (Bakke mfl., 2017, s. 11). Konsekvensen av å redusere mengden 

obligatorisk kunstfag, herunder musikk, kan være at man underbygger en holdning om at 

andre områder er viktigere. Det kan også gjøre at flere studenter ved 

barnehagelærerutdanningen aldri opplever tilstrekkelig mestring i faget, og da vil naturlig nok 

konsekvensen bli at færre bruker det i praksis etter endt utdanning. Det er selvsagt også 

positive sider ved tverrfaglig arbeid mellom kunstfagene, og at dette kan samsvare med barns 

helhetlige utvikling. Dette forbeholder at barnehagelærerstudentene opplever tilstrekkelig 

kompetanse i kunstfagene, slik at man faktisk tar det i bruk i praksis. 
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4.5 Musikk som metode i barnehagen 

Tidligere i oppgaven har jeg argumentert for hvorfor musikk bør ha en plass i 

barnehagehverdagen. I dette kapittelet presenterer jeg et utvalg mer konkrete metoder for 

hvordan man kan bruke musikk som en metode for å oppnå visse nyttegoder, positive effekter 

i barnehagen eller rett og slett fordi det er gøy. Punktene som blir presentert i dette kapittelet 

er: hvordan man kan bruke musikk for å bidra til språktilegnelse, kommunikasjon og 

sosialkompetanse, og hvordan man kan være kreativ med musikk. 

4.5.1 Språktilegnelse 

Nora B. Kulset har som nevnt tidligere bidratt til at bruk av musikk har fått større 

oppmerksomhet i forbindelse med språkopplæring og integrering av andrespråklige barn. Hvis 

vi oppsummerer hennes viktigste funn: motivasjonsfaktoren er et viktig aspekt, og dette 

innebærer oppmerksomhet, engasjement/følelser, samt vilje og overordnet planlegging 

(overordnet planlegging er ikke avgjørende for de minste barna). Kulset (2012, 2015) 

poengterer at det er viktig å holde på barnas oppmerksomhet og at dette kan gjøres ved bruk 

av musikk og bevegelse. Gjennom sosialt, musikalsk samvær kan man aktivere den 

følelsesmessige hukommelsen, og dette styrker igjen motivasjonen (Kulset, 2012, 2015). Ikke 

minst er det et poeng at sang senker tempoet (Kulset, 2012, 2015). Man får tid til å øve seg på 

ordene i et roligere tempo, samt at ord blir ofte gjentatt flere ganger i sangtekster. Ehrlin 

påpeker også at barn øver seg på langt vanskeligere begreper i sanger, enn det de gjerne gjør i 

dagligtale (Ehrlin, 2012). Oppskriften er rett og slett; syng med barna, repeter sanger, vis 

engasjement og følelser og bruk gjerne sanger med bevegelser til, så får man flere «knagger» 

å henge ordene på.  

4.5.2 Kommunikasjon og sosialkompetanse 

Sæther og Angelo skriver at «Karakteristiske trekk ved et godt sosialt samspill er blant annet å 

kunne ta initiativ, vente på tur, vise samstemthet og gjensidighet» (2012, s. 83). Dette er igjen 

direkte knyttet til utviklingen av sosial kompetanse. Språk, kommunikasjon og dialog er også 

avgjørende faktorer for denne utviklingen.  

Kommunikasjonstreningen starter allerede som spedbarn, og den har et tydelig musikalsk 

preg over seg. Chen-Hafteck og Mang skriver at spedbarn er født med en naturlig preferanse 

for lyder som besitter en mer musikalsk karakter sammenlignet med andre type lyder (2012, s. 

268). En undersøkelse gjort av Sandra E. Trehub og Takayuki Nakata (2001) viser at 

spedbarn foretrekker mors sang framfor mors tale. Hvis vi selv tenker på hvordan vi snakker 
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til spedbarn, har vi kanskje merket oss at vi nesten automatisk bruker et mer syngende 

tonefall, for å holde på barnets oppmerksomhet og få respons. Musikkprofessor Jon-Roar 

Bjørkvold omtaler denne helt spesielle musikalske kommunikasjonen hvor han skriver at 

spedbarnet tilpasser sin stemme til rytmeskiftninger og tempo i morens stemme (2011, s. 33). 

Denne musikalske kommunikasjonen hjelper barnet å gjøre seg forstått selv før det har 

utviklet et talespråk med ord. Det er altså en toveis kommunikasjon hvor barnet ytrer ønske 

om lek, kos, mat eller misnøye, mens mor svarer på samme melodiøse språk med ønske om å 

roe barnet eller fortsette dialogen i for eksempel lek. Denne musikalske dialogen kalles gjerne 

motherese (Parncutt, 2016, s. 4). Dette er helt essensiell kommunikasjonstrening for spedbarn. 

Mange barn begynner i barnehagen før de kan snakke og dermed er en slik 

kommunikasjonstrening viktig spesielt for de minste barna i barnehagen og de ansatte som 

jobber med dem.  

Et annet aspekt ved utviklingen av sosial kompetanse, er å forstå og uttrykke følelsene våre. 

Torill Vist skriver at ved ni måneders alder kan barnet utføre og oppfatte handlinger som 

uttrykker følelseskvaliteten ved en annens følelsestilstand (2013, s. 89). Dette betyr at barnet 

forstår at omsorgspersonen ikke imiterer barnet, men forstår det. Denne innlevelsen kalles 

følelsesinntoning eller affektiv inntoning. Daniel Stern skriver «Jeg har foreslått at affektiv 

inntoning, en form for selektiv og tverrmodal imitering, er veien til å dele indre 

følelsestilstander, i motsetning til nøyaktig imitering, som er veien for å dele ytre adferd» 

(2007, s. 101). Det er altså ikke bare direkte etterligning, men en dypere forståelse av den 

indre følelsestilstanden. Vist skriver at «I et affektivt «inntonet» møte med en voksen, får 

barnet mulighet til å bekrefte seg selv, og oppleve sine egne følelser som reelle, viktige og 

aksepterte» (2013, s. 90). Gjennom musikalsk aktivitet kan man bli mer bevisst sine følelser. 

Dette kan for eksempel gjøres ved å lytte til utvalgt musikk og snakke om hvilke følelser eller 

stemninger man opplever, eller det kan være å synge sanger i forskjellig styrkegrad og med 

ulikt uttrykk. Et viktig supplerende poeng i tillegg til de musikalske effektene er selvsagt å 

bruke dialog for å underbygge forståelsen av aktiviteten. 

Andre aspekter som kan være relevante med tanke på utviklingen av sosial kompetanse er at 

man gjennom strukturerte musikksamlinger kan øve seg på å vente på tur. Hvis vi bruker 

sangen Er det ikke rart?, så kan barna i tur og orden velge hvilket dyr man skal synge om. 

Hvis man tar i bruk rytmeinstrumenter av ulik sort, kan man øve på å bruke rytme-egget en 

stund, før man bytter med nabomannen og bruker tromma. Kulset bruker også et eksempel 

hvor ansatte vegrer seg for å ta i bruk rytmeinstrumenter, da det fort kan bli kaos. Her viser 
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hun til at dette aldri er et problem «bare syng eggene ned i kurva igjen» (2012, s. 79). På den 

måten blir det å skulle gi fra seg rytme-egget en lek og en rutine. 

4.5.3 Musikk og kreativitet 

Personalet skal: «Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen 

skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer» (Rammeplan 

for barnehagen, 2017).  

Som jeg har nevnt tidligere er det ikke slik at barna nødvendigvis skiller mellom sang, dans 

og bevegelse. Det kan være kreativt stimulerende å legge til rette for aktiviteter som er mer 

musiske eller tverrfaglige. Som jeg nevnte tidligere kan musikk være stemningsskapende og 

følelsesutløsende. En kreativ tilnærming kan være å snakke om hvilke følelser man opplever i 

musikken, og så kan barna (og voksne) male, tegne, danse eller dramatisere disse følelsene 

eller stemningene. Kanskje barna kan bruke rytmeinstrumenter eller lignende og lage 

stemningsmusikk til eventyrfortellingen? Sæther (2017, s. 81) foreslår at man kan leke 

«tampen brenner» ved å bruke dynamikk. Sterkere lyd dess nærmere man kommer 

gjenstanden som er gjemt. Sæther skriver at «Å lage lydeffekter til fortellinger ved å erstatte 

lyd med ord kan framkalle humor» (2017, s. 81). Mulighetene er mange, det er bare fantasien 

som setter grenser. 

 

4.6 Musikk som mål eller middel? 

Om musikk skal ses som et mål i seg selv eller som et verktøy for å oppnå visse nyttegoder er 

selvsagt en viktig diskurs. Det forteller noe om hvilken oppfatning man har av begrepet 

musikk, og hvilke refleksjoner man har gjort seg. Hvis vi ser tilbake på avsnitt 4.1 

Rammeplan for barnehagen, ser vi at formuleringene der er delt med tanke på kunst, kultur og 

kreativitet. Da mener jeg at de omtaler musikk både som mål og som middel. Det samme 

gjelder for de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. Her skal man bruke 

musikk for å oppnå blant annet fellesskap og deltagelse, noe som kan ses som å bruke 

musikken som et verktøy for å oppnå dette. Men ved å legge til aspekter som; å motivere 

barna til egne skapende og kreative uttrykk, kan man si at musikken eller andre estetiske 

uttrykk er viktige i seg selv. Da ser vi en dualitet i musikkbegrepet, som sier noe om verdien i 

begge aspektene. Det er viktig å understreke at det ene perspektivet på ingen måte utelukker 

det andre. 
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5. Utfordringer 

Underproblemstillingen min omhandler hvilke hindringer og utfordringer barnehageansatte 

opplever i møte med musikalsk aktivitet. Tidligere forskning har avdekket potensielle 

utfordringer: Stemmeskam (Schei, 2011, Kulset 2012, 2015), prestasjonsangst (Lundeberg, 

1998, Manger og Wormnes, 2015), musikalsk kompetanse (Ehrlin, 2012, Sundin, 1995) og 

valg av repertoar (Knudsen, 2008). De nevnte potensielle problemområdene blir presentert i 

dette kapittelet.  

 

5.1 Stemmeskam  

Som tidligere nevnt skriver Kulset at flere barnehageansatte opplever å skamme seg over sin 

egen stemme. Tiri Bergesen Schei beskriver stemmeskam slik:  

 

Stemmeskam, den intenst ubehagelige følelsen av å bli hørt som stygg eller latterlig lyd, 

kan ramme profesjonelle sangere og stemmebrukere, men finnes nok i ethvert klasserom, 

kanskje i enhver familie, og preger derfor kulturen på en måte som er lite beskrevet og 

forstått (Schei, 2011, s. 86).  

 

Kanskje er det slik at enkelte barnehageansatte har hatt tidligere opplevelser som gjør at de 

ikke føler seg komfortable med å bruke sangstemmen sin. Nora B. Kulset skriver at svært 

mange barnehageansatte kjenner på denne skammen. De vegrer seg for å synge foran de andre 

voksne på avdelingen, de er redd for at barna ikke skal være med å synge og de syns stemmen 

deres er stygg (Kulset, 2012, s. 29). Hun skriver også at flere barnehageansatte kan huske 

negative tilbakemeldinger de har fått på sangstemmen sin fra barndommen, som har hengt ved 

dem inn i voksen alder (Kulset, 2012, s. 29). Musikkforsker Even Ruud trekker også fram 

stemmeskam som et potensielt problemområde med tanke på identitet. Ruud poengterer også 

hvordan dette fenomenet kan oppleves som spesielt hemmende for lærere som jobber med 

barn og unge (Ruud, 2013, s. 164). Noen barnehagelærerutdanninger bruker litteratur av 

Schei, med tematikk som stemmeskam. Dette viser at dette kanskje er et område som også har 

fått noe mer fokus de siste årene, og at man er blitt bevisst denne problematikken. 
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5.2 Prestasjonsangst 

Jeg mener det kan være vel så relevant å snakke om prestasjonsangst som stemmeskam. Disse 

to problemområdene kan også være overlappende i praksis. Det er heller ikke utenkelig at det 

ene kan utløse det andre, og omvendt. Har man negative tanker om sin egen sangstemme kan 

dette utløse prestasjonsangst, og opplever man prestasjonsangst, kan negative tanker om egen 

sangstemme oppstå. Denne frykten for å mislykkes, ikke huske teksten, synge feil eller føle at 

man ikke klarer å prestere noe, kjennetegner prestasjonsangsten. Lege og pedagog Åke 

Lundeberg (1998) poengterer at nervøsitet, stress eller prestasjonsangst er en lett 

gjenkjennelig tilstand. Kroppen er på alerten, adrenalinet pumper, puls og pust øker, og vi er i 

en slags alarmberedskap (Lundeberg, 1998, s. 15). Vi er i et kjemp, flykt eller frys -modus. 

Terje Manger og Bjørn Wormnes forklarer den fysiologiske tilstanden slik: «Kroppen gjør seg 

klar til å møte en trussel eller utfordring, som igjen fører til hormonelle forandringer og økt 

utskillelse av adrenalin, kortisol og endogene opiater som endorfiner» (2015, s. 210). 

Endorfiner er kroppens morfin og ved stress vil hele kroppen være innstilt på økt innsats og 

kraftutfoldelse (Manger og Wormnes, 2015). Lundeberg skriver at nervøsitet er en biologisk 

forsvarsmekanisme, som sier oss at ved fare skal vi enten kjempe, flykte eller «spille død» 

(1998, s. 15). Han påpeker også at hvilken av de nevnte reaksjoner kroppen vår velger, 

kommer an på faren vi står ovenfor. Reaksjonen vi får er også avgjørende for utfallet, velger 

vi å kjempe tror vi at vi kan håndtere situasjonen, mens flykt eller frys («spille død») tilsier at 

vi bare vil bort fra situasjonen (Lundeberg, 1998, s. 15). Det kan hende dette er en tilstand 

som noen barnehageansatte kan kjenne seg igjen i. Det kan også være fordelaktig med mer 

fokus på praktisk erfaring i barnehagelærerutdanningen da dette faktisk er noe man kan trene 

opp. Manger og Wormnes poengterer også viktigheten av repetisjon: «Dess lenger man har 

trent og jo mer automatisk og rutinemessig man kan utøve ferdigheten, dess bedre opplever 

man kontroll» (2015, s. 219). Dette er da noe som man kan øve seg på, og kanskje man kan 

forsøke å hente fram en lekenhet og kreativitet som hører hjemme i en barnehagehverdag. 

 

5.3 Musikalsk kompetanse 

Anna Ehrlin (2012) har i sitt doktorgradsarbeide: Att læra av och med varandra gjennomført 

en feltstudie i tre forskjellige barnehager. To av de barnehagene hun viser til i studien er 

spesielt rettet mot bruk av musikk. Et problemområde Ehrlin oppdaget, var at flere av de 

ansatte mente de selv hadde for lite musikalsk kompetanse. Dette gjorde seg utslagsgivende i 
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at flere av de ansatte som kjente på dette problemområdet vegret seg for å holde 

musikksamlinger (Ehrlin, 2012). Ehrlin skriver at mange førskolelærere føler seg 

utilstrekkelig når det gjelder å utøve sang og musikalsk aktivitet (2012, s. 47). Bertil Sundin 

skriver at på tross av at mange førskolelærere føler at de ikke har nok kompetanse innen 

musikk, har de allikevel muligheten til å på kort tid å gjennomføre gode musikkprogram 

(1995, s. 146). Dette er riktignok hvis representantene får sakkyndig veiledning og har 

interesse for feltet (Sundin, 1995, s. 146). De nevnte eksempler i dette avsnittet er riktignok 

hentet fra barnehager i Sverige, men jeg mener likevel de er overførbare til barnehager i 

Norge. Ehrlin skriver at en tankegang om musikk er forbeholdt de som er utøvende på et 

høyere plan, virker hemmende for barnehageansatte. Hun skriver også at ingen av de ansatte 

hun snakket med reflekterte over egne pedagogiske kvaliteter, som kanskje en som er 

dyktigere på instrumentet sitt ikke besitter (Ehrlin, 2012). Det er ikke gitt at en dyktig 

utøvende musiker har anlegg eller evner som omhandler bruk av musikalsk aktivitet sammen 

med barnehagebarn. Ehrlin skriver at det som må til for at man skal øke bruken av musikalsk 

aktivitet i barnehagen, er kompetanseheving blant ledelsen og personalet. Dette påpekes for 

øvrig også i Vetuva (Jakobsen, 2014), magasinet for barnehageansatte som ligger tilgjengelig 

på utdanningsdirektoratets nettsider under rammeplanen for barnehagen (2017), med 

henvisning til Ehrlins forskning.  

   

5.4 Valg av repertoar 

En annen utfordring barnehageansatte kan kjenne på, er hvilke sanger eller musikalske 

aktiviteter man skal velge. Her råder det ulike meninger utfra hvilket perspektiv man har som 

utgangspunkt. Kulset og Vist skriver om viktigheten av å velge sanger som man selv husker 

fra da man selv var barn slik at man lettere kan føle seg trygg og ta i bruk sangstemmen sin 

(Kulset, 2008, Vist, 2013). Jan Sverre Knudsen problematiserer bruken av de tradisjonelle 

barnesangene fra et flerkulturelt perspektiv. Han påpeker at det er svært viktig å finne en god 

måte å integrere barns ulike kulturer, slik at ingen barn føler seg uthengt eller stigmatisert 

(Knudsen, 2008). Et av eksemplene han trekker fram er hvordan et barn fra en kultur ikke 

nødvendigvis kjenner seg igjen eller har kjennskap til den musikken som presenteres som 

«musikk fra dette barnets kulturtradisjon». Dette kan heller oppleves som stigmatiserende for 

barnet (Knudsen, 2008). Hovedpoenget er vel at barnehageansatte bør reflektere over hvordan 

man bruker sang og musikk i barnehagen fra forskjellige perspektiver.  
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6. Metode 

I dette kapittelet vil jeg gjennomgå den konkrete arbeidsmetoden jeg har brukt, samt egne 

refleksjoner rundt valgene jeg har tatt underveis i de ulike prosessene. Herunder hvordan min 

bakgrunn påvirker mine meninger og antagelser, som igjen påvirker valgene som tas. Jeg 

ønsker at metoden som er brukt skal være transparent, og det har derfor vært viktig for meg å 

utdype og forklare denne prosessen.  

 

6.1 Problemstillingen 

Hovedproblemstillingen min lyder som følger: 

Hvilke opplevelser og oppfattelser har barnehageansatte av bruk av musikk i 

barnehagen?  

Et aspekt av hovedproblemstillingen min, som jeg er spesielt interessert i å undersøke, er om 

barnehageansatte opplever utfordringer og hindringer knyttet til musikalsk aktivitet. 

Underproblemstillingen min lyder da som følger: 

Hvilke utfordringer og hindringer opplever barnehageansatte i møte med musikalsk 

aktivitet i barnehagehverdagen?  

Målet med denne oppgaven er å skape et bredere perspektiv på barnehageansattes opplevelser 

og oppfattelser rundt bruken av musikalsk aktivitet i barnehagehverdagen. Der opplevelser 

sier noe om hvordan det kjennes der og da, og hvordan man husker opplevelsen i ettertid, sier 

oppfatninger noe om hvilke refleksjoner man har gjort seg basert på erfaring og levd liv. Jeg 

er spesielt interessert i om de ansatte opplever noen utfordringer eller hindringer knyttet til 

dette bruk av musikalsk aktivitet i barnehagen. Grunnen til at jeg har valgt å undersøke 

nettopp dette feltet, er at nyttegodene man kan oppleve ved å bruke musikalsk aktivitet i 

barnehagen er mange (se kapittel 3. Musikk og barns utvikling), og jeg ønsker å undersøke 

hvordan dette oppleves av barnehageansatte i praksis. Når det gjelder eventuelle hindringer 

eller utfordringer, finner jeg at den forskningen som er gjort tidligere er fokusert mot 

spesifikke temaer, som stemmeskam (Schei, 2011, Kulset, 2015), en problematisering av valg 

av repertoar i forhold til kulturelle forskjeller og integrering (Knudsen, 2008) eller mangel på 

musikalsk kompetanse (Ehrlin, 2015, Sundin, 1995). Jeg ønsker å undersøke om dette er 
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temaer som kommer fram gjennom intervjuene med barnehageansatte, eller om det er andre 

utfordringer og hindringer som kan være med på å skape et bredere bilde av bruken av 

musikalsk aktivitet i barnehagehverdagen. Jeg har valgt å utforske problemstillingen min ved 

å gjennomføre kvalitative forskningsintervjuer. Jeg ønsket å snakke direkte med 

barnehageansatte for å høre om noen av de nevnte temaene kom opp, eller om de hadde andre 

erfaringer, opplevelser eller refleksjoner rundt andre temaer knyttet til bruk av sang, musikk 

eller musikalsk aktivitet.  

