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Förord  

Anledningen till att vi har valt att forska om hur barns perspektiv lyfts fram i olika 

musikaktiviteter är för att vi diskuterade frågan i samband med en aktivitet vi gemensamt 

gjorde med förskolebarn under en specialiseringskurs i musik och rytmik (15 hp) under vår 

förskollärarutbildning på Högskolan i Halmstad. Där väcktes intresset för vad barn själva 

tycker är en lyckad musikaktivitet och hur vi pedagoger kan skapa möjligheter för att barn ska 

få inflytande över förskolans musikaktiviteter. Vi har haft ett gott samarbete där vi peppat och 

stöttat varandra under arbetets gång. Vi har bollat många idéer och tankar vilket har varit 

lärorikt. Det har varit en stor glädje att jobba ihop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SAMMANFATTNING 

Denna studie undersöker förskolebarns inflytande över musiken i förskolan. Studien har 

uppkommit mot bakgrund av den bristande forskningen kring förskolebarns inflytande samt 

hur barn ser på sitt musikaliska lärande. Studien utgår ifrån en kvalitativ undersökning med en 

etnometodologisk ansats där videoinspelning och observationer har använts som metod.  

 

Undersökningen är genomförd på en förskola med barn i åldrarna 3-5 år. Barnen har 

observerats under icke-styrda aktiviteter dvs. när de dansar till musik, tittar på musikvideor 

och diskuterar runt olika artister. Genom ett närmande av barnens perspektiv har deras 

handlingar och uttryck kunnat studeras.   

 

I resultatet framkommer det att barnens musikkultur kommer till i samspelet med andra barn 

och vuxna där makt och kunskap är avgörande för hur barn får eller tar inflytande.  

Studien avslutas med en diskussion kring pedagogers betydelse för hur barn får möjlighet till 

inflytande över musiken. 

 

Nyckelord:  

Barns perspektiv, Inflytande, Förskola, Musik  
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Vårt intresse av att undersöka barns perspektiv på samlingen väcktes efter en musikaktivitet 

som vi tillsammans höll i med en grupp 4-5-åringar. Frågor och funderingar väcktes kring hur 

vi vuxna skapar bäst förutsättningar för att fånga och ta tillvara barns delaktighet och 

inflytande under spontana musikaktiviteter i förskolan, en aspekt som går i linje med 

läroplanens intentioner där förskollärare ska ansvara för ”att alla barn får ett reellt inflytande 

på arbetssätt och verksamhetens innehåll”  (skolverket, 2010, s. 14). Vad är en lyckad 

musikaktivitet sett från barns perspektiv? Och hur är det möjligt att skapa utrymme för barns 

perspektiv och livsvärld när vuxna bestämmer innehåll och vad barn ska lära sig? 

 

Emilsson (2007) menar att det har gjorts lite forskning om inflytande och att den forskning 

som finns framförallt gäller äldre barn och unga vuxna. Det finns enligt Emilsson lite 

forskning som rör små barns inflytande i den pedagogiska praktiken. För att vi ska kunna ta 

barns delaktighet och inflytande på allvar så menar Johannesen och Sandvik (2009) att vi 

måste våga släppa på kontrollen, lyssna, reflektera och våga ifrågasätta vår roll som 

förskollärare i vardagen. Då kan vi lära oss mycket om oss själva och barnens upplevelse av 

sin vardag. Enligt författarna kan man tolka det som att barnen är delaktiga då de får vara med 

och delta, men egentligen är de bara delaktiga på vuxnas villkor då det är de vuxna som 

bestämmer innehåll och hur innehållet ska utövas. Vidare menar de att delaktighet och 

inflytande handlar om hur man samspelar med varandra i en gemenskap och hur man lyssnar 

och respekterar varandra. Arnér och Tellgren (2006) menar att det är viktigt att diskutera 

skillnaden mellan begreppen inflytande och delaktighet då de lätt blandas ihop samt diskutera 

kring vad man sätter för betydelse i begreppen. Författarna tolkar begreppet delaktighet som 

att man får vara med i en aktivitet som de vuxna redan har bestämt, medan inflytande istället 

handlar om att barnen får vara med och påverka innehållet. Särskilt viktigt är det att diskutera 

inflytande och delaktighet då det handlar om barn, eftersom att de har en underordnad roll i 

samhället. Vi undrar därför hur barns möjligheter till inflytande och delaktighet tas tillvara då 

det gäller musik i förskolan? 

