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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka några förskollärares inställning till barns 
inflytande i förskolans musikverksamhet. De frågeställningar som besvarades i arbetet var: 
Hur påverkar förskollärarnas barnsyn vilket inflytande barn får i förskolans 
musikverksamhet? Vilka möjligheter och hinder ser förskollärarna för barns inflytande över 
förskolans musikverksamhet? Vilket värde sätter förskollärarna på barns egen musikkultur, 
samt hur tar de tillvara denna i pedagogiskt syfte? Den metod som användes var kvalitativa 
intervjuer. Resultatet visade att alla förskollärarna har goda intentioner när det kommer till 
barns inflytande, men i praktiken lever de inte alltid upp till dessa. De begränsar istället 
barnen genom vilka möjligheter de erbjuder i fråga om handlingsutrymme och material. 
Förskollärarnas förhållningsätt och barnsyn visade sig ha den avgörande betydelsen för hur 
stort inflytande barnen får i musikverksamheten. Resultatet visade även att trots att 
förskollärarna menar att det är viktigt att ta tillvara barns egen musikkultur sker det i väldigt 
liten utsträckning i praktiken. Förskollärarnas syn på sig själva som förmedlare av ett 
kulturarv dominerar de lärarledda aktiviteterna, då de lär barnen reproducera traditionella 
sånger. När barnen driver egna musikprojekt framstår förskollärarnas roll som relativt passiv, 
vilket medför att barnen själva står för det största lärandet på det området. Slutligen visar 
resultatet att förskollärarnas användande av internet har öppnat nya möjligheter för barn att få 
inflytande över förskolans musikrepertoar.  
 
 
Nyckelord: barnsyn, etik, kulturarv, barnkultur, estetiskt skapande 
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1. Inledning 
För oss är musik ett sätt att uttrycka sig på, vi upplever att man genom musiken kan få utlopp 
för olika sorters känslor. Musik kan få oss att må bra och känna samhörighet och gemenskap 
med andra människor som upplever detsamma som vi. Vallberg Roth (2011)  lyfter musikens 
traditionellt starka ställning i förskolans pedagogiska verksamhet. Även vår upplevelse är att 
musik och sång har en självklar plats i svenska förskolor. När vi har varit ute på VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) på olika förskolor har musikverksamheten dock framstått 
som väldigt enformig. Vår uppfattning är att den mest består av sånger från den så kallade 
svenska sångskatten, vilket Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, 
Wallerstedt (2008) beskriver som samlade verk av sånger, ramsor och rörelsesånger som av 
tradition har starka rötter i den svenska förskolan. Dessa sånger sjunger barnen och 
pedagogerna tillsammans under sångsamlingen. Att sjunga samma sånger många gånger har 
ett värde för barnens lärande anser Sundin (1995), professor i musikpedagogik. Vi tror också 
att barnen tycker om att sjunga sådant de känner igen och kan. Varför just vissa sånger får ett 
sådant utrymme i förskolan är något vi funderat över, om det finns ett pedagogiskt 
ställningstagande bakom detta eller om det är något som sker oreflekterat av gammal vana.  

Tankar har väckts kring var och hur barnens egen musikkultur får komma fram i förskolan. I 
dagens mediasamhälle finns ett stort utbud av populärmusik som riktar sig direkt till barn. 
Program som exempelvis Minimello1 och Idol2 fångar och engagerar många barn och väcker 
ett intresse både för musiken och hela den kultur som följer med på köpet. De artister som blir 
populära hos barnen blir stora idoler och förebilder vilket speglar sig i barnens gemensamma 
lekar på förskolan. Det är synbart att när barnen ges tillfälle att spela populärmusik skänker 
det dem både glädje och gemenskap i gruppen. I studien Sju barn lär sig läsa och skriva. 
Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola har Fast (2007) under tre år följt 
sju barn i deras hemmiljö samt i deras förskola och skola. Hon har kommit fram till att det 
finns en enorm läranderesurs som är outnyttjad eftersom lärarna inte ser det pedagogiska 
värdet i barns egen kultur. Även vår upplevelse är att barnen oftast lämnas ensamma med sin 
musik och att pedagogerna därför missar att ta tillvara tillfällen för lärande. Vi anser att den 
höga status popidolerna har hos barnen och de budskap barnen får med sig genom 
populärkulturen är något förskolan bör förhålla sig till. Barnen får inte lämnas utan verktyg att 
hantera de frågeställningar och värderingar som förmedlas genom media. 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) ska barnens egna intressen och erfarenheter 
ges inflytande i den pedagogiska verksamheten, vilket betyder att barnens egen vardag utanför 
förskolan ska ses som betydelsefull och bör införlivas i förskolans arbete. Vi har läst en hel 
del forskning och andra examensarbeten som behandlar området barns inflytande i förskolan. 
Däremot har vi inte hittat så mycket som knyter samman detta med förskolans 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Minimello är ett svenskt barnprogram, skapat av Ylva Hällen, som även är programledare. Barn skickar in 
dockor, gjorda av dekorerade toalettpappersrullar. 16 av dessa inskickade dockor tävlar sedan som artister, 

2 Idol är ett TV-program i TV4, baserad på programformatet Idols, som ger personer med sångtalang en 
möjlighet att få ett skivkontrakt. (www.sv.wikipedia.org) 
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musikverksamhet. För att göra lärandet lustfyllt och meningsfullt för barnen tror vi att det är 
viktigt att barnens egen kultur ges utrymme. Vi tror att förskolans musikverksamhet har 
mycket att vinna på att barnen får större inflytande över denna. Enligt våra erfarenheter börjar 
de äldre barnen i förskolan intressera sig alltmer för populärmusik, vilket som sagt inte 
speglas i den musikrepertoar som erbjuds av förskolan. Huvudfokus i detta arbete är därför att 
undersöka vilket inflytande barn i åldrarna tre till fem år har i förskolans musikverksamhet, 
samt hur förskollärares inställning kan påverka detta.   

1.1. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärares inställning till barns inflytande över 
förskolans musikverksamhet. 

1.2. Frågeställningar 
Hur påverkar förskollärares barnsyn vilket inflytande barn får i förskolans musikverksamhet? 

Vilka möjligheter och hinder ser förskollärare för barns inflytande över förskolans 
musikverksamhet?  

Vilket värde sätter förskollärare på barns egen musikkultur och hur tar de tillvara denna i 
pedagogiskt syfte? 
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet av arbetet går vi igenom tidigare forskning som är relevant för vårt 
undersökningsområde. Till att börja med tar vi upp barns inflytande i förskolan sett ur ett 
 historiskt perspektiv för att därefter fördjupa oss mer i olika teorier på området barns 
inflytande. Den etiska aspekten av vuxnas maktposition belyser vi särskilt och i detta 
sammanhang blir även pedagogens barnsyn betydande. Vilka hinder som kan tänkas begränsa 
barns möjligheter till inflytande har studerats. Barnkultur och hur den tas tillvara i 
förskoleverksamheten är ett område som bearbetas. Avslutningsvis tittar vi på musiken i 
förskolan, och reder ut skillnaden mellan musik för barn och barnens musik. 

2.1. Historiskt perspektiv 
Vallberg Roth (2011) skriver om läroplansmönster som kan urskiljas från småskolans start, 
som övergår till barnträdgårdar fram till nutid, och som visar hur synen på barns inflytande 
har förändrats under förskolans historia. De första småbarnsskolorna startade vid 1800-talets 
mitt och kyrkan hade under denna tid stort inflytande över dessa. Synen på barn var att de 
föddes syndiga, genom ett auktoritärt förmedlat kunskapsinnehåll skulle karaktären 
disciplineras och fostras till sann gudsfruktan och lydnad. Barnantalet i småskolorna var stort, 
massundervisningen skedde i stora skolsalar och leken gavs endast utrymme på rasterna. 
Förmågan att memorera texter och sånger värderades högre än självständigt tänkande menar 
Vallberg Roth.  

Efter 1860-talet började kyrkans auktoritet begränsas vilket innebar en förskjutning av den 
kyrkliga traditionen mot en mer borgerlig tradition, något som återspeglades i skolans 
kunskapsinnehåll skriver Vallberg Roth (2011). Friedrich Fröbel (1782-1852) grundade de 
första barnträdgårdarna i Tyskland. Fröbelpedagogiken gjorde sitt intåg och denna var helt i 
linje med romantikens förändrade syn på barn och kunskap. Ett särartsbetonat naturbarn växer 
fram där barnen inte längre sågs som små vuxna utan barn och barndom ansågs vara något 
unikt och naturligt. Lekens status höjdes och den tillmättes nu större betydelse för barns 
välmående och utveckling (Vallberg Roth, 2011). Fröbel ansåg att sinneserfarenheten är 
grunden för de minsta barnens lärande, de olika sinnena tar in information om omvärlden och 
dessa blir källan till deras kunskap skriver Pramling Samuelsson et al. (2008). Detta tankesätt 
understöddes även av estetiska fenomenologiska teorier om hur barn lär om sin omvärld 
genom sin kropp. Att reflektera över olika sinneserfarenheter är att lära. Dessa tankegångar 
kring barns lärande kom senare att ligga till grund för barnträdgårdsrörelsens utformande av 
småbarnspedagogiken. 

Vallberg Roth (2011) beskriver hur barnträdgårdar inspirerade av Fröbelpedagogiken började 
inrättas i Sverige under 1890-talet. Barnträdgårdens förebild var hemmet och den auktoritära 
synen mjukades upp. Lärarinna byts ut mot ledarinna vars förebild var synen på den goda 
modern som ledde barnet i sin utveckling. Fokus låg på uppfostran istället för undervisning 
och leken får mer plats. I de pedagogiska anvisningarna framhålls sagans och sånglekens roll 
som uppfostringsmedel. Det bedömdes som viktigt att välja innehåll med omtanke för att 
främja barns empati och förståelse för rätt och fel. Lätta visor som till exempel handlade om 
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hemmet och årstiderna var sånger som rekommenderades. Elsa Köhler hade en framträdande 
roll inom barnträdgårdarna. Hon introducerade på 1930-talet ett arbetssätt, intressecentrum, 
där kunskapsinnehållet byggde på barnens aktiviteter och idéer, vilket innebar en större 
lyhördhet för barnens intressen och behov.  

1943 beslutade riksdagen att statsbidrag skulle ges till nyöppnade daghem och Socialstyrelsen 
börjar ge ut råd till barnomsorgen skriver Vallberg Roth (2011). Synen på barn går från ett 
särartsbetonat naturbarn till ett likhetsbarn, vilket beskrivs som köns-, kultur- och 
klassneutralt. Ledarinna byts ut mot titeln förskollärare 1955. Verksamheten skulle anpassas 
efter barnens utveckling enligt en allmängiltig lika för alla syn och bestod av 
aktivitetsstationer där barnen självständigt kunde välja sysselsättning. Innehållet sammanställs 
i 15 vardagsrelaterade aktivitetsområden vilka omorganiseras från 1980-talet till fem 
ämnesblock med större riktning mot skolan. Barnens självständighetsfostran och psykosociala 
utveckling framhävs (Vallberg Roth, 2011). Ett utvecklingspsykologiskt synsätt på barn var 
den rådande normen i förskolan under en lång period skriver Pramling Samuelsson et al. 
(2008). Redan barnträdgårdsrörelsen var påverkad av strömningar från den framväxande 
barnpsykologin med utvecklingspsykologerna Piaget och Erikson i spetsen. Barnens 
utveckling antogs ske i stadier och pedagogerna inrättade verksamheten efter denna syn. 

Från slutet av 1990-talet integreras förskolan i utbildningssystemet skriver Vallberg Roth 
(2011). Förskolan framställs ur ett utbildningsperspektiv vilket ska främja det livslånga 
lärandet för att förbereda globala medborgare i ett mångkulturellt samhälle. Den nya 
läroplanen för förskolan (Skolverket 2010), förespråkar en syn på ett kompetent barn med 
demokratiska rättigheter. Barnets eget perspektiv problematiseras i förhållande till vuxnas 
barnperspektiv. Från att ha sett barn som ett universellt likhetsbarn ser man nu barnet som 
situerat och positionerat. Barn får olika stort makt- och handlingsutrymme utifrån situationer 
och sammanhang. Ett sociokulturellt perspektiv på barn och lärande växer sig nu starkare och 
den utvecklingspsykologiska pedagogiken överges alltmer. Barnet ses i större kontext där 
hem, kamratgäng, fritid och närmiljö har betydelse för barnets utveckling och lärande 
(Vallberg Roth, 2011). Detta är något som sociologen William A. Corsaro (2005) skriver om i 
sin bok The sociology of childhood. Han lyfter särskilt fram hur barn påverkas och lär av 
varandra och menar att kunskap byggs på redan existerande erfarenheter där allt påverkar 
varandra i en ständigt pågående läroprocess.  

2.2. Barns inflytande 
Svenska akademien (2009) definierar inflytande som möjlighet att påverka. Arnér (2009) 
menar att begreppet inflytande går att tolka på många olika sätt och anser att man bör beakta 
hur barn skulle beskriva detta begrepp eftersom det används av vuxna i barnens värld. 
Författaren beskriver inflytande som “att ge barn röst eftersom lärare i förskolan i egenskap 
av att vara vuxna har makt att välja om barns röster ska vara hörda och respekteras eller inte” 
(2009:14). 
 
Rädda Barnen (1990) redogör för FN:s Barnkonvention och är tydlig i sitt budskap när det 
gäller barns rätt till inflytande i sin vardag. Barns inflytande är en av grundprinciperna i detta 
dokument och eftersom Sverige har ratificerat barnkonventionen är staten skyldig att ta 
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hänsyn till detta i lagar och förordningar. Trots att barnkonventionen inte gäller som svensk 
lag ska förskolans läroplan ta utgångspunkt från detta dokument och att den här principen 
följs kan vi se i läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) där barns inflytande skrivs fram i 
ett eget avsnitt samt ingår i förskolans värdegrundsarbete.  
 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. De behov 
och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planering av verksamheten (Skolverket 2010:12). 

 
Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) lyfter inflytande som 
en demokratisk rättighet. Barn har rätt att få vara med och fatta beslut och lära sig vad 
demokrati är genom att själva få uppleva ett demokratiskt arbetssätt i förskolan. Alla barn ska 
ges möjlighet att påverka sin situation och detta kräver en lyhördhet hos pedagogerna och 
respekt för barnens vilja. Vidare anser Skolverket att barnens inflytande i vardagen måste 
återkopplas och synliggöras för barnen för att de ska få förståelse för att deras tankar och 
uttryck är viktiga och tas på allvar. Johannesen och Sandvik (2009) menar att barns inflytande 
i förskolan ofta stannar vid att de får rösta. Inflytande handlar om att vara en del av något 
större, där barnet genom samspel med andra kan göra avtryck i gemenskapen och påverka 
situationen. Det handlar om en delaktighet där alla visar respekt för varandras åsikter och 
tankar. Arnér (2009) menar att barns uppfattning av de rättigheter och skyldigheter som finns 
i ett demokratiskt samhälle baseras på de vuxna förebilder som omger dem. Vikten av de 
vuxnas förhållningssätt i relation till barns inflytande är även något som läroplanen för 
förskolan (Skolverket 2010) belyser: “Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 
vuxna viktiga som förebilder” (2010:4). 
 
Lenz Taguchi och Åberg (2005) beskriver hur en verksamhet med ett lyssnande 
förhållningsätt som kärna kan ge barn inflytande över innehållet i förskolan. Med ordet lyssna 
lägger Lenz Taguchi och Åberg en vidare betydelse än att bara höra. Författaren ser 
lyssnandet som relationellt, ett sätt att skapa mening tillsammans och det kännetecknas av ett 
etiskt förhållningssätt. I lyssnandet måste pedagogen ta ansvar för att barnens uttryck ges ett 
värde. Det gäller för pedagogen att utifrån lyssnandet tolka vad det är barnen försöker skapa 
förståelse kring och hur de skaffar kunskap. Det möjliggör för pedagoger att skapa 
sammanhang som utmanar barnens tankar och främja inhämtandet av ny kunskap tillsammans 
menar Lenz Taguchi och Åberg. 

2.3. Etik 
Den etiska medvetenheten hos pedagogen har betydelse för hur denne förhåller sig till barn 
anser Bergem (2011) som menar att närhetsetiken svarar särskilt väl till det ansvar som ligger 
hos läraren. Författaren ser etiken som relationell och menar kort att närhetsetiken handlar om 
“mötet med den andre och det ansvar som detta ålägger den enskilde“ (2011:77). Ansvaret för 
den andre är ett viktigt begrepp inom närhetsetiken. I mötet med den andre finns ett tyst krav 
som ”saknar ‘talförmåga’ och måste upptäckas för att vi ska inse vad det går ut på“ (2011:70). 
Detta medför en dubbel utmaning för lärare genom att de först måste bli varse kravet för att 
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sedan besvara kravet etiskt. Vidare menar Bergem att läraren måste bemöta eleverna som 
“tänkande och handlande individer med egna viljor, känslor, attityder och önskningar om att 
utforska både sig själva och omgivningen“ (2011:79). Även Johannesen och Sandvik (2009) 
belyser vikten av att se barn som subjekt som själva äger sin upplevelse. Det krävs ett etiskt 
förhållningssätt i förskolan menar författarna. I ett sådant förhållningssätt behövs en öppenhet 
där man låter sig påverkas av den andre och ta ansvar för den andres erfarenheter.  

Det är viktigt att som lärare vara medveten om den maktposition man befinner sig i gentemot 
barnen menar Lenz Taguchi och Åberg (2005). Makten visar sig både i vad läraren erbjuder 
för möjligheter till lärande, och vad som inte erbjuds. Det handlar om tillgång till 
stimulerande miljöer till exempel, men också hur barns olikheter, tankar och åsikter får 
utrymme att komma fram. Att ta barnens egna teorier och tankar på allvar innebär i praktiken 
att ge barnens sätt att tänka samma värde som vuxnas. Demokrati handlar inte om att alla får 
göra som de vill, utan att man visar respekt för varandra och ger utrymme åt olika tankesätt. 
De vuxna måste bjuda in barnen att vara med och diskutera etiska frågor och regler i 
förskolan, först då blir de meningsfulla för barnen. Att reflektera tillsammans med barn och 
arbetskollegor över olika frågor är en viktig aspekt av demokratiarbetet. Reflektion innebär att 
man vrider och vänder på ett skeende och betraktar det ur alla tänkbara, och otänkbara 
synvinklar, för att försöka klargöra vad som verkligen sker i en situation (Lenz Taguchi, 
Åberg, 2005).  

Även Bergem (2011) lyfter vikten av att reflektera och utveckla ett etiskt förhållningssätt för 
att kunna använda den vuxnes makt på bästa sätt för barnen. Författaren menar att makt i 
mellanmänskliga relationer inte behöver uppfattas som något negativt så länge makten 
används för att frigöra och utveckla den andre. Läraren ska “använda sin makt till att hjälpa 
alla elever att utveckla en tro på sina egna förmågor och möjligheter så att de vågar hävda sin 
självständighet och frihet“ (2011:24). I läroplanen för förskolan står det att “Barn tillägnar sig 
etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt 
påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Skolverket 2010:4). 