 

6.2 Vitenskapsteoretisk forankring og 

forskningsmetodisk tilnærming  

Det å forankre forskningen min i vitenskapsteori har vært en prosess. Jeg har vurdert ulike 

metodologiske tilnærminger og har kjent en dragning mot en hermeneutisk tilnærming og en 

fenomenologisk tradisjon. Fenomenologien har inspirert meg i den forstand at jeg er opptatt 

av menneskers opplevelser og spesielt Maurice Merleau-Pontys tanker om hvordan vi lever 

gjennom kroppen (Kvale og Brinkmann, 2017, Haugen mfl., 2013). Problemet oppstår i mine 

refleksjoner rundt min egen forforståelse. Jeg ser det som svært vanskelig, om ikke umulig å 

møte dette prosjektet uten å ta hensyn til min forforståelse. Kjersti Johansson (2016) skriver at 

«forforståelsen inkluderer blant annet teoretisk kunnskap, praktiske erfaringer, historisk 

situerthet og språk». Johansson skriver at fra et fenomenologisk perspektiv er det 

avgjørende å sette sine forforståelser til side i en fenomenologisk reduksjon, slik at man 

kan finne fram til fenomenets essens (Johansson, 2016). Her blir det neste problematiske 

aspektet introdusert, nemlig fenomenenes essens. Målet med undersøkelsen min er ikke å 

søke fenomeners essens, det er heller å komme fram til en fortolkning av mening basert på 

forskningsintervjuene som er gjennomført. Denne fortolkningen opplever jeg at igjen er 

avhengig av min forforståelse. «Som hermeneutiker søker man fortolkninger relatert til 

ulike lag av mening og visse kontekstuelle muligheter og begrensinger. Satt på spissen kan 

man si at hermeneutikken opererer med en fortolkningsprosess i en lag-på-lag tankegang, 

mens fenomenologien vil skrelle bort lagene for å komme frem til en kjerne» (Johansson, 

2016). Konklusjonen blir da at det er i en hermeneutisk vitenskapsteoretisk tradisjon denne 

undersøkelsen hører hjemme. Dette er spesielt grunnet mitt syn på forforståelse, men også 

med tanke på målet med undersøkelsen. Kvale og Brinkmann (2017, s. 73-74) skriver at 

«formålet med en hermeneutisk fortolkning er å oppnå gyldig og allmenn forståelse av hva 
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en tekst betyr». I utgangspunktet var hermeneutikken fortolkning av religiøse, litterære og 

juridiske tekster. Hans Georg Gadamer skriver at «Fra gammelt av har det også eksistert en 

teologisk og en juridisk hermeneutikk som ikke først og fremst hadde vitenskapsteoretisk 

karakter, men som snarere samsvarte med og sto i tjeneste for praksisen til en vitenskapelig 

utdannet dommer eller prest (2004, s. 21). Johansson (2016) skriver at vi i dag bruker er 

utvidet tekstbegrep som inkluderer; «øvrige litterære tekster, og også blant annet 

handlinger, talte ord og estetiske objekt». Teksten som fortolkes i denne sammenheng er da 

intervjuene som er gjennomført og transkribert. 

Selv om jeg har fotfeste i hermeneutikken på et vitenskapsteoretisk nivå, har jeg latt meg 

inspirere noe av fenomenologiske aspekter når det gjelder den metodiske framgangsmåten. 

«Når det er snakk om kvalitativ forskning, er fenomenologi mer bestemt et begrep som peker 

på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver og beskrive 

verden slik den oppleves av informantene, ut fra den forståelse at den virkelige virkeligheten 

er den mennesker oppfatter» (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 45). Dette gjelder da en 

fenomenologisk inspirert tilnærming til det kvalitative intervjuet. Kvale og Brinkmann skriver 

at en vanlig kritikk av intervjufortolkninger, er at ulike fortolkere finner ulike meninger i det 

samme intervjuet (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 238). Hermeneutikken åpner for et 

fortolkningsmangfold av en tekst, og fokuset ligger heller i hva man ønsker å få ut teksten, 

snarere enn å komme fram til en objektiv og riktig framstilling av mening. Johansson (2016) 

poengterer at selv om hermeneutikk og fenomenologi ser ut til å være uforenelige på et 

vitenskapsteoretisk nivå, så kan man la seg inspirere av andre retninger på et prosedyrenivå. 

Dette er da forbeholdt at man har reflektert over valgene som er tatt, og at man er tydelig på 

hva som er gjort. Johansson (2016) skriver i forbindelse med et eventuelt valg av en 

hermeneutisk vitenskapstradisjon: «Muligens kan elementer fra fenomenologien riste litt løs 

på noen sammenhenger og gjøre at vi oppdager nye og overraskende aspekter» (Johansson, 

2016).  

Jeg har som nevnt valgt å gjennomføre kvalitative forskningsintervjuer for å undersøke 

problemstillingen min. Grunnen til at jeg valgt en kvalitativ metode med et hermeneutisk 

perspektiv for å belyse problemstillingen min, er nettopp den at jeg er interessert i hvordan 

ulike aspekter knyttet til musikk oppleves og oppfattes av ansatte i en barnehagehverdag. 

«Det kvalitative forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra intervjupersonenes side» 

(Kvale og Brinkmann, 2017, s. 20). Ved å gjennomføre kvalitative intervjuer får jeg høre de 
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ansattes egne erfaringer, og de får mulighet til å fortelle det de selv erfarer og opplever i deres 

virkelighet. 

 

6.3 Forforståelse og forståelse  

Johansson (2016) skriver at forforståelsen påvirker hvordan man erfarer verden, og at i 

møte med verden tilegner man seg ny forståelse. Denne forståelsen påvirker da igjen 

forforståelsen. «Hvordan man møter verden og forstår ulike fenomen avhenger dermed av 

personen som subjekt med sine forforståelser og sine erfaringer» (Johansson, 2016). 

Gadamer skriver at de begrepene vi bruker til å forstå med er historisk formet (Gadamer, 

2010, s. 387). Dette er igjen knyttet til erfaring og forforståelse. Forforståelsen vil da også 

være en pågående prosess, som påvirkes av subjektets møte og erfaring med verden. 

Johansson (2016) skriver at i en forskningsprosess vil forforståelsen ha innflytelse på hva 

man ser i datamaterialet, både hva man ser etter og hvordan man tolker det. Et viktig poeng 

som Johansson trekker fram, er at i arbeidet med datamaterialet kan man oppleve andre 

forståelser, som virker inn på forforståelsen og at dette igjen kan ha betydning for arbeidet 

videre (Johansson, 2016).  

Jeg har som sagt kommet fram til at det er svært vanskelig, om enn ikke umulig å møte 

fenomenene som oppstår uten at dette vil være påvirket av mine tidligere erfaringer og 

opplevelser. Dette samsvarer da med en hermeneutisk vitenskapstradisjon hvor forforståelsen 

innebærer at personen møter verden og forstår ulike fenomen, som subjekt med sine 

forforståelser og erfaringer (Kvale og Brinkmann, 2017). Jeg har i jobben som sang- og 

piano-lærer i flere år undervist elever i ulike aldersgrupper. På et tidspunkt ble det etterspørsel 

etter lærere som kunne undervise elever ned i fireårs-alder. Dette krevde en annen form for 

pedagogisk tilrettelegging enn jeg hadde brukt tidligere. Hovedfokuset i undervisningen ble 

på hvordan man kan lære musikk gjennom lek. Det viktigste var å skape og bygge oppunder 

musikkgleden. Min forforståelse bygger som nevnt også på de erfaringene jeg gjorde meg da 

jeg jobbet som prosjektleder i et musikalskprosjekt i barnehager, i bydel Alna i Oslo. Dette 

prosjektet hadde spesielt fokus på språkutvikling i en bydel med en relativt stor andel 

tospråklige barn. I tillegg til å holde ukentlige samlinger med barna i de utvalgte barnehagene, 

underviste jeg personalet i bruk av ulike musikalske aktiviteter. Jeg opplevde at det var meget 

stor variasjon mellom de ulike barnehagene med tanke på mengde musikalsk aktivitet som ble 

brukt, hvor delaktige personalet var og hvor strukturert musikalsk aktivitet ble brukt. Det er 
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refleksjoner rundt disse møtene som har pirret min nysgjerrighet, og som er bakgrunnen for 

valg av tema og problemstilling. Jeg så hvordan den musikalsk aktivitet bidro til positive 

opplevelser og positive effekter, og jeg satt igjen med et ønske om at flere barnehageansatte 

integrerte musikk i større grad i barnehagehverdagen. Forforståelsen min er selvsagt også 

basert på litteraturen jeg har lest, altså en kombinasjon av teori og egen erfaring.  

Til tross for mine refleksjoner rundt egen forforståelse, var det viktig for meg å prøve å ha et 

åpent sinn og huske på at alle individer har ulike perspektiv på viktigheten av musikk, og at 

min rolle var å innhente informasjon om informantenes opplevelser, erfaringer og meninger 

rundt temaet. Jeg ønsket å være åpen for nye aspekter rundt bruken av musikk i en 

barnehagehverdag. Kvale og Brinkmann skriver at i et kvalitativt forskningsintervju bør man 

etterstrebe en form for bevisst naivitet. «I stedet for at man stiller opp noen forhåndsoppsatte 

spørsmål og arbeider ut fra ferdige analysekategorier, vil en bevisst naivitet og forsøk på 

fordomsfrihet åpne for nye og uventede fenomener» (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 48). Det 

er viktig å poengtere at åpenhet ikke er det samme som å legge forforståelsen til side. Jeg 

søker å være lydhør og åpen for aspekter som er utenfor min forforståelse i 

intervjusituasjonen, men hvordan jeg tolker og oppfatter eventuelt nye aspekter vil være 

påvirket av min forforståelse. Videre vil mest sannsynlig nye aspekter påvirke min forståelse, 

og da igjen min forforståelse. 

 

6.4 Min rolle som forsker 

I rollen som forsker ønsket jeg å fremstå som imøtekommende, og jeg ønsket å oppnå tillit 

mellom intervjuer og informant. Det var viktig for meg at intervjuet ikke skulle oppfattes som 

en test, hvor jeg skulle undersøke hvor mye musikk som ble brukt i barnehagen eller lignende. 

Jeg var klar over at noen av spørsmålene mine kunne oppfattes som noe sensitive eller 

private, spesielt om vedkommende hadde hatt et anstrengt forhold til bruk av musikk og 

kanskje til og med det man kan referere til som stemmeskam. Det var viktig for meg å ha 

maktforholdet (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 51) mellom meg som forsker og informanten i 

bakhodet under intervjuet, slik at jeg på best mulig måte kunne møte informantene på et 

likeverdig plan.  

Forskningsintervjuet er gjennomsyret av etiske problemer. Den kunnskap som kommer ut 

av slik forskning, avhenger av den sosiale relasjonen mellom intervjueren og den 



33 
 

intervjuede. Denne relasjonen avhenger av intervjuerens evne til å skape et rom der 

intervjupersonen fritt og trygt kan snakke. Det krever en fin balanse mellom ønsket om å 

innhente kunnskap og hans respekt for intervjupersonens integritet etisk sett (Kvale og 

Brinkmann, 2017, s. 35). 

Jeg ønsket å skape en trygg ramme rundt intervjuet. Selv om rollene våre var ulike i denne 

situasjonen, ønsket jeg en mest mulig naturlig dialog, hvor fokuset lå i å få informantene til å 

fortelle om sine opplevelser uten at jeg skulle mene noe om eventuelle temaer den ene eller 

andre veien, selv om mine refleksjoner underveis i intervjuet vil være påvirket av min 

forforståelse. 

 

6.5 Intervjuguiden    

Jeg valgte å gjennomføre semistrukturerte intervjuer. «Denne formen for intervju søker å 

innhente beskrivelser av intervjupersonens livsverden, og særlig fortolkninger og meninger 

med fenomenene som blir beskrevet» (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 46). Det 

semistrukturerte intervjuet var egnet fordi jeg hadde flere tema jeg ønsket å komme inn på og 

flere konkrete spørsmål jeg ønsket svar på, basert på teorien jeg har presentert (Kulset, 2012, 

2015, Knudsen, 2008, Ehrlin, 2012) og egne erfaringer fra arbeid med musikk i barnehager. 

Samtidig var jeg åpen for å komme inn på relevante aspekter som kunne dukke opp underveis 

i intervjuet. Jeg mener at menneskers fortellinger og opplevelse av sin virkelighet kan åpne 

for ny kunnskap og en bredere forståelse. 

Grunnet lite erfaring med intervjusituasjoner leste jeg godt igjennom Kvale og Brinkmann 

sine forslag til oppfølgingsspørsmål og noterte meg flere av dem. Jeg så for meg at jeg kom til 

å trenge dem for å komme dypere inn i materien av relevante tema og aspekter i løpet av 

intervjuet. Jeg valgte å bruke det Kvale og Brinkmann (2017, s. 105) kaller traktbegrepet, 

altså valgte jeg å starte intervjuet mer åpent, enkelt og generelt og forsøkte å snevre meg inn 

mot de spørsmålene som kanskje kan oppfattes som mer personlige eller vanskelige å snakke 

om. Jeg hadde ingen intensjon om å holde formålet mitt skjult, men heller gradvis utover i 

samtalen nærme meg eventuelle temaer som krever en form for åpenhet eller fortrolighet 

mellom partene. Dette håpet jeg å oppnå i løpet av intervjuet. For å få informantene i prat, 

åpnet jeg enkelt og greit med å spørre dem om de kunne fortelle om sin bakgrunn og hvordan 

de endte opp i de respektive barnehagene.  
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Forskningsspørsmålene mine er: 

• Hvilke oppfatninger har informanten rundt bruken av sang, musikk og annen 

musikalsk aktivitet i barnehagen? 

• Hvordan opplever og oppfatter informanten bruken av musikalsk aktivitet på 

avdelingen? 

• Hvilke holdninger knyttes til bruk av musikalsk aktivitet? 

• Hvilke oppfatninger har informanten rundt bruk av sang generelt i barnehagen? 

• Hvordan opplever informanten egen musikalsk kompetanse, trygghet, oppfattelser og 

erfaring? Positive og negative erfaringer. 

 

Jeg ønsket altså å høre om barnehageansattes refleksjoner og opplevelser rundt egen bruk av 

musikalsk aktivitet. Jeg ønsket også å finne ut om en form for stemmeskam eller 

prestasjonsangst kunne være et relevant tema, men ønsket å holde spørsmålene relativt åpne 

slik at de respektive informantene fikk mulighet til å fortelle deres historie. På den måten 

kunne jeg også være åpen for andre eventuelle utfordringer eller hindringer som jeg ikke 

hadde reflektert over i forkant av intervjuet. For å se den fullstendige intervjuguiden se 

vedlegg 2. 

 

6.6 Valg av informanter 

Jeg ønsket å intervjue 4-5 informanter. Denne avgrensingen ble gjort med tanke på tiden jeg 

hadde til rådighet i denne undersøkelsen.  

Jeg utarbeidet en presentasjon av forskningen jeg ønsket å utføre, som inneholdt en kort 

beskrivelse av prosjektet og hensikten med det. Jeg valgte å beskrive prosjektet som en 

undersøkelse av ansattes opplevelser rundt bruk av musikk i barnehagehverdagen. Dette 

gjorde jeg for å forhindre at potensielle kandidater skulle trekke seg, ved å fokusere på at jeg 

også var interessert i å høre om eventuelle utfordringer og hindringer. Presentasjonen av 

prosjektet ble sendt ut på epost til et utvalg barnehager. Jeg valgte barnehager i hovedsak på 

bakgrunn av beliggenhet, det vil si barnehager som hadde beliggenhet i Oslo og Østfold. Jeg 

unngikk barnehager med spesielle fokusområder, som musikkbarnehager, gårdsbarnehager 

eller lignende. Informasjonsskrivet ble sendt til barnehagenes generelle epost-adresse, samt 

direkte til styreren i de respektive barnehagene. Etter en ukes tid kontaktet jeg barnehagene 
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direkte på telefon for å høre om de hadde fått sett på henvendelsen min, og om de hadde 

mulighet til å avse en ansatt i en kort periode for et intervju. Jeg ble overrasket over hvor 

mange som ikke hadde mulighet til å delta. Dette skyldtes sykdom, bemanningsproblematikk 

og tidsperspektivet i en hektisk barnehagehverdag. Heldigvis var det noen som hadde 

mulighet og var villige til å delta. Som nevnt tidligere fokuserte jeg på barnehager med 

relativt kort reisevei for meg, men grunnet lite respons fra barnehager tok jeg kontakt med en 

bekjent som jobber i barnehage i Bergen. Hun satte meg i kontakt med en barnehage der. 

Informantene er da representanter fra tre ulike barnehager; to i Oslo og en i Bergen. 

Utvelgelsen av informanter er da gjort med bakgrunn i tilgjengelighet. 

 

6.7 Gjennomføring   

Det har ikke vært behov for å søke NSD med tanke på personvern, da ingen av informantene 

mine vil være gjenkjennbare gjennom den informasjon som blir gitt i denne teksten. 

Informantene signerte samtykkeskjemaet som jeg hadde utarbeidet, hvor dette med 

anonymitet ble understreket (vedlegg 1). Intervjuene ble gjennomført i barnehagene hvor 

informantene jobbet, med unntak av intervjuet med barnehageassistenten, hvor vi brukte et 

grupperom som var tilgjengelig på hennes studiested. Dette var det som var mest 

hensiktsmessig for henne. Jeg opplevde informantene som relativt avslappet, men også 

spente. I forkant av intervjuet forklarte jeg at det ikke finnes svar som er riktige eller feil, jeg 

var interessert i å høre deres fortellinger om deres erfaringer og opplevelser. Dette opplevde 

jeg at gjorde informantene mer avslappet i intervjusituasjonen. Intervjuet bar preg av å være 

en samtale hvor jeg stilte spørsmålene, og informantene fikk muligheten til å svare fritt. Selv 

om samtalen i noen tilfeller kunne havne litt utenfor relevante temaer, ønsket jeg å la 

informantene fullføre fortellingene sine. Alle intervjuene ble tatt opp med lydopptager, slik at 

transkriberingsprosessen skulle bli enklere. Jeg hadde også med notatblokk for å ha mulighet 

til å notere hvis det var temaer jeg ønsket å komme tilbake til, eller om det var noe spesielt jeg 

merket meg som kunne være relevant. Intervjuene ble transkribert dagen etter at de ble 

gjennomført for at jeg skulle ha inntrykkene friskt i minne under transkripsjonen. 

Transkripsjonsprosessen ga meg en gyllen mulighet til å bli kjent med datamaterialet. Braun 

og Clarke (2008, s. 88) skriver at det er flere fordeler ved å transkribere materialet selv: «..it 

informs the early stages of analysis, and you will develop a far more thorough understanding 

of your data through having transcribed it». Sitatene som er brukt i selve oppgaveteksten er 
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tilpasset slik at leseren opplever et mer flytende språk. «For å lette forståelsen bør personens 

spontane muntlige tale omarbeides til en lesbar, skriftlig form» (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 

308). Dette gjorde seg utslagsgivende i blant annet å utelate gjentagelser av ord og nonverbale 

lyder.   

Jeg opplevde ved gjennomlytting av intervjuene at jeg som intervjuer oppleves tryggere etter 

det første intervjuet var gjennomført, også i den forstand at jeg følte meg mer komfortabel i 

rollen som forsker. Det bør også nevnes at jeg under to av intervjuene var syk, men jeg valgte 

å ikke flytte eller avlyse tiden som var satt opp i frykt for å miste muligheten til å 

gjennomføre intervjuene. Jeg opplevde ikke at sykdomsforløpet påvirket intervjusituasjonen i 

nevneverdig grad. 

 

6.8 Styrker og svakheter ved metoden 

En styrke ved denne undersøkelsen er at jeg har fått førstehåndskunnskap direkte fra 

informantene om deres opplevelser og refleksjoner rundt bruken av musikk i barnehagen. 

Gjennom det semistrukturerte intervjuet fikk de selv mulighet til å fortelle om deres 

opplevelser, både positive og negative. Spørsmålene som ble stilt var i hovedsak basert på 

intervjuguiden (vedlegg 2), samtidig som jeg ønsket å være åpen og lydhør for andre 

interessante aspekter som kunne komme opp i intervjusituasjonen.  

Et aspekt som jeg ser i lys av etterpåklokskapen, er at ved å kontakte barnehager på et 

generelt grunnlag for å høre hvordan barnehageansatte opplever bruken av musikk i 

barnehagehverdag, er at de informantene jeg fikk snakke med gjerne er de som faktisk bruker 

sang, musikk eller annen musikalsk aktivitet aktivt i de respektive barnehagene. Grunnen til at 

jeg hevder dette, er at alle informantene mine forteller at de bruker musikalsk aktivitet (i ulike 

grad), men de forteller også om andre ansatte som ikke gjør det, eller som vegrer seg for å 

gjøre det. Det hadde selvsagt vært interessant og berikende for denne oppgaven om jeg hadde 

fått mulighet til å snakke med de ansatte som opplever denne formen for aktivitet som mer 

problematisk. I dette tilfellet ble det dessverre ikke slik, da utvalget av informanter er gjort 

basert på tilgjengelighet. Det vil da være vanskelig å generalisere på bakgrunn av et tilfeldig 

utvalg barnehageansatte. Det vil heller være aktuelt å generalisere på bakgrunn av at dette er 

et utvalg barnehageansatte som i varierende grad bruker musikalsk aktivitet i barnehagen.  
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Ved å velge å trekke inn elementer inspirert av et fenomenologisk perspektiv på 

prosedyrenivå, har det vært nødvendig å stadig huske på hvor denne undersøkelsen hører 

hjemme i utgangspunktet. Denne øvelsen har gjort seg gjeldene i alle ledd av arbeidet. Det har 

vært viktig for meg at metoden jeg har brukt er transparent, og at det er tydelig at det er den 

hermeneutiske vitenskapstradisjonen som ligger til grunn for arbeidet.  

6.8.1 Validitet og reliabilitet 

Å vurdere kvaliteten underveis i forskningsarbeidet har vært en nødvendighet. Kvale og 

Brinkmann (2017, s. 277) skriver at: «Validering hører ikke til en spesiell undersøkelsesfase, 

men gjennomsyrer hele forskningsprosessen». Det er altså viktig å vurdere validiteten 

gjennom alle ledd i prosessen. «Validitet i samfunnsvitenskapene dreier seg om hvorvidt en 

metode undersøker det den skal undersøke» (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 276). Dette 

innebærer at jeg gjennom hele prosessen har måttet kontrollere gyldigheten i det jeg selv gjør 

som forsker. Kvale og Brinkmann (2017, s. 277) påpeker også at validering ikke bare 

vurderes ut fra metodene som er brukt, det handler om forskeren som person, hennes eller 

hans moralske integritet, og praktisk klokskap. For å kontrollere validiteten i funnene mine 

har jeg forsøkt å spille «djevelens advokat» ovenfor mine egne funn (Kvale og Brinkmann, 

2017, s. 279), samt at jeg har reflektert over mine egne forutsetninger og forforståelse rundt 

forskningstemaet, og hvordan dette igjen påvirker undersøkelsen min. I avsnittet som 

omhandler forforståelse og forståelse søker jeg å synliggjøre mine refleksjoner rundt min 

forforståelse. Johansson (2016) skriver at ved å la leseren få tilgang til de forforståelser som 

forskeren bygger tolkninger på, kan man lettere følge og vurdere forskerens argumentasjon og 

tolkninger. Dette påvirker også forskningens pålitelighet eller reliabilitet. 