 

Calissendorff (2006) skildrar möten med barn i grupp utifrån grundad teori (grounded  theory, 

vår översättning) där hon undersöker hur förskolebarn lär sig att spela fiol, dock inte i 

förskolan utan i en fristående utbildningsform. Resultaten av nyssnämnda studier visar bland 

annat på att barnen hade individuella lärostrategier. Enligt Calissendorffs (2006) överblick 

råder det brist på forskning om barns musikaliska lärande från barns perspektiv. Den tidigare 
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forskningen visar enligt Wallerstedt (2010) även på att det finns en osäkerhet bland lärares 

förhållande till musik, vilket vi menar gör det meningsfullt att studera pedagogers arbete med 

musik i skola och förskola. 

 

1. 1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur barn tar och får inflytande över sina spontana musikaktiviteter 

i förskolan genom att observera deras handlingar.  

 

1. 2 Frågeställningar  

Mot bakgrund av det ovan nämnda uppstår, enligt vår mening, en rad funderingar kring 

begreppen barnperspektiv respektive barns perspektiv och tillämpningen av barns perspektiv 

på musikundervisningen i förskolan. 

− Genom vilka handlingar ges barn möjlighet till inflytande över musik i förskolan?  

− Genom vilka handlingar tar barn inflytande över musik i förskolan? 
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2. L ITTERATURGENOMGÅNG 

I dessa avsnitt belyser vi vad litteratur och forskning säger inom området barns perspektiv och 

barns inflytande. Inledningsvis lyfts begreppen barnperspektiv och barns perspektiv och deras 

innebörd. Litteraturgenomgången tar upp studier som observerat barn i förskoleåldern, det vill 

säga 1-6 år. Därefter följer en diskussion om hur vuxnas olika synsätt på barn kan påverka hur 

barns perspektiv lyfts fram och tas tillvara, följt av varför pedagoger bör jobba med barns 

inflytande. I avslutande del beskrivs den tidigare forskningen om musikens roll i förskolan.  

 
2. 1 Barns perspektiv och barnperspektiv 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2010) beskriver skillnaden mellan ett 

barnperspektiv och barns perspektiv. Barnperspektiv skapas av vuxna och inbegriper deras 

objektifiering av barn, trots att perspektivet är barncentrerat. Barns perspektiv representerar 

barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld. Till skillnad från förstnämnda 

perspektiv ligger fokus istället på barnet som subjekt i sin egen värld. För att förtydliga de 

olika perspektiven ytterligare ger författarna exempel på när man på 1950-talet tillät sina barn 

att leka ute med sina kompisar istället för att sitta inne och läsa. Föräldrarnas accepterande av 

sina barns val kan enligt författarna ses som att de tycks ha tagit barnens perspektiv. Å andra 

sidan kan de också ha tagit ett barnperspektiv, om de ansåg att det var det bästa för deras barn. 

(Pramling Samuelsson et al. 2010).   

 

Pramling Samuelsson et al. (2010) menar att skillnaden på ett vuxenorienterat och ett 

barnorienterat perspektiv är att i ett barnorienterat perspektiv anstränger sig den vuxne att 

sätta sig in i barnets upplevelse av sin situation genom att anpassa sig och försöka förstå 

barnets känslor. Ett vuxenorienterat perspektiv däremot, som man även kan kalla vuxenfixerat 

synsätt, försöker man inte anpassa sig till barnets erfarenheter och man utgår ifrån vad den 

vuxne anser vara standardnorm. Om barnet avviker från denna norm ser man detta som en 

brist hos barnet. Då ett barn uppträder annorlunda på ett sätt som inte lever upp till den 

etablerade sociala uppförandekoden försöker man att förstå de handlingar barnet gör genom 

att belysa hans eller hennes bakgrund och ställning (a.a.).  

 

Enligt Wallerstedt (2010) har begreppet barn som human beings eller human becomings blivit 

viktiga inom sociologisk forskning. Dessa begrepp kan enligt författaren hjälpa oss att förstå 

skillnaden mellan ett barnperspektiv och barns perspektiv. Uppfattar vi barn som blivande 

vuxna (becomings) eller som varande barn (beings)? Johansson (2003) ger en vidare 
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förklaring. I det förstnämnda perspektivet ses barn i hög grad som delaktiga i en livsvärld som 

de också delar med vuxna. Ser man istället barn som human becomings ses barndomen som 

en brist som ska åtgärdas genom utveckling och socialisation (Johansson, 2003). Synen på 

barn som beings kan vi se i förskolans läroplan där barns lärande beskrivs som att 

”verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, motivation och drivkraft att söka 

kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera”  (skolverket, 2010, s. 6-7).  