2.4. Barnsyn 
Johansson (2005) beskriver i boken Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta 
barnen i förskolan sin undersökning som genomfördes i trettio arbetslag i förskolan. 
Författaren studerade vardagen i förskolan med fokus på det kommunikativa samspelet mellan 
barn och pedagoger. En slutsats som kommer fram var att pedagogers förhållningssätt och 
barnsyn påverkar vilken verksamhet barnen erbjuds. Med barnsyn menar Johansson hur 
vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer. Det handlar om i vilken 
utsträckning barnet ses som en person med förmågor, avsikter och behov och i vilken 
utsträckning pedagogen tar hänsyn till dessa. Johansson har kategoriserat barnsynerna i tre 
teman; barn är medmänniskor, vuxna vet bättre samt barn är irrationella.  

I Johanssons (2005) första kategori, barn är medmänniskor, försöker pedagogerna anpassa 
verksamheten utifrån barnens behov och intressen och ge barnen en känsla av kontroll över 
sin egen tillvaro. Utmärkande är en strävan att försöka förstå hur barn upplever och ser 
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omvärlden samt att visa respekt för barnets vilja. Barnet ses som rikt och kompetent och som 
en medkonstruktör av kunskap och identitet i samspel med omgivning. Under kategorin vuxna 
vet bättre, utgår pedagogerna från sina erfarenheter och synsätt på vad som är bra för barnet. 
Barnen ges möjlighet att välja inom de ramar som pedagogerna sätter upp. De vuxna utgår 
ifrån att barn för sitt eget bästa behöver lära sig vissa saker även om barnen visar att de inte är 
intresserade. Slutligen beskriver Johansson (2005) kategorin barn som irrationella. I den här 
kategorin upplever pedagogerna ofta barns strävanden i negativa termer. Barn antas agera 
planlöst eller för att utmana de vuxna, och de vuxna arbetar med att begränsa barnen. Det är 
pedagogens perspektiv som ses som det viktiga och de försöker inte reda ut tanken bakom 
barnens handlande.   
 
Johansson (2005) menar att pedagogers barnsyn inte är konstant utan situationsberoende. Den 
växlar beroende på den aktuella situationens karaktär, strukturella faktorer samt ideologiska 
övertygelser vilket innebär att pedagoger pendlar mellan att hjälpa barnen att reda ut 
situationer, kontrollera dem  eller visar tilltro till deras egen förmåga. I Johanssons studier 
framkommer hur försämrade ekonomiska villkor lett till att arbetsbelastningen i förskolorna 
har ökat, något som gör att pedagogerna i studien har svårt att uppnå sina ambitioner med 
arbetet. Pedagogerna upplever tid som en bristvara, och det är oftast i situationer under stor 
press som pedagogernas intentioner sjunker. Den vuxna vill då själv ha kontroll över 
situationen för att arbetet ska flyta så smidigt som möjligt och arbetar med en större 
emotionell distans till barnen. Detta leder till att barnens möjligheter till inflytande minskar 
menar Johansson (2005). Enligt Johansson (2003) har definitionen på barn stor betydelse för 
den omsorg de får samt vilka möjligheter de erbjuds. Detta beror på om läraren ser barnet som 
någon som redan är en fullvärdig medmänniska, eller om denne har ett bristperspektiv på 
barnet som någon som måste åtgärdas genom utveckling och socialisation. I ett liknande 
resonemang visar Johannesen och Sandvik (2009) att synen på barn och vuxna ofta ställs mot 
varandra som ett motsatspar där den vuxne är målet för utvecklingen vilket sätter barnet i en 
underordnad position.  

2.5. Hinder 
Lindström och Pennlert (2012) menar att olika givna förutsättningar, så kallade ramfaktorer, 
påverkar hur det pedagogiska arbetet kan genomföras. Med ramfaktorer avser de bland annat 
ekonomiska resurser, personaltäthet, barngruppens storlek och den fysiska miljön. Även 
vilken tid personalen upplever att de har för exempelvis reflektion inverkar på det 
pedagogiska arbetet i förskolan. Kunskap om olika ramfaktorers påverkan är viktigt för 
lärares didaktiska beslut och organisering av arbetet, och det kan ge en förståelse för vad som 
är möjligt att genomföra i verksamheten anser Lindström och Pennlert (2012). Även 
Johanssons (2005) studie visar att olika ramfaktorer påverkar vilka möjligheter till lärande 
barnen får, samt hur stort inflytande barnen ges över verksamheten. Hon har funnit att 
pedagogers barnsyn är av stor betydelse för detta. 

Arnér (2006) skriver om hur barn upplevde att de hindras av regler i förskolan, regler som 
ofta var oreflekterade av de vuxna. I avhandlingens utvecklingsarbete ger Arnér (2006) 
lärarna i uppdrag att ifrågasätta invanda handlingsmönster för att på så sätt synliggöra nya och 
andra sätt att agera på. Detta visade sig leda till situationer med utvecklat lärande och nya 
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möjligheter för barnen. Innan lärarna ställdes inför uppgifterna i detta utvecklingsarbete 
agerade de oftast efter regler som satt i väggarna. “Det som sitter i väggarna” kan vara svårt 
att exakt definiera menar Arnér (2009), men beskriver företeelsen som de kollektiva tankar 
och idéer som pedagogerna tolkar verksamheten utifrån. Detta agerande blir ett vedertaget 
bruk som kan vara svårt att förändra. Vidare beskrivs det som sitter i väggarna som något som 
är kännetecknande för en viss arbetsplats och är något som blir bestående. Författaren anser 
att detta har en lika stark påverkan som yttre ramfaktorer för utformningen av verksamheten. 

Arnér (2006) belyser ytterligare ett hinder för barns möjlighet till inflytande. Ett bejakande 
förhållningssätt mot barnen ses inte alltid i positiv dager. I Arnérs studie upplevde lärarna det 
problematiskt att säga ja till barnen utan att först förankra beslutet hos kollegorna, ett nej 
behövdes däremot inte förklaras. Lärarna i studien kände ett outtalat tryck från arbetslaget att 
följa oskrivna regler även om detta innebar hinder för det som framstod som meningsfullt för 
barnen. Arnér (2006) beskriver hur en långvarig lojalitet mellan lärargrupper skapat en norm 
där det inte är accepterat att kritisera en kollega som uppträder nedvärderande mot barn men 
att det är tillåtet att kritisera en kollega som anses vara för tillmötesgående mot barnen.  

2.6. Musik i förskolan 
Pramling Samuelsson et al. (2008) beskriver estetik som läran om det sköna och konsten. 
Inom förskolan används ofta ordet skapande istället, och det kopplas gärna till lek och spontan 
verksamhet bland barnen. I de yngre åldrarna har skapandet ofta kopplats till materialet, som i 
bildskapande, och mindre sällan till direkta uttrycksformer som musik och dans. 
Bildskapandet har även fått störst utrymme i den pedagogiska kampen som rör sig kring barns 
fria skapande kontra reproduktion av färdiga mallar. Dessa synsätt speglar olika syn på 
lärande, ett där man ser barn som skapare av kunskap och ett där lärare förmedlar kunskap till 
barn. Det blir en fråga om att låta barnen uttrycka det inre, men också att låta barnen göra 
erfarenheter och ta del av kulturen (Pramling Samuelsson et al. 2008). Läroplanen för 
förskolan lyfter de estetiska praktikerna både som metod och innehåll:  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Skolverket 2010:7). 

I förskolans läroplan (Skolverket 2010) anges även strävansmål inom det estetiska området. 
Förskolan ska sträva efter att varje barn “utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång och musik, dans och drama” (Skolverket 2010:10). De estetiska praktikerna kan enligt 
Pramling Samuelsson et al. (2008) både utgöra ett mål som barnet utvecklar sina kunskaper 
kring, samt ett medel för att uppnå något annat. Det kan handla om att uppnå färdigheter inom 
det sociala området eller i matematik. Pramling Samuelsson et al. hävdar att estetiken i 
förskolan blir mer metod än innehåll. Fokus ligger på själva görandet, och samtal och 
reflektioner kring lärande och utveckling saknas ofta. “Estetiken i förskolan ifrågasätts aldrig 
och därför är kunskapsutvecklingen inom denna domän svag” (Pramling Samuelsson et al. 
2008:17).  
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Estetiken kan även betraktas som process eller som produkt menar Pramling Samuelsson et al. 
(2008).  Produkten kan vara det mål man uppnått, det barnet skapat eller det kunnande barnet 
tillägnat sig. Detta kan ses i ljuset av kulturarvets betydelse för barnens lärande och vilka 
traditioner och musikverk man anser att barnen behöver känna till och varför man har valt ut 
just dessa verk. Produkten blir det innehåll pedagogen vill att barnen ska lära sig om, och får 
därför ofta formen av reproduktion och förmedling av ett på förhand bestämt innehåll. 
Processen kan ses som den form man använder för att lära sig innehållet. Låter man formen 
för lärandet vara barnets egna kreativitet och skapandeuttryck blir innehållet i stället något 
nytt, en möjlig del av morgondagens kulturarv. Barnets uttryck kan ses som ett nedslag i 
tiden, i processen, som ett kunnande som förändras med nya erfarenheter menar Pramling 
Samuelsson et al. (2008).  

Vygotskij (1995) lyfte betydelsen av att utsättas för många olika erfarenheter som berikar 
fantasin och ger nya tankebanor. Vygotskij ansåg att reproduktion och kreativitet båda är 
nödvändiga företeelser för barns utveckling. Reproduktionen hör ihop med minnet och är 
nödvändig för att sätta in erfarenheterna i ett sammanhang. Kreativiteten är det som står för 
att skapa något nytt, och den är beroende av vår fantasi. Vygotskij menar att det inte finns 
någon motsättning mellan fantasi och verklighet utan att de är varandras förutsättning, ju 
rikare erfarenheter desto rikare fantasi och vice versa. Fantasin är en medvetandeform som 
kombinerar olika intryck och tolkar dem. Hos barnen återfinns det som utmärker 
fantasiprocessen i leken där de skapar mening av sina erfarenheter. Leken är grunden för 
barnens skapande, och genom leken och samspelet med andra utvecklas barnens förståelse av 
omvärlden (Vygotskij, 1995).  

Enligt Pramling Samuelsson et al. (2008) beskrivs estetiken ofta som ett inre behov att skapa 
och uttrycka något. Många metodböcker inom det estetiska området lyfter fram lek och barns 
spontana skapande, men även samspelet med andra barn är betydelsefullt. Ett flertal studier 
har visat att barn inspireras av varandra, men också att de utmanar och kritiserar varandra på 
ett annat sätt än lärarna gör. Detta sker ofta i formen av metasamtal menar Pramling 
Samuelsson et al. Metasamtal beskrivs av författarna som en kommunikativ process som är 
viktig för barns lärandeprocess. Det skiljer sig från ett vanligt samtal genom att lärandet är i 
fokus, det belyser hur man tänker och varför man gör som man gör. Genom metasamtal 
förhandlar barnen kring ramar, iscensättning och förändringar i leken. Metasamtalet är en 
viktig del av kreativiteten, en parallell process och en förutsättning för skapandet anser 
Pramling Samuelsson et al. Om läraren ska kunna föra ett metasamtal med barnen är det 
viktigt att denne förmår ta barnens perspektiv. Ju större förmåga läraren har att ta barnens 
perspektiv desto större förutsättningar har denne att förstå barnens meningsskapande och 
relatera nya kunskaper till det som barnet redan vet. Lärarna deltar oftast inte i metasamtal 
kring barnens egna projekt, utan de är ofta helt omedvetna om deras existens, vilket gör det 
svårt för dem att utmana barnens lärande och skapa variation och mångfald anser Pramling 
Samuelsson et al. (2008).  

2.7. Musik för barn och Barnens musik 
Enligt Pramling Samuelsson et al. (2008) blir barnens egna erfarenheter av musik som de har 
med sig hemifrån från bland annat TV och dataspel tydliga först när de driver sina egna 
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projekt. Förskolan måste ha ett medvetet förhållningssätt till populärkulturen och den 
traditionella musiken anser Pramling Samuelsson et al. som menar att det finns anledning att 
skilja på Musik för barn och Barnens musik. Musik för barn är visor och sånglekar som riktar 
sig till barn. Vaggvisan är ett exempel på detta, och många av dessa har förts vidare genom 
många generationer även om lite finns dokumenterat. Visor som komponerats direkt för barn 
uppstår under slutet av 1800-talet. Deras rytmiska karaktär och aktivitetsinriktning har gjort 
dem väldigt populära, och bland annat Alice Tegnérs barnvisor har fått stor spridning genom 
de många visböcker som getts ut. Begreppet stamsånger sammanfattar dessa ofta sedelärande 
skolsånger som dominerade 1900-talets sångkultur ända fram till 1970- talet. I skolans 
läroplan stod stamsångerna med fram till 1968, och barnen förväntades lära sig dessa visor 
utantill. Bakom detta låg föreställningen om en samlad sångskatt, samtidigt som visorna hade 
ett tydligt moraliskt syfte som speglade vuxenvärldens syn på det goda barnet (Pramling 
Samuelsson et al. 2008). Även i dagens läroplan för förskolan (Skolverket 2010) framhålls 
vikten av att föra vidare det kulturella arvet: “I förskolans uppdrag ingår såväl att utveckla 
barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv - värden, 
traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa” (Skolverket 
2010:6). 

Under den senare delen av 1900-talet kommer det musik som enligt Pramling Samuelsson et 
al. (2008) kan tolkas som Barnens musik, i den meningen att den tar sin utgångspunkt i 
barnens erfarenhetsvärld. Barnets självständiga roll i lek och sång betonas mer och sångerna 
närmar sig populärkulturen. En riktning som kan ses som en modern barnkultur har sina rötter 
i det musiska, som var en idé om bildning med rötter i 1920- talets Tyskland. Denna ville göra 
upp med ett prestationsinriktat musikaliskt lärande till förmån för ett helhetsperspektiv på 
människan, där kreativiteten och uttrycksbehovet är det väsentliga (Pramling Samuelsson et 
al. 2008). Bjørkvold (2005) är en förespråkare för det musiska, och han uttrycker sig kritiskt 
mot vår västerländska kultur som så tydligt motverkar människans naturliga behov av ett 
konstnärligt uttryck.  

Sundin (1995) anser att vår vuxendominerade förmedlingspedagogik oftast är reducerad till 
reproduktion, vilket leder till ett prestationsinriktat tänkande där man antingen har eller inte 
har begåvning. Många lärare känner osäkerhet i förhållande till sin musikaliska förmåga, och 
de överlåter gärna musikutbildning åt experter på området när det kommer till något mer än 
att lära ut specifika sånger eller att barnen ska springa av sig. Fortbildning inom 
musikområdet är viktig för att komma över denna känsla av osäkerhet anser Sundin som 
menar att läraren måste komma över sin egen rädsla för att inte vara perfekt så att denna inte 
överförs på barnen. Att delta aktivt och med engagemang är det väsentliga anser författaren. 
Genom att skifta fokus från produkt till process kan läraren se vad som faktiskt sker i 
situationen och upplevelsen blir det viktiga istället för prestationen. Läraren bör försöka 
uppmärksamma all musik som förekommer i vardagen, istället för enbart vid de lärarledda 
tillfällena. Detta kan hjälpa läraren att skifta fokus från produkten till upplevelsen av musiken. 
Ett sådant arbetssätt ger fler möjligheter att utmana barnens lärande just ovanför den nivå där 
de för tillfället befinner sig, samtidigt som läraren har deras egna erfarenheter som 
utgångspunkt menar Sundin.  
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Inom det musiska ses barnets kultur som viktig, och genom personlig frigörelse kan man 
utveckla förmågor som iakttagelseförmåga, fantasi, skapande och lek anser Bjørkvold (2005). 
Gränsen mellan olika estetiska områden bör upphävas och likaså uppdelningen mellan kropp 
och själ. Den musiska människan beskrivs som en del av ett ekologiskt och socialt system, där 
allt är sammanbundet och där kommunikation genom sinnena, språk och musik är en del av 
det väsentligt mänskliga. ”Ljud, rytm och rörelse är alltså av avgörande fysisk och psykisk 
betydelse för människan ända från fosterstadiet. Redan under denna livsfas läggs grunden för 
människan som ett socialt kommunicerande och kännande väsen. Vi föds som gryende 
musiska människor” (Bjørkvold, 2005:21).  

Hammershøj (2005) skriver om människans organiska rytm som är nära sammankopplad med 
andningen. Författaren menar att när små barn sjunger, klappar och rör sig så hänger det på ett 
naturligt sätt ihop med andningen, och den organiska rytmen känns i hela kroppen. Barnen 
håller därför aldrig andan som många vuxna människor i vår kultur gör. I vår kultur bejakas 
inte heller rörelse, utan barnen uppmanas sitta stilla. Att förneka kroppens organiska 
funktioner kan i förlängningen leda till spänningar och skador, därför bör vi försöka bevara 
det organiska sambandet mellan rytm, röst och andning så länge som möjligt. Detta sker bäst 
genom friare musikaliska former där barnen får improvisera och röra sig.  

Hammershøj (2005) menar att vår traditionella sångskatt ger litet utrymme för improvisation, 
och de är svåra för barnen att inrätta sin andning efter. Ju mindre barnen är desto större är 
risken att de förstör det organiska sambandet och “begår våld mot sin kropp” (Hammershøj, 
2005:38) genom att försöka leva upp till vuxnas förväntningar. Det är viktigt att tänka på var 
barnen befinner sig i sin utveckling, och författaren lyfter tre utvecklingspsykologiska 
problem som kan uppstå i traditionellt lärarledda musikaktiviteter när läraren vill lära ut en 
sång till barnen. Det första är antalet barn som deltar i aktiviteten, små barn kan inte 
överblicka en större grupp utan att själva försvinna i mängden. Det andra problemet är att 
barnen förväntas sitta stilla, vilket stämmer illa med tanken att barns musikuppfattning 
förmedlas genom kroppen. Det tredje problemet är att sångerna är för svåra. Texten kan vara 
fylld av svåra abstrakta ord, och melodin har ofta så stora hopp mellan tonarterna att det är 
svårt för de flesta vuxna att klara av att sjunga hela tonregistret. (Hammershøj, 2005).  

Små barn är inte så bra på att reproducera bestämda melodier, men de sjunger ofta och gärna, 
och helst sina egna sånger menar Hammershøj (2005). De kan då använda musiken till att 
bearbeta olika erfarenheter och känslor. Barn ägnar sig gärna åt spontansång, då de kan sjunga 
samtidigt som de leker eller sitter för sig själva. Dessa uttryck kan vara svåra för läraren att få 
syn på då barnen inte sjunger dessa sånger för att uppträda för de vuxna. Det är viktigt att 
läraren låter barnen arbeta med improvisation och eget skapande. Det stärker självförtroendet 
att få stå i centrum och få leka fram ett musikaliskt material som de själva äger. Det är dock 
viktigt att barnen känner sig trygga i gruppen och situationen för att det ska kännas roligt och 
inte ångestfyllt att improvisera inför andra, något som läraren måste vara lyhörd för.  