Ved å la informantene være anonyme, og at jeg var tydelig på å informere om dette i forkant 

av intervjuene, kunne dette åpne for at de var villige til å dele mer av sine oppfatninger og 

opplevelser i intervjuene, som de kanskje ikke ville delt om personopplysninger var 

tilgjengelig. På den andre siden vil selvfølgelig min tilstedeværelse i situasjonen påvirke 

hvilken informasjon informantene gir meg, og dette vil igjen være avhengig av hvilken tillit 

de opplever, og hvor komfortable de er i situasjonen. Jeg var som nevnt tidligere opptatt av at 

informantene ikke skulle oppleve intervjuet som en test, hvor jeg ønsket å undersøke hvor 

mye musikalsk aktivitet de brukte i barnehagen. Hvis de hadde opplevd intervjuet som en test 

eller en undersøkelse, kunne dette resultere i at informantene pyntet på svarene for å stille seg 

selv i et godt lys. 
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6.9 Fortolkning 

Jeg har valgt å analysere intervjuene gjennom en tematisk strukturell analyse. Det vil si at jeg 

ser etter mening som deles inn tematisk (Kymre, 2017, s. 141). Dette er knyttet til den 

hermeneutiske tradisjonen, men som jeg har nevnt tidligere låner jeg noen perspektiver fra 

fenomenologien, så i tillegg til å se etter mening, er jeg opptatt av informantenes opplevelser. 

Clarke og Braun skriver at «Thematic analysis can be an essentialist or realist method, which 

reports experiences, meanings and the reality of participants” (Braun og Clarke, 2008, s. 81). 

Et annet aspekt fra hermeneutikken som har hatt betydning for min analyse er dette med å 

veksle mellom deler og helhet i teksten man analyserer (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 237). 

«I den hermeneutiske tradisjon betraktes denne sirkulariteten ikke som en «ond sirkel», men 

snarere som en «cirkulus fructuosus» eller en spiral som åpner for en stadig dypere forståelse 

av meningen» (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 237). Dette har hjulpet meg å se intervjuet og 

informantens svar fra ulike perspektiver og opplever at det har åpnet for en mer helhetlig 

fortolkning. Det har vært viktig for meg å ikke bare beskrive fenomenene som blir presentert i 

denne teksten, men at jeg også fortolker de slik at de kan knyttes til de teoretiske rammene i 

oppgaven. For å gjøre prosessen med utvelgelse av temaer fra intervjuene transparent, har jeg 

lagt ved et utdrag av en analyse (vedlegg 3). 
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7. Datamateriale 

Datamaterialet er som sagt innsamlet gjennom semistrukturerte intervjuer. Informantene er 

valgt på bakgrunn av at det var ønskelig med representanter fra ulike roller innad i barnehagen 

som organisasjon. Altså er det en styrer, en assistent og tre barnehagelærere som er 

representert. De respektive informantene er valgt med bakgrunn i tilgjengelighet. 

Informantene er hentet fra tre forskjellige barnehager. Intervjuene hadde en varighet på ca. 

30- 40 minutter i gjennomsnitt.  

 

7.1 Presentasjon av informanter 

Barnehagelærer 1 (Bhg1): 

Den første informanten jeg snakket med var en kvinne i 30-årene, som er utdannet 

førskolelærer og jobber som pedagogiskleder i barnehagen. Informanten bruker musikk aktivt 

som en del av sin pedagogikk, og spiller piano og gitar både på fritiden og i barnehagen. Hun 

jobber i samme barnehage som Bhg2. 

Barnehagelærer 2 (Bhg2): 

Bhg2 er en kvinne i midten av 30-årene. Informanten er utdannet barnehagelærer og jobber 

som pedagogiskleder. Informanten bruker spesielt sang aktivt, og har et ønske om å bruke 

musikk mer og gjerne lære seg å spille et instrument. 

Barnehagelærer 3 (Bhg3): 

Den tredje informanten er en mann i slutten av 30-årene. I denne barnehagen bruker de 

barnehagelærer om alle som har barnehagelærer eller førskolelærer-utdanning. Informanten 

bruker sang og musikk aktivt i barnehagen. Han akkompagnerer gjerne med gitar i 

barnehagen, men spiller lite gitar på fritiden. Informanten jobber i samme barnehage som 

Styrer. 

Styrer: 

Mann i slutten av 30-årene som er utdannet førskolelærer. Informanten har jobbet som 

barnehagelærer en periode, før han søkte på stilling som styrer. Informanten brukte musikk 
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aktivt da han jobbet på avdeling, både i form av avspilt musikk, sang og akkompagnering på 

både bass og gitar. Han spiller i band på fritiden. 

Barnehageassistent (Assistent): 

Kvinne i begynnelsen av 30-årene. Informanten jobber som assistent i en fast barnehage ved 

siden av studier, og dette har hun gjort i mange år. Informanten bruker sang og dans i 

barnehagen. Hun har tidligere gått på musikk, dans og drama på videregåendeskole. 

Informanten har ingen pedagogisk utdanning. 
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8. Resultater 

I dette kapittelet legger jeg fram en oversikt over sentrale temaer som jeg har hentet fra 

intervjuene. Braun og Clarke (2008) påpeker at det er opp til forskeren å plukke ut temaene, 

og at hvordan denne utvelgelsen skjer, er avhengig av forskeren. Dette kan være temaer som 

går igjen blant informantene, dette er gjerne de temaene som er mer positivt ladet når det 

gjelder bruk av musikalsk aktivitet og hvilke nyttegoder de ansatte opplever ved bruk av 

musikalsk aktivitet. Noen temaer er mer spesifikke utfordringer knyttet til bruk av sang og 

musikk, som mine informanter forteller om. «..the «keyness» of a theme is not necessarily 

dependent on quantifiable measures – but rather on whether it captures something important 

in relation to the overall research question» (Braun og Clarke, 2008, s. 82). Jeg har altså valgt 

temaer som jeg mener er relevant i forhold til problemstillingen min. Temaene jeg har trukket 

fram, er i stor grad teoristyrt, og dette er igjen knyttet til mine refleksjoner rundt egen 

forforståelse. Som jeg har nevnt tidligere, har jeg også forsøkt å være åpen og lydhør for 

andre aspekter rundt musikalsk aktivitet som jeg ikke har reflektert over tidligere, dette 

innebærer at noen av temaene er datastyrt. Braun og Clarke (2008) skriver at datastyrte temaer 

er temaer som ikke er basert i den litteraturen man har lest, men at de kan allikevel være 

relevante for forskningsspørsmålene. De teoristyrte temaene er da naturlig nok temaer som 

skiller seg ut fra datamaterialet med bakgrunn i den teorien man har lest tidligere. Jeg har 

kategorisert temaene og samlet undertemaer som igjen kan knyttes til de respektive 

kategoriene. Dette er gjort med ønske om en ryddig fremstilling av resultatene. Det er viktig å 

påpeke at flere av temaene i underkategoriene vil være overlappende i praksis. Kategoriene 

som blir presentert i dette kapittelet er; Barns nyttegoder, Oppfatninger om hva som skal til og 

Refleksjoner rundt egen bruk av musikalsk aktivitet. 

 

8.1 Barns nyttegoder 

De punktene jeg har samlet under dette avsnittet, er alle en form for positive opplevelser 

informantene har erfart rundt bruk av musikalsk aktivitet i barnehagehverdagen. Informantene 

forteller om hvordan opplever bruken av musikk i barnehagen, de forteller også om hvordan 

de opplever visse nyttegoder og positivitet gjennom bruken av musikalsk aktivitet. Alle 

temaene i dette avsnittet belyser problemstillingen min i form av positive opplevelser knyttet 

til bruk av musikalsk aktivitet i barnehagen, men noen av temaene har en viss dualitet i seg. 
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Med det mener jeg at selv om det i utgangspunktet er positivt ladet, finner jeg likevel noen 

utfordringer knyttet til temaene. Dette blir fremhevet under egne avsnitt.  

8.1.1 Glede 

Det sier seg selv at glede er en viktig faktor i en barnehagehverdag. Som Balsnes (2010) sin 

forskning viser; det å synge sammen fører til oppstemthet, glede og positivt humør. Alle 

informantene knytter bruk av musikk til glede. Bhg2 forteller hvordan hun opplever barnas 

respons på sang og musikksamlinger: 

«… Det er jo kanskje den største gleden når du jobber i barnehage! Når jeg sier; nå 

skal vi ha samling! Nå skal vi synge! Den gleden. Og noen barn nesten begynner å 

riste. Hehe. Sant. Og alle har lyst å si hvilken sang vi skal synge, og for meg gjør det 

veldig, veldig, mye. Absolutt. Det er sånne små øyeblikk egentlig. Når du ser den 

gleden de har ovenfor musikk» (Bhg2). 

Dette sitatet viser oss hvilken glede den ansatte opplever gjennom musikken og hvor viktig 

dette er for henne. Det forteller oss også hvordan barna opplever denne gleden og 

forventningene til hva som skal skje. Denne opplevelsen av forventning blant barna («at de 

nesten begynner å riste») viser at Bhg2 har gjort dette til en positiv aktivitet, som også er blitt 

en del av en rutine. Som sagt knytter alle informantene bruk av musikalsk aktivitet til glede og 

positive opplevelser. Styrer uttrykker en dualitet i sin fortelling om ansattes holdning til bruk 

av musikk: 

 «Alle er glad i musikk. Alle syns det er kjempestas når noen tar fram gitaren og 

spiller sammen med barna, og det blir en sånn positiv ting. Men det smitter 

nødvendigvis ikke så mye over på de andre avdelingene, som ikke har en som spiller 

gitar for eksempel. Da er det mer sånn at han kan komme inn. Altså han som spiller 

gitar kan komme inn og ha samling for oss og det er kjempepositivt, men jeg synger 

ikke så mye selv når jeg har samlinger. Og det handler i stor grad om hvor trygge man 

er på å bruke musikk, og hvor komfortabel man er med å synge foran andre. Og da 

især andre voksne» (Styrer). 

Den generelle holdning blant ansatte er at musikk er et positivt bidrag i barnehagen, men et 

annet svært viktig aspekt ved Styrer sitt utsagn, er at det betyr ikke at man tar det i bruk selv 

om man syns det er gøy. Styrer sin oppfatning er at trygghet er avgjørende, både når det 

gjelder musikalsk kompetanse og eksponering av egen sangstemme. Det kan virke som om 
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det er lettere for noen ansatte å holde seg litt på sidelinjen, og heller observere og i liten grad 

selv delta eller lede musikalsk aktivitet. Samtidig som de syns det er en positiv opplevelse 

med musikalsk aktivitet. Konsekvensen av dette kan være at bruken av musikalsk aktivitet 

blir forbeholdt de som faktisk bruker det. Hvis ikke noen av de ansatte på avdelingen er 

komfortabel med denne bruken, vil naturlig nok musikalsk aktivitet bli forbeholdt de 

situasjonene da man låner ansatte som er komfortabel med denne bruken, fra en annen 

avdeling. Da sier det seg selv at mengden musikalsk aktivitet barna blir eksponert for i stor 

grad vil variere mellom avdelingene i barnehagen. 

8.1.2 Trygghet 

Trygghet er en avgjørende faktor for at barn skal trives i barnehagen. Abrahamsen skriver at 

en følelsesmessig tilgjengelighet er med på å skape en trygg base for barn, slik at de kan 

utfolde seg i lek (Abrahamsen, 2013, s. 78). John Bowlby (referert til i Abrahamsen, 2013, s. 

78) er kjent for sin tilknytningsteori, som går ut på at barn knytter seg til foreldre eller 

omsorgspersoner for å søke emosjonell nærhet og beskyttelse. Denne teorien kan igjen knyttes 

til det Vist skriver om en følelsesmessig inntoning, som man kan oppnå gjennom musikalsk 

samhandling. Sang og musikk kan vise seg å være et effektivt hjelpemiddel for å skape en 

trygg base eller atmosfære, så lenge man er følelsesmessig tilgjengelig. To av fem informanter 

forteller om hvordan de opplever at musikk kan være med på å skape en trygg omgivelse 

(Bhg1 og Bhg2). Bhg2 forteller om hvordan hun bruker sang for å skape trygghet for barna: 

«… Jeg synger så ofte jeg kan … spesielt med de minste som kanskje griner litt når de 

blir levert. Og da kanskje samle de i en gruppe og synge «Hode, skulder, kne og tå» 

eller «Bjørnen sover» … Da roer de seg helt ned» (Bhg2).  

Dette sitatet er hentet fra Bhg2 sine beskrivelser av sitt forhold til bruk av sang og musikk i 

barnehagen. Bhg2 trekker her fram at det er spesielt sammen med de minste barna hun bruker 

sang som metode for å roe de ned. Det er ikke uvanlig at små barn kanskje ikke er helt 

fortrolige med separasjonssituasjonen som oppstår i det de blir levert i barnehagen. Det at hun 

samler barna i en gruppe kan være med på å forsterke fellesskapsfølelsen, som igjen kan gjøre 

at man opplever en følelse av trygghet. Bjørnen sover og Hode, skulder, kne og tå er relativt 

kjente barnesanger som barna kanskje har hørt omsorgspersoner synge for dem tidligere, da 

vil dette også kunne oppleves som noe kjent og trygt. Man kan også trekke paralleller til 

motherese (Parncutt, 2016), altså den tidlige musikalske interaksjonen mellom barn og 
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omsorgsperson/omsorgspersoner for å argumentere for hvorfor akkurat sang kan ha en 

beroligende effekt på små barn.  

Opplevelsen av mestring er med på å bygge opp selvfølelsen og økt selvfølelse kan igjen 

knyttes til trygghet. Bhg1 forteller hva musikk betyr for henne:  

«for jeg ser hvilke goder som kommer ut av å bruke musikken, både for 

fellesskapsfølelsen blant ungene, samholdet og en enorm utvikling i (…) tryggheten 

som de kan ha i gruppa.. Nå når høsten starter og kanskje nye unger, så sitter de 

veldig forventningsfullt og spent og sjenert. Så prøver jeg kanskje å starte samlingen 

med; (synger) Virre virre vapp, jeg heter. Ja. Også lar jeg de som har lyst å synge 

alene få synge alene og de som ikke vil, de kan.. – si at de vil at alle skal synge for 

eksempel sitt navn. Og det å se hvordan de på en måte skryter av hverandre (smiler) 

og hvor stolt de blir når de får applaus. Det er ikke sånn at de som ikke synger ikke får 

applaus! De føler seg nok veldig stolt av det de har prestert de og, men etter hvert får 

de noe å strekke seg etter, også plutselig tør de å synge alene de og. Og hvor stolte de 

blir og hvor trygge de blir …» (Bhg1). 

Opplevelsen av å høre sitt eget navn bli sunget høyt av barn og voksne, kan få et lite barn til å 

vokse noen centimeter. I alle fall metaforisk sett. Det å bli oppmerksom på tanker som «her er 

jeg», «dette er meg» og «jeg er en del av denne gruppa» kan gjøre mye for et barns 

identitetsskapende prosess, men også for gruppeidentiteten blant barna. Begge disse aspektene 

kan bidra til å øke selvtilliten og da igjen gjøre barna mer komfortable og trygge i (de nye) 

omgivelsene. Angelo skriver at barn gjerne kan ta på seg roller i leken (også i musikalske 

situasjoner), og at dette kan gjøre at de tør å prøve nye ting fordi da er det bare «på liksom». 

Sæther og Angelo påpeker at: «Mestringsfølelsen som barnet kan oppleve i lek og musikk kan 

imidlertid oppleves ekte nok, og være verdifull blant annet i forhold til en styrket selvtillit» 

(2012, s. 122). 

8.1.3 Fellesskap 

Musikalsk samhandling kan som nevnt tidligere ha en positiv effekt på fellesskapsfølelsen. 

Felleskap og integrering er et viktig poeng som også vektlegges i rammeplanen for 

barnehager. Kort oppsummert kan det å skape musikk sammen eller å se musikk som en 

handling, noe vi gjør sammen bidra til at man kjenner på denne fellesskapsfølelsen eller 

samholdet. Balsnes (2010) skriver at man gjennom en koordinert aktivitet kan få en 

opplevelse av kollektivt samhold. Vi skaper musikk og samhold ved å synge sammen, men 



45 
 

det å synge sammen i kor er også vist å påvirke oss mer enn det. I en svensk studie viser 

Vickhoff sammen med flere andre forskere at når man synger i kor synger man ikke bare 

samme melodi og tekst, men hjerterytmen til deltakerne synkroniserer seg (Vickhoff mfl., 

2013). Det er faktisk slik at man blir glad av å synge (Kulset, 2015), og gjennom denne 

sanggleden kan man forsterke det sosiale fellesskapet. Opplevelsen av fellesskap, kan som 

nevnt i forrige avsnitt, også knyttes til opplevelsen av trygghet. To av fem informanter trekker 

fram musikk som et redskap som kan bidra til fellesskap og inkludering (Bhg1 og Bhg2). 

«Jeg føler musikk er kanskje den tingen som knytter hele barnegruppen sammen. Siden 

vi er en barnegruppe på 1 til 6 (år), så er det vanskelig å finne ting som fenger alle, 

der er musikk og sang den tingen som gjør at alle føler på fellesskapet» (Bhg2). 

Dette sitatet er hentet fra Bhg2 sin respons på hvordan hun vil beskrive sitt eget forhold til 

bruk av sang og musikk i barnehagen. Hun forklarer her hvordan hun opplever at musikk 

virker samlende på en barnegruppe som har et relativt stort aldersspenn. Det er ikke alltid like 

enkelt å finne aktiviteter som barn i aldersgruppen 1 til 6 år kan gjøre sammen. Det at musikk 

kan være med på å samle barnegruppen til tross for aldersforskjeller, bidrar til en økt 

fellesskapsfølelse blant alle barna, selv om de kanskje vanligvis ikke leker så mye sammen i 

andre typer aktiviteter.  

8.1.4 Følelser 

Torill Vist skriver om hvordan musikk kan gi mulighet til å utforske våre følelser, som igjen 

hjelper oss å bli kjent med oss selv. «Musikkens tette kobling til følelser og dens kroppslige 

opplevelsesstyrke, gjør den godt egnet som et sted der man ikke bare kan kjenne på egne 

følelser, men også lettere «ser/hører» dem og bli dem mer bevisst» (Vist, 2013, s. 96). Angelo 

skriver at om man ser musikk som et erkjennelsesredskap for følelser, kan musikk gi oss 

tilgang til følelser og bidra til at vi kan forstå følelsene våre bedre (Angelo, 2012, s. 134). 

Styrer forteller hvordan han brukte musikk for å la barna «bli kjent med egne følelser» da han 

jobbet som barnehagelærer på avdeling:  

«Det å bli kjent med egne følelser.. og kjenne på litt sånn ulike stemninger.. Når jeg 

jobba på avdeling så hadde jeg sånn sosialkompetanse samlinger hvor jeg brukte 

musikk litt sånn mer bevisst da. Når jeg snakka om det å være sint, så hørte vi på Rage 

Against The Machine. Så fikk barna kjenne på litt sånn den aggressiviteten da» 

(Styrer). 
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Her forteller Styrer at han har brukt musikk som en direkte metode for å oppnå en effekt. 

Dette er en planlagt handling hvor han har valgt den avspilte musikken med tanke hvilke 

følelser han ønsker at barna skal kunne kjenne på. Dette er igjen knyttet til kroppslig 

kognisjon og hvordan vi opplever musikk gjennom kroppen vår (Godøy og Leman, 2010). Vi 

kan kjenne den tunge bassen og den hurtige rytmikken i kroppen, og ikke minst kjenner vi den 

tidvis growlende vokalen. Alt dette gjør at vi kan kjenne på en form for aggressivitet, uten å 

være direkte sinte selv. 

8.1.5 Sosial kompetanse 

Tre av fem informanter knytter sosial kompetanse til musikalsk aktivitet (Bhg1, Bhg2 og 

Styrer). Sæther og Angelo skriver at for å kunne vurdere et barns sosiale kompetanse, må man 

ha noe kunnskap om hva som kjennetegner et godt samspill. Videre trekker han paralleller fra 

sosialt samspill til improvisasjon i musikalsk form (Sæther og Angelo, 2012, s. 83). Gunvor 

Løkken (referert i Krogstad, 2013, s. 110) har forsket på små barns dialogiske samspill og en 

interaksjon mellom barna som hun kaller flirekonserter. Dette bygger på at småbarn gjerne 

hermer eller imiterer hverandre som en form for tidlig dialogisk samspill (Krogstad, 2013, s. 

110). Denne beskrivelsen av flirekonserter kan minne om de beskrivelsene Bhg1 kommer 

med: 

«du ser ettåringene har sin måte å bruke (musikk) … Det kan være å hyle ut med 

stemmen og utforske, også begynner de å slå i bordet med fatet og ser på 

nabomannen. Altså de inviterer de andre! Og det å spinne videre, det å gi de et rasle-

egg altså. Kanskje de som går forbi i gangen vil kalle det støy, men det er kjempeviktig 

i forhold til samspill og sosialisering» (Bhg1). 

Her har Bhg1 observert hvordan denne musikalske og dialogiske interaksjonen er et viktig 

steg i barns utvikling av sosial kompetanse. Bhg1 er observant ovenfor disse situasjonene, og 

ønsker at barna skal bli motiverte til å fortsette dette sunne samspillet.  

Bhg2 kommer også med et eksempel hvor hun registrerer hvordan småbarna, før de mestrer 

språket, kan kommunisere med hverandre gjennom musikalsk interaksjon: 

«Altså spesielt disse ettåringene de leker ikke så mye sammen, men akkurat dette med 

musikk, sant. Da gir de hverandre smil og de tøyser med hverandre» (Bhg2). 

Bhg2 sitt sitat vitner om at barna jobber med sitt dialogiske og sosiale samspill før de 

kommuniserer med ord. Denne formen for interaksjon kan igjen knyttes til 
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fellesskapsfølelsen. Det er en viktig del av utviklingen av sosial kompetanse. Som Bhg2 

forteller her, så ser hun hvordan de kommuniserer med hverandre gjennom en form for 

musikalsk dialog.  