 

I Pramling Samuelsson et al. (2010), diskussion om barns perspektiv redogör de för det 

tolkande förhållningssättet i vilket man försöker förstå varför barnets handlingar och uttryck 

så som det visar sig, genom att man sätter sig in i hur barnet har tolkat sin situation och varför 

barnet har valt att reagera på ett visst sätt. I detta förhållningssätt är det även viktigt att 

fokusera på barnets ansiktsuttryck och i hur rösten tar sig i uttryck för att förstå hans/hennes 

känslotillstånd och vilja. Vidare menar de att då man som vuxen intar ett tolkande synsätt 

kommer man att upptäcka att det alltid finns bakgrund och en anledning till barnens 

uttalanden och det är just det som är grunden för ett tolkande förhållningssätt. Att inta ett 

tolkande förhållningssätt kan kännas som en självklarhet men att se bristen hos barnet är 

betydligt vanligare då det enligt författarna är lättare än att försöka sätta sig in i någon annans 

situation och hur denna människa tolkar sin omvärld. Pramling Samuelsson (2010) menar att 

det är vanligt att vuxna sätter diagnoser på barn som de anser inte lever upp till normen, men 

det viktiga är enligt författarna att istället försöka finna kunskap om vad det är för egenskaper 

de vuxna i barnets omgivning ger barnet då dessa egenskaper kan bli självuppfyllande.  

 

Med ett liknande resonemang skiljer Sparrman (2006) mellan barnkultur och barns kultur, där 

den senare är det som barn gör tillsammans i kamratgrupper med olika kulturella produkter. 

Barnkultur är den kultur som är skapad av vuxna för barn, vilket vi menar har tydliga likheter 

med Pramling Samuelsson et al. (2010) beskrivning av barnperspektiv. För att kunna förstå 

barns egen kultur menar Sparrman att vuxna behöver se barn som någon som har något att 

säga om sina liv och att vi tillskriver barn en viss kompetens.    

 

Detta kan ses i ljuset av Thornberg (2004) som ger oss en beskrivning av Informella grupper 

som är grupper som bildas spontant utifrån samhörighet och det kan handla om att man i 

gruppen har gemensamma intressen som för en samman. En informell grupp kan handla om 

några barn som leker tillsammans och denna grupp formas av relationsbehov samt 
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underförstådda normer och där det finns ett ledarskap som oftast är varierande och outtalat. 

Detta kan även kopplas samman med Stern som menar att barn från födseln är naturligt 

inställda på att interagera med andra människor. När barnet sedan växer upp får han/hon lära 

sig olika kulturella spelregler för ett så kallat ”normalt socialt uppförande” (Sommer, 2005, s. 

224) genom att vara tillsammans med andra människor.  

 

Sandberg (2008) gör en åtskillnad mellan flickors och pojkars kultur i förskolan. Utifrån de 

observationer som hon gjort på en förskola beskriver hon hur barnen tillsammans finner 

mening när de dansar och sjunger till musiken och den dans som de skapar utgår från deras 

egna initiativ som baseras på vad de tycker är intressant och meningsfullt. Eftersom dansen är 

baserad på deras egna intressen kan de delta utifrån sina egna personliga förutsättningar. 

Utifrån gemensamma intressen skapas grupperingar där man tillsammans bestämmer vad som 

ska ske i aktiviteten. Sandberg menar vidare att det verkar finnas normer för hur pojkar 

respektive flickor bör uttrycka sig, därför dansar pojkar och flickor i olika grupper. Även om 

både flickorna och pojkarna sjunger högt och dansar med inlevelse så är det oftast pojkarna 

som agerar och hörs tydligast (Sandberg, 2008). 

 

 

2. 2 Vad är ett barn? 

Ann Åberg har tillsammans med Hillevi Lenz Taguchi gjort observationer i en förskola med 

syftet att utveckla den pedagogiska verksamheten med hjälp av pedagogisk dokumentation. 