Hammershøj (2005) beskriver hur barnens intresse för att reproducera ökar när de kommer 
upp i femårsåldern och populärmusik framstår oftast som mest intressant. Barnen leker gärna 
popstjärnor, och de tycker om att höra samma sånger om och om igen, något som vuxna lätt 
kan irritera sig på. Här är det lärarens uppgift att hitta sätt att utmana och fånga upp barnens 
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intressen på ett pedagogiskt sätt. När de mindre barnen spelar på instrument upplever många 
vuxna det som oväsen eftersom de letar efter mönster eller en melodi som kanske aldrig 
kommer. Det är viktigt att man som vuxen inte kritiserar eller stoppar barnet, då det kan leda 
till tvivel på den egna musikaliska förmågan. Den vuxnas roll är att sätta ramar för barnens 
musikskapande och uppmuntra och inspirera barnet att leka med röst och kropp menar 
Hammershøj (2005).  

Även Sundin (1995) ser ett behov av ett vidgat musikbegrepp, där musikaliskt lärande inte 
begränsas till att lära sig framföra sånger samt att lära sig formerna för rytm och melodi. 
Författaren lyfter istället musikens betydelse för identitetsskapandet och för dess förmåga att 
skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap. Musikens kommunikativa funktion bör ses 
som lika viktig som den färdiga musikaliska artefakten (Sundin, 1995). Pramling Samuelsson 
et al. (2008) skriver om interaktionens betydelse som finns belyst i många studier. I 
interaktionsbegreppet betonas deltagarnas aktiva roller och den dubbelriktade påverkan som 
finns på alla inblandade. En vertikal interaktion innebär en kommunikation och ett gemensamt 
meningsskapande mellan barn och vuxna. Detta kräver att den vuxnes förhållningssätt ger 
utrymme för barnens inflytande. Forskning visar att en sådan symmetrisk interaktion kan 
främja lärandet, samtidigt som en asymmetrisk relation där den vuxne dominerar över barnet 
kan motverka syftet med lärandet. En horisontell interaktion involverar endast barnen, och 
den har i många studier visat sig ha stor positiv påverkan på barnens lärande (Pramling 
Samuelsson et al. 2008).  

2.8. Barnkultur 
Vi föds som sociala och kommunikativa varelser skriver Bjørkvold (2005). Författaren menar 
att barn skapar mening genom leken, och den fungerar som en brobyggare mellan hem och 
förskola. Från ungefär treårsåldern kan man börja urskilja en egen barnkultur som blir allt 
mindre beroende av de vuxna. Här upplever barnen både självständighet och gemenskap med 
sina jämnåriga kamrater. Det är viktigt att barnen hittar nycklarna för att komma in i denna 
kultur, att stå utanför kan bli förödande anser Bjørkvold. Barnen lär sig genom att studera de 
äldre barnen som kan spelreglerna. Genom leken förhandlar de om sociala normer och regler, 
och använder sig av medveten fiktion för att dramatisera och leva ut sina känslor. De 
använder sig av vissa koder, exempelvis rösten, för att markera att det är på låtsas, och inom 
lekens skyddande ramar ryms både vardagligheter och fantasi. Det är inte ‘bara lek’ utan det 
är ett sinnestillstånd i konstant förändring som barnen lever i och genom.  

Genom lek i form av improviserat skapande kan barnen på ett fördomsfritt sätt utforska sin 
omvärld förklarar Bjørkvold (2005). Musik och skapande lek stimulerar fantasin och det inre 
bildskapandet, och det har stor betydelse för utvecklandet av en identitet. De olika 
lekformerna gör att barnet växer som individ samtidigt som det skänker struktur åt tillvaron 
och låter barnet uppleva större sammanhang i sin vardag. Genom sången bygger barnen upp 
ett speciellt meningsinnehåll, den förmedlar känslor, kontakt och information. Sången blir ett 
gemensamt musikaliskt modersmål som gör att de kan känna samhörighet till andra barn. 
Individ och kultur blir oskiljaktiga, och barnen skapar själva sin kulturella egenart menar 
Bjørkvold.  
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Pramling Samuelsson et al. (2008) lyfter också leken och skapandets betydelse för barnens 
egna gemenskaper och kulturer. Barnen inspirerar och påverkar varandra genom leken, och de 
identifierar sig med varandra genom sina gemensamma erfarenheter och intressen. Dagens 
barnmusikkultur har stark prägling av vårt mediesamhälle menar Pramling Samuelsson et al. 
Det finns ett stort utbud av TV program och musik som riktar sig direkt till barn, något som 
bidrar till ett stort lärande samtidigt som det speglar det kulturella behov som finns hos barnen 
anser Pramling Samuelsson et al.  

Även Fast (2007) uppmärksammar populärkulturens betydelse för den gemensamma 
barnkulturen. I sin studie har författaren noterat barnens stora engagemang och glädje när de 
får ägna sig åt sina egna intressen, vilka ofta återfinns inom populärkultur och media. Barnens 
lärande inom detta område sker nästan enbart inom den gemensamma barnkulturen där det 
framgår tydligt hur de inspirerar och utmanar varandras kunnande. Intresset tas inte tillvara av 
förskollärarna i studien som anser att detta är något barnen får syssla med hemma, istället ser 
de som sitt ansvar att erbjuda något annat, något de värderar som finkultur. Fast menar att 
barns erfarenheter från populärkulturen verkar ha ett lågt värde i pedagogiska sammanhang, 
vilket författaren tolkar som att förskollärarna har en traditionell syn på hur barndom ska te 
sig. De värderar barnens intressen utifrån den egna barndomen och de egna kulturella 
erfarenheterna, och ser då populärkulturen som kultur av lägre kvalitet. Förskollärarna 
uttrycker en oro för att de värderingar som framställs i populärkulturen är stereotypa, 
sexistiska, våldsamma och att de ska bilda mönster för barnen (Fast, 2007).   

Fast (2007) ser an annan möjlig förklaring till att barnens intressen inte tas tillvara i förskolan. 
De vuxna känner inte till så mycket om barnens egen kultur och känner sig därför exkluderade 
från denna. Förändringarna sker snabbt inom det populärkulturella området vilket gör att det 
krävs tid och engagemang för att hänga med. Det faktum att det är barnen som sitter inne med 
kunskapen och inte lärarna gör att de traditionella rollerna blir ombytta menar Fast (2007). 
Författaren drar slutsatsen från sin studie att det finns en motsättning mellan det förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) betonar om hur barnens intressen och erfarenheter hemifrån ska 
tas tillvara i förskolans pedagogiska verksamhet, och förskollärarnas inställning att detta är 
något privat som inte förskolan ska lägga sig i.  

Bjørkvold (2005) menar att barnkulturen lever i två världar, den är konservativ genom sina 
bestämda regelverk och tar avstamp i det redan kända samtidigt som den är öppen för 
förändringar och utforskande av det okända. “Kulturell olydnad, motkultur och protester är 
också viktiga inslag i den skapande barnkulturen. Barn kan förändra världen, både för sig 
själv och andra, genom att utveckla sina egna kunskaper och färdigheter” menar Bjørkvold 
(2005:34). Corsaro (2005) har studerat kamratkulturer och menar att dessa skapas i 
interaktionen mellan barn i gemensamma aktiviteter, värderingar och artefakter. I 
kamratkulturen urskiljs två centrala teman och han beskriver dessa som att barn gör 
upprepade försök att ta kontroll över sina liv samt att de försöker dela den kontrollen med 
varandra. Barnen skapar en gruppidentitet genom vilken de utmanar de vuxna, och för att få 
fortsätta med det de gör skapar barnen strategier för att hantera regler på ett sådant sätt att de 
kan kringgås menar Corsaro (2005). Arnér (2009) har en likartad uppfattning och lyfter hur 
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kontrollen och de regler som finns i förskolan begränsar barnens egna initiativ men att barnen 
trots detta finner sätt att skapa meningsfulla handlingar.  
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3. Metod 
I denna del av arbetet beskriver vi vårt val av metod och förklarar varför vi gjort just detta val. 
Därefter beskrivs mer ingående vad en kvalitativ intervju är. Vårt urval och de avgränsningar 
som gjorts i arbetet presenteras innan vi förklarar de forskningsetiska överväganden vi arbetat 
utifrån. Proceduren för att samla in det empiriska materialet beskrivs utförligt. Avslutningsvis 
förklaras hur bearbetning av resultat och analys gått till. 

3.1. Val av metod 
Den forskningsmetod vi valde att använda oss av i detta arbete är kvalitativa intervjuer. Denna 
metod lämpar sig enligt Kvale (1997) bra då syftet är att få djuplodande information från 
människors livsvärldar snarare än kvantitativt mätbara data. I vårt arbete undersöker vi 
förskollärares syn på barns inflytande i musikverksamheten. Detta är subjektiva värderingar 
som inte går att mäta kvantitativt, därför framstår den kvalitativa intervjun som det bästa 
verktyget för att synliggöra detta. 

3.2. Kvalitativ intervju 
En intervju är en typ av samtal med syftet att inhämta kunskap beskriver Starrin och Renck 
(1996). Inom forskningen brukar intervjuerna delas in i kvantitativa intervjuer och kvalitativa 
intervjuer. Enligt Starrin och Renck (1996) är syftet med den kvalitativa intervjun att 
“upptäcka eller identifiera icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper 
eller innebörder” (1996:53). Författarna menar att intervjun kan liknas vid ett väglett samtal 
där informanten, om intervjun är lyckad, lyckas bygga upp ett resonemang som är både 
begripligt och sammanhängande. För att åstadkomma detta bör forskaren se sig själv som 
medskapare till intervjuresultatet genom sitt samspel med informanten. Starrin och Renck 
lyfter vikten av att som forskare hjälpa informanten att bygga upp en sammanhängande 
tankegång. Kvale (1997) beskriver ett postmodernt perspektiv på kunskapsproduktion där den 
kvalitativa forskningens förståelseform kan ses som en dialog, där data framkommer i ett 
mellanmänskligt förhållande. Den intervjuteknik vi använde kan beskrivas som 
halvstrukturerad. Den hade en låg grad av styrning där frågorna inte var statiska samtidigt 
som intervjun hade en mening och ett syfte, så som Kvale (1997) beskriver. Innan 
intervjutillfället förberedde vi därför frågeområden, för att efter lyhört lyssnande kunna följa 
upp informantens svar med följdfrågor. På detta sätt möjliggjordes en fördjupad förståelse för 
informantens synsätt samt gav oss möjlighet att fortlöpande verifiera vår egen uppfattning av 
informationen.  

3.3. Urval  
Vi har valt att enbart undersöka olika kommunala förskolor utan specifik musikinriktning 
eftersom dessa utgör normen för de flesta svenska förskolebarn. Våra informanter är sex 
stycken utbildade förskollärare som arbetar på olika avdelningar i fem olika förskolor i två 
Norrlandskommuner.  
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3.4. Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till att ta reda på vilket inflytande barn i åldrarna tre till fem år ges 
i förskolans musikverksamhet. Anledningen till detta är att vi upplevt att denna åldersgrupp 
ofta visar ett intresse för musik som sträcker sig utanför det som vanligtvis erbjuds i 
förskolans traditionella musicerande. 

3.5. Forskningsetiska överväganden  
Enligt Kvale (1997) är det viktigt att betänka de etiska aspekterna kring forskningsmetoden då 
den intervjuade befinner sig i en underordnad maktposition gentemot den som forskar, något 
vi försökt förhålla oss till genom hela vårt arbete. Vi har arbetat enligt Vetenskapsrådets 
(2002) forskningsetiska riktlinjer vilket vi informerade inblandade parter om redan vid den 
första telefonkontakten, samt återigen vid intervjutillfället och genom e-mail (se bilaga 1). Vi 
förklarade att dessa forskningsetiska krav rör information, samtycke, konfidentialitet samt 
nyttjande. Informationskravet innebär att berörda parter får ta del av arbetets syfte. Vid den 
första telefonkontakten med informanterna förklarades vad vårt arbete handlar om samt vilket 
syfte vi har med intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt att delta och att 
informanterna när som helst kan avbryta samarbetet vilket vi vid flera tillfällen upplyste dem 
om, både muntligt och skriftligt. Konfidentialitetskravet innebär att all information 
avidentifieras och hemlighålls för utomstående. Vi var måna om att informanterna skulle 
känna sig trygga i vetskapen att deras uppgifter behandlades enligt detta krav. Därför 
förklarade vi att det varken skulle kunna gå att identifiera den intervjuade förskolläraren eller 
vilken förskola det handlade om. När intervjuerna transkriberades gavs alla fingerade namn 
och alla inspelningar makulerades efteråt.  Nyttjandekravet innebär slutligen att informationen 
endast används för det ändamål som uppgetts, och inte för icke-vetenskapliga syften vilket vi 
informerade om vid intervjuns början. Ytterligare en etisk aspekt som Kvale (1997) lyfter är 
att man som forskare inte får föra över sina egna värderingar på ett sådant sätt att den 
intervjuade känner sig tvungen att omvärdera sin egen självbild. Detta har vi haft i åtanke i 
utformandet av frågorna samt i mötet med informanterna då vi försökt lyssna in dem utan att 
låta våra egna värderingar lysa igenom. 

3.6. Procedur  
Kvale (1997) menar att intervjuaren själv är främsta forskningsverktyget, och för att 
kvaliteten på intervjun ska bli god är det viktigt att vara förberedd och strukturerad. Innan vi 
startade upp med intervjuerna läste vi in oss på de aktuella områdena för att kunna formulera 
relevanta frågeställningar (se bilaga 2). Genom telefonkontakt med förskollärarna förklarades 
syfte och ramverk för intervjun. Enligt våra beräkningar skulle intervjun ta ca 45 minuter, 
vilket också visade sig stämma bra. Vi ansåg att denna tid krävdes för att hinna gå mer på 
djupet kring frågeställningarna. Det är viktigt att informanten känner sig trygg, och att 
intervjun sker på en ostörd plats för att kvaliteten på intervjun ska bli god, anser Kvale (1997). 
Vi bad därför förskollärarna att ordna med lämplig plats och tid för intervjun så att intervjun 
kunde ske i deras egna lokaler. Detta kändes viktigt för att delvis kunna väga upp den 
maktassymetri som finns mellan den intervjuade och forskaren. I beaktande av maktaspekten 
som Kvale (1997) belyser, valde vi att genomföra intervjuerna enskilt för att inte vår 
maktposition i egenskap av forskare skulle bli onödigt stor.  
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Redan vid första kontakten tillfrågades informanterna om det skulle gå bra att göra en 
ljudinspelning av intervjun, vilket samtliga godkände. Liksom Johansson och Svedner (2010) 
anser vi att detta är det bästa arbetsverktyget vid en kvalitativ intervju. Samtalet kan flyta mer 
ledigt mellan inblandade parter då forskaren inte behöver anteckna allt som sägs. När detta 
moment tas bort blir det lättare för forskaren att lyssna fokuserat på de svar som framförs. 
Genom detta främjas samspelet och lyhördheten vilket berikar intervjusituationen. Forskaren 
tillåts vara här och nu i mötet med informanten, och kan därför även analysera kroppsspråk 
och gester vilka kan uttrycka lika mycket som ord. Ljudinspelningen kan fånga in tonfall och 
pauser som annars lätt glöms bort, och vid den efterföljande transkriberingen kan forskaren 
fokusera på den mest väsentliga informationen (Johansson, Svedner, 2010). För att kunna 
ställa relevanta följdfrågor eftersträvades en lyhördhet inför informantens tankegångar vid 
intervjutillfället. Vi var måna om att inte låta våra egna värderingar lysa igenom eller styra 
samtalet för mycket. Som komplement till ljudinspelningen gjordes korta anteckningar, detta 
för att lättare kunna hålla tråden i samtalet och underlätta för den avslutande 
sammanfattningen av intervjun. Antecknandet användes även som ett arbetsverktyg på det sätt 
som Kvale (1997) beskriver, för att skapa pauser där informanten gavs utrymme till vidare 
funderingar. För att avrunda intervjun på ett bra sätt gjordes en sammanfattning av hur vi 
tolkat informantens svar. Detta gjordes för att verifiera att vi förstått informanten rätt, samt för 
att ge denne tillfälle att klargöra och komplettera sina utsagor. Informanten erbjöds även att ta 
del av det färdiga materialet. Efter avslutad intervju transkriberades det material vi ansåg vara 
relevant för våra frågeställningar.  

3.7. Bearbetning av resultat och analys 
Omedelbart efter varje intervjutillfälle transkriberade den av oss som genomfört intervjun hela 
materialet. Detta gjorde vi för att även kunna notera kroppsspråk och känsloyttringar som då 
var färskt i minnet. Vi mejlade därefter över materialet till varandra för att reflektera över vad 
som framkommit vid intervjutillfället. Vid bearbetningen av resultatet satt vi tillsammans för 
att kunna diskutera vilka likheter och skillnader som framträder i informanternas utsagor. 
Genom att, som Johansson och Svedner (2010) beskriver, inrikta sig på informanternas 
uppfattningar kunde olika mönster i vår insamlade empiri synliggöras. Johansson (2005) 
beskriver en kategoriseringsmodell där hon tematiserar utifrån pedagogers barnsyn. Denna 
kategoriseringsmodell ansåg vi var ett lämpligt analysverktyg för att besvara arbetets syfte 
och frågeställningar. Med hjälp av denna modell tolkade vi i vilka situationer informanternas 
barnsyn tog sig olika uttryck.  
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4. Resultat  
I denna del av arbetet presenterar vi resultaten av intervjuerna med förskollärarna. I 
nedanstående presentation har vi kategoriserat innehållet för att få framställningen mer 
lättöverskådlig. Kategoriseringen har gjorts utifrån de svar som framkommit i intervjuerna 
som känns relevanta för arbetets syfte och forskningsfrågor.  

4.1. Våra informanter 
Våra informanter är alla erfarna förskollärare med många års yrkesvana:  

Lina gick ut förskollärarutbildningen 1995.  

Britta gick ut förskollärarutbildningen 1981.  

Petra gick ut förskollärarutbildningen 1977.  

Margaretha gick ut förskollärarutbildning 1989. 

Katarina gick ut förskollärarutbildningen 1993.  

Emma gick ut förskollärarutbildningen 1987. Hon arbetade några år i förskolan för att sedan 
arbeta 16 år i förskoleklass. Sedan ett år är hon tillbaka i förskolan. 