8.1.6 Hukommelse og språk 

Fire av fem informanter knytter musikalsk aktivitet til språkutvikling; Bhg1, Bhg2, Bhg3 og 

Styrer. Altså alle som har gått enten barnehagelærerutdanning eller førskolelærerutdanning 

har en formening om at sang og musikk kan ha en positiv effekt på barnas språkutvikling. 

Dette er relevant fordi det brukes av de respektive informantene som en forklaring på hvorfor 

musikk er et bra verktøy blant barnehagebarn.  

Bhg3 forteller om hvordan han bruker musikk til innlæring og språkutvikling (ordforråd):  

«For min egendel tok det cirka syvogtredve år å lære meg navnene på alle planetene, 

også fant vi en sang. Da kunne alle barna på avdelingen, og meg sjøl inkludert, navna 

på alle planetene i rekkefølge. Samme for å lære seg telefonnummer til brann og politi 

og ambulanse. Som blir sånn konkret kunnskap som er nyttig å kunne. Så det blir sånn 

veldig konkret læring, men jeg er òg overbevist om at det har en god effekt på språk. 

Fordi at ser på de minste at de får bevegelser til enkle tradisjonelle sanger. Kjenner 

igjen ord, kobler ord til bevegelser før de kan snakke selv. Så at det er 

språkstimulerende det er jeg helt overbevist om!»  (Bhg3). 

Bhg3 forteller her hvordan musikk kan fungere som en huskeregel. Det er slik at hvis hjernen 

vår har flere «knagger» å henge informasjon på, så husker vi det bedre. Når vi bruker 

musikalske virkemidler, som melodi og rytme til tekst aktiverer vi flere områder i hjernen 

(Williamson, 2016). Dette gjør at vi lettere kan memorere ting vi vil huske hvis vi legger en 

melodi til. 

 

8.2 Oppfatninger om hva som skal til 

Det er faktisk slik at bare 4% av befolkningen er amusiske eller tonedøve (Loui, 2016, s. 308). 

Det vil si at de resterende 96% besitter en eller annen form for musikalitet, som kan trenes 

opp, om ønskelig. Det vil si at så godt som alle mennesker er musikalske, men noen har 

kanskje mer anlegg eller vilje til å bli estetisk flinke. Akkurat som andre har mer anlegg for å 

bli god i noe annet. Det handler altså mye om interesse og motivasjon for øvelse (både indre 
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og ytre motivasjon). I en barnehagehverdag er ikke målet at man skal opptre som en utøvende 

vokalist eller musiker. Her handler det om sanggleden og eventuelle andre nyttegoder som 

man kan oppnå ved å bruke sangstemmen sin. Både som personlig vinning og voksnes 

selvfølelse, og selvsagt hvordan dette igjen kan påvirke barna. Det er faktisk bare sunt for 

barn å høre at alle voksne har forskjellige sangstemmer, for det er ikke slik at alle barn 

kommer til å bli fantastiske utøvende sangere, og det er helt greit. 

I dette kapittelet trekker jeg fram temaer som omhandler egenskaper som informantene mener 

er knyttet til musikalsk aktivitet. Det blir også presentert refleksjoner rundt hva informantene 

tenker skal til for å bruke sang og musikk mer aktivt i barnehagen. Dette kapittelet belyser 

problemstillingen min i form av barnehageansattes oppfattelse av bruk av musikalsk aktivitet i 

barnehagehverdagen.  

 Syng med den stemmen du har! 

Det fremstår som om alle informantene mine har en holdning om at det ikke er så nøye om 

man synger rent, pent eller estetisk vakkert. Dette gjelder både barn og voksne. Det viktigste 

er gleden man oppnår gjennom å gjøre sang og musikk sammen.  

 «Alle (barna) har en stemme. Det er ikke så nøye om den er lys eller grov. Eller om du 

synger surt. Det er den der sanggleden! ...Jeg prøver jo å gi de tonen, men gud hjelpe 

meg de kan reise seg og synge av full hals og de har kanskje ikke gehør i det hele 

tatt...men for en glede de opplever allikevel!» (Bhg1).  

Her forteller Bhg1 hvordan barna helt ufiltrert bryter ut i sang, uten tanker om hvordan det 

høres ut. Her er de helt upåvirket av de estetiske rammene og føringer man kanskje ilegger 

seg i løpet av oppveksten. Det eneste som betyr noe er den gleden de opplever gjennom 

sangen der og da. Kulset (2015, s. 29) skriver at man når man synger sammen med andre vil 

stresshormonet kortisol minke, og man vil produsere mer av «kosehormonet» oxytocin. Dette 

kan føre til en oppstemt stemning. 

Jeg tolker intervjuene dit at alle informantene er bevisst at hvordan man selv oppfatter sin 

egen sangstemme kan være sjenerende for ansatte som ikke føler seg like trygge på å ta 

sangstemmen i bruk. Bhg2 forteller at hun har jobbet med seg selv for å bli tryggere på sin 

egen sangstemme, og at hun er en pådriver for å motivere de andre ansatte til å gjøre det 

samme. På spørsmål om hvordan det oppleves å skulle synge for og sammen med andre 

voksne, forteller hun:   
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«Det (å synge) kjente jeg litt på i begynnelsen når jeg begynte å jobbe. Når jeg skulle 

ha samling så var det andre voksne til stede. Men det har jeg vært veldig opptatt av; at 

andre voksne skal også være med å synge, selv om det er jeg som styrer samlingen.. 

det var litt ubehagelig i begynnelsen, men så gikk det.. egentlig over. Og det er ikke 

sånn at vi sitter og kritiserer hverandre for sangstemmen.. og jeg tror egentlig det er 

jeg som har gjort det litt.. at jeg har sagt dette her; syng med den stemmen du har! At 

det er blitt en skikk her da. Vi synger med den stemmen vi har, og det er helt greit» 

(Bhg2).  

Det å skape et fellesskap rundt sangen er en veldig god start om man vil opparbeide trygghet i 

gruppen. Ikke bare for barna sin fellesskapsfølelse, men også for de ansattes opplevelse av 

støtte, trygghet og samhold. Dette er et interessant perspektiv, da Bhg2 opplever at hun snur 

situasjonen ved å motivere de andre ansatte til å synge. Hun har forståelse for at dette kan 

være et problemområde, siden hun selv har jobbet med seg selv for å bli tryggere på sin egen 

sangstemme. Et annet viktig poeng i dette utsagnet er at Bhg2 framhever at denne 

usikkerheten opplevdes sterkest når det var andre voksne tilstede.  

8.2.2 Språkproblematikk 

Som jeg nevner i forrige avsnitt uttrykker alle informantene at de syns barnehageansatte bør 

synge sammen med barna. Den eneste av informantene som uttrykker en form for dualitet i 

svaret sitt er Bhg2. Hun syns det er positivt at ansatte synger med barna, men opplever at det 

er noe problematisk med feilinnlæring av ord. 

«Vi har jo et par her som ikke er veldig god i norsk, som jeg hører kan synge litt feil 

ord… i hvert fall når jeg hører barn synge det samme som de voksne synger da. Så den 

syns jeg er veldig utfordrende. Hvordan en skal løse det» (Bhg2). 

Dette kan absolutt oppleves som en utfordring, og det kan nok være vanskelig å adressere når 

man i utgangspunktet syns det er positivt at de bruker stemmen sin aktivt. Et alternativ kan 

være å gå gjennom sangtekster i plenum for å forsikre seg om at alle har kontroll på teksten. 

Eller man kan se det som en mulighet at barnehagen kan lære seg en sang på de nevnte ansatte 

sitt språk og kanskje på den måten få et dypere innblikk i en annen sangtradisjon og kultur. 

Knudsen (2008) påpeker viktigheten av å tilrettelegge valg av sanger med tanke på fellesskap 

og integrering. Han snakker i hovedsak om barna i barnehagen, men dette er selvsagt 

overførbart til de ansatte i barnehagen også.  
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8.2.3 Å by på seg selv 

Som jeg har nevnt tidligere i teoridelen av oppgaven skriver Kulset om viktigheten av å synge 

sanger man selv husker fra da man var liten, slik at formidlingen blir ektefølt og at man 

synger noe de ansatte er komfortabel med å synge (Kulset, 2015). Det viktigste poenget i 

denne sammenhengen er at formidlingen blir ektefølt. Dette er noe barn plukker opp 

umiddelbart. Hvis man som voksen klarer å gi seg hen til lekenheten og gleden i det å synge, 

vil barna raskt merke dette. Torill Vist skriver også om dette med å hente fram egne erfaringer 

med musikk, som man gjerne i større grad vil formidle med varme, noe som barna igjen vil 

merke og verdsette (Vist, 2013, s. 99). Dette er igjen noe som jeg mener er knyttet til en form 

for spontanitet, kreativitet og lekenhet. Tre av fem informanter forteller om viktigheten av å 

engasjere seg i musikken og formidlingen, og hvordan dette igjen påvirker barnas respons. 

«Jeg tror måten jeg byr opp -så svarer ungene. De speiler meg i gleden jeg har i 

musikken» (Bhg1). 

Assistenten forteller at hun prøver å engasjere seg ekstra når de har musikalske aktiviteter i 

barnehagen, dette gjelder spesielt ved bruk av sang, slik at barna også skal bli mer trygge på 

sin egen sangstemme:  

«Ja. Jeg tror at hvis de (barna) ser noen som er litt hemningsløse (hehe) når de synger. 

Og det er veldig vanlig i Norge at man er veldig sjenert over stemmen sin og ikke tør å 

slippe seg løs. Så jeg føler at jeg har veldig lite lyst til å reflektere det over på barna! 

Uansett! Spiller ingen rolle hvordan de synger; bare slipp det løs! Så derfor er det 

veldig gøy at jeg føler at det funker på noen av barna. Det er selvfølgelig ikke alle det 

funker på, men jeg føler at jeg kan se at noen av barna blir litt mer løse.. og har et litt 

lettere forhold til det å kunne synge ut høyt. For det virker så veldig personlig. Å 

synge. At det er akkurat som du avslører noe kjempestort om deg selv. Og det føler jeg 

også at jeg har klart med noen barn» (Assistent). 

Dette utsagnet forteller noe om hvor personlig og intimt det å skulle synge kan oppleves. Det 

er tross alt kroppen vår som er instrumentet vårt. Utsagnet vitner også om en mening om at 

dette fenomenet kan være kulturelt betinget, og en oppfatning om at barnehageansatte kan 

bidra til at barna får et mer avslappet forhold til sin egen sangstemme. 
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8.2.4 Personavhengig. 

Som jeg nevnte i avsnittet 8.2.2 Syng med den stemmen du har, er det slik at de aller fleste 

kan trene sin musikalitet og bli tryggere. Det som kan være en avgjørende faktor når det 

gjelder indre motivasjon for å bygge opp både selvtillit og musikalitet, er hvordan man 

definerer musikalitet. Fire av fem informanter forteller at bruken av sang og annen musikalsk 

aktivitet er opp til hver enkelt ansatt, og at de i stor grad opplever det som en personavhengig 

egenskap.  

«..hvis ikke du har noen som brenner for musikk, så er det veldig lett å velge det vekk. 

Jeg tror at i de fleste barnehager synger for maten og bruker rim og regler for det vet 

de at er vanlig å bruke. Men jeg tror det trengs. Altså selv om det er i utdannelsen og 

selv om det er dokumentert hvor viktig det er med musikk i barnehagen så trenger du 

noen som brenner eller ivrer for musikken, og hvis ikke det fins i en barnehage, så tror 

jeg dessverre det er lett å velge det vekk» (Bhg1). 

Bhg3 knytter denne personavhengige egenskapen sammen med en form for musikalsk 

kompetanse: 

«Jeg opplever at det er ulikt hvem som har eierskap til musikk. Jeg har alltid ment at 

alle kan synge, det er bare ikke alle som kan synge rent» (Bhg3). 

Alle informanter forteller at de syns barnehageansatte bør synge sammen med barna. De må 

tørre å by på seg selv, men samtidig forteller de at de tror bruken av musikalsk aktivitet er 

personavhengig. Det er opp til hver ansatt hvor mye sang, musikk og annen musikalsk 

aktivitet blir brukt i en travel barnehagehverdag. Styrer reflekterer over denne 

problemstillingen i intervjuet, og opplever at sang og annen musikalsk aktivitet må settes i et 

system for at man skal kunne øke den musikalske bruken, og at dette kanskje må skje på et 

høyere plan, hvis man ikke skal belage seg på at man har ansatte som er personlig engasjert i 

musikalsk aktivitet: 

«I en hektisk barnehagehverdag hvor det er mye som skal og bør gjøres, så er det 

kanskje lett å prioritere bort det som ikke er satt i et ordentlig system. Og det tror jeg 

skjer ganske ofte! ..Man må være litt bevisst på når og hvor man kan bruke det da. 

Fordi i løpet av en barnehagehverdag har man mange sånne omsorgssituasjoner.. 

Spise, påkledning, bleieskift. Det er veldig mange sånne rutinesituasjoner som er 

veldig gode arenaer for å faktisk bruke musikk, men da må man være bevisst på det og 
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huske på å gjøre det. Og hvis man ikke snakker om det regelmessig, så forsvinner det 

litt fra bakhodet til veldig mange, og da utnytter man ikke de mulighetene. Og det 

gjelder selvfølgelig veldig mye, men musikken kan du på en måte ha med deg overalt 

da. Og faktisk bruke overalt. Den er veldig tilgjengelig. Man trenger egentlig bare sin 

egen stemme eller rytme, ja la oss si henda sine da…Det å være bevisst på det. Men da 

må man også ha det på agendaen og snakke om det regelmessig. (eller) så tror jeg det 

forsvinner, som mye annet når man snakker om hvordan man skal tilrettelegge for 

utvikling hos barn da. Og det er en utfordring å faktisk sette av tid til det. ..Enten må 

du ha noen som er veldig interessert på avdeling… Men det er litt sånn 

personavhengig. Eller så må det settes i system fra ledelsen i barnehagen. Og det er 

der det ofte glipper da. For da velger man kanskje andre fokusområder eller 

satsningsområder, og da forsvinner den metoden litt» (Styrer). 

Dette er et interessant aspekt som belyser problemstillingen i den forstand at kanskje det ikke 

bare er opp til de ansatte. Ehrlin sin forskning viser også at det som skal til for at musikk 

brukes mer aktivt, er kompetanseheving både blant ledelse og personale (Ehrlin, 2012). Et 

annet viktig poeng som Styrer trekker fram, er at det er mye som skal gjøres i en 

barnehagehverdag. Tidsperspektivet er av betydning. Når det gjelder valg av 

satsningsområder, sier Styrer: 

«Altså vi velger eksempelvis språk, fordi alle vet at det er viktig å jobbe med språk. Vi 

velger sosialkompetanse, for alle vet at det er viktig å lære noe om hvordan man skal 

være sammen med andre. Også har vi hatt realfag. For det har vært litt sånn i 

bevisstheten hvor viktig det er med realfag i barnehagen og skole og sånn. Så det er 

nok litt prega av det. I tillegg til rammeplanen for barnehager som også vektlegger 

dette i ganske stor grad da. Så ja. Kanskje det er enklere å velge noe sånt.. områder 

som er lettere å begrunne hvorfor» (Styrer). 

Dette er relevant fordi det sier oss noe om oppfatningen av musikk, og kanskje noe om 

musikkens status. En konsekvens av et høyt fokus på realfag helt ned i barnehagealder, kan 

gjøre at man ikke får plass eller har rom for å ta musikken i bruk i like stor grad. I melding til 

stortinget står det at; «Realfag i barnehagen er et prioritert område for regjeringen» (Meld. St. 

19. (2015-2016), s. 40). Som jeg argumenterer for tidligere i teksten, mener jeg at musikk er 

en naturlig del av barns utvikling. Dessuten kan som vist tidligere bruken av musikalsk 

aktivitet ha en positiv effekt på nettopp egenskaper i realfag.  



53 
 

«de siste årene er det blitt viktigere og viktigere for oss i barnehagesektor å vise til 

forskning, og hvorfor vi gjør ting. Og vi ønsker å få fram viktigheten av jobben vår. 

Og derfor har det blitt viktig å dokumentere viktigheten av den jobben vi gjør. Og 

derfor tror jeg veldig mange velger språk (som satsningsområde). Men det jeg også 

tenker er at musikk egentlig kan brukes som en metode for å oppnå veldig mye annet. 

Og det å bli mer bevisst på det. For å nå de overordna måla; som sosialkompetanse, 

språk, relasjoner. Det å forstå hvordan man kan bruke musikk for å nå de måla. Der 

tror jeg det er et hull.. Så vet man ikke helt hvorfor. Og hvis man ikke helt forstår 

hvorfor. Så er det lett å glemme det» (Styrer). 

Dette fører oss igjen tilbake til kompetanseheving blant personalet. Kanskje bruken av 

musikalsk aktivitet ikke vil oppfattes som like personavhengig om man setter bruken av det i 

et system, og får gode redskap til å forstå hvordan og hvorfor man bruker det. Dette handler 

kanskje også om mer tilgjengelig forskning på akkurat dette området, noe som igjen vil gjøre 

det lettere å argumentere for bruken av musikalsk aktivitet i barnehagen. 

8.2.5 Motivasjon 

Motivasjon er et annet viktig aspekt når det gjelder musikkopplæring eller bruk av musikalsk 

aktivitet generelt, blant barn og voksne. James M. Renwick og Johnmarshall Reeve (2012) 

skriver at musikkelever kan være engasjerte og motiverte eller de kan være uengasjerte og 

demotiverte, og at dette ikke bare er grunnet individuelle forskjeller. Det sier også noe om det 

sosiale miljøet hvor opplæringen foregår (Renwick og Reeve, 2012:144). De poengterer at 

den indre motivasjonen eller iboende motivasjonen vil bli forsterket av forhold som støtter 

elevens opplevelse av å være selvstyrende og kompetent (Renwick og Reeve, 2012:145). 

Mestring styrker den indre motivasjonen, mens de positive tilbakemeldingene blir en ytre 

motivasjon. Paul Evans (2016, s. 336) skriver at motivasjon er et multidimensjonalt begrep 

som innebærer oppfatninger, holdninger, identitet og verdier. Som jeg har skrevet tidligere, er 

flere av informantene opptatt av viktigheten av å synge med den stemmen man har og å by på 

seg selv. Samtidig som det er utrolig viktig med motivasjon mellom de ansatte. Barn er stort 

sett et utrolig takknemlig publikum, det er kanskje noe ansatte også bør reflektere over. Dette 

kan også knyttes til Bhg2 sin opplevelse av å skulle synge sammen med de andre voksne, og 

hvordan hun har jobbet for å motivere de andre ansatte til å synge med den stemmen de har. 

Det handler om å utstråle positiv energi og engasjere seg i aktiviteten. Dette temaet kommer 

opp i intervjuet med Bhg1:  
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«..det er der jeg sier at det er så kjekt med de voksne som følger mitt initiativ. Når jeg 

legger opp til at nå skal vi ha masse lyd, så er det ingenting som er så motiverende 

som de voksne som bare spretter opp og danser og driter i hvordan de ser ut. Og 

ingenting som er så demotiverende som de som bare blir sittende på ræva og ha en 

unge på fanget».  

Her kan man se hvilken påvirkningskraft de andre ansatte har på informanten sin egen 

opplevelse av å holde på med en musikalsk aktivitet. Dette aspektet er interessant for det viser 

hvordan det kan oppleves for en ansatt, når andre ansatte ikke er med på å holde 

engasjementet og motivasjonen oppe under musikalsk aktivitet. Samtidig som hun 

understreker hvor godt det oppleves når alle engasjerer seg. 

Her kan man trekke paralleller til hvordan det sosiale miljøet påvirker situasjonen. En annen 

faktor som spiller inn er opplevelsen av fellesskap. Et motiverende og engasjerende miljø, 

med positive tilbakemeldinger påvirker opplevelsen av fellesskap. Som Balsnes (2010) sin 

forskning viser oss, kan det å synge sammen skape et slikt positivt fellesskap. En avgjørende 

faktor for at man skal oppleve denne fellesskapsfølelsen er at alle ansatte engasjerer seg i 

aktiviteten. Dette er et interessant aspekt fordi det viser en dualitet i hvordan det oppleves å 

skulle ta initiativ til musikalsk aktivitet. Opplevelsen av samhold i personalgruppa kan være 

avgjørende for hvor positivt utfallet blir. Det er selvsagt også slik at barna raskt plukker opp 

om andre voksne ikke engasjerer seg, og da kan dette spre seg til barnegruppa også. Bhg1 

kommer inn på samme tematikken to ganger i løpet av intervjuet, og her trekker hun også 

fram hvordan hun blir påvirket av barna, og hvordan de blir påvirket av henne: 

«jeg speiler ungene, og ungene speiler seg i meg. Så er det ingenting som er så 

demotiverende som den voksne som sitte med beina i kors og henda folda og ser på meg. 

Det er flere ansatte som gjør det og jeg tror kanskje det er en forsvarsmekanisme. At de 

syns det er ubehagelig..mens noen er litt sånn som ungene; de bryr seg ikke om hvilken 

stemme de har, og de er med og har bevegelse og har bevegelse te sangene og «wooho»! 

Ja, partystemning omtrent når vi har kor, for eksempel, men jeg opplever at ganske 

mange trekker seg unna og blir egentlig litt usikre» (Bhg1). 

Dette utsagnet til Bhg1 forteller oss om nok en gang om viktigheten av opplevelsen av 

engasjement og motivasjon fra de andre ansatte. Utsagnet sier også noe om oppfatningen av 

musikalsk kompetanse og musikalitet, i den forstand at noen av de ansatte (og barna) ikke 



55 
 

bryr seg om hvordan stemmen deres låter. Bhg1 framhever også hvor gøy det er når alle 

engasjerer seg og er motiverte, i det hun kaller feststemning (partystemning). 