De tar upp att när de kom ut och skulle göra observationer insåg de att den barnssyn som de 

har får konsekvenser för hur man bemöter barn men också pedagoger och föräldrar. Men de 

var inte medvetna om vilken barnsyn de hade och frågade sig själva hur detta skulle gå. Då de 

reflekterade tillsammans över de dokumentationer de hade gjort blev deras barnsyn 

synliggjord. Vidare menar de att vi alla människor är olika och att vi är olika oss själva på det 

viset att vi förändras beroende på vilken situation vi befinner oss i. De ställer sig därför frågan 

om man kan säga hur ett barn är och vem tar sig i så fall den rätten. Vidare menar de att det 

får konsekvenser om man väljer att exempelvis bara fokusera på ett barns svårigheter om det 

är de sidorna man tänker är den ”sanna bilden”  av ett barn. I sina dokumentationer fick de syn 

på andra sidor hos barnen som gjorde att deras bild av barnen förändrades (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). 

 

Sparrman (2006) skriver i sin diskussion om olika barn- och barndomssyner att det inte är 
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någon självklarhet att säga vad ett barn är. Att vara barn kan betyda många olika saker och det 

kan bero på vilken tid barnet lever i. Trots att det enligt Sommer (2005) kan finnas oenigheter 

bland samhällsforskare om innebörden i att växa upp i ett samhälle som är präglat av snabba 

förändringar, är de ändå eniga om att det är kvalitativt annorlunda att växa upp och utveckla 

kompetenser i dagens moderna samhälle gentemot hur det har varit att växa upp med tidigare 

utvecklingsvillkor. Barnpsykologi kan alltså enligt Sommer inte reduceras till stadieteorier om 

den ska hålla sig uppdaterad. Med ett stadiebestämt perspektiv reduceras barnpsykologi enligt 

Sommer till ett ”ostkupe-ämne” (a. a., s. 17) med ett abstrakt och isolerat barn, utan att se 

barnets utveckling som beroende av tid, samhälle, kultur och vardagsliv. Med detta 

resonemang förefaller det vara omöjligt att beskriva vad ett barn är, eller ställt i relation till 

denna studie omöjligt att säga vad barn föredrar för musik eller hur de kommer att använda 

musiken, eftersom att barns musiksmak står i relation till omgivningen.  

 

2. 3 Pedagogers olika barnsyn  

Johansson (2003) beskriver tre olika synsätt på barn vilka grundar sig i hennes empiriska 

analyser. Dessa synsätt beskriver hon i tre teman; Barn är medmänniskor, Vuxna vet bäst och 

Barn är irrationella. Dessa tre perspektiv kan hjälpa oss att tolka och förstå hur vuxna kan 

närma sig eller distansera sig från barns perspektiv. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003) beskriver två skilda perspektiv på det pedagogiska mötet i förskolan vilket också kan 

relateras till pedagogers olika barnsyn och till hur väl dessa tar tillvara barns perspektiv. Dessa 

kallar de för det symmetriska och det asymmetriska perspektivet. 

 

Det asymmetriska perspektivet placerar barnet i centrum för vuxnas åtgärder av olika slag och 

där man utgår ifrån vuxnas perspektiv på barn. Fokus i detta förhållningssätt är att barnet ska 

anpassas efter systemet och inte tvärtom. Man observerar barnet skilt från övriga kontexten. 

Som pedagog lyfter man fram barnets brister istället för att se sina egna. (Johansson och 

Pramling Samuelsson, 2003). Detta kan kopplas till synsättet Barns intentioner är 

irrationella, där den vuxne saknar avsikt av att närma sig eller använda sig av barnets 

perspektiv i sitt pedagogiska uppdrag. De ser barns intentioner som irrationella eller som ett 

försök att utmana vuxna eller de regler som verksamheten bygger på. Det pedagogiska 

uppdraget blir då att hindra barnens intentioner och att tydliggöra olika regler. Barnets 

perspektiv blir till ett hinder snarare än en möjlighet i att utveckla den pedagogiska kvalitén 

(Johansson, 2003). Detta kan även relateras till Brodin och Hylander (2002) som menar att 

pedagoger många gånger kan uppfatta barns glädje som tramsig och kaotiskt då de inte alltid 
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uttrycker sin glädje på samma vis. Det blir därför vanligt att vuxna tar på sig rollen som 

enbart en som ska hålla ordning. Att skapa tryggar ramar är viktigt menar Brodin och 

Hylander vidare men det är lika viktigt att kunna bekräfta och dela barns glädje samt ha en 

viss tolerans för kaos. Brodin och Hylander (2002) menar att det är som pedagog lätt att 

släcka ett barns glädje genom att säga nej då ett barn vill dela ett intresse. De menar att man 

inte alltid kan möta barn i deras önskningar men att man ändå på ett positivt vis bekräftar 

barnets glädje genom att förklara varför önskningen inte går att uppfylla men att det inte var 

en dålig idé och att det kan bli vid ett annat tillfälle. 