4.2. Förskollärarnas tankar och erfarenheter kring barns inflytande 
Alla våra informanter anser att barns inflytande inte var ett ämne på förskollärarutbildningen 
när de gick denna. Då var pedagogiken mer vuxenstyrd och detaljplanerad. “Det var inte den 
sortens pedagogik på den tiden heller, utan det var mer pedagogerna som bestämde temat och 
som planerade upp tio veckor i taget, det här ska vi jobba med” berättar Lina. Alla våra 
informanter menar att det skett en stor utveckling på området barns inflytande, vilket de ser 
som mycket positivt. Fyra av dem lyfter betydelsen av den nya läroplanen för förskolan 
(Skolverket 2010) där barns inflytande har förtydligats, samt det regelbundna arbetet med 
kvalitetsredovisningar och likabehandlingsplaner där dessa frågor synliggörs. De säger sig 
även fått fortbildning på området genom studiebesök, föreläsningar samt 
diskussionsseminarium kring böcker.  

Barns inflytande beskriver de som att barnen ska få ha något att säga till om och att de blir 
lyssnade på. Lina beskriver det som “att barn får tycka och tänka och säga, och att pedagoger 
tar till sig och använder deras tankar och idéer. Kanske måste man omformulera så att det blir 
användbart”. Emma tycker att en viktig del av inflytande handlar om att lyssna på barnen: 
“Att man snappar upp vad de tycker är intressant och roligt och frågar och verkligen lyssna då 
vad du får för svar”.  

Två av informanterna ifrågasätter hur stort inflytande barnen verkligen får när det alltid sker 
inom de vuxnas ramar. Petra beskriver det så här “Om det ska vara ett inflytande ska du ju 
kunna påverka något. Jag har funderat mycket, och hur mycket inflytande har dom egentligen. 
Jag kan säga inte speciellt mycket, tyvärr”. 
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4.3. Förskollärarnas egna erfarenheter och relation till musik 
Alla informanterna beskriver sin musikundervisning i förskollärarutbildningen som väldigt 
konkret där de fick lära sig spela instrument och även lära sig många sånger och ramsor 
utantill. Flera valde att lära sig spela gitarr, men det är bara Emma som använder sig av det i 
idag. Hon är också den enda av informanterna som har fått fortbildning inom musik, vilket var 
något hon själv valde för att få lite mer idéer. Hon anser att det hon lärde sig på kursen var 
mycket användbart i skolan, och hon har tänkt använda sig av dessa idéer i förskolan också.  

Två av informanterna hade mindre positiva erfarenheter med sig i bagaget och upplever sig 
som mindre kompetenta på musikområdet. Petra har ett problematiskt förhållande till musiken 
eftersom hon upplevde sig bli kränkt inom detta område under sin uppväxt. På grund av detta 
sjunger hon helst inte inför andra utan överlåter gärna sångsamlingen till kollegor, eller 
använder sig av inspelad musik. “Får man alltid höra att det inte låter bra så vågar man ju inte. 
Lärdom jag har med mig är att även om det låter falskt så är det bra, det viktigaste är att man 
vågar sjunga, att man är med” säger Petra.  

Alla informanterna uttrycker att de tycker om och uppskattar musik, även om inte alla lyssnar 
så mycket på musik privat. Tre av informanterna menar att de vill ha det lugnt och tyst när de 
kommer hem från jobbet. Britta förklarar det så här: “Jag är ju inte en sån där som vill ha på, 
jag tror att det har kanske med jobbet att göra, men jag har det gärna ganska tyst!” 

4.4. Hur förskollärarna arbetar med musik i verksamheten 
Informanterna berättar att de framförallt arbetar med musik i sångsamlingen och även i 
temaarbete används musik som ett komplement i lärandet. Rörelselek är vanligt och även 
dans förekommer. Instrument används i skiftande grad. 

4.4.1.	  Sångsamling	  
Alla informanterna utom Petra känner sig bekväma med att leda musikaktiviteter i grupp när 
det kommer till sång och ramsor. Den mest förekommande musikaktiviteten är enligt samtliga 
informanter sångsamlingen. Den förekommer alltifrån dagligen till varannan vecka. 
Sångsamlingen går oftast till så att barnen får välja eller dra ett kort från det förskollärarna 
kallar för sångpåsen3. Sångerna representeras av kort eller figurer, och har valts ut av 
pedagogerna. Urvalet varierar mellan sånger från den svenska sångskatten, omgjorda 
klassiska barnsånger och sånger som barnen själva kommer med hemifrån. Övervägande är 
det de traditionella sångerna som används och det kommer fram att tre av förskollärarna 
månar extra mycket om att de ska finnas kvar i oförändrat skick. Margaretha uttrycker sig så 
här: 

Nej, jag tycker att det är roligt om man kan fortsätta och sjunga dom. Det blir ofta omgjorda sånger. 
Bland annat den här Bä bä vita lamm. Då kan jag känna att då blir det liksom det som blir fokus utan 
man vill gärna att det ska va den riktiga, att dom lär sig den riktiga. 

Endast Katarina och Emma anser sig jobba aktivt för att förnya sin musikrepertoar på 
sångsamlingen: “En hel del sånger kommer från barn som kommer och sjunger på sångerna, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Den så kallade sångpåsen används under sångsamlingen och är vanligt förekommande på svenska förskolor. 
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och så frågar vi vad är det där för sång? Och så klurar vi ut vad det är för sång tillsammans, 
och så skriver vi upp den och använder den, för det är ju kul om det kommer från barnen.”  

Britta arbetar med sångpåsar på ett sätt som närmar sig drama. En sång representeras av olika 
föremål i sångpåsen, och barnen får en ny ledtråd till vilken sång det är för varje föremål som 
tas fram. Hon beskriver med dramatisk röst: “Ja, det är spännande bara att öppna påsen och se 
vad det är i. Det kanske bara syns lite först. Alltså det kan ta jättelång stund innan vi ens har 
öppnat påsen och sett vad det var för sång!” Hon ser en poäng med att hon själv har valt 
innehållet då det blir ett spänningsmoment för barnen att gissa vilken sång som är i påsen.  

4.4.2.	  Temaarbete	  
Sång och musik används även av alla förskollärarna som ett komplement till temaarbete, då 
de själva söker rätt på sånger som kan passa in. Katarina berättar: “Sedan så googlar vi ofta på 
nätet. Nu har vi ju då höst, så då försöker vi googla fram lite nya sånger och ramsor om sånt 
som har med hösten att göra. Här har vi försökt ta reda på lite rörelsesånger för att kunna få in 
lite sånt också”. 

4.4.3.	  Rörelselek	  och	  dans	  
Alla informanterna uppfattar det som att barnen uppskattar de lärarledda musikaktiviteterna, 
och att de tycker det blir extra roligt när man lägger till rörelse. Så här uttrycker Petra det: 
“Gör man musik med rörelse så tycker dom att det är jätteroligt. Kan du få in rörelsesånger så 
är det mycket bra, då får du även med dom som sitter och pillar. Dom behöver inte bara sitta 
stilla och sjunga, dom får röra på sig”. Endast Britta och Katarina nämner att de jobbar med 
lärarledda dansaktiviteter. Katarina berättar att de hade en vikarie under våren, som även 
jobbar som danspedagog, som hade dans med barnen varje vecka. Britta berättar att de kan 
arbeta med känslor som väcks av musiken genom dans, samt olika matematiska begrepp som 
att dansa stort och dansa litet.  

4.4.4.	  Användandet	  av	  instrument	  
Alla informanter utom Emma berättar att de känner sig mindre trygga vid användandet av 
instrument. De instrument som används är framförallt rytminstrument. Lina berättar: “man har 
ett antal av olika instrument, mycket maracas och tamburin och det är musikägg, små 
trummor som vi fördelar. Ofta blir det då traditionella sånger som man jobbar utifrån. För att 
känna rytmen och spela tillsammans”.  

Barnen kan även få tillverka egna instrument berättar Katarina och Lina, och då brukar det bli 
väldigt populärt att använda dem under en period. Britta berättar att hon använder sig av 
instrument i perioder, men att de kommer fram varje termin. Under vårterminen använde hon 
musikäggen varje vecka med de yngre barnen. “Det kan va såna här musikägg till exempel, 
det är jättebra för de mindre barnen om man ska ha en samling och samla dom, att få dom 
minsta intresserade. Får man hålla i ett musikägg själv då blir det jättekul. Man fångar 
intresset” berättar hon.  

Emma spelar ibland gitarr på sångsamlingen, och då känner hon att hon vill ha stöd av någon 
annan pedagog som kan se till barngruppen så att hon kan koncentrera sig på spelandet. 
Ibland sätter hon sig och spelar spontant när de är i lekhallen, och då brukar barnen samlas 
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kring henne: “Så sjunger vi tillsammans fast det inte är någon styrd aktivitet så, utan mer att, 
ja, vi jammar lite och bläddrar i boken så att dom får välja”.  

Alla informanter utom Britta och Emma menar att de är väldigt dåliga på att ta fram 
instrumenten, och de ser detta som en brist. På Katarina och Margarethas förskola har 
instrumenten varit borta sedan rivningen för två år sedan, men förskollärarna menar att de 
högst användes någon gång per år innan dess. I slutet av intervjun med Margaretha kommer 
hon på att instrumenten numera finns på deras personaltoalett. Hon säger att hon nu vill 
försöka använda dem lite mer tillsammans med barnen: ”Ja, vi har ju läroplanen att följa 
också så att det ska ju ingå musik, så det är därför man känner att oj, det här behöver vi ta och 
ta tag i ännu mera. För det är ju en viktig del av deras inlärning under förskoletiden. Att dom 
får prova på olika saker”.  

4.5. Förskollärarnas tankar om syften med musikverksamheten 
Samtliga informanter menar att de vill förmedla ett kulturarv till barnen. De menar att de 
använder musiken ämnesöverskridande i exempelvis temaarbeten. Det estetiska lärandet lyfts 
som ett syfte med musikverksamheten. Social gemenskap och glädje framstår som en 
betydelsefull del av musiken för alla informanterna. 

4.5.1.	  Kulturarvet	  
Ett syfte med musikaktiviteterna som lyfts fram av samtliga informanter är att förmedla ett 
kulturarv. Förskollärarna vill lära barnen de traditionella svenska sångerna. “Det känns ju som 
en tradition som man vill föra vidare och lära barnen. Både vid traditioner som jul och påsk 
och så, vad som traditionellt har funnits förr” säger Katarina. Tre av informanterna anser att 
det är viktigt att man inte förändrar de traditionella sångerna. Petra förklarar varför hon finner 
detta betydelsefullt:  

För det är en tradition, Alice Tegnér och Elsa Beskow, det var länge sedan dom levde men 
visorna finns fortfarande kvar. Bä bä vita lamm och Bockarna Bruse. Om Bockarna Bruse 
försvann, en del säger ju ’men trollet då?’ Men barn har inte samma känsla för det här med 
död, å för dom är det naturligt, det är inte konstigt. Varför ska dom bli ledsna för att trollet blir 
stångat nerför bron och blir en sten? Så är det ju i sagorna, i dom gamla. Tar man bort det tar 
man bort en tradition. Man får inte omvandla på grund av genus och sånt, det ska vara så 
pedagogiskt allt. Jag hörde dom ska göra något med Pippi. Det har ju alltid funnits och barn ser 
det inte på samma sätt som oss. ’Det där är inte korrekt, det är inte genus’. Ja menar, låt dom 
behålla, låt dom behålla den gamla musikskatten, många visor för vuxna är inte heller snälla. 
Man får inte bli för... man måste ha lite gammalt som hänger med. Sen får man ju inte bete sig 
hur som helst. Så var det förr, man kan inte bara sopa bort gammal historik som har varit. Så 
var det då, så är det inte nu. Man måste ta tillvara det gamla det behöver inte bara vara nytt. 
Blanda det nya med det gamla. 

4.5.2.	  Ämnesöverskridande	  lärande	  
Alla informanter tar upp musikens sammanlänkande roll i arbete med teman. Musiken 
används ofta som introduktion, eller för att förstärka lärandet för barnen. Lina berättar om ett 
tema de arbetat med: “När vi hade sagolik sagolek, så gjorde vi en rymdresa då vi reste till 
olika planeter. Det kunde vara vilplaneten eller flygplaneten. Så när vi reste så reste vi med 
musik och när musiken tystnade skulle man vara framme på sin planet”.  
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Musikens positiva inverkan på språket är något som kommer fram i alla intervjuer. “Ja, takt 
och rytm har ju mycket med språket att göra också, det är språkutvecklande” säger Katarina. 
Lina berättar att hon använder sig av sångövningar som hon fått av specialpedagogen för att 
barnen ska träna munmotoriken.  

Britta berättar hur hon får in matematik med dans och musik som medium: “Man kan få in hur 
mycket som helst. Rumsuppfattning, kroppsuppfattning, uppmärksamhet, lyssna. Eller alla 
möjliga uppdrag, man kan få in matte, och allt sånt”.  

4.5.3	  Estetiskt	  lärande	  
Margaretha lyfter fram att det står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) att ett 
strävansmål är att barnen ska utveckla sitt kunnande om musik. Emma ser det som 
betydelsefullt att barnen får lära sig uttrycka sig genom musiken. ”Så det är ett sätt att få 
uttrycka sig på ett av våra språk och må bra”. Det estetiska kunnande som främst lyfts av 
informanterna när de använder instrument är att barnen ska lära sig hålla takten. Britta berättar 
att de brukar spela starkt och svagt, för att uppleva skillnader. Hon brukar även arbeta mycket 
med rörelselek och dans: “Man kan dansa stort och man kan dansa litet och ha ljudet som 
hjälp då när ljudet är stort och ljudet är litet. Takt, och sedan så har vi ju alltid som mål att det 
ska vara roligt. Man kan få in känslor, det har vi gjort alldeles nyligt, att olika musik kan vara 
olika känslor”. 

4.5.4.	  Social	  gemenskap	  och	  glädje	  
Musikens förmåga att förmedla och förstärka känslor är något som alla informanterna ser som 
betydelsefullt. Glädjen och den sociala gemenskapen är det som framkommer som det främsta 
syftet med musikaktiviteterna. Tre av förskollärarna berättar att de brukar använda sig av 
musiklekar i samarbetsövningar. “Sen så är det ju mycket gruppstärkande i de här lekarna, 
samarbete, man får vänta på tur och så. Ofta leker vi ju väldigt intensivt grupplekar när 
gruppen är ny, för det är ett bra sätt att få ihop gruppen. Det är ett roligt sätt” säger Katarina.  
 
Petra menar att etiska aspekter kan synliggöras och bli en del av värdegrundsarbetet i 
förskolan: “Det är viktigt att lära barnen att det finns olika musik, sen kan man inte tycka om 
all musik och det finns inget rätt eller fel. Man får inte hålla för öronen när någon annan har 
valt. Det handlar om att ha respekt för andra människor, och det får du in väldigt bra med 
musiken.”  
 
Fyra av informanterna menar att musiken kan ha en lugnande inverkan och används ofta för 
att samla ihop barnen. “En del barn som är väldigt aktiva hela dagen, om man då har i slutet 
av aktiviteten en låt som är väldigt lugn, sån här avslappningsmusik. Musik hjälper till att få 
en känsla. Och även tvärtom, rörelse och aktivitet, att det är tillåtet att vara jätteaktiv!” 
förklarar Britta. 

4.6. Förskollärarnas tankar om barns möjligheter till inflytande i 
musikverksamheten 
Här lyfter informanterna hur de som förskollärare skapar förutsättningar för barns inflytande. 
De beskriver även hur barns egen musikkultur yttrar sig i förskolan. 
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4.6.1.	  Förskollärarna	  skapar	  förutsättningar	  för	  barns	  inflytande	  	  
I samtliga intervjuer framkommer det att barnen får välja inom givna ramar i de lärarledda 
aktiviteterna. Tydligast är detta i sångsamlingen då barnens inflytande visar sig genom att de 
ibland, men inte alltid, får välja mellan sånger som är förutbestämda av pedagogerna. “Vi har 
introducerat olika sånger, vi har en låda med ett urval av sånger, och av det urvalet får barnen 
välja” berättar Katarina. Margaretha lyfter rättviseaspekten i dessa sammanhang, och menar 
att det är viktigt att alla barn får chansen att välja lika ofta. I den egna leken kan barnen enligt 
samtliga informanter få ägna sig åt olika musikaktiviteter om de frågar om tillåtelse från en 
vuxen. Britta beskriver hur hon tänker kring barns inflytande i musikverksamheten:  
 

Man skulle säkert kunna göra mycket mer än det vi gör. Men det vi försöker är ju, sångpåsarna till 
exempel, om vi har dom på samlingen då är det ju vi som leder aktiviteten, men vi kan ju också ta fram 
dom när barnen frågar efter dom. Men dom får inte ha dom själva, för då finns dom inte sen, för då 
försvinner grejen med dom, allt blandas ihop, och då går de inte att använda sen. De får ta fram dom, 
men då måste en vuxen vara med. Sen kan de också lyssna på cd om de frågar efter det. Eller om de vill 
dansa, så måste de fråga. 

 
Katarina menar att det också är en typ av inflytande att ha rätten att välja att inte delta i en 
aktivitet: “Det kan ju vara så att nåt barn inte vill vara med, eller att dom tycker att det känns 
jobbigt eller så där, att man inte tvingar in nån utan då får den va på sidan av och titta en 
stund. Att man liksom inte gör nån grej av det”.  
 
Fyra av förskollärarna använder sig av internet för att leta reda på musik som barnen 
efterfrågar. Emma uttrycker sig så här: “Där tycker jag att det är fantastiskt att man kan få in 
barnens delaktighet i musiken med det här med Spotify4 eller Youtube5, för dom kan ju 
verkligen önska och säga vad dom vill, och man hittar ju det mesta”. Margaretha menar att 
barnen har möjlighet att ta egna initiativ när de får följa med till biblioteket för att låna cd-
skivor: “Det kan va bra att dom kan få lyssna under vilan. Då kan det va bra att man hjälper 
dom lite med vad man ska låna för nånting. Ja, så får dom välja. Men man får se så att det inte 
blir något som är alltför svårt”.  
 