 

8.3 Refleksjoner rundt egen bruk av musikalsk aktivitet 

Temaene som blir tatt opp i dette kapittelet er knyttet til informantenes opplevelser av egen 

bruk av sang eller annen musikalsk aktivitet. Her er det store variasjoner i tema, men alle 

handler om personlige erfaringer eller refleksjoner som i stor grad kan knyttes til musikalsk 

kompetanse. Dette er også temaer som belyser andre del av problemstillingen min som 

omhandler hvilke utfordringer eller hindringer barnehageansatte opplever i møte med 

musikalsk aktivitet. 

8.3.1 Stemmeskam 

Alle informantene jeg har snakket med, bruker sang og musikk (i varierende grad), og alle 

presiserer at de selv ikke har utfordringer knyttet til det å skulle synge foran eller sammen 

med andre. Det som kommer fram i intervjuet med Bhg2, er at for henne har det ikke alltid 

vært slik. En av teoriene jeg så som potensielle problemområder med tanke på bruk av 

musikalsk aktivitet i barnehagen, var stemmeskam. Stemmeskam er, som jeg nevner tidligere 

i teoridelen av oppgaven, opplevelsen av at sangstemmen oppfattes som stygg eller latterlig 

(Schei, 2011). Kulset (2015) er den som trekker denne parallellen til barnehageansatte og 

skriver at denne formen for skam kan være utløst av kommentarer fra barndommen eller 

andre eksterne tilbakemeldinger som får fotfeste. Bhg2 forteller om hennes opplevelse av en 

obligatorisk sangprøve på barnehagelærerutdanningen:  

..etter den sangprøven så sa jo jeg til medstudenter at hvis jeg skulle ut å jobbe.. har 

jeg ingenting i dette yrket å gjøre. Det var ikke det at jeg vurderte å slutte, men jeg 

tenkte; Ok. Dette er ikke mitt yrke. Jeg burde funne meg noe annet å gjøre, for jeg har 

ikke en god sangstemme og jeg tror ikke den kommer til å bli så mye bedre heller.. (ler 

usikkert) det ødela litt da. Og det var liksom den tingen som var akillesen min da jeg 

begynte å jobbe. Jeg gruet meg til at jeg skulle synge (Bhg2). 

Denne opplevelsen her mener jeg kan ha vært en utløsende faktor for det som kan 

karakteriseres som en form for stemmeskam. Bhg2 forteller at hun før denne episoden alltid 

hadde sunget sammen med nieser og nevøer, og hadde aldri tidligere opplevd å føle noen 

restriksjoner rundt dette. I hennes tilfelle var det rett og slett en episode på 
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barnehagelærerutdanningen som var en utløsende faktor. Denne sangprøven i seg selv, er ikke 

selve problemet. Det er rett og slett det informanten oppfatter som negative tilbakemeldinger 

fra sensor/lærer som går direkte på informantens sang-kvaliteter og formidling. Dette 

samsvarer med Kulset (2012, 2015) sin forskning. Her kan man selvsagt undre noe over 

valgene som er gjort og hvilken eventuell vinning man får ut av en slik sangprøve. Det skal 

sies at jeg ikke vet om denne prøven fremdeles er på pensum ved den respektive høgskolen 

fremdeles. Kulset skriver at det handler ikke om å synge fint eller riktig, men heller om 

fellesskapet og samværet, og ved å skifte fokus (fra selvvurdering til det sosiale aspektet) kan 

man bli kvitt stemmeskammen (Kulset, 2015, s. 105). Informanten forteller at hun selv 

gjenvant tilliten til sin egen sangstemme ved å synge sammen med barna, og oppleve deres 

positive respons på hennes sang. Hvis vi ser dette intervjuet i sammenheng med den 

hermeneutiske sirkel, vil jeg framheve at selv om informanten presiserer at dette er en episode 

som hun tenker lite på, trekker hun den fram på eget initiativ mot slutten av intervjuet hvor 

jeg spør om hun har noe hun ønsker å utdype eller tilføre. I denne sammenheng forteller hun 

at hun skulle ønske at hun heller kunne lært et instrument enn å fokusere på en slik sangprøve 

da hun gikk på barnehagelærerutdanningen. Da ville hun hatt enda en ting å støtte seg på når 

det kommer til musikalsk formidling. Det kan hende at denne episoden stikker dypere enn hun 

gir uttrykk for, i og med at hun trekker den fram igjen avslutningsvis i intervjuet. Jeg er veldig 

takknemlig for at informanten ville dele denne opplevelsen med meg, og glad for at hun har 

funnet stemmen sin igjen. 

8.3.2 Valg av repertoar 

Tidligere i oppgaven min satt jeg valg av repertoar (kapittel 5.4) som et potensielt 

problemområde. Dette temaet har fått et videre aspekt etter samtale med informantene. Som 

nevnt tidligere finner vi en form for dualitet i dette temaet. Kulset og Vist trekker fram det å 

bruke sanger man selv kjenner fra man selv var liten, for at formidlingen skal bli ektefølt og at 

den ansatte skal føle seg trygg på materialet (Kulset, 2015., Vist, 2013). Chen-Hafteck og 

Mang skriver at de fleste kulturer har sin egen tradisjon med barnesanger som har betydning 

for barns utvikling; «They play a significant role in providing a means of communication 

between young children and adults, and transmit sociocultural values and customs to the new 

generation» (Chen-Hafteck og Mang, 2012, s. 269). Ikke bare fungerer de som en 

kommunikasjons-middel mellom voksen og barn, men de kan videreføre skikker og verdier til 

en ny generasjon. Hvis vi ser tilbake til Knudsens forskning, så kan dette oppfattes noe 

problematisk. Det er ikke slik at vi har en kultur som representeres i en barnehage. Det er 
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heller en smeltedigel av ulike kulturelle tradisjoner. Det blir riktigere å snakke om en 

barnekultur i barnehagehverdagen, hvor det er viktig at ansatte reflekterer over hvordan alle 

skal føle seg inkludert. Dette gjelder da også i valg av musikalsk repertoar. Tre av fem 

informanter reflekterer over bruk av ulik type musikk og sjanger, men av forskjellig årsak. 

Styrer har som nevnt brukt en spesifikk type musikk, og valgt repertoar på bakgrunn av at 

barna skal bli kjent med følelsene sine. Bhg3 forteller om utfordringer rundt det å skulle velge 

sanger, samt ivareta ny norsk musikk og introdusere barna for variert og god musikk: 

«Jeg har tenkt på det med den musikkopplæringa på høyskolen. Kan godt snakke om 

tradisjoner om Prøysen og Egner. Litt sånn på høyskolen også. Det er ikke sikkert de 

er enige der nede. De kullene av barnehagelærere som kommer ut har på en måte vært 

gjennom det samme. Det var en som kommenterte at han nesten kunne høre hvilken 

høgskole en kom fra. Så er det kanskje de som ikke hadde så mye musikkerfaring fra 

før, men de lærte i alle fall disse fire sangene så da tar de med seg de. Og så er det på 

en måte den kulturen som videreføres… jeg har et innstendig ønske om at en ivaretar 

den.. nye barnemusikken som kommer, med Rasmus og verdens beste band. Nrk super 

gjør en kjempejobb med musikkformidling. Sangfoni som de lagde, hvor de 

presenterer gamle barnesanger i ny drakt. Det gjør i hvert fall at en får noe nytt ut av 

det… Jeg skulle ønske at en (…) greide å omfavne mer av det nye og ikke bare 

popmusikken eller Marcus og Martinius eller hva det måtte være. Hver sin lyst. Det er 

ikke helt min greie. Men.. det lages så mye god norsk musikk som jeg skulle ønske 

barn fikk oppleve mer av» (Bhg3).  

Bhg3 poengterer at gjennom utdanning så lærer man et gitt repertoar, og at da er det fort de 

sangene som blir det de respektive ansatte tilbyr barna. Han ønsker å tilby barna noe mer enn 

det. Han vil introdusere de for det som han selv opplever som god musikk, og at repertoaret 

skal være variert. Han vil gjerne bidra utover de tradisjonelle barnesangene, hvor han spesielt 

trekker fram Alf Prøysen og Thorbjørn Egner. Han påpeker at han ble introdusert for den 

samme musikken som foreldrene hans ble introdusert for, og ønsker nå å utvide denne 

tradisjonen med barnesanger. Dette er et relevant funn fordi det sier noe om hvordan musikk 

og spesielt refleksjoner rundt valg av musikk, kan oppfattes av barnehageansatte. 

8.3.3 Musikalsk kompetanse 

Musikalsk kompetanse er et av temaene som jeg nevner i teoridelen av denne oppgaven. Det 

er som sagt ingen av informantene mine som per i dag vegrer seg for å bruke sang og musikk, 
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men jeg finner allikevel at noen av utsagnene deres kan knyttes til musikalsk kompetanse. Tre 

av fem informanter sine svar kan knyttes til musikalsk kompetanse (Bhg2, Bhg3 og 

Assistent).  

Bhg2 har som vi har sett tidligere jobbet aktivt med seg selv (og andre) for at både hun og 

andre skal bli tryggere på sin egen sangstemme. Hun forteller også om ønsket om å utvide sin 

musikalske kompetanse, som hun igjen tror ville gjort henne tryggere: 

 «..Jeg føler jo at jeg skulle ønske at jeg på en måte at jeg va mer trygg på 

instrumenter. Då hadde jo det også vært en trygghet. Ha noe å støtte deg til…» 

(Bhg2). 

Bhg2 trekker fram at dette er noe hun skulle ønske det hadde vært mer fokus på i 

utdanningen: 

«..Jeg skulle ønske at under utdanningen at det var mer fokus på instrumenter og.. øve 

på å lære seg et instrument og bli skikkelig trygg på det istedenfor å sitte og pirke på 

hvordan man synger. Det brukte vi ekstremt mye tid på. Så det kjenner jeg nå at det er 

liksom neste målet mitt. Det er å lære meg et instrument…» (Bhg2). 

Dette viser at Bhg2 reflekterer over at økt musikalsk kompetanse fører til trygghet. Hun 

knytter denne opplevelsen til utdanningen, og viser at selv om hun er positiv til å lære seg et 

instrument, så uttrykker hun frustrasjon da hun forteller om hvordan utdanningen hadde lagt 

opp undervisning i spesielt sang. Styrer avslutter intervjuet med å reflektere over hvordan 

man kan øke bruken av musikalsk aktivitet i barnehagehverdagen: 

«Ja. Altså.- når man sitter og tenker og snakker om det. Da må man være bevisst da. 

Hvordan man kan dra det inn i de ulike hverdagssituasjonene, slik at det ikke skal 

kunne prioriteres bort da. Og.. og få opp kunnskapsnivået i personalgruppa, så tror 

jeg veldig mye er gjort da. Og det er gøy å jobbe med musikk, og bruke det. Og hvis 

man ser hakket dypere så ser man hva som er viktig. Det er veldig spennende» 

(Styrer). 

Dette utsagnet her viser at han drar den samme slutningen som Ehrlin (2012) presenterer; Det 

å få opp kunnskapsnivået i personalgruppa vil øke bruken av musikk i barnehagen. Samt finne 

en måte man kan bruke musikk i hverdagssituasjoner. Som Styrer tidligere har påpekt, er 

barnehagehverdagen ofte hektisk. Da må man ta musikken i bruk i de situasjonene man har 
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tilgjengelig. Det som også kommer fram her er at for Styrer er det også viktig å se musikk 

som et middel, eller som en metode. I tillegg til at han knytter musikk til å være positivt i seg 

selv. 

8.3.4 Refleksjoner rundt avspilt musikk 

Alle informantene forteller at deres avdeling og gjerne barnehagen generelt bruker avspilt 

musikk sammen med barna. Tre av fem informanter forteller om situasjoner hvor de 

reflekterer rundt hvilken musikk som blir avspilt og hvorfor (Bhg3, Styrer og Bhg1). Styrer 

og Bhg3 forteller om hvordan de selv bruker avspilt musikk, mens Bhg1 forteller om 

viktigheten av å tenke gjennom hvilken avspilt musikk man velger, hvorfor man velger denne 

og for hvem. Dette temaet kan da knyttes til affordanse og hva musikk innbyr til for den 

enkelte. Dette blir igjen som nevnt tidligere en helt personlig oppfatning, da musikk brukes av 

mennesker i alle mulige situasjoner, hvor man ønsker å opprettholde eller endre 

sinnsstemninger eller stemninger, eller rett og slett som motivasjon. Det er viktig å fremheve 

at affordanse i seg selv ikke ses som et problem. Det handler om refleksjoner rundt hvilken 

musikk man som barnehageansatt velger for å oppnå visse sinnsstemninger, og hvorfor. Bhg1 

forteller om situasjoner da hun opplever at andre ansatte setter på musikk for sin egen del, mer 

enn for barna sin del:  

«Jeg ser flere ansatte i min barnehage kan dra ut en svær høyttaler for å sette på 

musikk. Også begynner det så fint med lille Petter edderkopp i kanskje ti minutter. 

Også tror jeg ikke de ansatte blir utfordret til å tenke over hvor viktig det er å 

reflektere over musikk. De voksne har jo òg et behov for å sette på musikk, for at de 

skal kjenne det bevege seg i kroppen og for at de skal få en god følelse og sånn. Og så 

viktig er det for ungene òg. Men det å legge sine egne interesser og egne holdninger til 

sides. Det tror jeg er utfordringen…» (Bhg1). 

For Bhg1 er det viktig å reflektere rundt hvilken avspilt musikk man bruker i en barnehage, og 

i hvilke situasjoner og hvorfor. Hun har forståelse for at musikken kan ha innvirkning på de 

ansatte sin opplevelse, men syns det er viktig å prioritere barna sine behov. Hva som er god, 

dårlig eller egnet musikk blir opp til hver ansatt å reflektere over. Jeg kommer ikke til å gå inn 

i den debatten, men velger heller å sitere Simon Frith; «Our feelings about a piece of music 

are, of course, drawn forth by the music: we listen, we respond. But we listen on the basis of 

who we are and what we musically know and expect, and we respond according to how and 

where and why we`re listening” (Frith, 2004, s. 33). Dette er interessant fordi det forteller oss 
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at Bhg1 sin oppfatning av bruk av avspilt musikk i barnehagen, bør skje med bakgrunn i 

refleksjoner rundt musikkens funksjon i ulike situasjoner. Samt at valg av musikk bør skje 

utfra er perspektiv om at barna skal få noe ut av denne måten å bruke musikk på.  
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9. Diskusjon 

Som vi ser av de funnene jeg har hentet fra intervjuene, er mange av temaene teoristyrt, men 

de har allikevel åpnet for en dypere innsikt og en bredere forståelse rundt fenomenene i 

praksis. Som jeg har nevnt tidligere, representerer alle informantene mine barnehageansatte 

som bruker musikk i barnehagen, men riktignok i varierende grad. Dette er viktig å ta med i 

betraktningen, da funnene mest sannsynlig ville inneholdt andre perspektiver og temaer 

dersom ansatte som ikke bruker musikalsk aktivitet var representert. Det er uansett kommet 

opp flere interessante aspekter som har blitt presentert i forrige kapittel. Når det gjelder 

generaliserbarhet, må dette gjelde blant ansatte som bruker sang eller annen musikalsk 

aktivitet i en eller annen form i barnehagehverdagen, og ikke barnehageansatte generelt. Det 

er som nevnt noen temaer som går igjen blant informantene, spesielt dette med hvordan de 

mener at musikk stimulerer språkutviklingen. Som jeg har nevnt tidligere, har dette aspektet 

fått mer oppmerksomhet de siste årene. Da er det naturlig at dette blir en mer integrert 

oppfatning blant barnehageansatte. I dette kapittelet diskuterer jeg hvordan funnen mine har 

relevans i forhold til problemstillingen min. Jeg har valgt å fortsette å kategorisere funnene 

mine i diskusjonsdelen, men noen av funnene er slått sammen fordi de overlapper i praksis 

og/eller fra et teoretisk perspektiv. Det er også slik at flere aspekter rundt funnene mine er 

overlappende selv om de er satt i ulike kategorier. Kategoriseringen er gjort med ønske om en 

ryddig diskusjon, hvor temaer blir diskutert individuelt, men også opp mot hverandre. Jeg har 

brukt teorien for å belyse funnene mine, samt at jeg bruker funnene mine for å si noe om 

teorien som er presentert tidligere i oppgaven.  

 

9.1 Oppfatninger av musikalsk aktivitet 

Hovedproblemstillingen min søker å belyse hvilke oppfattelser og opplevelser 

barnehageansatte har rundt bruken av musikk i barnehagen. 

Alle informantene mine gir uttrykk for at de oppfatter sang, musikk og annen musikalsk 

aktivitet som et positivt bidrag i barnehagehverdagen. De knytter denne aktiviteten til glede, 

ikke bare for sin egen del, men de fokuserer spesielt på gleden de ser i barna. Det er en 

framtredende oppfatning blant fire av fem informanter at musikk kan bidra til språkutvikling. 

To av fem informanter opplever at musikk kan bidra til opplevelse av trygghet og 

fellesskapsfølelsen blant barna. Det kommer også fram at to av informantene bruker musikk 
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for å lære barn å bli kjent med følelser og for å skape stemninger. Utviklingen av følelser kan 

sies å være en del av det vi kaller sosialkompetanse. Fire av fem informanter knytter bruk av 

musikalsk aktivitet til utviklingen av sosialkompetanse. 

De respektive informantene representerer som nevnt en del av barnehageansatte som bruker 

musikk, riktig nok i varierende grad, men de er like fullt bidragsytere når det gjelder 

musikalske innslag i barnehagen. Ingen av informantene vil karakterisere barnehagene de 

jobber i som en musikalsk barnehage. Selv om den generelle holdningen blant informantene 

er positiv rundt bruken av musikalsk aktivitet, finner jeg også som presentert tidligere noen 

utfordringer og hindringer. Utfordringer og hindringer kommer jeg tilbake til i neste kapittel. 

9.1.1 Glede 

Den største grunnen til at man bør bruke musikk i barnehagen er kanskje nettopp det at det 

kan være en morsom aktivitet. Både for barn og voksne, uansett alder. Det at alle 

informantene knytter glede til bruken av musikk i barnehagen vitner om en oppfatning om at 

musikk i seg selv er gøy. Balsnes (2010, s. 26) skriver at oppstemthet, glede og positivt humør 

er noen av effektene man kan oppleve av å synge sammen. Et viktig poeng i denne 

sammenhengen er som Styrer påpeker; at selv om man syns det er gøy med musikk, er det 

ikke sånn at bruken av sang og musikk sprer seg til de andre avdelingene. Dette er relevant for 

problemstillingen min fordi det sier noe om hvordan oppfatningen av bruk av musikk i 

barnehagen kan være. Kulset (2015) skriver som Balsnes (2010) at musikk kan gjøre oss 

glade, og spesielt gjelder dette hvis man synger sammen. Dette poenget som Styrer framhever 

viser at det nødvendigvis ikke alltid er slik i praksis. Opplevelsen av glede i forbindelse med 

musikalsk aktivitet kan være svært så ulik. Man kan oppleve glede ved å se på andre som 

holder på med en musikalsk aktivitet. Dette vil samsvare med opplevelsen av å bli underholdt. 

På den andre siden kan man oppleve glede knyttet til å formidle musikk eller å vise musikalsk 

kompetanse. Sist, men ikke minst kan man oppleve glede i selve musikken og opplevelsen av 

å skape den sammen. Kulset (2015, s. 29) poengterer at gleden man opplever ved å synge 

sammen er størst i amatørkor for da ligger nødvendigvis ikke fokuset i at det skal låte best 

mulig. Gleden oppleves i selve prosessen og samholdet. 

9.1.2 Språk 

Det mest slående funnet blant hvilke opplevelser de ansatte har knyttet til bruk av musikk er 

som nevnt hvordan musikk kan påvirke barns språkutvikling. Dette er i tråd med at forskning 

og litteratur som omhandler musikk og språk har fått større fokus, og det er også en del av 
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pensumlitteraturen på barnehagelærerutdanningen. Musikk og språk har altså fått større 

oppmerksomhet, og det kan virke som om det er blitt en integrert oppfatning blant 

barnehageansatte med barnehagelærerutdanning at musikk kan brukes som metode i 

språkopplæring. Assistenten er den eneste av informantene som ikke reflekterer over dette, og 

det kan selvsagt være fordi hun ikke har fått den kompetansen gjennom relevant utdanning. 

Det kan også tyde på at dette temaet ikke har blitt poengtert eller fått fokus i barnehagen hun 

representerer, siden hun ikke trekker den parallellen. Dette viser at musikk har blitt en stueren 

metode for å jobbe med språkutvikling blant barnehagebarn, men da må man ha personale 

og/eller ledelse som har kompetanse og interesse for feltet. Når det gjelder konkrete 

fortellinger om hvordan de opplever at musikk virker stimulerende på språkutviklingen, er det 

flere som trekker fram bruk av sanger med bevegelse, spesielt blant de minste barna. Dette er 

også i tråd med Ehrlin (2012) sin forskning. Når det gjelder innlæring av ord og hukommelse, 

fikk vi et konkret eksempel fra Bhg3 som fortalte om Planet-sangen (se kapittel 8.1.6).  

9.1.3 Fellesskap og trygghet 

Andre positive effekter informantene reflekterer over, er som presentert tidligere; fellesskap 

og trygghet. Dette aspektet kommer også tydelig fram i rammeplanen for barnehagen (2017), 

hvor man knytter opplevelser med kunst og kultur til tilhørighet og deltagelse. Som nevnt 

tidligere er barnehagebarn svært avhengig av å føle seg trygge i barnehagen. Det er viktig å 

huske på at for mange av barna, er barnehagen det første møtet med en institusjon som skal 

bidra til utvikling av deres sosiale identitet. De skal tilvennes en ny hverdag, som i stor grad 

innebærer å være borte fra hjemmet og omsorgspersonene. Denne overgangen kan være 

vanskelig for alle parter. Musikk og spesielt sang, kan være med på å skape en trygg ramme, 

og gjøre overgangen lettere. Dette gjelder spesielt om man gjør aktiviteten til en rutine, og 

bruker de samme sangene. Da vil dette bli en trygg og kjent opplevelse, hvor barna vet hva 

som skjer og hva de kan forvente. 