 

Pedagoger som har ett förhållningssätt utifrån perspektivet Vuxna vet bättre kan ibland utgå 

ifrån att barn behöver vara med om, öva eller lära sig vissa saker, även om barnet har en 

annan inställning till detta. Enligt detta perspektiv är det inte alltid gynnsamt för barn att 

pedagoger förstår och följer deras perspektiv, utan snarare det motsatta; att de möter motstånd 

och att de lär sig av den mer erfarne vuxna (Johansson, 2003). Detta perspektiv kan kopplas 

till den kritik som förts mot begreppet kompetenta barnet, där följden kan bli att man lämnar 

skolbarnet att på egen hand klara av sin skolgång och kunna självvärdera sig (Sparrman, 

2006). 

 

Under kategorin Barn är medmänniskor ser vuxna barnet som en person med behov, 

önskningar, vilja och skilda förmågor som det gäller att ta hänsyn till och man strävar efter att 

möta barnet på dess egna villkor. Den vuxne förhåller sig till barns intentioner och uttryck för 

mening och låter barns perspektiv komma till uttryck (Johansson, 2003). Detta kan förhållas 

till det symmetriska förhållningssättet där man intresserar sig för barnets perspektiv och där 

verksamheten ska formas efter barnen som är där. Som pedagog strävar man efter att i sitt 

förhållningssätt visa respekt och ömsesidighet inför barnet. Man vill finna en balans i 

förhållandet (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Brodin och Hylander (2002) menar 

att när ett barn har ansträngt sig och lyckas utföra något känner barnet kompetensglädje som 

sedan leder till att det väcks mer intresse och aktivitet hos barnet. Det blir enligt författarna ett 

kretslopp av positiva känslor där barnet känner att han/hon är ”en som kan”  (a. a., s. 51.) och 

vågar därför utmana sig fler gånger vilket kan kopplas till det symmetriska perspektivet. 

Författarna lyfter bland annat fram humorn som ett viktigt inslag då vi trivs bra och blir på 

glatt humör tillsammans med personer som visar glädje. När en person har nära till skrattet 

och inte tar sig själv på ett så jättestort allvar gör det att andra blir avslappnade. 
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Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) är det viktigt att fundera över sin egen 

barnsyn som de i sin tur menar är påverkad av ens egen barndom. För att kunna förstå barns 

perspektiv måste man som pedagog anstränga sig för att kunna bli delaktig i barns värld 

genom att ständigt visa intresse och engagemang. Man behöver vara öppen inför att barn 

också besitter kunskaper. Genom att sätta barnet i centrum skapar man enligt författarna en 

interaktionsform som vilar på ömsesidighet och en gemensam förståelse. Man delar 

upplevelser med varandra. I förskolans verksamhet ska det erbjudas tillfällen till att kunna 

dela upplevelser, exempelvis att man som vuxen går in och deltar i barns lek.  

 

2. 4 Delaktighet och inflytande  

Arnér och Tellgren (2006) menar att det är viktigt att diskutera skillnaden mellan begreppen 

inflytande och delaktighet då de lätt blandas ihop samt diskutera kring vad man sätter för 

betydelse i begreppen. Författarna tolkar begreppet delaktighet som att barnen får vara med i 

en aktivitet som de vuxna redan har bestämt, medan inflytande istället handlar om att barnen 

får vara med och påverka innehållet. Särskilt viktigt är det att diskutera inflytande och 

delaktighet då det handlar om barn, eftersom att de är underordnade vuxna. Detta kan kopplas 

samman till makt i socialpsykologisk betydelse som innebär att det är något som visar sig i 

det sociala samspelet mellan människor (Nilsson i Thornberg, 2004). Makt finns mellan två 

eller flera individer och hör ihop med hur rollmönstret fungerar i gruppen. De övriga i 

gruppen har uppfattningen att en person har en särskild roll som sammankopplas med makt. 