Margaretha och Lina lyfter betydelsen av att förse barnen med material för att skapa egna 
instrument, och Lina menar att det är viktigt att ta tillvara på barnens önskan kring vad de vill 
göra i musik: “Dom pysslar instrument och vi tillhandhåller material och idéer kring det”. 
Emma lyfter betydelsen av att ha materialet synligt och tillgängligt för barnen för att öka 
deras möjligheter till inflytande: “Vi har faktiskt haft på väggen att det hänger maracas. Då 
frågar dom bara för att leka med dom, och det kan dom ju få. Men dom skulle ju fråga ännu 
mer om instrumenten syntes mer. Men det tror jag vi fröknar inte alltid orkar”. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Spotify är ett svenskt multinationellt företag med en onlinemusiktjänst som erbjuder möjligheten att kunna 
lyssna till strömmad musik över internet. (www.sv.wikipedia.org) 

5  Youtube är ett videocommunity, det vill säga en webbplats med videoklipp som laddas upp av dess användare, 
med tillhörande diskussioner och sociala mediafunktioner. (www.sv.wikipedia.org) 
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På Margarethas förskola kan barnen få ta med sig egna skivor hemifrån på särskilda 
leksaksdagar, och det har de gjort även vid andra tillfällen på Katarinas och Linas förskola. 
“Dom kan ha sett på tv hemma, hört musik hemma som dom vill göra något av. Det är barn 
som har tagit med sig musik hemifrån, som har satt ihop cd-skivor som de tycker om så får de 
lyssna på det” säger Lina. Britta berättar att tidigare hände det att barnen tog med sig egna cd-
skivor:  
 

Det dom har tagit med sig eget, då är det de stora som har tagit med sig från melodifestivalen och så. 
Jag tror inte, eller jo, en gång genom åren har det varit ett barn som tog med sig sin favorit barnsång, 
som vi har haft på samlingen. Men det var en väldigt rolig sång den där gången som barnet hade med 
sig den där skivan, som vi gjorde mycket med då faktiskt. Vi gjorde drama och grejer kring den där 
sången. Vi byggde på den. Det var jätteroligt att spela teater till den. Jag skrattar ännu när jag tänker på 
den! [Britta skrattar glatt] Det är ju så, minnen kopplas också till musik!  

 
Petra berättar om hur hon tagit tillvara ett barns erfarenheter av musik hemifrån för att försöka 
förbättra tillvaron på förskolan för honom: “Jag hade ett barn en gång, varje gång han var 
ledsen sjöng dom en sång hemma, Stackars lille... Så då fick jag fråga föräldrarna. Så när han 
gjorde illa sig fick man sjunga för honom”. Emma menar att det är viktigt att ta tillvara 
barnens egen hemkultur ur ett mångkulturellt perspektiv. Hon berättar att de en gång haft 
föräldrar på besök som lärde barnen sånger på spanska. Hon tänker även bjuda in föräldrarna 
till ett barn de har nu, som har polska som modersmål: “För musik funkar ju på alla språk, en 
gemensam nämnare”. 
 
Katarina försöker inspirera barnens skapandelust genom att de får göra egna sagor till musik. 
Hon försöker även ordna så att barnen får gå på musikarrangemang utanför förskolan, vilket 
hon märker engagerar och inspirerar: “Då har de varit superpeppade när de kommer tillbaka, 
och nynnat på de sångerna, och vi har försökt ta fram dom här och följa upp dom. Då märks 
det hur mycket det betyder”.  
 
Katarina menar att man kan förändra den fysiska miljön på förskolan för att göra den mer 
lockande, något som blev aktuellt efter den senaste musikteatern: “Då vart barnen peppade att 
vi kunde göra någonting i det där rummet. Vi tänkte ta bort utklädningskläderna och istället 
hänga upp olika tyger, då är det inte så förutbestämt vad kläderna är, man kan ta ett tyg och 
det kan vara vad som helst. Då får fantasin bestämma”. 

4.6.2.	  Barns	  egen	  musikkultur	  
Alla informanter kan se att barnen inspireras och lär av varandra. Lina beskriver detta som en 
stor tillgång, särskilt om pedagogerna själva inte är så musikintresserade: “Vi har en treåring 
som tycker om hårdrock, det är klart det barnet har fått höra mycket musik hemma. Medan 
andra barn inte har en aning om vad det är. Det barnet kan ju då förmedla, och vi kan lyssna 
och se vad är hårdrock”. Margaretha berättar om en gympasång med tillhörande rörelser som 
barnen lär varandra och även de vuxna: “Dom har en gympasång, där lär dom av varandra. 
Om nån glömmer bort texten lite grann så kan dom ju hjälpa varandra eftersom flera av dom 
går där”. 
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Samtliga informanter beskriver det som att de yngre barnen gärna vill höra de traditionella 
barnsångerna, medan de äldre barnen vill ha större utmaningar och lära sig nytt material. Alla 
informanter menar att de äldre barnen gärna lyssnar på populärmusik. “Dom mindre vill ha 
enkla och samma sak om och om igen. Men dom större dom vill ha det nyaste det här som är 
på Idol. Det finns så mycket tv som kommer in också. Många ser på Idol och då är det en 
sång som dom fastnar för” säger Lina. Även Emma ser vilken betydelse olika medier har för 
de äldre barnens egen musikkultur: “Det är så häftigt att se vilken kraft det har, Youtube. Det 
är fantastiskt när man ser att den här femåringen kan alla dom här rörelserna i till exempel 
Gangnam6. Då är det ju verkligen bara att hålla facet, det är fantastiskt vad ni kan dansa. Ja, ja 
det är häftigt!” 
 
Enligt alla informanterna är det främst de äldre barnen som kommer med egna initiativ till 
egna musikprojekt, både när det handlar om att lyssna på musik, ordna disco och sätta upp 
egna shower. Katarina berättar så här: “I gruppen vi hade förra året var det här väldigt hett. 
Dom gjorde mikrofoner och stod på scen och uppträdde. Dom som vi har nu är ju lite yngre, 
och det där kommer ju ofta när de blir äldre. Vi har ju också haft discodag, och det kommer ju 
också från barnen att de vill ha disco”. Margaretha berättar också om barnens intresse kring 
att sätta upp egna shower: “Och då har de kunnat ta saker som de hittat, burkar och sånt för att 
göra egen musik. Då har vi letat reda på olika material. Det inspirerade ju flera att kunna vara 
med och göra shower. Vi skulle sitta och titta på dom när dom spelade sån musik som dom 
lyssnade på hemma”. 
 
Samtliga informanter lyfter enskilda barns betydelse för förekomsten av egna projekt och eget 
skapande i musikverksamheten. På Emmas och Brittas förskolor förekommer en hel del 
spontansång. Britta berättar: 
 

Ja, det kan ju sitta nån ute på kullen och bara sjunga för sig själv. Man sjunger när man leker eller ritar. 
Om man sitter med och nån sjunger på en sång som man kan så kan man ju försöka sjunga med lite. Det 
beror på om det finns nån sån i barngruppen som driver. Ibland kan de ju sjunga sånger som de hittar på 
och som ingen annan kan, och då kan det va lite svårt att hänga med som publik. Vissa barn hittar ju på 
eget och fantiserar ihop. 

 
Margaretha berättar om ett tillfälle när fem barn spontant började sjunga en sång för henne när 
hennes pappa hade opererat hjärtat, vilket berörde henne djupt: “Dom sjöng en sak för mig, 
bara helt spontant, fem stycken barn, den här kära bröder, vad ska man göra när ett hjärta 
blöder. Dom kunde väl den sången, och då tyckte dom att det passade med hjärtat som blöder, 
när min pappa var sjuk”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  "Gangnam Style" är en musiksingel av den sydkoreanske rapparen Psy utgiven den 15 juli 2012. Låten är 
sedan december 2012 den mest sedda videon på Youtube. (www.sv.wikipedia.org) 
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4.7. Förskollärarnas tankar om vad som kan hindra barns inflytande i 
musikverksamheten 
Här beskriver informanterna hur de vuxna kan begränsa barns inflytande genom rutiner och 
regler. Fysiska hinder, storleken på barngruppen, pedagogers kompetens och eget intresse 
anses också få betydelse för barns möjligheter till inflytande i musikverksamheten.  

4.7.1.	  Rutiner	  och	  regler	  
Samtliga informanter anser att de vuxna och de ramar de sätter för verksamheten kan utgöra 
hinder för barns inflytande i förskolans musikverksamhet. Så här uttrycker Britta sina tankar 
om detta: “De vuxnas inställning, hur bunden man är vid regler och rutiner, att det ska va på 
ett visst sätt”. Hon lyfter även vikten av att kunna vara flexibel, samt att själv vara medveten 
om varför man har olika regler så att man inte bara följer dem av gammal vana: “Kan man 
tänka om barnen frågar efter att få höra på musik, och man säger nej, varför man säger nej. 
Om man inte bara säger nej för att inte jag hade tänkt det just nu, för jag tänkte att vi skulle 
göra det här nu”. Även Emma anser att rutinsituationer kan begränsa barns inflytande: “Det är 
ju så att vi styrs, man vill ju vara så spontan man vill ju verkligen kunna ta det nu när dom 
vill, men det är ju inte alltid som det går. Det kan vara rutiner”. Även Katarina ser detta som 
ett hinder: “Alltså, tiden är ju begränsad och det är ju så mycket man vill och ska hinna med. 
Musik är ju en del, men det vore ju roligt om man hann med det ännu mer förstås. På nåt sätt 
baka in det ännu mer i verksamheten”. Britta anser att det har blivit mindre utrymme för 
musik i förskolan efter att den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) realiserades: 

Nu har det blivit mer att det är inriktat, med läroplanen, att man ska få in så mycket saker. Så det har 
mer blivit så att man har planerat att den här dagen så har den här gruppen samling med matte, eller 
med språk. Då har man inte alltid utgått från sången som man kanske mer gjorde förut. Förut var det 
sång alltid på samlingen. Och att det sen ska dokumenteras och skrivas in i kvalitetsredovisningar. Det 
är lättare att visa vad man har gjort i de olika ämnena. Det går åt det hållet. 

4.7.2.	  Fysiska	  hinder	  
Margaretha anser att de lokaler de hyr in sig i styr vad de kan göra på avdelningen. Hon 
saknar den lekhall de hade i den gamla förskolan: “Jag känner att här är vi lite begränsade. Då 
kunde det va gymnastiksånger eller bara sånger så de fick röra sig till musiken, och det var 
jättebra. Då kunde de verkligen få leva ut”. Petra däremot anser att de vuxna är det enda 
verkliga hindret för barns inflytande i musikverksamheten: “Det finns inga hinder, det är jag 
som vuxen som kanske inte tar fram det. Det finns inga praktiska hinder eller så där. Rum 
finns det alltid att ta, det spelar ingen roll hur huset är byggt”. Även Katarina menar att den 
fysiska miljön inte behöver utgöra något hinder, hon styr undan möbler för att få utrymme för 
dans, eller så utnyttjar de utomhusmiljön.  

Margaretha ser ytterligare ett problem med modullokalerna, vilket är att den dåliga akustiken 
orsakar en hög ljudnivå. Fyra av förskollärarna lyfter ljudet som ett problem. De menar att de 
avstår från att spela musik om de anser att det stör den övriga verksamheten. Emma avstår 
ibland från att ta fram instrument då ljudvolymen upplevs som jobbig.  

Tre av förskollärarna lyfter värdet av tekniken som ett hinder för barns egna initiativ att spela 
sin egen musik. Lina anser att detta är det främsta hindret för barns inflytande i 
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musikverksamheten: “Utöver värdet av tekniken kan jag inte se några hinder. Men det är ju 
absolut ett hinder att de inte kan vara delaktiga och ha eget inflytande över sin musik“. Britta 
menar att barnen har slutat ta med sig cd-skivor hemifrån sedan de inte längre får använda cd-
spelaren själva. Emma menar att barnen inte tar med sig egna cd-skivor eftersom hon numera 
använder datorn och lärplattan för att spela musiken de efterfrågar.  

4.7.3.	  Barngruppen	  
Tre av förskollärarna ser stora barngrupper som ett hinder för barns inflytande. Margaretha 
uttrycker det så här: “Ja, stora barngrupper kan ju kännas ibland som lite hinder. Jag kan 
känna att stora barngrupper, ljudet som är, det är inte lätt att höras”. Emma och Katarina har 
svårt att se några riktiga hinder som inte går att komma runt för den vuxne. De menar att de 
organiserar barngruppen så att den blir lämpligt stor. Emma förklarar: “Det är lättare att göra 
friare val i aktiviteterna om man är färre. Jag känner att man måste vara mer styrande om 
gruppen är stor för att det ska bli bra för alla. Dom får mer inflytande om vi är en lagom stor 
grupp. Alla får komma till tals och så“. Britta och Petra anser att vuxnas närvaro är nödvändig 
för att barnen ska kunna vara fokuserade och att musikaktiviteten inte ska utmynna i kaos. 
Britta förklarar:  

Man ser att det måste vara en vuxen närvarande, det beror också på vilka barn det är som frågar. Man 
vet att det här barnet behöver att man är närvarande för att det inte ska hända nånting. Då måste man ju 
veta att det finns nån som kan det hela tiden. Vet man att man har ont om folk och bara kommer hinna 
starta upp nåt utan att kunna fullfölja, då är det dumt att köra igång, för då kommer det att bli kaos när 
man går därifrån. 

På Margarethas avdelning har de varit drabbade av många sjukskrivningar de senaste åren. 
Under hösten har det av det ordinarie arbetslaget endast varit Margaretha och en 
halvtidssjukskriven barnskötare som arbetat. Detta anser hon har begränsat hennes 
möjligheter att organisera verksamheten och dela upp barngruppen på önskvärt sätt för att öka 
barnens möjligheter till inflytande.  

4.7.4.	  Pedagogers	  kompetens	  och	  eget	  intresse	  
Alla informanter utom en lyfter det som en brist att de inte använder sig av instrument mer i 
musikverksamheten. De menar att detta kan ha flera orsaker. Fyra av informanterna anser att 
deras egen bristande kompetens medför att de inte använder instrumenten så ofta. Petra 
berättar: “Eftersom jag inte är helt hundra trygg själv att känna takten så väljer jag oftast bara 
att ta äggen för det är enklare för mig. Ska jag ta in triangeln och allt det andra så kanske dom 
slår och så får jag inte känslan”.  

Tre av informanterna menar att de vuxnas grad av intresse och engagemang får betydelse: 
“Sen är det väl intresse från pedagogerna, hur mycket tycker man om att hålla på, det kan jag 
känna också. Hur man är engagerad” säger Margaretha. Petra menar att det är olika hur 
tillåtande olika pedagoger är: “Det finns vissa vuxna som känner, nej jag klarar inte av 
musiken, jag vill inte ha ljud omkring mig. Ja och sen finns det dom som tycker det är helt 
ok”. Fyra av informanterna menar att bristen på tillgänglighet och synlighet gör att 
instrumenten används mindre. Katarina säger så här om varför barnen inte efterfrågar 
instrument:	  “Det är ju synd, för de kanske inte heller vet då, för vi har inte visat dem vad som 
finns”. 
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5. Analys och diskussion 
I denna del av arbetet jämför vi våra resultat med litteratur vi läst på området och diskuterar 
hur vår empiri överensstämmer med tidigare forskningsresultat. Syftet med detta arbete var att 
synliggöra hur förskollärarnas inställning till barns inflytande påverkar vilket utrymme det får 
i musikverksamheten. Vi tolkar i vilka sammanhang informanterna ger uttryck för de olika 
barnsyner som Johansson (2005) beskriver i sin studie. En kort metoddiskussion inleder denna 
analys och diskussionsdel. 

5.1. Metoddiskussion 
Forskningsintervjun präglas av en asymmetrisk maktrelation mellan informant och forskare 
menar Kvale (1997). Forskaren kontrollerar situationen vilket kan innebära en styrning av den 
information som framkommer, både vid själva intervjutillfället och vid den efterföljande 
analysen. Vikten kommer att läggas vid det som intresserar forskaren och resultatet blir 
subjektivt, vilket gör att något objektivt sanningskrav inte går att anföra. De mellanmänskliga 
samspelen kan leda till det som Johansson och Svedner (2010) benämner 
förväntningseffekten, nämligen att informanten lämnar sådana svar som den tror att forskaren 
vill ha. Vi valde att intervjua förskollärare som redan var bekanta för oss sedan tidigare. 
Johansson och Svedner menar att detta kan förstärka förväntningseffekten, men vi tror dock 
inte att det blev så. Vi upplevde att samspelet med informanterna blev gott och att de kände 
sig trygga i situationen, vilket möjliggjorde en mer djupgående intervju. 

Johansson och Svedner (2010) anser att det ger ett mer tillförlitligt resultat om man använder 
sig av flera undersökningsmetoder i en forskningsstudie. På grund av den begränsade tid vi 
hade till förfogande för detta arbete var vi dock tvungna att fokusera på enbart intervjuer. Vi 
är dock medvetna om att detta ger ett tunnare underlag att analysera. Hade vi haft möjlighet 
att komplettera våra intervjuer med observationer från fältet hade vi kunnat analysera 
resultaten utifrån flera dimensioner, där inte enbart informanternas utsagor ligger till grund. 

5.2. Vilka möjligheter och hinder ser förskollärare för barns inflytande 
över förskolans musikverksamhet? 
Vårt resultat visar att barns inflytande ges utrymme inom de vuxnas ramar, och begränsas av 
regler och rutiner. Vi diskuterar hur förskollärarnas kompetens och intresse påverkar vilka 
möjligheter till inflytande barn får i musikverksamheten. Musikens förmåga att förmedla 
känslor är något förskollärarna använder både för att möjliggöra och begränsa barns 
inflytande. Teknik och internet framstår som en möjlighet att öka barns inflytande över 
musikverksamheten, samtidigt lyfts värdet på tekniken som ett hinder för användandet. 

5.2.1.	  Vuxnas	  ramar,	  regler	  och	  rutiner	  
När informanterna beskriver de hinder de kan se för barns inflytande i musikverksamheten, 
framkommer det att de anser att det främst är de vuxna som avgör om hindren blir betydande 
eller inte. De förklarar detta som att det är de vuxnas förhållningssätt och förmåga att 
organisera verksamheten som avgör vilken verksamhet barnen erbjuds.  
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Informanterna menar att ramfaktorer som tid, låg personaltäthet, stora barngrupper, fysiska 
hinder och ljudnivån får betydelse för hur väl de kan svara på barnens önskemål. De anser att 
de bättre kan möjliggöra för barns inflytande i en mindre barngrupp, då barnen har lättare att 
göra sig hörda. Informanterna menar att de då har lättare att se och lyssna in alla barn, vilket 
även lyfts som en rättviseaspekt. Hammershøj (2005) menar att storleken på barngruppen får 
betydelse för barns musicerande, då det är svårt för det enskilda barnet att göra sig hörd i en 
stor grupp. Lindström och Pennlert (2012) menar att kunskap om olika ramfaktorer påverkar 
vilka möjligheter för lärande barn erbjuds. Informanternas resonemang om hur man som 
pedagog kan organisera verksamheten visar på en medvetenhet om detta. Vi tror som våra 
informanter att man kommer långt med kunskap och vilja att se möjligheter och organisera 
verksamheten på bästa sätt. Förskollärarnas förhållningssätt och intresse verkar ha störst 
betydelse för hur de tacklar olika problem. På Katarinas avdelning har de väldigt små lokaler 
och hon möblerar därför om för att skapa utrymme för musik och dans, eller så väljer hon att 
använda sig av utomhusmiljön. Detta exemplifierar hur en intresserad förskollärare tack vare 
sitt engagemang möjliggör för musikaktiviteter i förskolan. 