Bhg1 og Bhg2 er de to informantene som spesielt trekker fram dette med trygghet. Det er et 

interessant poeng at de to respektive informantene jobber i samme barnehage, og de har en 

samsvarende oppfatning av at musikk kan bidra positivt til en opplevelse av fellesskap og 

trygghet. Dette kan selvsagt være en tilfeldighet. Det kan være at begge informantene er 

opptatt av akkurat dette feltet, og er observante i sin bruk av musikalsk aktivitet i disse 

situasjonene. På den andre siden kan det være at dette aspektet er noe som har fått generelt 

fokus blant personalet i barnehagen de jobber i, eller som har blitt vektlagt i ledelsen i 

barnehagen. Da kan man jo trekke paralleller til Ehrlin (2012) sin forskning som viser at det 
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som skal til for å øke bruken av musikalsk aktivitet, er økt kompetanse blant ansatte og 

ledelsen. Hvis denne kompetansen omhandler hvordan sang og musikk kan bidra til økt 

fellesskapsfølelse og opplevelsen av trygghet, er det kanskje naturlig at dette blir et 

fokusområde i denne barnehagen, blant de ansatte som har en interesse for feltet.  

9.1.4 Følelser og stemninger 

Jeg finner den samme effekten i Bhg3 og Styrer sin barnehage, hvor de begge forteller om 

hvordan man kan bruke avspilt musikk for å påvirke følelser og stemninger. Dette sier noe om 

hvordan de oppfatter musikkens påvirkningskraft i forhold til følelsesregisteret. Det er også et 

poeng at i dette tilfellet dreier det i hovedsak om avspilt musikk. Det er ofte sang som 

fremheves med tanke på hvordan man kan oppnå positive bieffekter blant barna. Problemet 

her er vel at det kan virke som flere ansatte faktisk vegrer seg for å synge sammen med barna, 

og spesielt sammen med andre voksne. Det er da viktig å reflektere over at man faktisk kan 

bruke avspilt musikk for å jobbe aktivt med musikalsk aktivitet. Det som blir avgjørende for 

om dette skal ha en effekt med tanke på å bli kjent med følelser eller å kjenne på ulike 

stemninger, er om man har gjort forarbeidet som kreves med tanke på utvelgelse av relevant 

musikk. Det er selvfølgelig slik at hva musikk innbyr til eller gjør for oss i bunn og grunn er 

en subjektiv opplevelse. For at dette skal ha en effekt er det viktig å snakke om hvorfor man 

har valgt akkurat denne musikken, og hva man kan lytte etter. Samtidig som man er lydhør og 

interessert i eventuelt andre oppfatninger av samme musikk. Opplevelsen av affordanse blir 

den samme når det gjelder bruk av musikk for å oppnå visse stemninger. Det er en subjektiv 

opplevelse. Man kan allikevel kanskje generalisere noe når det gjelder rolig, monoton musikk 

med relativ lav pulsfølelse og si at dette har større sannsynlighet for å innby til avslapping. 

Groovebasert musikk, med en tydelig, jevn puls kan mest sannsynlig i større grad innby til 

bevegelse. I dette tilfellet kan det være aktuelt å reflektere over hvilket tempo musikken går i. 

Det er nemlig slik at barn foretrekker å bevege seg til musikk som går i et lavere tempo enn 

voksne. Van Noorden forklarer dette med at barn under seks år har kortere oppmerksomhets-

spenn og mindre presis motorisk kontroll (van Noorden, 2010, s. 173). Da kan det være et 

poeng å ikke velge avspilt musikk i et for høyt tempo hvis man skal bruke musikk til dans og 

bevegelse (120 Bpm er øvre grense når det gjelder synkronisering). Med synkronisering 

mener jeg evnen til å følge pulsen i musikken. 

Jeg har ikke snakket med andre informanter fra denne barnehagen, så det kan være en 

tilfeldighet at både Styrer og Bhg3 trekker fram denne oppfatningen av musikk som 

katalysator for å bli kjent med følelser og skape stemninger. Det kan på den annen side også 
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være at dette er tema som har fått noe oppmerksomhet i denne barnehagen. Dette fører oss 

tilbake til hvilken kompetanse man besitter, og hva som får fokus blant barnehageansatte.  

9.1.5 Sosialkompetanse 

Flere av informantene mener at bruk av musikk kan påvirke barnas utvikling av 

sosialkompetanse. Utviklingen av språk er en viktig del av utviklingen av sosialkompetanse, i 

tillegg til det å bli kjent med følelser. Opplevelsen av fellesskap og trygghet kan også bidra til 

utvikling av sosialkompetanse. Danning er et viktig satsningsområde i barnehagen. Dette blir 

også vektlagt i rammeplanen. I rammeplan for barnehagen (2017), kapittel 1 (barnehagens 

verdigrunnlag) står det at: «Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med 

hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som 

grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng». Da 

er naturlig nok dette noe som får fokus i barnehagene, og bruk av musikalsk aktivitet kan 

hjelpe barn med språkutvikling, samspill, sosialisering, lære om følelser og fellesskap. Alle 

disse nevnte punktene bidrar til utvikling av sosialkompetanse eller danning.  

9.1.6 Generell oppfatning av musikk 

Et interessant aspekt ved oppsummeringen av funnene knyttet til første del av 

problemstillingen min, er at jeg ikke spør direkte om de opplever noen nyttegoder ved bruk av 

musikk i intervjuene. Spørsmålene mine omhandler heller hvordan informantene oppfatter og 

opplever bruk av musikk i barnehagen (vedlegg 2). Fire av fem informanter, faktisk alle de 

med førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning trekker disse parallellene. Dette sier noe 

om hvordan de oppfatter bruken av musikk, og om de ser musikk som mål eller middel. Det er 

jo også slik at alle informantene forteller om gleden rundt bruken av musikk, men kanskje det 

skapende eller estetiske perspektivet har fått mindre fokus i denne sammenhengen. Dette kan 

være grunnet at informantene føler at de må rettferdiggjøre bruken av musikk i barnehagen. 

På den andre siden kan det være at informantene opplevde at jeg som forsker var ute etter å 

teste dem i kompetanse på feltet, selv om jeg var veldig bevisst at jeg ikke ønsket dette i 

forkant av intervjuene. Jeg hadde reflektert over dette Kvale og Brinkmann (2017) kaller 

maktforholdet mellom intervjuer og informant, for å unngå slike eventuelle antagelser. 

Kanskje sier dette noe om hvilken status musikk har i barnehagen, eller samfunnet generelt. 

Det kan også hende at informantene oppfattet subtile hint fra meg som gjør at de trekker disse 

parallellene. Min forforståelse var åpenbart preget av den kunnskapen jeg hadde tilegnet meg 

gjennom erfaring ved bruk av musikk i barnehagen og gjennom litteraturen jeg hadde lest om 

musikkens påvirkningskraft. Ved nøye gjennomlytting av intervjuene, og gjennom å lese 
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transkripsjonene, kan jeg ikke si at jeg opplever meg selv som katalysator for deres 

fortellinger om nyttegodene ved bruk av musikk. Det kan selvsagt også være naturlige 

paralleller å trekke siden de fire informantene har gjennomført førskolelærer- eller 

barnehagelærerutdanning og da har (i forskjellig grad) fått dette perspektivet gjennom 

studiene. Det kan også hende at et fokus på musikk som middel eller metode i utdanning kan 

gjøre noen ansatte usikre. Med dette mener jeg at man kan føle et press på å bruke musikk på 

en korrekt måte, eller med en spesifikk hensikt. En slik tankegang kan resultere i at 

barnehageansatte lar være å bruke musikk, selv om de kanskje syns det er gøy. Nettopp av 

den grunn at de opplever at det må ligge en hensikt bak, eller et gjennomtenkt opplegg for å 

oppnå en viss effekt. 

 

9.2 Utfordringer og hindringer 

På tross av positive erfaringer og opplevelsen av nyttegoder blant barna, forteller alle 

informantene om at de har forståelse for at andre ansatte kan føle seg hemmet, eller usikre når 

det gjelder bruk av musikalsk aktivitet i barnehagen. De forteller også om egne erfaringer og 

opplevelser som kan knyttes til ulike problemområder. Dette fører meg videre til 

underproblemstillingen min, som omhandler: 

Hvilke hindringer og utfordringer opplever barnehageansatte i møte med musikalsk aktivitet?  

Hvis vi oppsummerer funnene fra resultat-kapittelet, ser vi at oppfatninger av musikalsk 

kompetanse blant de ansatte kan være utslagsgivende for bruk av musikalsk aktivitet i 

barnehagen. Det blir også presentert et tilfelle av det vi kan karakterisere som stemmeskam. 

Hvordan man opplever de andre ansattes engasjement eller motivasjon kan være avgjørende 

for opplevelsen rundt bruk av musikalsk aktivitet. Det kommer fram av funnene at 

refleksjoner rundt valg av repertoar og hva man ønsker å oppnå med ulik type avspilt/spilt 

musikk er viktig. Et annet datastyrt funn er utfordringer rundt feil innlæring av ord blant 

barna, som følge av noe reduserte norskkunnskaper blant ansatte. 

9.2.1 Musikalsk kompetanse og stemmeskam 

I kapittel 8.2 Oppfatninger om hva som skal til, trekker jeg fram noen personlige kvaliteter 

som går igjen i informantenes svar. De er bevisst at andre ansatte kan føle seg usikre i 

forbindelse med bruk av sang og musikk, men mener i bunn og grunn at det handler om å 

slippe seg løs og by på seg selv. De nevnte utsagn handler nødvendigvis ikke om musikalitet 



67 
 

eller musikalsk kompetanse, men viser heller til en holdning om å ikke ta seg selv så 

høytidelig. Det er ikke utenkelig at restriktive holdninger når det gjelder å by på seg selv 

innen musikalsk aktivitet er overførbare til andre estetiske felt som dans eller drama. Det kan 

handler om å være i kontakt med en lekende side av seg selv, noe som kanskje kreves hvis 

man jobber i barnehage. Det er ikke sikkert det er så lett å by på seg selv i praksis, når man 

står der i situasjonen. Kanskje burde også mer av fokuset i opplæringen av barnehageansatte 

vært rettet mer over på et slikt praktisk fokus – som teatersport eller improvisasjon – der man 

faktisk øver på å by på seg selv. Musikkopplæring handler ofte for mange om akkorder på en 

gitar, eller memorerte tekster, men det hjelper lite å huske teksten på hele Musevisa, hvis du 

ikke våger eller er komfortabel med å synge. I dette legger jeg at man ikke trenger å ta seg 

selv så høytidelig og heller engasjere seg og gå inn i det man gjør. Et annet viktig aspekt når 

det gjelder opplevelsen av usikkerhet rundt musikalsk kompetanse, er som nevnt tidligere; 

hvordan man definerer begrepet musikalitet. For å i det hele tatt kunne snakke om utvikling 

av musikalsk kompetanse, er man avhengig av en definisjon av musikalitet som gjør dette 

arbeidet gjennomførbart. Som tidligere presentert, er det slik at mennesker er musikalske 

vesen fra vi er født, faktisk fra fosterstadiet, så snart auditiv korteks er utviklet (Chen-Hafteck 

og Mang, 2012, s. 265). I auditiv korteks behandler vi all lyd som vi oppfatter rundt oss. Det 

er allikevel ikke uvanlig å høre; jeg er ikke musikalsk, eller; ingen i min familie er 

musikalske. Dette handler som sagt om hva vi legger i begrepet musikalitet. Sture Brändström 

(1997) legger fram to hovedperspektiver i hvordan vi kan forstå begrepet musikalitet: fra et 

relativistisk perspektiv eller et absolutt perspektiv. Det relativistiske perspektivet beskrives 

som et bredere, ikke-elitistiske perspektiv, der fokuset ligger i opplevelsen av musikken 

(Brändström, 1997, s. 13). I et relativistisk perspektiv handler det da ikke nødvendigvis om 

evner innen musikalitet eller et fokus på prestasjon. Dette perspektivet favner alle former for 

musikalsk aktivitet. Dette relativistiske perspektivet på musikalitet er også mer i tråd med 

Smalls musicking-begrep, som favner ulike aktiviteter knyttet til musikk i større grad. Fokuset 

skal da være på å se musikk som en handling. Den andre retningen innen musikalitet som 

Brändström trekker fram er absolutt musikalitet. Dette perspektivet mener han er et utbredt 

perspektiv som fokuserer på prestasjon. Et slikt absolutt perspektiv indikerer en medfødt evne 

som er forbeholdt noen få (Brändström, 1997, s. 13). Angelo (2012, s. 43) skriver at 

«Barnehagelærerens bevisste eller ubevisste musikalitetssyn, forstått som «syn på hvordan 

mennesker oppfatter og opplever musikk», er avgjørende for hva han/hun mener og gjør i det 

praktiske musikkarbeidet». Det har selvsagt også en avgjørende effekt på hvordan man selv 

oppfatter sin egen musikalske kompetanse. Hvis man i det hele tatt skal snakke om en 
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musikalsk kompetanse, må man ha et perspektiv som tilsier at man faktisk besitter en form for 

musikalitet i utgangspunktet. Susan Hallam skriver at: «There is abundant evidence that 

humans as a species are “musical”, that we share similar brain structures which respond to 

music, and that exposure to music and engagement with it improves measured musicality» 

(Hallam, 2016, s. 76). Vi er musikalske, og ved trening vil vi utvikle vår musikalitet. 

Bhg2 forteller om hvordan hun har motivert de andre ansatte til å synge med den stemmen de 

har, for det spiller ingen rolle hvordan det låter. Det kan vitne om et relativistisk perspektiv på 

musikalitet. Hun er den eneste informanten som forteller at hun aktivt har gått inn for å 

motivere andre, og hun mener at hun er grunnen til at det er blitt en skikk på avdelingen hun 

jobber på i barnehagen. Dette kan selvsagt begrunnes med en form for personlige egenskaper 

som enkelte besitter, slik flere informanter påpeker; at det er personavhengig hvem som 

bruker musikk i barnehagen. Dette kan handle om interesse, men det kan også være grunnet 

en usikkerhet rundt egen musikalsk kompetanse. Det er kanskje som Sundin (1995) skriver, at 

alle barnehageansatte kan ved hjelp av en relativt kort opplæring, være i stand til å holde gode 

musikksamlinger, men dette gjelder hvis de ansatte har en interesse for å lære. Styrer trekker 

også en slutning om at det å øke kunnskapsnivået blant personalgruppen vil ha en positiv 

effekt på økt bruk av musikalsk aktivitet. Dette funnet har relevans, fordi det sier noe om at 

barnehageansatte generelt har en positiv innstilling til musikk, men av ulike årsaker er det 

flere som ikke bruker det. Dette er også i tråd med det Styrer forteller: at alle de ansatte er 

positivt innstilt og syns det er gøy med musikk, men at bruken av musikk ikke nødvendigvis 

overføres mellom avdelingene. Man er fremdeles avhengig av at en i personalet er 

komfortabel med å bruke musikalsk aktivitet. Styrer knytter denne holdningen til trygghet. 

Hvis man ikke er trygg på egen sangstemme eller sin egen musikalske kompetanse, er det 

kanskje lett å la være å bruke musikk. Årsakene kan selvsagt handle om musikalsk 

kompetanse, men det kan også være grunnet det mer spesifikke fenomenet stemmeskam. 

Stemmeskam kan selvsagt ses som en form for manglende musikalsk kompetanse. Det at man 

opplever at man ikke er flink til å synge, eller ikke kan synge. Jeg velger allikevel å skille de, 

da musikalsk kompetanse favner så mye mer enn hvilke vokale kvaliteter man besitter. Begge 

disse aspektene er uansett tett knyttet til en manglende opplevelse av trygghet. Bhg2 forteller 

om hvordan hun selv har jobbet seg gjennom en usikkerhet rundt egen sangstemme, og 

hvordan hun nå motiverer andre ansatte til å synge med den stemmen de har. Dette er 

erfaringer hun selv har gjort seg, og da har hun forståelse for hvor viktig det kan være å få 

positive og motiverende tilbakemeldinger knyttet til sangstemmen. Det handler kanskje ikke 
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alltid om kompetanseheving rent musikalsk, men også om kompetanseheving når det gjelder 

problematikken rundt. Kanskje må man fokusere på viktigheten av å støtte hverandre, og 

motivere alle til å delta og bidra i ulik type musikalsk aktivitet med utgangspunkt i realistiske 

forutsetninger. Gjennom øving blir man bedre, og gjennom støtte og motivasjon fra andre, blir 

man tryggere på det man gjør. Mange av informantene snakke om å by på seg selv, samt at 

det kommer fram at det er lettere å bruke musikk hvis man kan det. Det oppleves som om de 

henter aspekter fra både et absolutt og et relativistisk perspektiv på musikalitet. Det er 

underlig at det er såpass innarbeidet i vår kultur at mange faktisk mener de ikke er musikalske 

i det hele tatt – når mennesker beviselig er musikalske vesener. Assistenten trekker fram at 

hennes oppfatning er at det er vanlig å være sjenert over stemmen sin og at man ikke tør å 

slippe seg løs. Det som skiller hennes oppfatning fra de andre informantene, er at hun kobler 

dette til en kulturell betingelse. Hun framhever at det er vanlig i Norge å ha denne 

oppfatningen.  

Jeg opplever at Kulset (2012, 2015) skriver om stemmeskam som et problem på individ-nivå. 

Jeg mener utfra funnene mine, at det ikke nødvendigvis alltid er snakk om stemmeskam, og at 

man kanskje også må se an gruppen ansatte som en helhet for å kunne skape en kultur hvor 

det å skulle synge og musisere sammen er en felles aktivitet som bidrar til et støttende 

musikalsk samhold.   

9.2.2 Motivasjon 

Den indre motivasjonen som kan knyttes til en interesse for feltet, eller en form for personlig 

egenskap som informantene forteller om var en del av min forforståelse og noe jeg hadde 

reflektert over. Viktigheten av ytre motivasjon mellom de ansatte er et datastyrt funn i den 

forstand at det kommer fram i intervjuene hvor mye dette betyr for de ansatte, samt at jeg ikke 

hadde reflektert over verdien i dette. Hvis vi fortsetter tankerekken, kan vi også trekke 

paralleller til Bhg1 sine utsagn om hvordan det oppleves for henne når andre ansatte 

engasjerer i den musikalske aktiviteten, og hvordan det oppleves når de ikke gjør det. Paul 

Evans skriver at: «..the social environment is incredibly important, for so many theoretical 

perspectives agree that motivation is the product of transactions with the social environment, 

form the vicarious observations of others to the quality of interactions that can influence the 

quantity and quality of our motivation» (Evans, 2016, s. 336). Evans skriver i denne 

forbindelse om motivasjon blant barn i musikkopplæring, men jeg mener at denne 

forklaringen er vel så overførbar til voksne. Bhg2 forteller også at for henne ville det å lære 

seg et instrument gjort henne tryggere. Dette betyr at hun ville følt seg enda tryggere på å 
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bruke musikalsk aktivitet dersom hun hadde utvidet sin musikalske kompetanse. Et av 

funnene mine handler jo nettopp om hvordan barnehageansatte ser at sang og musikk kan ha 

en innvirkning på både fellesskapsfølelsen og trygghet blant barna. Hvis vi ser tilbake på 

Balsnes (2010) sin forskning, så ser vi at det å synge sammen kan ha svært mange positive 

fordeler: Fellesskap, nettverk, glede, oppstemthet osv. Alle disse positive bieffektene er 

overførbare til ansatte i barnehagen. Det er ikke nødvendigvis bare barna som kan dra nytte 

av dette. Som jeg nevner tidligere i forbindelse med Bhg2 sin motiverende oppførsel, så må 

man kanskje jobbe for å skape en inkluderende kultur blant ansatte i barnehagen hvor alle 

sangstemmer er akseptert. Dette kan også bidra til et bedre og mer positivt arbeidsmiljø, 

generelt i barnehagen. Som Styrer poengterer: selv om alle syns det er gøy med musikk, er det 

ikke slik at bruken av det nødvendigvis smitter mellom avdelingene. Da trenger man den ene 

personen som jobber for at alle skal delta og engasjere seg. Som Bhg1 sier: «ellers er det lett å 

velge det bort».  

Min erfaring knyttet til arbeid med musikalsk kompetanseheving i barnehagen er at svært 

mange barnehageansatte var åpne og positive. Noen ansatte gikk langt i å fortsette det 

musikalske arbeidet. Jeg fikk til og med spørsmål om jeg kunne tilby instrumentaltimer privat, 

utenfor barnehagens regi. Et viktig poeng i denne sammenhengen var å ha muligheten til også 

å undervise de ansatte i grupper. På den måten fikk de det sosiale fellesskapet, og da kan det 

være lettere å motivere hverandre om man jobber sammen mot et felles mål. Denne effekten 

kan også være selvforsterkende ved at det alltid er noen i gruppa som husker hvis noen andre 

har glemt, og det å kunne dele kunnskap og lære av hverandre vil igjen kunne styrke 

samholdet i gruppa. Man kan skape et mer støttende, sosialt og musikalsk fellesskap blant de 

voksne på avdelingen, men da må man ufarliggjøre musikken. I denne sammenhengen var det 

i stor grad jeg som sto for å motivere de ansatte, men som foregående avsnitt viser, trenger 

man denne kunnskapen innad i personalgruppen. Det er viktig å huske på at musikken ikke 

skal være forbeholdt de utøvende musikerne. Det kan hende at flere barnehageansatte har en 

ideologisk tankegang om at musikk bare er for «de flinke». Hvis vi kaster et skråblikk på alle 

talentprogrammene, for eksempel Idol, som er blitt vanlig kveldsunderholdning for 

allmenheten; Tv og media har gjort det til en kultur å drite ut de som ikke er estetisk flinke. 