Bristen på tid är en ramfaktor som informanterna lyfter som ett betydande hinder för barns 
inflytande i musikverksamheten. Deras utsagor tolkar vi som att de har goda intentioner och 
att de skulle vilja göra mer på detta område, men att de inte hinner med för att det är så 
mycket som ska in i verksamheten. Britta lyfter ett skifte i den nya läroplanen (Skolverket, 
2010) då det är ett större kärnämnesfokus och hårdare krav på dokumentation. Hon menar att 
det är svårt att synliggöra vad man gjort musikaliskt i en kvalitetsredovisning, då det är något 
som sker här och nu. Pramling Samuelsson et al. (2008) menar att ett mål inom musik kan 
vara själva processen, barnens utforskande och utveckling. Det blir då inte nödvändigt att visa 
någon färdig produkt. Vi tror att det är viktigt att man har denna inställning som förskollärare 
så att man låter även direkta uttrycksformer som musik och dans få utrymme i verksamheten 
och inte väljer bort dessa till förmån för de ämnen som är lättare att redovisa. Vår övertygelse 
är att barn införskaffar kunskap och mening genom lek och skapande, där de med hjälp av sin 
fantasi bearbetar sina erfarenheter av sin omvärld och sitt eget inre så som Vygotskij (1995) 
beskriver. 
 
Arnér (2009) lyfter betydelsen av att själv vara medveten som pedagog om varför man har 
vissa regler och rutiner istället för att oreflekterat följa det som sitter i väggarna. Lenz 
Taguchi och Åberg (2005) anser även att det är viktigt att göra barnen delaktiga i diskussioner 
kring regler och rutiner för att de ska upplevas som meningsfulla. Barnens upplevelse av att 
deras tankar är viktiga och tas på allvar har stor betydelse för förskolans demokratiska arbete 
poängterar Skolverket (2005) i Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. Av våra 
informanter var det endast Britta som lyfte dessa aspekter av barns inflytande. Vad detta beror 
på kan man fundera över. Kanske är det så att det inte reflekteras över sådant som sitter i 
väggarna utan man gör som man alltid gjort. 

Samtliga informanter menar att vissa rutiner är svåra att komma runt, självklart anser även vi 
att barn behöver ha vissa strukturer kring sina måltider och även tryggheten i att själv veta 
ungefär hur dagen är upplagd. Många gånger sitter det nog mycket hos förskollärarna som är 
måna om att personalschemat med raster ska flyta på så smidigt som möjligt. Det kan 
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upplevas negativt att vara för tillmötesgående mot barnen så som Arnér (2006) beskriver, och 
det är lättare att följa de rutiner som finns då det krävs kommunikation och flexibilitet för att 
bryta dessa. En rädsla för att ställa till besvär för kollegor överskuggar viljan att följa barnens 
initiativ, men många gånger behöver det nog inte vara så problematiskt som man föreställer 
sig tror vi. Vi tycker att det är viktigt att diskutera tillsammans i arbetslaget så att man har en 
gemensam inställning kring dessa frågor för att öka barnens inflytande över sin egen vardag. 

Petra förklarar hur vissa vuxna på grund av sin egen bekvämlighet inte tillåter barnen att spela 
musik. I dessa fall tillmäter de vuxna inte barns intentioner någon betydelse utan väljer därför 
att ignorera barnens önskemål. Petras beskrivning av hur vissa lärare begränsar barns 
musikinitiativ tolkar vi som ett exempel på en kollegial norm där det blir svårt att ifrågasätta 
sin kollegas agerande. Vi har även själva upplevt det som Arnér (2006) beskriver som ett 
outtalat tryck från arbetslaget att följa oskrivna regler. Det anses inte acceptabelt att kritisera 
en annan pedagog som begränsar barnens handlingsutrymme, däremot ses det som negativt att 
vara för tillmötesgående mot barnen. Barnens känsla av meningsfullhet och inflytande ges 
därmed mindre värde än kollegornas åsikter. Vi frågar oss varför det är så, när vi tror att de 
flesta förskollärare är väldigt måna om att barnens tid på förskolan ska vara meningsfull för 
dem. Det kan vara så att man inte reflekterar kring dessa frågor i arbetslaget, utan att det som 
Arnér (2009) säger sitter i väggarna. 

En annan förklaring till att barnens initiativ begränsas tror vi kan vara den maktassymmetri 
som finns mellan vuxna och barn, där de vuxnas sätt att tänka ges företräde före barnens 
uttryck. Johannesen och Sandvik (2009) menar att synen på barn och vuxna ofta ställs mot 
varandra som ett motsatspar där den vuxne är målet för utvecklingen, vilket sätter barnet i en 
underordnad position. Johansson (2003) menar att hur lärare definierar barn får stor betydelse 
för den omsorg de får samt vilka möjligheter de erbjuds. Ser man barnet i ett bristperspektiv, 
som någon som ska bli någon genom socialisation och utveckling, eller ser man barnet som 
någon som redan är en fullvärdig medmänniska.  

För att ett etiskt förhållningssätt ska bli normen i förskolan framstår det tydligt att det krävs en 
syn på barn som likvärdiga vuxna. Enligt Bergem (2011) är det i mötet med ‘den andre’ som 
närhetsetiken synliggörs. Vi anser därför att det är viktigt att ta sitt ansvar som lärare och 
tänka på hur barn lär om etik. Etik är inte något man kan lära ut till barn, utan det måste 
upplevas och synliggöras i gemensamma diskussioner vilket även Lenz Taguchi och Åberg 
(2005) betonar. Det krävs ett medvetet förhållningssätt där alla i arbetslaget strävar mot 
samma mål om man ska våga ifrågasätta kollegiala normer för att skapa nya mer etiska 
sådana. 

5.2.2.	  Förskollärarnas	  kompetens	  och	  intresse	  
Informanterna lyfter betydelsen av den enskilde vuxnes intresse och kompetens för vilken 
musikverksamhet som erbjuds barnen i förskolan. Flera av informanterna berättar om hur de 
engagerar sig i att ta reda på vilka sånger barnen sjunger. De försöker följa upp barnens 
önskemål genom att söka på internet, eller prata med föräldrar och syskon. Barnens sånger 
kan sedan få bli en del av innehållet i sångsamlingen. Johannesen och Sandvik (2009) menar 
att en avgörande aspekt för barns upplevelse av att de har inflytande är att de får känna att de 
kan göra ett avtryck i gemenskapen.  
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Katarina lyfter betydelsen av att som lärare inspirera barnen. Hon försöker ge barnen nya 
intryck genom musikupplevelser utanför förskolan, och hon lyfter även den fysiska miljöns 
betydelse. Hon vill förse barnen med material som inte är förutbestämt utan öppnar upp för 
deras egen kreativitet. Även Emma försöker inspirera barnen genom spontana, öppna 
musikstunder där hon sätter sig ner på golvet mitt bland barnen och jammar på sin gitarr. Hon 
berättar att det är en musikaktivitet som växer fram tillsammans med barnen, där de 
gemensamt bläddrar i sångböcker och väljer vad de ska sjunga. Vi anser att dessa exempel 
speglar hur förskollärarna genom sin kompetens och intresse möjliggör för barnens inflytande 
i musikverksamheten. Genom att vara lyhörda för barnens egna önskemål samt öppna upp för 
barnens egen kreativitet och fantasi erbjuds barnen en stimulerande och för dem mer 
meningsfull verksamhet. 

Lenz Taguchi och Åberg (2005) menar att lärarens makt visar sig både i vad denne erbjuder 
barnen och vad denne inte erbjuder barnen i form av material och handlingsutrymme. I 
informanternas utsagor kring instrumentens osynliggörande i verksamheten, blir det tydligt att 
pedagogerna hindrar barnens musikutövande genom sitt handlande, då de inte erbjuder barnen 
att använda instrument. Vi anser att man kan se ett klart samband mellan hur ofta 
instrumenten används och hur lättillgängliga de är. När informanterna ska förklara varför de 
inte använder instrument i verksamheten verkar de själva lite osäkra på detta. Ljudet verkar 
dock vara en avgörande faktor, vilket vi tror kan ha ett samband med det som Hammershøj 
(2005) skriver om barns musicerande med instrument. Författaren menar att vuxna letar efter 
en melodi eller rytm som kanske aldrig kommer, och upplever det därför som oväsen. När vi 
jämför med informanternas attityder till att spela inspelad musik blir det tydligt att de har en 
högre acceptans för det ljud denna åstadkommer. 

Sundin (1995) anser att läraren måste låta sina privata känslor och preferenser stå tillbaka till 
förmån för barnens uttryck. På grund av detta tror vi att det är viktigt att som förskollärare ha 
ett professionellt förhållningssätt till barnens musicerande. Visst kan det vara tröttsamt om 
man befinner sig i en miljö med hög ljudvolym, men då blir det ännu mer betydelsefullt hur 
man organiserar verksamheten. Vi tror att när man som lärare är aktivt närvarande blir det 
lättare att urskilja musiken i det man först upplever som oljud, samt skapa en förståelse för det 
som barnen upplever som meningsfullt. 

Informanterna berättar att barnen brukar fråga efter att få skapa egna instrument. 
Förskollärarna försöker då fånga upp barnens initiativ genom att förse dem med material och 
idéer kring hur de kan gå tillväga. Detta brukar generera ett uppsving i instrumentanvändandet 
och locka in fler barn i musikaktiviteterna. Vi tolkar detta som ett sätt för barnen komma förbi 
de regler som finns på förskolan kring användandet av instrument. Arnér (2006) beskriver hur 
barn skapar strategier för att komma förbi vuxnas regler, och menar att detta fenomen är 
vanligt i förskolan. 

En annan förklaring till att instrumenten ges ett så litet utrymme i musikverksamheten kan 
vara att informanternas osäkerhet kring den egna kompetensen står i vägen. Sundin (1995) 
menar förskollärare ofta har lite utbildning inom musikområdet, vilket i kombination med den 
västerländska prestationsinriktade synen på musikalitet leder till en känsla av otillräcklighet. 
Förskollärarnas osäkerhet påverkar i sin tur musikaktiviteternas utformning i förskolan. Detta 
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anser vi blir tydligt när man jämför Emma som är säker i sin musikalitet och beskriver hur 
hon jammar med barnen, med Petra som uppvisar bristande självförtroende på området och 
helst undviker att leda musikaktiviteter om hon kan slippa. 

Sundin (1995) menar att genom att skifta fokus från produkt till process kan läraren se vad 
som faktiskt sker i situationen, och upplevelsen blir det viktiga istället för vad man kan och 
inte. Läraren måste komma över sin egen rädsla för att inte vara perfekt för att inte överföra 
denna på barnen. Att delta aktivt och med engagemang är det viktiga menar Sundin, och detta 
är en inställning vi delar. Vi har själva upplevt vilken skillnad lärarens inlevelse gör för hur 
man som deltagare upplever musikaktiviteten, om den blir tråkig och spänd eller befriande 
och glädjefylld. Av våra informanter är det endast Emma som har fått någon fortbildning 
inom musik, och det framstår för oss som att hon är den som har starkast självförtroende inom 
musikområdet. Detta tolkar vi som att fortbildning är viktigt, men samtidigt tror vi att den har 
störst betydelse just för självförtroendet, för att läraren ska våga släppa in musiken i 
verksamheten utöver den traditionella sångsamlingen. 

Vi tycker att det är viktigt att se all musik som förekommer på förskolan och inte vara rädd 
för att uppmärksamma den och själv hänga på. Frågan blir om man hör rytmiken i barnets 
hamrande på hinken, och om man själv vågar delta och utmana barnets kunnande ytterligare 
ett steg. Corsaro (2005) anser att läraren bör ta tillvara det för barnet välkända för att bygga på 
med nya kunskaper. Vi anser att många tillfällen till lärande i vardagen i barns lek och eget 
utforskande av sin omvärld inte uppmärksammas. En anledning till att just musiken negligeras 
på detta sätt kan bero på en  rädsla för att göra bort sig. Man vill inte sticka ut från den 
kulturella normen i vilken det inte ingår att brista ut i spontansång och musicerande. Frågan 
man måste ställa sig som förskollärare är vad som egentligen är viktigt i mötet med barnen 
och vilka värden man förmedlar. Genom att låta sig styras av normer så för man också dessa 
vidare till barnen. Detta kan vi se kommer fram i Petras musicerande på förskolan. Hennes 
egna negativa erfarenheter av musik i barndomen menar hon har lärt henne att det viktigaste 
är att man vågar. Genom sitt handlande förmedlar hon trots detta samma norm som hon vill 
undvika, då hon väljer att överlåta musikaktiviteterna på, som hon anser, mer kompetenta 
kollegor. Hon skickar därmed ett budskap till barnen att sång och musik är något för de som 
anses musikaliska och inte ett uttryck för alla människor. Vi tycker att man som förskollärare 
istället bör se sig som en förebild för barnen, genom att visa att hur det låter inte är det viktiga 
utan man duger som man är.  

5.2.3.	  Musikens	  förmåga	  att	  förmedla	  känslor	  
Samtliga informanterna lyfter musikens förmåga att framkalla och uttrycka olika känslor. 
Musiken beskrivs som ett universellt språk som kan föra samman olika kulturer och framkalla 
minnen. Bland annat beskriver Petra hur hon använt sig av musik för att lugna en ledsen 
pojke. Hon ger pojken inflytande över hur han vill tröstas genom att lära sig den sång 
föräldrarna brukar sjunga. Detta tycker vi visar på en medvetenhet om den djupare betydelsen 
av inflytande då hon visar en lyhördhet för pojkens livsvärld och rätten till sina egna känslor. 

Även Katarina ger ett exempel på en sådan insikt när hon lyfter barnens rätt att välja att inte 
delta i musikaktiviteter. Hammershøj (2005) menar att som lärare måste man vara lyhörd för 
barnens känslor och skapa en trygg miljö, då det kan upplevas som ångestfyllt att musicera 
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inför andra. Vi tycker det är viktigt tillmäta barnens upplevelse av en situation samma respekt 
som vuxna får på ett självklart sätt. Detta är inte alltid givet i förskolan då alla förväntas vara 
med i aktiviteterna. Gruppens bästa och lärarens planering sätts ofta före den individuella 
upplevelsen. Som förskollärare känns det kanske som ett misslyckande om någon väljer att 
inte delta, men barnets upplevelse av musiken kan vara lika stark fast det sitter på sidan av, 
och barnet är delaktig på sina egna villkor. 

Barn använder musik som ett uttrycksmedel för att förmedla känslor menar informanterna. Ett 
talande exempel på detta är det som Margaretha berättar om hur barnen visar sin medkänsla 
när hennes pappa var sjuk. Sången blev då det redskap de använde för att uttrycka sin empati 
på ett sätt som orden kanske inte räckte till för. Detta blev en fin stund mellan medmänniskor, 
och ett vårdat minne för Margaretha. Vi anser att förskollärarna i fallen ovan ser barnen som 
likvärdiga medmänniskor med rätten till sina egna tankar och känslor. 

Vi kan se i informanternas utsagor att de använder sig av de känslor musiken väcker för att 
styra barnen i önskvärd riktning. Bergem (2011) anser att lärarens makt inte behöver ses som 
negativ om den används på ett sådant sätt att den förbättrar tillvaron för barnen. Vi menar att 
lärarens makt kan vara både positiv och negativ i denna fråga. Om läraren handlar med 
barnens bästa för ögonen, för att främja utveckling och lärande kan styrningen vara positiv. 
Vårt resultat visar att musikens förmåga att förmedla glädje och gemenskap används på ett 
medvetet sätt av förskollärarna för att stärka gruppsamhörigheten. Här tar de tillvara den kraft 
som finns i musiken att föra människor samman och skapa en positiv stämning. 

Britta använder sin makt som förskollärare för att bygga upp en stämning kring musiken. Med 
hjälp av drama fördjupar hon musikupplevelsen för barnen och tillför den flera dimensioner. 
Hon låter barnen vara aktiva i alla moment så att de är delaktiga i stegringen av spänningen. 
Fyra av informanterna beskriver hur de samlar ihop barnen och lugnar ner dem med musikens 
hjälp. Förskollärarna använder sig även här av musikens positiva kraft att skapa en känsla av 
samhörighet och glädje för att lugna ner situationer som de upplever är på väg att spåra ur. 
Det kan även handla om att barnen får leva ut i musik och rörelse, då deras energi får utlopp 
på ett tillåtet och kontrollerat sätt. 

Ser förskolläraren däremot främst till sin egen bekvämlighet används makten felaktigt och 
barnens möjligheter till inflytande begränsas anser vi. Vi tror att vuxna ofta försöker undvika 
att det ska bli en stojig miljö som kan utmynna i kaos. Många gånger försöker vuxna använda 
sin makt för att dämpa situationer utan att ta reda på vad barnen har för intentioner med sitt 
agerande. Vår upplevelse  är att tillsägelser kan komma oreflekterade på rutin vid sådana 
tillfällen. Det är därför viktigt att som förskollärare ha ett öppet sinne för att försöka se 
barnens perspektiv. 

5.2.4.	  Teknik	  och	  internet	  
Användandet av teknik och internet på förskolan verkar kunna öppna upp för barns inflytande 
i musikverksamheten. Fyra av informanterna menar att internet har ökat barnens inflytande 
inom just musiken eftersom de använder sig av det för att söka reda på barnens 
musikönskemål. Detta kan öka möjligheten för barnens egna musikintresse att få utrymme i 
förskolan tror vi. Internetanvändningen på förskolan ökar alltmer och utvecklingen går snabbt 
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framåt på detta område. För oss framstår användningen av internet som ett enkelt och konkret 
sätt för förskollärare att utforska och söka nya kunskaper tillsammans med barnen, vilket kan 
leda till att deras inflytande ökar.  

Värdet på tekniken gör dock att barnen inte får förtroende att använda den själv, utan blir 
beroende av en vuxen vid hanteringen. Vi funderar om det är förskollärarnas egen osäkerhet 
och ovana vid tekniken som föranleder detta. Vår erfarenhet är att även riktigt små barn kan 
hantera en lärplatta och de lär sig snabbt söka på internet i viss utsträckning. Problemet med 
att barnen förstör cd-spelare har lett till att ingen av informanterna numera låter barnen 
använda dem själva, och vi tror att deras oro att barnen ska förstöra tekniken kan ha överförts 
till att gälla lärplattorna också. I dag finns det dock skydd för lärplattor som gör att de är mer 
stöttåliga. 

Vårt resultat visar att det skett en förskjutning från ett användande av cd-spelare till att 
förskollärarna alltmer använder sig av dator eller lärplatta när de ska spela musik. Detta 
speglas också i att barnen inte tar med sig cd-skivor hemifrån i samma utsträckning som förr. 
De två informanter som inte använder sig av internet säger även att barnen inte längre brukar 
ta med sig egna skivor, vilket de tror beror på att barnen inte får använda cd-spelarna själva 
längre. De förskollärarna har istället skivor på avdelningen med musik de tycker passar 
barnen. På en av avdelningarna får barnen låna cd-skivor på biblioteket, men deras val styrs 
av lärarens idéer om vad som är lämpligt. Förskollärarna anser sig veta vilken musik barnen 
bör lyssna på istället för att låta barnens egen musik få något utrymme. Denna åtskillnad 
mellan den privata världen och förskolans värld är något som Fast (2007) uppmärksammat i 
sin studie, då lärarna ansåg att det var deras uppgift att erbjuda något annat, som komplement 
till hemmet. Vi tycker att förskollärarna genom sitt handlande i dessa fall hindrar barns 
inflytande i musikverksamheten. Genom att inte erbjuda barnen något forum för att spela sin 
egen musik så tillåts den inte existera på samma premisser som den musik de vuxna har 
godkänt. 

Sammanfattningsvis anser vi att vilka möjligheter och hinder förskollärare ser för barns 
inflytande över förskolans musikverksamhet till stor del beror på vilken inställning de har till 
dessa. Vi tolkar informanternas utsagor som att den förmåga förskolläraren har att förhålla sig 
till de hinder olika ramfaktorer utgör påverkar vilka möjligheter till inflytande barnen får. Vi 
menar att barns inflytande ges utrymme inom de vuxnas ramar. Det begränsas av förskolans 
regler och rutiner som många gånger är oreflekterade. Många traditioner sitter fast förankrade 
i förskolans väggar vilket kräver att de synliggörs och lyfts för diskussion både tillsammans 
med barnen och i arbetslaget anser vi. Den vuxnes förhållningssätt, kompetens och intresse 
påverkar vilka möjligheter till inflytande barn får i musikverksamheten. Informanterna lyfter 
den egna rollen som inspiratör, samtidigt som de tillhandahåller material. Informanternas 
intolerans mot ljudet, en osäkerhet kring den egna kompetensen, alternativt bristande intresse 
leder till ett lågt användande av musikinstrument i verksamheten. Musikens förmåga att 
förmedla känslor är något som lyfts som ett universellt uttrycksmedel som skänker en känsla 
av samhörighet. Förskollärarna använder musiken både för att möjliggöra och begränsa barns 
inflytande beroende på vilka syften de har för stunden. Det kan handla om att antingen samla 
ihop och lugna barnen eller erbjuda möjligheter till rörelse. Teknik och internet framstår som 
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en möjlighet att öka barns inflytande över musikverksamheten, samtidigt lyfts värdet på 
tekniken som ett hinder för användandet. 

5.3. Vilket värde sätter förskollärare på barnens egen musikkultur och hur 
tar de tillvara denna i pedagogiskt syfte? 
Här framträder förskollärarnas syn på sig själva som kulturarvsförmedlare, och vi analyserar 
vilken betydelse detta får för innehållet i de lärarledda musikaktiviteterna. Vi diskuterar vilket 
utrymme barns egen musikkultur får, samt hur den värderas av förskollärarna. 

5.3.1.	  Förskolläraren	  som	  kulturarvsförmedlare	  
Samtliga informanter ser det som en viktig uppgift att förmedla det svenska kulturarvet till 
barnen. Det handlar om att upprätthålla traditioner och föra vidare utvalda sånger, ramsor och 
rörelselekar. Tre av förskollärarna brinner verkligen för detta. De vill att barnen ska kunna 
sjunga samma sånger som de själva sjöng när de var små, för att sedan själv kunna lära sina 
barn. Vi kan ana en nostalgisk syn på dessa sånger, då förskollärarna månar starkt om att de 
ska läras ut i sin orginalform och inte göras om. Detta kan jämföras med det Fast (2007) 
upptäckte i sin studie. I denna uttryckte lärarna att de inte värderade barnens egen musik lika 
högt som den de själva vuxit upp med. Dessa värderingar kan anas även hos våra informanter 
genom deras utsagor. Vi anser att informanterna ger uttryck för en förmedlingspedagogik där 
de tror sig veta vad barnen behöver och vilken musikrepertoar de bör få med sig enligt egna 
föreställningar om en god barndom. 

Pramling Samuelsson et al. (2008) skriver om hur den samlade svenska sångskatten av 
tradition har stort utrymme i förskolan. Denna innehåller sånger som ansetts förmedla viktiga 
moraliska värden, och målet har varit att barnen skulle lära sig dessa utantill. Vi funderar på 
om detta är ett synsätt som lever kvar och är en så självklar del av musikverksamheten att det 
sitter oreflekterat i väggarna, på det sätt Arnér (2009) beskriver. Pramling Samuelsson et al. 
(2008) anser att estetiken i förskolan sällan ifrågasätts utan ses som självklar, vilket leder till 
en stagnation i utvecklingen. Detta framkommer även i vårt resultat då endast två av 
informanterna säger sig aktivt försöka förnya sin repertoar. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) står det att förskolan ska föra vidare ett kulturarv, 
samtidigt står det på flera ställen att verksamheten ska utgå från barnens intressen. I 
tolkningen av vårt resultat finner vi att förmedlingen av kulturarvet dominerar de lärarledda 
aktiviteterna i musikverksamheten. Genom informanternas utsagor framkommer det nämligen 
att sångsamlingen är den absolut vanligast förekommande musikaktiviteten. Den består av 
sånger som till största delen är valda av förskollärarna, vilket innebär många sånger från den 
svenska sångskatten. Av detta förutbestämda urval får barnen ibland välja vilken sång de ska 
sjunga på samlingen. Vi anser att barnens inflytande här ges utrymme endast inom de vuxnas 
ramar. Även i de fall då barnen fått vara med och påverka innehållet i ett initialt skede är det 
förskollärarna som avgör vilka sånger som platsar och inte. 

I vårt resultat framkommer det att utrymmet för improvisation och eget skapande är minimalt 
i de lärarledda musikaktiviteterna. Sångsamlingen verkar vara till främst för att barnen ska 
lära sig reproducera sånger som förskollärarna valt ut. Detta kan liknas vid det Pramling 
Samuelsson et al. (2008) beskriver som musik för barn, vilket innebär att lärarna väljer den 
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musik de själva anser lämplig. När det förekommer instrument på sångsamlingen lyfter 
informanterna betydelsen av att barnen ska lära sig hålla takten, samt spela svagt och starkt. 
Vi anser liksom Vygotskij (1995) att både reproduktion och kreativt skapande är nödvändiga 
för barns utveckling, då ny kunskap bygger på tidigare erfarenheter. 

Bjørkvold (2005) menar att barnen utforskar sin omvärld på ett fördomsfritt sätt genom lek 
och improviserat skapande. Musik och skapande lek utvecklar fantasin och tillåter barnen att 
utforska sitt eget inre, vilket har stor betydelse för utvecklandet av en identitet. Ingen av våra 
informanter nämner leken eller improvisationens betydelse för barns eget utforskande av 
musiken med hjälp av sång eller instrument i de lärarledda aktiviteterna. Katarina berättar 
dock hur hon har använt sig av musik för att stimulera barnens fantasi, när barnen fick hitta på 
en saga utifrån vad de tyckte sig höra i musiken. Hon vill även inspirera barnen och ge dem 
nya musikerfarenheter genom att låta dem gå på musikevenemang utanför förskolan. Detta 
stämmer väl överens med Vygotskijs (1995) teorier som lyfter betydelsen av att utsättas för 
många olika erfarenheter som berikar fantasin.  

Vi tolkar vårt resultat som att det område inom musiken där barnens eget skapande ges störst 
utrymme är i dansen och den friare rörelseleken. Här får barnen störst inflytande över sin egen 
tolkning och utforskande av mediet. Barnen tillåts genom rörelse uttrycka de känslor som 
väcks av musiken. Genom att arbeta på detta sätt får barnen skapa sin egen kunskap om sig 
själv, sin omvärld och musiken. Vi tror det är viktigt att barnen får möjlighet att själv skapa 
nytt med musiken som uttrycksmedel. Det är först då barnen själva kan äga mediet och inte 
bara ta över någon annans färdiga produkt. Om barnen ska kunna vara delaktiga i att skapa 
morgondagens kulturarv måste den egna kreativiteten ges utrymme att lekas fram. 

Majoriteten av förskollärarna använder sig dock väldigt lite av dans vilket vi tror kan bero på 
den egna osäkerheten. Detta kopplar vi till det Sundin (1995) skriver om det västerländska 
prestationstänkande som finns i musikutövandet. Förskollärarna har en uppfattning om att det 
finns ett rätt eller fel, och värderar sina kunskaper istället för att ge sig hän och ta tillvara den 
känsla som finns i musiken. Vi tycker att detta synliggörs på Katarinas avdelning när dans 
som inte förekommit tidigare introduceras i verksamheten genom en vikarie som även arbetar 
som danspedagog. 

Samtliga informanter anser att barnen verkar uppskatta musikaktiviteterna ännu mer när 
rörelse läggs till. Vårt resultat visar att barnens möjligheter att få röra sig till musik verkar 
begränsas till specifika rörelsesånger istället för att vara en integrerad del av alla 
musikaktiviteter. Bjørkvold (2005) beskriver människan som en helhet där kropp och själ inte 
går att särskilja, och är därför kritisk till vår västerländska kultur där man separerar musik och 
rörelse. Vi anser att det är naturligt för människor att röra sig till musik, särskilt tydligt blir det 
när man studerar hur riktigt små barn som inte ens lärt sig gå ger sig hän och rör sig till 
musikens rytm. Tyvärr förlorar de flesta i vår kultur detta självklara samband med åren. 
Hammershøj (2005) anser att det är viktigt att bejaka människans organiska rytm genom 
rörelse och en naturlig andning. Detta finns det lite utrymme för i den traditionella 
sångsamlingen där barnen uppmuntras sitta stilla. 
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Man kan fundera över varför barns naturliga sätt att förhålla sig till musik dämpas i förskolan. 
Vi tror att det kan bero på de starka traditioner som finns i sångsamlingen, där rörelse är 
begränsat till vissa förutbestämda moment. Det kan även handla om förskollärarnas rädsla för 
kaos, att de ska förlora kontrollen över situationen. Vi tror att normer som finns i förskolan 
sätter gränser för vad som anses som accepterat beteende, och de vuxna vill ogärna överskrida 
dessa. Barnen får utrymme inom de vuxnas ramar och deras inflytande är därmed begränsat.  

Hammershøj (2005) ser fler problem med de traditionella sångerna som lärs ut i förskolans 
sångsamling. Författaren menar att många av sångerna är för svåra för små barn genom att 
orden är för abstrakta och hoppen mellan tonarterna för stora. Detta är något vi själva inte 
reflekterat över tidigare, trots att vi upplevt att det är väldigt krävande för rösten och svårt att 
hitta utrymme att andas i vissa av sångerna. Efter att ha sjungit till exempel Imse vimse 
spindel sitter vi där andfådda och med en känsla av att inte vara särskilt begåvade sångerskor. 
Förmodligen är vi inte ensamma om att förledas till att tro att vissa sånger är enkla för att de 
riktar sig till barn, vilket kan ses som ett exempel på något som oreflekterat sitter i väggarna, 
så som Arnér (2009) beskriver.  

Självklart fyller de traditionella sångerna sin funktion, men det kan vara bra hitta en balans i 
musikutövandet så att de inte dominerar för mycket. Vi tror att det är betydelsefullt för alla 
människor att känna sig som en del av ett större sammanhang. Historien är en del av det vi är 
idag. I en föränderlig värld kan det vara skönt att finna en länk mellan det förflutna, nuet och 
framtiden, och sång och musik kan vara en sådan länk. Däremot bör man reflektera över 
innehållet, då de värden sångerna förmedlar, inte alltid överensstämmer med dagens samhälle. 
De hamnar i konflikt med den värdegrund som uttrycks i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) om allas lika värde och förskolans uppdrag att motverka stereotypa 
könsroller.  

Debatten kring kulturarvet dyker upp i media med jämna mellanrum och väcker oerhört starka 
känslor hos människor. Tre av våra informanter uttrycker ett starkt engagemang för att bevara 
det som alltid har funnits och inte förändra innehållet för att det ska passa in i dagens förskola. 
Vi ser det som en del av förskollärarens uppdrag enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) att kritiskt granska och ifrågasätta vilket innehåll och vilka värderingar som förmedlas 
till barnen genom de musikaktiviteter denne erbjuder. Sång och musik speglar hur samhället 
såg ut när de skapades, och vissa delar har spelat ut sin roll och förtjänar därför inte att leva 
vidare. Den aktuella debatten kring Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump som Petra 
nämner kan tas som ett exempel på detta. Debatten rör sig kring Sveriges Televisions beslut 
att klippa bort ordet negerkung för att det anses kränkande. Många har uttryckt ett starkt 
engagemang för att Pippi historierna ska bevaras i sitt orginalskick. Vi kan dock inte se att 
ordet negerkung kan bidra med någonting positivt för dagens barn, och det är inget vi 
personligen vill ska vara en del av morgondagens kulturarv.  

Detta gäller även för vissa av de traditionella barnsångerna som vi anser kan få förändras för 
att bättre passa in i dagens förskola. De kan också bevaras i sitt orginalskick förutsatt att man 
som lärare reflekterar över innehållet. Det handlar då inte om att peka på rätt eller fel, utan att 
få till en diskussion tillsammans med barnen. Till exempel kan man se att ”han” är normen i 
många barnsånger. Som förskollärare kan man prova byta ”han” mot ”hon”, eller exempelvis 
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byta roll på far och mor i Bä, bä vita lamm för att väcka barnens reaktioner. Detta ger en 
möjlighet att utmana barnens tankar kring genus på ett konkret sätt i ett för dem meningsfullt 
sammanhang. Vi tycker det är dags att förnya repertoaren i den svenska sångskatten så att den 
känns mer aktuell för barnen som lever i det moderna samhället. Istället för att hålla fast vid 
det som varit bör man som förskollärare låta barnens musikintresse och kreativitet få ett större 
utrymme i musikverksamheten anser vi. På så sätt kan denna utvecklas och förändras med sin 
samtid.  

5.3.2.	  Barnens	  egen	  musikkultur	  
I vårt resultat framkommer det att förskollärarnas främsta syfte med musikaktiviteterna är att 
barnen ska känna glädje och gemenskap. Musiken används ofta i samarbetsövningar för att 
stärka gruppkänslan. Detta visar på en medvetenhet om musikens kommunikativa karaktär 
och förmåga att skapa en gemensam gruppidentitet, något som Bjørkvold (2005) betonar. Han 
lyfter musikens identitetsmarkerande funktion, och menar att musiken förmedlar information, 
känslor och samhörighet med andra. Musiken blir ett gemensamt modersmål och en 
betydelsefull byggsten i barnens skapande av en egen kultur som är skild från de vuxnas. 
Bjørkvold menar att det är oerhört viktigt för barnen att få vara en del av denna kultur, och de 
lär av varandra vilka koder som behövs för att få tillträde till denna.  

I vårt resultat blir denna barnkultur synliggjord genom informanternas berättelser om barnens 
egna musikprojekt. De beskriver hur barnen skapar shower som de bjuder in de vuxna till. 
Barnen efterfrågar även att få ha discon, där de spelar och dansar till sin egen musik. 
Förskollärarna ser positivt på barnens gemensamma projekt, och försöker tillmötesgå deras 
önskemål genom att förse dem med material och handlingsutrymme. Samtliga informanter 
kan också se att barnen lär och inspireras av varandra. De anser att barnen inspireras mycket 
av media, och menar att de har stora kunskaper inom framförallt populärmusik.  

Populärmusikens betydelse för dagens barnkultur är något som betonas av Pramling 
Samuelsson et al. (2008) som menar att detta speglas i det stora utbud som finns idag som 
riktar sig direkt till barn. Även Fast (2007) lyfter populärmusikens roll i barnkulturen, och den 
glädje och stora lärandepotential som finns när barnen får ägna sig åt sina egna intressen. 
Detta är något vi själva observerat vid många tillfällen. Barn har en enorm kapacitet att 
självständigt söka reda på information och förmedla sin nyförvärvade kunskap till sina 
kompisar. De är de bästa inspiratörerna som går att finna, och som förskollärare bör man 
uppskatta och ta tillvara denna läranderesurs i största möjliga mån anser vi.  

Pramling Samuelsson et al. (2008) menar att lärare inte uppmärksammar barnens egna 
musikprojekt vilket gör att de går miste om den lärandepotential som finns i dessa. Författarna 
beskriver hur barnen själva för metasamtal där lärandet utvecklas, något som de vuxna står 
helt utanför. I våra resultat kan vi se att detta verkar stämma in även på våra informanter. De 
säger sig uppskatta barnens egna musikprojekt, men står till största delen utanför dessa om 
inte barnen bjuder in de vuxna till den färdiga showen. Förskollärarnas roll framstår mest som 
passiv, den handlar om att agera publik eller tillhandahålla material. Ingen av våra 
informanter lyfter den egna rollens betydelse för barnens lärande i dessa situationer. Vi tolkar 
detta som att de inte värderar den lärandepotential som finns i barnens egna projekt, utan 
överlämnar detta ansvar till barnen själva. Förskollärarna ser dessa projekt som en rolig stund 



42	  
	  

för barnen, och ingriper främst när de upplever situationen som kaotisk eller störande. Vi 
tolkar detta som att förskollärarna inte ser samma pedagogiska värde i barnens egen 
musikkultur och spontana skapandeuttryck, som i de lärarinitierade aktiviteterna som de 
själva har planerat.  

Budskapet informanterna ger blir dubbelt. De säger sig, i olika hög grad, uppskatta och ta 
tillvara barnens egen musikkultur, och de kan se hur barnen inspirerar och lär varandra. Trots 
detta verkar de inte se den lärandepotential som finns i att barnen får ägna sig åt det som 
verkligen intresserar dem, så som Fast (2007) beskriver. Fasts studie visar att lärarna sätter 
mindre värde på barnens egen kultur än den kultur de själva vuxit upp med. De menar att de 
vill förmedla något annat, en finkultur, som motvikt mot den kultur barnen har med sig från 
det privata livet. De är oroade för vilka värderingar populärkulturen förmedlar.  

Våra informanter uttrycker inga sådana åsikter rakt ut, däremot kan vi tolka in sådana 
värderingar genom deras handlingar och valen de gör. Ett exempel blir Brittas berättelse om 
hur hon endast en gång byggt upp ett tema kring en sång ett barn haft med sig hemifrån. 
Denna sång visade sig vara en traditionell barnsång som låg förskolläraren varmt om hjärtat. 
Vi ifrågasätter varför inga teman byggs runt populärmusik. Kanske finns en rädsla för att ses 
som oseriös av föräldrar och kollegor om ett tema byggs på ett sådant intresse, då det ligger 
utanför många vuxnas erfarenhetsvärld och därför ses som kunskaper mindre värda att ha. 
Produkten ses som det viktiga och de lärdomar barnen får med sig i processen ges inte samma 
värde. Vi tror att barn lär i samspel med sin omgivning och därmed blir processen den mest 
betydelsefulla delen av lärandet. 