Hvordan dette påvirker de som skal bruke musikk som et positivt tilskudd i en 

barnehagehverdag vet jeg ikke, men det er ikke unaturlig å tenke at dette kan ha en påvirkning 

på oppfatning av egen sangstemme og musikalsk kompetanse. Det er viktig å reflektere over 

bruken av musikk som en positiv handling man kan gjøre sammen, og ikke som en elitistisk 
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kunstform som er forbeholdt utøvende musikere. Funksjonen i barnehagen er nemlig en helt 

annen. Et annet viktig poeng som Evans trekker fram er at de aller fleste barn (og voksne) er 

musikalske, men at det virker som om mye av motivasjonen for å engasjere seg i 

musikkopplæring er tilbakeholdt av oppfatninger om at musikalske evner er forbeholdt noen 

få (Evans, 2016, s. 336). Da er vi tilbake til oppfatninger rundt musikalitet, og hvordan et 

absolutt perspektiv kan virke hemmende, og faktisk få ansatte til å avstå fra musikalsk 

aktivitet. Kompetanseheving er ifølge Ehrlin (2012) og Sundin (1995) det som skal til for å 

øke den musikalske aktiviteten i barnehagen. Et viktig poeng er at Sundin (1995) påpeker at 

alle førskolelærere (barnehageansatte) kan etter relativt kort opplæring gjennomføre gode 

musikksamlinger, men at da må de også ha en interesse for feltet. Jeg mener at det ikke 

nødvendigvis bare handler om interesse, men at det likeså godt kan bunne i et perspektiv på 

musikalitet som holder en igjen. Vetuva, magasinet for barnehageansatte med artikkelen: 

Sang og musikk – kan bidra til bedre språkutvikling (Jakobsen, 2014), påpeker egentlig bare 

et problem; barnehageansatte opplever at de har for lite musikalsk kompetanse. Det foreligger 

ingen alternative løsninger. Hvis det er som Sundin og Ehrlin hevder, at det er 

kompetanseheving som skal til, hvordan skal man oppnå dette? Som Styrer foreslår; da må det 

settes i et system, på et høyere plan. Og skal det skje, må det kanskje foreligge mer 

tilgjengelig forskning som forteller oss hvorfor vi bør gjøre akkurat dette, og ikke minst: 

hvordan.  

9.2.3 Språkproblematikk 

En utfordring som Bhg2 trekker fram er uriktig innlæring av ord gjennom sang. Dette 

omhandler primært de ansatte som ikke har norsk som morsmål, og derfor kan uttale enkelte 

ord uriktig. Bhg2 er den eneste av informantene som trekker fram dette poenget, og hun 

opplever at det kan være et utfordrende problem, som kan være vanskelig å ta opp. For henne 

oppleves dette som en utfordring. Hvordan skal hun adressere dette, og ikke minst hvordan 

kan man løse denne problematikken. Som jeg har skrevet litt om i tidligere i oppgaven, er det 

faktisk slik at man ikke bare lærer språk gjennom å gjenta ord som blir sunget. Dette er 

selvsagt et viktig aspekt ved det, det å repetere og herme, men språkinnlæringen har flere 

aspekter ved seg. Som jeg har vært inne på tidligere har den fonologiske bevisstheten en 

betydning; å lære seg og kjenne igjen fonemer i ord, uten å fokusere på det meningsbærende i 

ordet. Det semantiske aspektet handler om det meningsbærende i ordet, som også er en viktig 

faktor i språkinnlæringen. Prosodien i språket og musikken har også en effekt på 

språkutvikling. Prosodi handler om toneleie eller musikaliteten i språket, og bruk av sang vil 
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være en god måte å lære riktig betoning i språk (Kulset, 2015). «Det segmentelle nivået 

handler om språklyder som vokaler og konsonanter, og sammenlenking av disse» (Sæther og 

Angelo, 2012, s. 85). Mest sannsynlig vil disse barna lære seg riktig uttale av ordet gjennom 

interaksjon med andre barn og voksne. Spørsmålet blir om man føler at vinningen av å bruke 

sang er større på et generelt grunnlag. Da tenker jeg også på aspekter som glede, 

fellesskapsfølelse, sosial kompetanse, selvfølelse, mestring osv. Jeg har selvfølgelig forståelse 

for at dette kan være vanskelig å adressere, da det kan oppleves som et noe betent tema. I 

barnehageloven paragraf 18a heter det; «For å bli fast eller midlertidig ansatt i barnehage må 

personer med et annet førstespråk enn norsk eller samisk ha avlagt en norskprøve og ha 

oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i 

leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Nivåene A2 og B1 skal tilsvare 

nivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk» (Barnehageloven, 2005). 

Under samme paragraf påpekes det også at barnehageeier kan ansatte personer som ikke 

oppfyller kravet til norskprøve, så lenge det er pedagogisk forsvarlig (Barnehageloven, 2005). 

Dette er også et funn som jeg kan kategorisere som et datastyrt funn, da jeg ikke hadde 

reflektert over dette, eller hadde kjennskap til denne problematikken på forhånd. 

9.2.4 Valg av repertoar og affordanse 

Som nevnt tidligere, er det viktig å poengtere at affordanse i seg selv ikke er et problem. 

Affordanse er snarere en konsekvens man kan oppleve av å lytte til musikk, og dette blir igjen 

en subjektiv opplevelse. Utfordringen ligger i å kunne reflektere over hvilke sanger man 

velger og hvorfor. Bhg3 forteller om et innstendig ønske om å eksponere barna for ulik type 

musikk, og gjerne det han selv betegner som god musikk. For Bhg3 trenger dette ikke være 

bare barnesanger, men gjerne det han betegner som god, norsk musikk. Han trekker fram 

Delillos som et eksempel. Han forteller også om hvordan barnehagelærere som kommer rett 

fra utdanning som kanskje har lært fire sanger, og at det da er de fire sangene de bruker. Da er 

det den kulturen de viderefører. Dette kan resultere i et snevert utvalg sanger, og jeg opplever 

at det er viktig for Bhg3 å bidra med bredde i form av repertoar. Kanskje som en motpol til 

det noe snevre repertoaret som andre ansatte kan ha. Dette kan skyldes at dette er noe han som 

barnehageansatt har reflektert over. Det sier også noe om hans oppfatning av musikk. Han ser 

ikke bare bruk av musikk som et middel, men også som et mål. Musikken han presenterer skal 

gjerne være det han betegner som god. Målet kan være at han ønsker å gi barna bredde i 

sjanger og musikksmak. Dette er igjen aspekter som kan ha innvirkning på barns 

identitetsskapende prosess. Musikksmak og andre musikkrelaterte opplevelser kan bidra til en 
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identitetsskapende prosess. Musikk kan også ha innvirkning på opplevelsen av en 

gruppeidentitet, eller en fellesskapsfølelse. Ruud skriver at «Sosial avgrensning, konformitet, 

gruppeidentitet eller tilknytning til andre er temaer som lett lar seg belyse med henvisning til 

musikalsk praksis» (Ruud, 2013, s. 46).  Bhg1 poengterer også viktigheten av å reflektere 

over hvilken avspilt musikk man bruker i ulike hverdagssituasjoner i barnehagen. Hun mener 

det er viktig å sette egne ønsker til side, for å heller fokusere på hva som er en hensiktsmessig 

bruk av avspilt musikk fra et pedagogisk perspektiv. Som jeg har vært inne på tidligere er det 

en subjektiv opplevelse hvilken affordanse musikk innbyr til, men det er allikevel viktig å 

reflektere over hva man ønsker å oppnå med den avspilte musikken. Bhg3 og Styrer forteller 

også om hvordan musikk kan bidra til at barna kan bli bevisst egne følelser og kjenne på 

følelser. De forteller også om hvordan man kan bruke musikk til å skape ulike stemninger. 

Vestad poengterer også at barnehageansatte har et viktig ansvar når det gjelder barns egen 

bruk av innspilt musikk: «...barnehageansatte får dermed et ansvar for å verne om situasjoner 

hvor barnas eget musikalske initiativ blomstrer og hvor meningsfulle relasjoner konstitueres, 

både mellom musikk og menneske og mellom mennesker» (Vestad, 2013, s. 429). Da er det 

opp til ansatte å være lydhør for barnas ønsker når det gjelder bruk av innspilt musikk, samt at 

det er viktig for barnehageansatte å reflektere rundt hvordan ulik type musikk kan påvirke den 

respektive barnegruppen, men også individene innad i fellesskapet. 

9.2.5 Generell oppfatning og opplevelse av problemområder 

Opplevelsen av bruk av musikk i barnehagen er generelt positiv for informantene, men de 

opplever ulike typer hindringer og utfordringer som ikke nødvendigvis samsvarer mellom 

informantene. Med det mener jeg at utfordringene og hindringene de respektive informantene 

forteller om, ikke nødvendigvis er generaliserbare. De er ulike som personer, og derfor vil 

naturlig nok utfordringer og hindringer oppleves ulikt. Det alle er bevisst, er at andre ansatte 

kan vegre seg for å bruke musikalsk aktivitet. Dette er det eneste punktet hvor alle 

informantene opplever det samme, når det gjelder utfordringer og hindringer. For Bhg2 er 

dette noe hun selv har jobbet aktivt med for å komme videre med bruken av musikalsk 

aktivitet i barnehagen. Grunnen til at hun vegret seg for å engasjere seg i den musikalske 

aktiviteten hadde utspring i en spesifikk hendelse; sangprøven på barnehagelærerutdanningen. 

Denne sangprøven resulterte i at Bhg2 begynte å tvile på sin egen musikalitet og sin 

musikalske kompetanse. Dette kan være noe mange andre barnehageansatte kan kjenne seg 

igjen i, men det krever intervjuer i større skala med ansatte som ikke bruker musikalsk 

aktivitet for å kunne generalisere. Hvis konsekvensen av en slik sangprøve er at 
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barnehageansatte blir usikre på egen sangstemme og egen musikalsk kompetanse, er dette noe 

man absolutt burde unngå. Hensikten med å jobbe med barnehageansattes vokale prestasjoner, 

må jo i utgangspunktet være et ønske om at barnehagestudentene skal ta dette i bruk da de 

skal ut i arbeidslivet. Da må man kanskje gå barnehagelærerutdanningen nærmere i sømmene 

og revurdere undervisningsopplegget. Dette kan handle om oppfatningen av musikk som mål 

eller middel. Hvis den som underviser i musikk, og spesielt sang, har en ensporet oppfatning 

av musikk som mål, vil fokuset på det estetiske i sangen overskygge musikk som middel. Da 

kan man risikere at studenter mister, eller ikke finner gleden i det å faktisk bruke musikalsk 

aktivitet.    

Barnehagelærerne og assistenten mener i stor grad at bruken av musikk avhenger av 

enkeltindivider, og at det er lett å velge det bort om det ikke er noen som er personlig 

engasjert eller om man opplever begrensninger knyttet til egen musikalsk kompetanse eller 

stemmeskam. Styrer ønsker mer tilgjengelig forskning på hvordan man kan bruke musikk som 

metode i andre satsningsområder. Styrer forklarer at det er lettere å velge språk eller 

sosialkompetanse fordi dette er noe alle vet at er viktig. Kanskje det oppleves som vanskelig å 

rettferdiggjøre musikk som mål, og at veien til en mer musikkrik barnehagehverdag kan være 

gjennom å øke bruken av musikk som metode eller middel, for å jobbe med andre 

satsningsområder.   
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10. Oppsummering 

Det er som vi ser av teksten mange positive erfaringer man kan trekke fram når de respektive 

barnehageansatte forteller om sine opplevelser rundt bruken av musikk i barnehagehverdagen. 

De assosierer bruk av musikalsk aktivitet med glede, spesielt den gleden de ser i barna. Alle 

informantene har en formening om at musikk kan bidra til positive effekter i andre aspekter av 

barns utvikling. Områder som nevnes er; utvikling av språk, fellesskap, trygghet, å kjenne på 

følelser og utvikling av sosialkompetanse. Det at alle informantene forteller om at bruk av 

musikk i barnehagen er en personavhengigegenskap, mener jeg at sier noe om forståelsen av 

musikalitet og musikkbegrepet generelt. Det viser seg at hvilke oppfatninger man har av bruk 

av musikalsk aktivitet i barnehagen er avhengig av flere faktorer. Hvilken utdanning man har, 

og hvordan undervisningen er lagt opp kan være avgjørende for bruken av musikalsk aktivitet. 

Et annet viktig aspekt er som nevnt hvordan man forstår musikalitet og musikkbegrepet 

generelt. Perspektiver på musikalitet, som absolutt eller relativistisk kan være utslagsgivende 

for bruken av musikk. Selv om alle informantene mine (i varierende grad) bruker en form for 

musikalsk aktivitet i barnehagen er det som vist områder som de opplever som utfordrende. 

Det er selvsagt et poeng at alle de ansatte jeg har snakket med har et relativt avslappet forhold 

til å bruke musikalsk aktivitet i barnehagen, men de er ikke ukjente med situasjoner hvor man 

kan oppleve en form for usikkerhet, en form for prestasjonsangst eller at man vegrer seg. 

Dette samsvarer også med Ehrlin (2012) sin forskning. Det forskningen i denne oppgaven 

viser, er at andre ansattes mangel på engasjement eller motivasjon når det gjelder bruk av 

musikalsk aktivitet, påvirker de ansatte som faktisk bruker det. 

Det alle informantene er enige om, er at alle barnehageansatte bør synge sammen med barna. 

De ser nyttegodene i det, og de ser viktigheten av å by på seg selv.  

Et annet viktig poeng som Sæther og Angelo (2012) trekker fram, er at musikk ofte får sin 

status, eller at man argumenterer for bruken av det grunnet alle de positive bieffektene man 

kan dra nytte av, noe også jeg gjør i denne oppgaven. Det de understreker er at musikk er 

viktig i seg selv. Det er jeg selvsagt enig i, men som Styrer også poengterer må man gjerne 

vise til forskning hvis man skal rettferdiggjøre valg og prioriteringer ovenfor foreldre, 

politikere og seg selv. Jeg mener at dette ikke er den eneste relevante problemstillingen fordi 

bruken av musikk vil ikke oppleves som en metode for barna. Ved å begrunne bruken av 

musikk, vil bruken øke, og da vil igjen opplevelsen av musikk som bra i seg selv kanskje også 

oppleves av flere. 
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Når det gjelder utfordringer og hindringer kan det i stor grad virke som om det er 

kompetanseheving må til, men kanskje ikke bare rent musikalsk. Man trenger kanskje verktøy 

for å motivere og støtte andre i å oppleve trygghet knyttet til bruk av musikalsk aktivitet, og 

kanskje spesielt trygghet knyttet til sin egen sangstemme. Det er viktig å skape en kultur i 

barnehagen hvor man støtter og motiverer hverandre, og at de som besitter musikalsk 

kompetanse kan dele av denne kunnskapen. Det holder ikke med kompetanseheving rent 

musikalsk blant personale og ledelse. Man trenger flere verktøy for å skape en arena i 

barnehagen for en mer lekende og motiverende adferd, når det gjelder bruk av musikalsk 

aktivitet. Herunder å løfte fram viktige diskusjoner om musikkbegrepet som mål eller middel, 

hvordan musikalitet forstås og hvordan man blir kjent med musikken i fellesskap. Dette vil 

hjelpe til å ufarliggjøre musikken, som igjen kan føre til at flere tar den i bruk. Vi er alle 

musikalske vesen, men kanskje noen av oss må ha hjelp og motivasjon underveis for å bli 

kjent med våre musikalske sider. 

 

10.1 Validitet 

Ved å bruke intervju som en metode får man snakket direkte med individer og høre om deres 

oppfatninger og opplevelser. Et aspekt som er viktig å ta i betraktning, er at man aldri vil vite 

helt sikkert hva informantene er villige til å fortelle. Svarene deres er avhengig av deres 

refleksjoner rundt egne oppfattelser og opplevelser. Det handler selvsagt også om hvor 

komfortable de er i situasjonen, og hvilken tillit de opplever til meg. Det handler om hva de 

velger å fortelle meg, og at jeg klarer å oppnå tillit slik at de forteller meg mest mulig. Det de 

ikke forteller meg, vil jeg naturlig nok ikke få tilgang på. Dette handler igjen om validitet og 

reliabilitet med tanke på metoden som er brukt. Jeg har som nevnt tidligere, forsøkt å være 

imøtekommende i intervju-situasjonen, og hadde i forkant av intervjuene reflektert over 

maktbalansen mellom meg som forsker og informant. Det vil uansett være en kontinuerlig 

prosess av vurdering for informantene i hvilken grad de vil gi meg innsyn i sine oppfatninger 

og opplevelser. Anonymitet i undersøkelsen kan som sagt gjøre at informantene deler mer enn 

de ville gjort hvis personopplysninger var tilgjengelig, men de vil også være påvirket av at jeg 

er i rommet.  

Det er selvsagt viktig å framheve at forskningen som er gjort i denne oppgaven er i alt for 

liten skala til å kunne generalisere på noen som helst måte. Da trenger man å utvide antall 
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informanter i mye større grad, samt at man må ha tilgang på informanter som faktisk ikke 

bruker musikalsk aktivitet i barnehagehverdagen. 

 

10.2 Refleksjoner rundt videreføring av arbeidet 

Når det gjelder eventuell videre forskning, så er det mange muligheter. Det ville som nevnt 

tidligere vært berikende å kunne intervjue ansatte som faktisk ikke bruker sang, musikk eller 

annen musikalsk aktivitet i barnehagen, for å høre deres fortellinger. Dette ville gitt et mer 

nyansert bilde på hvilke utfordringer og hindringer barnehageansatte har i møte med 

musikalsk aktivitet. Det ville også gi et bredere perspektiv på barnehageansattes oppfatninger 

og opplevelser av bruken av musikalsk aktivitet og musikkbegrepet generelt. Det ville også 

vært en mulighet å observere barnehageansatte i praksis i barnehagehverdagen for å belyse de 

nevnte områdene nærmere. En annen vinkling som kunne vært interessant med tanke på 

oppfatninger rundt viktigheten av trygghet og fellesskap, som igjen er nært knyttet til 

opplevelsen av tilstrekkelig musikalsk kompetanse, er hvordan et amatørkor for 

barnehageansatte hadde påvirket bruken av musikk i barnehagen. Altså et kor for alle ansatte i 

barnehagen. Da hadde man kunnet oppleve alle de positive effektene Balsnes (2010) trekker 

fram i forbindelse med det å synge i kor blant de ansatte i barnehagen. Tryggheten på seg selv 

og andre ansatte hadde blitt hevet, på lik linje med opplevelsen av musikalsk kompetanse. Det 

kan hende dette ville resultert i en mye lavere terskel for å synge både alene og sammen med 

andre ansatte, for og sammen med barna i barnehagen. 

10.2.1  Forskningens relevans  

Opplevelsen av restriksjoner rundt bruk av sang og annen musikalsk aktivitet kan naturlig nok 

føre til at det er lett å velge det bort. Da faller alt ansvaret på de som faktisk bruker det, og 

forskningen i denne oppgaven viser at de respektive informantene som faktisk bruker sang og 

musikalsk aktivitet ikke nødvendigvis er representert på alle avdelinger i en barnehage. Det 

vil si at det er store variasjoner i hvilken grad barn i samme barnehage blir introdusert for 

musikalsk aktivitet. Undersøkelsen avdekker et potensielt problemområde, men det trengs 

mer forskning for å kunne generalisere, og for å skape et mer nyansert bilde av situasjonen. 

Hvis ikke risikerer man å frarøve mange barn en musisk utvikling i barnehagen. 

Ved å fokusere på realfag helt ned i barnehagealder kan også dette resultere i at kunstfagene, 

herunder musikk drukner i en ellers hektisk barnehagehverdag. Bruk av musikalsk aktivitet 
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kan som vist tidligere i oppgaven virke positivt inn på realfag, uten at dette vil oppleves som 

et press eller et prestasjonspreget felt. Ved kompetanseheving og bevisstgjøring av 

problemområder rundt bruk av musikalsk aktivitet som er belyst i denne oppgaven, kan 

kanskje flere barnehageansatte få et mer avslappet forhold til bruk av musikalsk aktivitet i 

barnehagen og dette kan gagne både store og små i en barnehagehverdag, og ellers i livet. 
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  en flerspråkig miljö. [Doktoravhandling]. Örebro Universitet.                                

Eerola, P., Eerola, T. (2013). Extended music education enhances the quality of school life

 Music Education Research. Doi:10.1080/14613808.2013.829428                           

Evans, P. (2016). Motivation. I: McPherson, G., E. red. The Child as Musician –  

 A Handbook of Musical Development. Oxford University Press. s. 325-339. 

https://doi.org/10.1016/S0022-0965(02)00124-8
https://doi.org/10.1016/S0304-422X(99)00017-0


80 
 

Frith, S. (2004). What is Bad Music? I: Washburn, C. og Derno, M. red.    

 Bad Music – The Music We Love to Hate. Routledge. s. 15-36.                         

Gadamer, H-G. (2010). Sannhet og metode. Grunntrekk i en hermeneutisk filosofi.  

 Oslo: Pax forlag.                                                                                                      

Godøy, R. I. (2010). Gestural Affordances of Musical Sound. I: Godøy, R. I. og Leman, M.

  red. Musical Gestures – Sound, Movement and Meaning. Routledge. s. 103-125.   

Hallam, S. (2016). Musicality. I: McPherson, G., E. red. The Child as Musician –  

 A Handbook of Musical Development. Oxford University Press. s. 67-80.            

Huron, D. (2001). “Is music an evolutionary adaptation?”     

 Annals of the New York Academy of Sciences 930 (2001): 43-61.                      

Johansson, K. (2016). Mellom hermeneutikk og fenomenologi- et essay i vitenskapsteori.

 Norsk Forening For Musikkterapi. Fagfellevurdert artikkel, Musikkterapi 2-

 2016.[Internett]. Tilgjengelig fra: <https://www.musikkterapi.no/2-

 2016/2017/1/19/mellom-hermeneutikk-og-fenomenologi-et-essay-i-vitenskapsteori>. 

 [Lest 2. oktober, 2018].                                                                                             

Jakobsen, S. E. (2014). Sang og musikk kan bidra til bedre språkutvikling. Vetuva – 

 Forskning og ny kunnskap om barnehage. Utdanningsdirektoratet. [Internett]. 