En annan orsak till att förskollärare inte tar till vara barns intresse för populärkultur menar 
Fast (2007) kan vara att de känner sig osäkra, och tycker det är svårt att hänga med i dagens 
snabbt föränderliga musikkultur. De kan dessutom känna sig ovana vid de ombytta roller som 
uppstår när barnet blir den som sitter inne med kunskapen menar Fast. Istället för att som 
förskollärare känna en oro i en sådan situation tycker vi att man kan se det som ett tillfälle för 
en mer symmetrisk interaktion med barnen, något Pramling Samuelsson et al. (2008) menar 
främjar lärandet. Maktpositionerna förskjuts så att barnen blir mer jämbördiga de vuxna och 
barnen blir medskapare av kunskap som känns meningsfull för dem.  

Internet används alltmer, och lärplattor finns snart på alla förskolor. Detta kan skapa 
möjligheter för förskollärare som annars står okunniga inför barnens erfarenhetsvärld. Genom 
att tillsammans med barnen söka upp den musik de efterfrågar kan de bli medskapare till ny 
gemensam kunskap. Förskollärarnas upplevelse av att stå på sidan av barnens musikkultur kan 
minska och därmed kan de också bättre uppskatta den lärandepotential som finns i denna. Då 
internetanvändningen ökat alltmer kan detta vara anledningen till att våra informanter 
uttrycker en mer positiv inställning till barnens egen musikkultur än lärarna i Fasts studie från 
2007 gör. 

Vårt resultat visar att barnen behöver de vuxnas tillåtelse för att få driva sina projekt. Corsaro 
(2005) menar att barn försöker ta kontroll över sina liv genom att hitta strategier för att 
kringgå vuxnas regler, och de skapar en gruppidentitet genom att dela denna kontroll med 
varandra. I våra resultat framkommer det att för att barnen ska få utrymme för sin egen 
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musikkultur måste de själva initiera dessa projekt eftersom de vuxna inte erbjuder det. Vi 
tolkar detta som ett sätt för barnen att komma runt de vuxnas regler. Det kan handla om att få 
leva om och leva ut på ett sätt som annars är begränsat.  

Det kan också handla om det Bjørkvold (2005) kallar kulturell olydnad, då innehållet består 
av sådant som ogillas eller tabubeläggs av de vuxna. Fasts (2007) studie visar att lärarna oroar 
sig för vilka värderingar mediakulturen förmedlar till barnen, och vill därför stänga ute den 
från förskolan. Våra egna erfarenheter från olika förskolor är att lärarna ofta försöker dämpa 
vissa kulturella uttryck och minska dess utrymme i verksamheten. Detta visar sig genom att 
de inte låter barnen spela viss musik eller försöker avleda eller ignorera denna. Musiken 
kanske innehåller svordomar eller något annat som anses opassande. Vi tycker att förskolan är 
ett bra forum för att lyfta moraliska frågor som finns i barnens vardag på ett naturligt sätt. 
Genom att stoppa huvudet i sanden och förneka existensen av dessa ämnen tycker vi att den 
vuxne inte tar sitt ansvar för ‘den andre’ som Bergem (2011) beskriver som en viktig del av 
närhetsetiken. I mötet med andra blir etiken synliggjord, därför är det betydelsefullt att 
moraliska frågor lyfts för diskussion.  

Petra är den enda av informanterna som på detta sätt lyfter musikens betydelse för att 
synliggöra etiska frågor. Vi anser att förskollärarna går miste om tillfällen för lärande då de på 
ett naturligt sätt kan lyfta tankar och etiska dilemman som kommer fram genom musiken i 
samtal med barnen. På så sätt kan förskollärarna på ett konkret sätt synliggöra förskolans 
värdegrund. “Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 
verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 
grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i 
samhällslivet” (Skolverket, 2010:4). Barnen måste rustas för den värld och den kultur de lever 
i, och i denna spelar media en betydande roll. Vi anser att förskollärarens uppgift är att förse 
barnen med egna verktyg för att förstå och kritiskt granska denna kultur. 

Sammanfattningsvis framstår det för oss att det informanterna ser som sin främsta 
pedagogiska uppgift inom musikverksamheten är att förmedla ett kulturarv. Detta synliggörs 
genom den dominans den traditionella sångskatten har inom sångsamlingen, vilken i sin tur 
utgör nästan hela den lärarledda musikverksamheten. Barns egen musikkultur får utrymme 
genom barns egna musikprojekt där de lär varandra sånger, sätter upp shower och ordnar 
discon. Informanterna har en positiv inställning till barns inflytande i musikverksamheten när 
det kommer till barnens egen musikkultur. De tar dock i låg grad tillvara de tillfällen till 
lärande som finns i dessa. Det som framkommer är att barnen lär varandra och förskollärarna 
nya sånger, och ibland introducerar de nya musikgenrer. I barnens gemensamma musikprojekt 
framstår förskollärarna som mer passiva, de ser som sin roll att bidra med material och 
handlingsutrymme. 

5.4. Hur påverkar förskollärares barnsyn vilket inflytande barn får i 
förskolans musikverksamhet? 
Samtliga informanter anser att det är viktigt att barn får inflytande över förskolans 
musikverksamhet. De beskriver barns inflytande som att barnen ska få ha något att säga till 
om och att de blir lyssnade på. Barnens tankar och intressen bör tas tillvara av de vuxna i 
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förskolan i den mån det är möjligt. Samtidigt ifrågasätter informanterna hur mycket inflytande 
barnen verkligen får när det alltid sker inom de vuxnas ramar. Barns inflytande beskrivs som 
ett komplext område, något vi instämmer i. Det är många faktorer som spelar in kring när och 
hur barnen kan få inflytande, och vi tror att dessa får betydelse för vilken barnsyn som visar 
sig i den specifika situationen på det sätt som Johansson (2005) beskriver.  

Vi tolkar informanternas utsagor kring barns inflytande som att de i grunden har en barnsyn 
som stämmer överens med det Johansson (2005) beskriver som en syn på barn som 
medmänniskor. Detta visar sig främst genom att de ser barnen som kompetenta och 
medskapare av kunskap. Informanterna berättar att barnen lär varandra sånger och 
introducerar nya musikgenrer för varandra. Barnens kunskaper och förmåga att inspirera ses 
som en resurs inom musikområdet, två av informanterna anser att barnen kan kompensera för 
den egna bristen på kunskap och intresse. Alla informanter utom en säger att barnen brukar 
lära de vuxna nya sånger som de själva tycker om. I informanternas tankar kring barnens roll 
som musikförmedlare tycker vi att de respekterar barnens uttryck.  

Vidare ser informanterna barnens egna musikprojekt som något positivt, och de försöker 
tillmötesgå barnens önskemål kring dessa i den mån de upplever är möjligt. De förser barnen 
med material, idéer och handlingsutrymme när de vill spela musik eller dansa. Förskollärarens 
roll som inspiratör lyfts fram. Vi tolkar detta som att de ser barnen som jämlikar och tar 
barnens intentioner på allvar vilket ökar deras möjligheter till inflytande.  

Det framstår dock som att förskollärarna främst ser barnens egna musikprojekt som en rolig 
stund, och inte värderar det lärande som finns i dessa lika högt som i de lärarinitierade 
aktiviteterna. Då större värde läggs vid den kunskap de själva förmedlar anser vi att den 
barnsyn Johansson (2005) beskriver som vuxna vet bättre framträder. Förskollärarnas val av 
innehåll i musikverksamheten speglar vilka kunskaper de anser är viktigast för barnen att få 
med sig.  

 Något som kommer fram genom informanternas utsagor är att barnens handlingsutrymme 
finns inom de vuxnas ramar, rutiner och regler. Barnen måste fråga om, när och hur de får 
spela musik eller dansa. Informanterna förklarar att beslutet som fattas av förskolläraren utgår 
från vad som sker i resten av verksamheten. Självklart måste man som vuxen ta hänsyn till 
hela verksamheten. Vi tror dock att nekande beslut ofta tas oreflekterat innan man gjort sig en 
bild av hela situationen. I sådana situationer tycker vi att man kan urskilja barnsynen vuxna 
vet bättre (Johansson, 2005). Barnen får komma med önskemål, men den vuxna förutsätts 
veta vad barnen behöver och deras handlingsutrymme begränsas. Förskolläraren intar då ett 
ovanifrånperspektiv där den vuxnas idéer om vad som är bäst för barnet får råda. Vår egen 
erfarenhet av dylika situationer är att meningsfullheten för barnen inte alltid sätts främst, utan 
förskollärarens beslut baseras på vad som blir enklast för denne. 

Vi upplever att ingen av informanterna ser barnens handlande som planlösa eller utmanande 
så som Johansson (2005) beskriver barnsynen barn är irrationella. Detta kommer dock fram i 
beskrivningar av kollegors handlingar. Petra förklarar hur vissa vuxna på grund av sin egen 
bekvämlighet inte tillåter barnen att spela musik. I dessa fall tillmäter de vuxna inte barns 
intentioner någon betydelse och väljer därför att ignorera barnens önskemål.  
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I Johanssons (2005) studie blir det tydligt att det är i pressade situationer som pedagoger har 
svårt att uppnå sina ambitioner med arbetet, vilket leder till att barns möjligheter till 
inflytande minskar. Målet för den vuxne blir att ta kontroll över en situation som upplevs som 
kaotisk och arbetar då med en större emotionell distans till barnen. Detta synliggörs i 
Margarethas upplevelse av vilka möjligheter hon har att själv kunna påverka verksamheten 
och möjliggöra för barnens inflytande. Denna skiljer sig från övriga informanters utsagor 
vilket kan ses i ljuset av att det är låg personaltäthet, många vikarier och undermåliga lokaler 
på avdelningen där hon arbetar. I Margarethas fall är det svårt att komma förbi bristen på 
ordinarie personal och hon tvingas förlita sig på tillfälliga vikarier. Vi anser att barnen har 
små möjligheter att göra sin röst hörd i ett sådant klimat. Genom att göra ekonomiska 
nedskärningar i förskolan motverkar man från politiskt håll de egna uppställda målen kring en 
demokratisk förskola. Detta medför att alla barn inte får samma förutsättningar för inflytande 
och lärande. 

Sammanfattningsvis kan vi se att informanterna uppvisar en grundläggande barnsyn där de ser 
barn som medmänniskor. De ser positivt på barnens egna musikprojekt, men det framstår 
dock som att de sätter ett högre värde på de kunskaper barnen får med sig genom de 
lärarinitierade musikaktiviteterna. Förskolans ramar, regler och rutiner kan dock leda till att 
de oreflekterat ger uttryck för barnsynen vuxna vet bättre. Det blir tydligt att det är i pressade 
situationer som informanternas ambitioner att möjliggöra för barnens inflytande i 
musikverksamheten sjunker. 
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6. Avslutande reflektioner 
Syftet med detta arbete var att undersöka förskollärares inställning till barns inflytande över 
förskolans musikverksamhet. En slutsats vi drar av detta arbete är att förskollärarnas 
inställning och förhållningssätt får en avgörande betydelse för vilken verksamhet barnen 
erbjuds. Faktorer som den egna kompetensen, intresse samt synen på den egna pedagogiska 
uppgiften påverkar barnens inflytande över musikverksamheten. Förskollärarnas möjligheter 
att ge barnen inflytande, och den barnsyn de ger uttryck för genom sitt handlande växlar med 
den specifika situationen. Här får yttre ramfaktorer betydelse, men även rutiner och traditioner 
som är fast förankrade i förskolans väggar. Ytterligare en slutsats vi drar av detta arbete är att 
det är viktigt att man som förskollärare har ett reflekterande och ifrågasättande 
förhållningssätt till den pedagogiska verksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna 
synliggöra sådant som tas förgivet och det kan hjälpa förskollärare att se möjligheter istället 
för hinder. 
 
Alla informanterna lyfter musiken som något glädjefyllt som skapar gemenskap. Det kan 
ifrågasättas varför det i så fall blir just musiken som de inte hittar tid för. Vi tror att det delvis 
kan bero på yttre krav, från politiker, chefer eller föräldrar att innehållet i verksamheten ska 
vara mer kärnämnesinriktat. I media kan man se en global trend som genomsyrar även det 
svenska samhället där kunskap ses som ett kapital och ett konkurrensmedel. De svenska 
skolelevernas resultat i matematik, läsförståelse och naturvetenskap har enligt den senaste 
PISA-undersökningen försämrats och ligger nu under det internationella genomsnittet 
(Skolverket 2014). Genom utvärdering och kvalitetsredovisning som förordas av läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2010) säkerställs att nationellt uppsatta kunskapsmål uppnås. 
Tillsammans med de internationella testerna kan detta liknas vid en granskningsexplosion där 
lärarna upplever krav på sig både från föräldrar och politiker på att kunna uppvisa resultat i 
framförallt kärnämnena.  
 
Detta synsätt har spridit sig även till förskolan, trots att den svenska förskolan internationellt 
ses som en förebild med goda forskningsresultat gällande barns utveckling och lärande. När 
kärnämnena får företräde framför de estetiska ämnena bryter detta mot den traditionella 
förskolepedagogiken. Pramling Samuelsson et al. (2008) beskriver hur det estetiska lärandet 
gavs stor betydelse redan inom Fröbelpedagogiken, där barns lärande ansågs vara något som 
sker med hjälp av alla kroppens sinnen. Vi tror att barn lär genom konkreta upplevelser där de 
får använda hela sin kropp för att utforska sin omvärld. Det är därför viktigt att förskolan 
behåller sin egen pedagogik och inte blir för kärnämnesfixerad. Musik är ett ämne som tappat 
utrymme i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). I vår undersökning blir det tydligt att 
den används mest som medel för att lära i andra ämnen, som till exempel språk och 
matematik. Både den egna kreativiteten och barnens inflytande riskerar att minska om man 
som förskollärare blir för fastlåst vid sin planering och vid måluppfyllelsen och inte agerar 
utifrån den specifika situationen i mötet med barnen.   
 
En slutsats vi drar av detta arbete är att förskolans musikverksamhet ser väldigt enformig ut. 
Sångsamlingen dominerar musikverksamheten och känns som ett bortglömt område där 
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utvecklingen stagnerat. Våra informanter menar att barns inflytande är ett komplext område, 
vilket vi håller med om. I musikverksamheten handlar barns inflytande inte bara om att 
barnen ska få välja sånger ur en färdigkomponerad sångpåse, eller rösta om vilken av 
sångerna som ska sjungas. Det räcker inte heller att bara tillåta att barn ägnar sig åt egna 
musikprojekt, som förskollärare måste man även se det pedagogiska värde som finns i dessa 
och våga bygga musikverksamheten kring dem.  
 
Vår övertygelse är att barn lär i samspel med sin omgivning, och det som intresserar och 
engagerar mest är det område som har den största lärandepotentialen. Barngruppen är en stor 
läranderesurs som vi tänker använda oss av på ett medvetet sätt i vårt yrke som förskollärare. 
Vi tror att det är processen som är den mest betydelsefulla delen av barnens lärande, därför är 
det viktigt att vara aktivt närvarande som förskollärare, så att man kan utmana barnens 
tankegångar ytterligare ett steg.  
 
Den viktigaste lärdomen vi tar med oss från detta arbete är hur stor betydelse förskollärarens 
barnsyn och förhållningssätt har för vilket inflytande barn får i förskolans musikverksamhet. 
Förskollärarnas goda intentioner kommer inte alltid till uttryck i handling, då gamla vanor, 
regler och rutiner kommer emellan. Det blir därmed tydligt hur betydelsefullt det är med 
reflektion, både själv, tillsammans med barnen och arbetslaget. En gemensam pedagogisk 
hållning och ett öppet och tillåtande klimat i arbetslaget är nödvändigt för att kunna kritiskt 
ifrågasätta vad som faktiskt sker i vardagen, så att barns inflytande kan bli en realitet i 
praktiken. 

6.1. Vidare forskning 
Det har kommit fram mycket tankeväckande aspekter under arbetets gång, vilket gett oss 
många nya insikter och lärdomar kring barns möjligheter till inflytande i förskolans 
musikverksamhet. Vår ökade kunskap har skapat ett större intresse och nyfikenhet på detta 
område. Det skulle vara spännande att forska vidare kring internetanvändningens betydelse 
för barns möjligheter till inflytande i förskolans musikverksamhet. En studie av detta skulle 
kunna ge svar på hur man som förskollärare kan arbeta mer aktivt med internet för att på så 
sätt öppna nya dörrar och släppa in barnens egen musikkultur. 
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Bilaga 1 
 
 
Hej! 
Vi är mycket tacksamma för ditt deltagande i vår studie om barns inflytande över förskolans 
musikverksamhet. Det ska bli trevligt och lärorikt att ta del av din syn på detta område. Vi vill 
återigen påminna om de forskningsetiska principerna vilket innebär: 
• Det insamlade materialet kommer endast att användas i nämnda examensarbete. 
• Du medverkar på frivillig grund och har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 
• All information avidentifieras. 
	  

Om det uppkommer några frågor tveka inte att höra av dig till oss! 
	  

Mail: 
XXXXXXXXX 
	  

Mail: 
XXXXXXXXX 
	  

Tack för din medverkan! 
	  

Christina Billingham och Frida Thyrel 
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Bilaga 2 
 
Intervju guide  
 
Bakgrundsfrågor: 
Hur gammal är du? 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
Vilka erfarenheter av musik har du med dig från lärarutbildningen? Har du fått någon 
ytterligare kompetensutveckling inom musik sedan dess? 
Vilken är din egen relation till musik och vilka erfarenheter av musik har du med dig? 
 
Musikarbetet på förskolan 
Känner du dig trygg med att leda musikaktiviteter i barngruppen? 
Hur arbetar ni med musik på förskolan? (Ex samling, sång, instrument, cd). 
Arbetar ni på olika sätt beroende på barnens ålder? 
Hur ofta skulle du uppskatta att ni har lärarinitierade musikaktiviteter? 
Vilket/vilka syften har du med musikaktiviteterna? 
Var får du din musikaliska inspiration ifrån? 
Hur väljs innehållet i aktiviteterna ut? (Hur väljs sångerna ut?) 
Varför just detta innehåll? 
Upplever du att barnen uppskattar de lärarledda musikaktiviteterna? Upplever du att barnen 
uppskattar olika sånger och aktiviteter beroende på ålder? 
 
Barns inflytande 
Vad innebär begreppet inflytande för dig? 
Var barns inflytande något som berördes under din utbildning? Har du fått någon ytterligare 
kompetensutveckling på området barns inflytande sedan dess? 
Hur anser du att ni möjliggör för barns inflytande i musikverksamheten? 
Vilka möjligheter har barnen att ta egna initiativ i musikverksamheten? (Ex. sätta på cd) 
Vad? Hur? Hur ofta? Skillnad mellan olika åldrar? 
Ger ni utrymme i de lärarledda aktiviteterna för barns eget skapande? 
Hur tar ni vara på barnens eget musikintresse och de erfarenheter av musik de har med sig 
hemifrån? 
Kan du se att barnen inspirerar varandra? 
Kan du se några hinder för barnens egna initiativ i förskolans musikverksamhet? (Ex. miljö, 
övriga pedagogers inställning, barngruppen, andra pedagogiska ställningstaganden). 