 Tilgjengelig fra: <http://vetuva.udir.no/index.php/artikler-2014/sang-og-musikk-kan-

 bidra-til-bedre-sprakutvikling/>. [Lest 1. november, 2018].                               

Kirschner, S. og Tomasello, M. (2010). Joint music making promotes prosocial behavior in 

 4-year-old children. Article in Evolution and Human Behavior 31(5) 

 DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2010.04.004                                                         

Knudsen, J. S. (2008). Barns spontansang – læring, kommunikasjon eller “selvets teknologi”?

  I: E. Ruud og G. Trondalen (Red): Perspektiver på musikk og helse: 30 år med norsk

  musikkterapi. Oslo: Norges Musikkhøgskole.                                                    

Knudsen, J. S. (2008). Forskjeller og Fellesskap - Musikk med små barn i et flerkulturelt

  perspektiv. Otterstad, A. M. red. Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt

  til innsikt. Universitetsforlaget. s. 252-263.                                                         

Koelsch, S., Gunter, T. C., Cramon, D. Y. V., Zysset, S., Lohmann, G., og Friederici, A. D.

 (2002). Bach speaks: a cortical “language-network” serves the processing of music. 

 Neuroimage, 17(2), 956-966.                                                                                       

Kulset, N. B. (2012). Musikk og andrespråk: Om musikk som verktøy i norskopplæringen av

  minoritetsspråklige førskolebarn. [Masteroppgave]. Trondheim: Norges teknisk 

 -naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for musikk. 

https://www.musikkterapi.no/2-2016?author=57233c367da24f738c3504b1
https://www.musikkterapi.no/2-2016?category=Fagfellevurdert+artikkel
https://d.docs.live.net/2ad0c112e1760e48/Documents/Skole/Musikkterapi%202-2016
https://d.docs.live.net/2ad0c112e1760e48/Documents/Skole/Musikkterapi%202-2016
https://www.musikkterapi.no/2-%092016/2017/1/19/mellom-hermeneutikk-og-fenomenologi-et-essay-i-vitenskapsteori
https://www.musikkterapi.no/2-%092016/2017/1/19/mellom-hermeneutikk-og-fenomenologi-et-essay-i-vitenskapsteori
http://vetuva.udir.no/index.php/artikler-2014/sang-og-musikk-kan-%09bidra-til-bedre-sprakutvikling/
http://vetuva.udir.no/index.php/artikler-2014/sang-og-musikk-kan-%09bidra-til-bedre-sprakutvikling/
https://www.researchgate.net/journal/1090-5138_Evolution_and_Human_Behavior
http://dx.doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2010.04.004


81 
 

Kulset, N., B. (2015). Musikk og andrespråk – Norsktilegnelse for små barn med et annet

  morsmål. Universitetsforlaget.  

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2017). Det kvalitative forsknings-intervju.    

 Oslo: Gyldendal Norsk forlag 

Krogstad, A. (2013). De yngste barnas språk. I: Haugen, S., Løkken, G. og Röthle, M. red.

  Småbarnspedagogikk – Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen

  Damm. s. 102-120. 

Kymre, G., I. (2017). Med fenomenologi som bakgrunn for analyse av en fortelling fra en 

 sykepleiepraksis. I: Halås, C., T., Kymre, I., G. og Steinsvik, K. red. Humanistiske

 forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Gyldendal Norsk Forlag AS. s. 140-143. 

Loui, P. (2016). Disorders of music cognition. I: Hallam, S., Cross, I., Thaut, M. Red.  

 The Oxford Handbook of Music Psychology. Oxford University Press. s. 307-323. 

Løkken, G. (2013). Toddleren som kroppssubjekt. I: Haugen, S., Løkken, G. og Röthle, M.

 red. Småbarnspedagogikk – Fenomenologiske og estetiske tilnærminger.   

 Oslo: Cappelen Damm. s. 31-44. 

Manger, T. og Wormnes, B. (2015). Motivasjon og mestring (2. utg.).   

 Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS.                                                   

Meld. St. 19. (2015-2016). Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen.                         

Moreno, S., Marques, C., Santos, A., Santos, M., Castro, S., L. og Besson, M. (2009).

 Musical Training Influences Linguistic Abilities in 8-Year-Old Children:   

 More Evidence for Brain Plasticity; https://doi.org/10.1093/cercor/bhn120              

Moreno, S., Bialystok, E., Barac, R., Schellenberg, E. G., Cepeda, N. J. og Chau, T. (2011).

 Short-term music training enhances verbal intelligence and executive function. 

 Psychological Science, 22, 1425-1433. Doi: 10.1177/0956797611416999.                                                                  

Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, vedtatt 17. oktober 2018.  

 Universitets- og høgskolerådet.                                                                                

Noorden, L., V. (2010). The Functional Role and Bio-kinetcs of Basic and Expressive 

  Gestures in Activation and Sonification. I: Godøy, R. I. og Leman, M. red.  Musical

  Gestures – Sound, Movement and Meaning. Routledge. s. 154-179.                                   

Parbery-Clark, A., Strait, DL. og Kraus, N. (2011) Context-dependent encoding in the 

 auditory brain-stem subserves enhanced speech-in-noise perception in musicians;

 Neuropsychologia. 2011 Oct;49(12):3338-45.      

 Doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.08.007. Epub 2011 Aug 16.                                 

Parncutt, R. (2016). Prenatal development. I: McPherson, G., E. red. The Child as Musician –

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://doi.org/10.1093/cercor/bhn120
https://dx.doi.org/10.1177%2F0956797611416999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parbery-Clark%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21864552
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strait%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21864552
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kraus%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21864552
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21864552


82 
 

 A Handbook of Musical Development. Oxford University Press. s. 3-30.                                

Patel, A. D. (2003). Language, music, syntax and the brain.    

 Nature neuroscience, 6(7), 674-681.                                                                                    

Patel, A. D. (2012). Language, music, and the brain: a resource-sharing framework. 

 Language and music as cognitive systems, 204-223.                                                         

Rammeplan for barnehagen (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og

  oppgaver.                                                                                                                      

Renwick, J. M. og Reeve, J. (2012). Supporting Motivation in Music Education. I:

 McPherson, G. E. og Welch, G. F. red. Oxford Handbook of Music Education. Oxford,

 UK: Oxford University Press. s. 143-162.                                                                  

Rinta, T., Purves, R., Welch, F., Stadler-Elmer, S. og Bissig, R. (2011)  

 Connections between children’s feelings of social inclusion and their musical 

 backgrounds. DOI: 10.5167/uzh-95059                                                                   

Ruud, E. (1996). Musikk og verdier.        

 Oslo: Universitetsforlaget.                                                                                                      

Ruud, E. (2013). Musikk og identitet. 2. utgave.       

 Oslo: Universitetsforlaget.                                                                                          

Saffran, J., R., Loman, M., M., og Robertson, R., R., W. (2000).    

 Infant memory for musical experiences i: Cognition Volume 77, Issue 1, 16 October

 2000, Pages B15-B23 https://doi.org/10.1016/S0010-0277(00)00095-0                             

Schei, T. B. (2011). Kan stemmeskam overvinnes? Om helsefremmende aspekter ved 

 profesjonelle sangeres identitetsarbeid. Musikk, helse, identitet. Oslo: NMH-

 publikasjoner.                                                                                                            

Schellenberg, G., E. (2016). Music and nonmusical abilities. I: McPherson, G., E. red.  

 The Child as Musician – A Handbook of Musical Development. Oxford University

 Press. s. 149-176.                                                                                                        

Schellenberg, G., E. (2016). Music training and nonmusical abilities.   

 I: Hallam, S., Cross, I., Thaut, M. Red. The Oxford Handbook of Music Psychology.

 Oxford University Press. s. 415-429.                                                                                      

Small, C. (1998). Musicking – The meanings of performing and listening.  

 Hannover and London: Wesleyan University Press and University Press of  

 New England.                                                                                                                               

Stern, D. (2007). Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv.  

 Oslo: Abstrakt forlag.                                                                                                             

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027700000950#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00100277
https://d.docs.live.net/2ad0c112e1760e48/Documents/Skole/Volume%2077,%20Issue%201
https://doi.org/10.1016/S0010-0277(00)00095-0


83 
 

Sundin, B. (1978, 1984, 1995). Barns musikaliska utveckling.    

 Stockholm: Lieber.                                                                                                         

Sundin, B. (1997). Musical Creativity in Childhood- A Research Project in Retrospect 

 First Published December 1, 1997 Research Article

 https://doi.org/10.1177/1321103X9700900106                                                                 

Svartdal, F. (2018, 20. februar). Spatial Evne. I Store norske leksikon.   

 Hentet 8. mai 2018 fra https://snl.no/spatial_evne.                                                                 

Sæther, M. og Angelo, E. (2012). Barnet og musikken: innføring i musikkpedagogikk for

 barnehagelærerstudenter. Oslo: Universitetsforlaget.                                                           

Sæther, M. (2017). Musikk og estetiske prosesser i barnehagen. I: Bakke, K., Jenssen, C., 

 Berggraf Sæbø, A. red. Kunst, kultur og kreativitet – Kunstfaglig arbeid i barnehagen.

 Bergen: Fagbokforlaget.                                                                                          

Trehub, S., Nakata, T. (2001). Emotion and music in infancy

 https://doi.org/10.1177/10298649020050S103                                                                    

Trehub, S., E., Degé, F. (2016). Reflections on infants as musical connoisseurs.   

 I: McPherson, G., E. red. The Child as Musician – A Handbook of Musical 

 Development. Oxford University Press. s. 31-51.                                                                                      

Universitets- og høgskolerådet (UIR).[Internett]. Tilgjengelig fra:    

 <https://www.uhr.no/temasider/nasjonale-retningslinjer-for-larerutdanningene/>. 

 [Lest 4. desember, 2018].                                                                                                                              

Vestad, I. L. (2013) Barns bruk av fonogrammer – Om konstituering av musikalsk mening i

  barnekulturelt perspektiv [Doktoravhandling]. Oslo: Institutt for musikkvitenskap.         

Vickhoff, B., Malmgren, H., Åström., Nyberg, G., Ekström, S. R., Engwall, M., Snygg, J.,

 Nilsson, M., Jörnsten, R. (2013). Music structure determines heart rate variability of

 singers. Frontiers in Psychology, Doi: 10.3389/fpsyg.2013.0033                                       

Vist, T. (2013). I lyden bor barnet, i barnet bor lyden. I: Haugen, S., Løkken, G. og Röthle, M.

 red. Småbarnspedagogikk –Fenomenologiske og estetiske tilnærminger.   

 Oslo: Cappelen Damm. s. 85-105.                                                                             

Williamson, V. (2016) Brain binding of music and lyrics. Hentet fra:

 https://musicpsychology.co.uk/brain-binding-of-music-and-lyrics/                                     

Yang, H., Ma, W., Gong, D., Hu, J., Yao, D. (2014). A Longitudinal Study on Children's

 Music Training Experience and Academic Development.   

 Scientific Reports volume4, Article number: 5854 (2014)  

https://doi.org/10.1177/1321103X9700900106
https://snl.no/spatial_evne
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10298649020050S103
https://doi.org/10.1177/10298649020050S103
https://www.uhr.no/temasider/nasjonale-retningslinjer-for-larerutdanningene/
https://musicpsychology.co.uk/brain-binding-of-music-and-lyrics/


84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Vedlegg 1: Samtykkeskjema 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Bruk av sang og musikk i barnehagen 

 

 
Bakgrunn og formål 

Formålet med studien er å innhente informasjon om hvilke opplevelser og erfaringer 

barnehageansatte har ved bruk av musikk og sang i barnehagehverdagen. Informasjonen som 

kommer fram, vil bli brukt i en masteroppgave. Mastergraden gjennomføres ved institutt for 

musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. 

 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Ett intervju, ca. varighet: 40 min. Spørsmålene vil omhandle bruk av sang, musikk og annen 

musikalsk aktivitet i barnehagen, og informantens opplevelser og erfaringer rundt nevnte 

tema. Data registreres ved lydopptak av intervjuet. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Lydfiler blir slettet så snart 

transkripsjoner er gjennomført. 

Personopplysninger er det kun forsker som vil ha tilgang til. Deltakerne vil ikke kunne 

gjenkjennes i en eventuell publikasjon. Det som vil komme frem av informasjon er kjønn og 

yrkestittel. 

I slutten av mai 2019 skal prosjektet avsluttes.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Stine Svendsen  

 

Kontaktinformasjon: 

Stine Svendsen 

Epost: stine@stinelarsen.com 

Mobil: 47309211 

 

Veileder Jonna Katariina Vuoskoski 

Epost: j.k.vuoskoski@imv.uio.no 
 

mailto:j.k.vuoskoski@imv.uio.no
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

Tema 
 
Åpning 
 
 
 
 
 
 
 
Musikkens plass/status i 
barnehagen 
 
 
 
 
Musikkens plass/status på 
avdelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utfordringer og hindringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informantens refleksjoner 
rundt bruk av sang generelt i 
barnehagen 
 

Forskningsspørsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke oppfatninger har 
informanten rundt bruken av 
sang, musikk og annen 
musikalsk aktivitet i 
barnehagen? 
 
Hvordan opplever og oppfatter 
informanten bruken av 
musikalsk aktivitet på 
avdelingen? 
 
 
Hvilke holdninger knyttes til 
bruk av musikalsk aktivitet? 
 
 
 
Hvordan opplever informanten 
egen musikalsk kompetanse, 
trygghet, oppfattelser og 
erfaring? Positive og negative 
erfaringer. 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke oppfatninger har 
informanten rundt bruk av 
sang i barnehagen? 

Intervjuspørsmål 
 
Kan du fortelle kort om 
bakgrunnen din og hvordan du 
ble ansatt i denne barnehagen 
her? 
 
Hvilken stilling har du i 
barnehagen? 
 
Vil du beskrive barnehagen din 
som en musikalsk barnehage? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
 
 
Kan du fortelle om hvordan 
sang, musikk og annen 
musikalsk aktivitet blir brukt 
på avdelingen din? 
 
 
Opplever du noen generelle 
holdninger fra andre ansatte 
vedrørende bruk av sang og 
musikk? 
 
Hvordan vil du beskrive ditt 
forhold til bruk av sang og 
musikk i barnehagen? 
 
Hvordan oppleves det å skulle 
synge for og sammen med 
barna? 
 
Hvordan oppleves det å skulle 
synge for og sammen med de 
andre voksne på avdelingen? 
 
Syns du alle barnehageansatte 
bør synge sammen med 
barna? Hvorfor/Hvorfor ikke? 
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Har du andre erfaringer du vil 
trekke fram med tanke på bruk 
av musikalsk aktivitet? 
 
Er det noe du har lyst å utdype 
eller tilføre? 
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Vedlegg 3: utdrag av analyse av transkripsjon 
 

 

Glede                     

Sosialkompetanse 

Motivasjon 

Refleksjoner rundt avspilt musikk 

Trygghet 

Fellesskap 

Musikalsk kompetanse 

Utdraget av analysen er hentet fra transkripsjon av intervju med Bhg1. 

F: forsker, I: Informant. 

 

F: Kan du fortelle litt om hvordan sang, musikk og annen musikalsk aktivitet blir brukt på 

avdelingen din? 

I: Det blir brukt veldig mye. Egentlig i alle slags settinger og anledninger i løpet av dagen. Vi 

synger når vi setter oss til bordet og skal spise, vi synger i samlingsstunder. Jeg drar fram 

gitaren og har sang-aktiviteter, både spontant og planlagt. Vi har eh.. faktisk beat for beat.  

F: Så gøy! 

I: Ja, det syns ungene er kjempegøy. Hehe. Da bare sitter jeg med keyboardet og spiller en 

sang også er det om å gjøre å reise seg fortest mulig når man kommer på hvilken sang det er. 

Ja. før måltider, når vi skal vaske hender, før vi skal spise frukt. Egentlig gjennom hele dagen. 

Ja. Rytmeinstrument har jeg med inn. Spesielt med de minste. Så henter jeg bare en kasse med 

rytmeinstrument også setter jeg den på gulvet, så har jeg gitar også får de leke og utforske og 

bare se hva som skjer. Så blir det litt krangling og knuffing og.. hehe. Da må jeg inn og 

veilede litt og øve på å spør fint om å bytte da. Hehe. Nei. Veldig mye musikk på avdelingen 

min. 
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F: Det høres ut som du bruker musikk aktivt. Og barnehagen generelt da? Vil du beskrive det 

som en musikalsk barnehage? 

I: Nei. Egentlig ikke. Det er veldig opp til hver enkelt avdeling. For jeg er personlig veldig 

engasjert i musikk, og jeg ser viktigheten av musikk og jeg elska å drive med det. For at jeg 

skal klare å utføre mitt pedagogiske grunnsyn, så bruka jeg musikk. Men jeg vet at på andre 

avdelinger kan det væra så vidt de synger for maten. Så her er det fire avdelinger. Det er min 

og en til som bruker en del musikk og jeg vet at de synge litt på de andre avdelingene òg, men 

kanskje mer på ungene sitt initiativ eller at de hører på musikk.. og da snakker vi om at de 

voksne har behov for å høre på den populærmusikken de har lyst å høre. For eksempel når de 

baker. Altså det er ikke alltid på ungene sine premiss heller. Så. Tror veldig mange har glede 

av musikken, men vi har ulikt syn på viktigheten av bruk av musikk i forhold til barna. 

F: Vil du fortelle litt om hvorfor musikk er viktig for deg? 

I: For meg er musikk … for jeg ser hvilke goder som kommer ut av å bruke musikken, både 

for fellesskapsfølelsen blant ungene, samholdet og en enorm utvikling i tryggheten som de 

kan ha i gruppa. Nå når høsten starter med kanskje nye unger, så sitter de veldig 

forventningsfullt og spent og sjenert. Så prøver jeg kanskje å starte samlingen med; (synger) 

«Virre virre vapp, jeg heter» ja. Også lar jeg de som har lyst å synge alene få synge alene og 

de som ikke vil, de kan.. Si at de vil at alle skal synge for eksempel sitt navn. Og det å se 

hvordan de på en måte skryter av hverandre (smiler) og hvor stolte de blir når de får applaus. 

Det er ikke sånn at de som ikke synger alene ikke får applaus! De føler seg nok veldig stolt av 

det de har prestert de óg, men etterhvert så får de noe å strekke seg etter, også plutselig så tør 

de å synge alene de óg. Og hvor stolte de blir og hvor trygge de blir. Og vi har sånne 

foreldretilstelninger der foreldrene kommer og ser på, og da begynner det med at de er usikre 

på å stå der framme å synge, men så ser de hvor gøy alle har det. Sant? Gjerne musikk med 

bevegelse og rytme. Det er en enorm glede. Og jeg ser i forhold til inkludering at de føler seg 

inkludert. Altså fellesskapet. Jeg syns det er veldig viktig å bruke musikk. Altså du ser 

ettåringene har sin måte å bruke.. Det kan være å hyla ut med stemma og utforske også 

begynner de å slå i bordet med fatet nabomannen. Altså de inviterer de andre. Og det å spinne 

videre, det å gi de ett rasle-egg altså. Kanskje de som går forbi i gangen vil kalla det støy, men 

det er kjempeviktig i forhold til samspill og sosialisering. Ja. Kanskje jeg havnet litt på 

viddene, men ja. Jeg føler jeg har nevnt det viktigste for meg i forhold til bruk av musikk med 

ungene. Og altså. Alle har en stemme. Det er ikke så nøye om den er lys eller grov. Eller om 

du synger surt. Det er den der sanggleden! Den syns jeg vi skal dyrke uten.. Det er ikke så 
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nøye om. Altså jeg prøver jo å gi de tonen, men gud hjelpe meg de kan reise seg og synge for 

full hals og de har kanskje ikke gehør i det hele tatt. Hehe. Jeg tenker at det merker du tidlig, 

men for en glede de opplever allikevel! Og det å dyrke den og ikke være så opptatt av det skal 

høres så perfekt ut, men. Jeg er jo også opptatt av at de ikke skal skrike da. For det er forskjell 

på å synge sterkt og skriking. For skriking det er ikke noe fint å høre på. Ja. Og at de får 

utforske. Jeg tar med keyboard, og at de får lov til å prøve å spille på keyboard. Og at de 

minste får lov å prøve; jeg tar grepene på gitaren og så skjønner de at de kan bevege hånden 

også kommer det forskjellige lyder. Også får de velge hver sin sang, altså nå er det den sin tur 

til å velge sang. Hvor stolt de blir når da alle liksom synge med. Nei, det er masse. Bare 

positivt med å bruke musikk og jeg liker det veldig godt sjøl. Jeg tror måten jeg byr opp -så 

svarer ungene. De speiler meg i gleden jeg har i musikken. Ja. 

F: Hvordan opplever du andre ansattes holdning til bruk av musikk i barnehagen? 

I: Eh.. jeg opplever.. som jeg nevnte i sta, at jeg speiler ungene, og ungene speiler seg i meg. 

Så er det ingenting som er så demotiverende som den voksne som sitte med beina i kors og 

henda folda og ser på meg. Det er flere ansatte som gjør det og jeg tror kanskje det er en 

forsvarsmekanisme. At de syns det er ubehagelig. Ehm.., mens noen er litt sånn som ungene; 

de bryr seg ikke om hvilken stemme de har, og de er med og har bevegelse og har bevegelse 

te sangene og «wooho»! Ja, partystemning omtrent når vi har kor, for eksempel, men jeg 

opplever at ganske mange trekker seg unna og blir egentlig litt usikre. Mhm. 

F: Hvorfor tror du de blir usikre? 

I: Fordi at de må prestere noe og de føler at de må drite seg litt ut. Jeg tror de opplever at 

andre voksne skal se på de, eller at kanskje.. Altså.. hehe. Nå skal ikke jeg høres innbilsk ut, 

men når de ser hvor kjekt jeg har det med musikken og hva jeg får til så er de kanskje redd for 

hva jeg skal syns om de hvis de synger litt feil eller noe. Jeg ser studenter òg som kommer 

innom som sitter bakerst. Da er jeg faktisk så direkte at jeg sier; skal dere være på koret her, 

så skal dere være med! Hehe.  

 