Det som skapar grunden för makt och inflytande är att det finns ett beroende som är 

ömsesidigt, att gruppens mål respektive individens personliga mål uppfylls (Nilsson i 

Thornberg, 2004).  

 

Emilsson (2007) menar att det har gjorts lite forskning om inflytande och att den forskning 

som finns framförallt gäller äldre barn och unga vuxna. Det finns enligt Emilsson lite 

forskning som rör små barns inflytande i den pedagogiska praktiken. I sin studie, som är 

inspirerad av kritisk teori, har hon gjort videoobservationer på barn mellan 1-3 års ålder där 

hon har valt att fokusera på interaktionen mellan barn och pedagoger under styrda och fria 

aktiviteter. Enligt Emilsson finns det ett flertal studier som hävdar att barns inflytande i den 

pedagogiska kontexten är beroende av vuxnas attityder och att de förskolor där pedagoger 

försöker närma sig barns perspektiv genom att lyssna och känna in barnet, samt bekräfta och 

uppmuntra barnet till ökat deltagande, är de förskolor där barn ges störst möjlighet till 

inflytande. Resultaten i Emilssons (2007) studie går i linje med den tidigare forskningen där 
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hon kommer fram till att de aspekter som har störst betydelse för barns möjlighet till 

inflytande i förhållande till lärares kontroll är huruvida barn ges möjlighet till att göra sina 

egna val och ta initiativ, samt pedagogers attityder och regler.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) diskuterar barns delaktighet. När ett barn känner 

sig delaktig upplever sig denne också som kompetent. När pedagoger lyssnar på och 

respekterar ett barns tankar känner barnet att deras röst är värd att bli lyssnad på. Genom att 

man lyfter fram barns kompetenser hamnar de i funktion och kan därmed utvecklas. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att om man å andra sidan i sin planering 

utgår ifrån ett vuxenperspektiv skapar detta en undervisande lärarroll som innebär att man ska 

hinna med det som man har planerat. Eftersom innehållet redan är färdigt får inte barnen 

något utrymme till att påverka och använda sina förmågor och får på så vis inte inflytande. Då 

man utgår ifrån att barnet är en kultur- och kunskapsåterskapare blir de bemötta av en lärare 

som berättar och visar hur de ska göra för att kunna nå ett bestämt kunskapsmål. Barnet ska 

enligt detta perspektiv göra så likt den vuxne som möjligt. Författarna menar att detta inte är 

en lärandesituation som utmanar och lockar fram barnens egna förmågor och tankar 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2003).  

 

Individens självkänsla kan påverkas negativt om man som pedagog inte bekräftar barnets 

intresse menar Brodin och Hylander (2002). Konsekvensen av detta kan då bli att det intresset 

försvinner. Barnets självbild riskerar återigen att påverkas negativt om denne ofta blir 

missförstådd och misstolkad. Som ett exempel tar författarna upp att om ett barns nyfikna 

utforskande uppfattas som störande kan det leda till att barnen faktiskt också förstör för att 

uppfylla pedagogernas förväntningar (Brodin & Hylander, 2002). 

 

Enligt Emilsson (2007) som bland annat hänvisar till olika offentliga utredningar och 

departementspromemorior (se bland annat SOU 1996:22; 2003:46; Ds 2003:96), finns det tre 

grundläggande skäl till varför barn ska ha rätt till inflytande i skola och förskola. Som det 

första tas inflytande upp som en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Inflytande 

har alltså ett egenvärde och är inte enbart något som ska stå i relation till barns lärande och 

socialiseringsprocess. Inflytande är med andra ord något som pågår här och nu, vilket kan 

kopplas till synen på barn som beings (Johansson, 2003). Det andra skälet är att barns 

inflytande lyfts fram som en viktig del av lärarens arbete i skola och förskola. För det tredje 

anges att inflytande är en förutsättning för barns lärande. Om barn har inflytande över sin 
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egen läroprocess, får de en mer djupgående förståelse (Emilsson, 2007).   

 

Detta kan också ses i ljuset av Wenger (1998) som menar att alla ingår i vad han benämner 

som communities of practice, vilket kan förstås som handlande inom en social grupp 

exempelvis förskolebarn som sjunger på samlingen. Vidare menar han att vi deltar i flera 

sådana sociala sammanhang oavsett om vi är hemma, på jobbet eller i förskolan. Wenger 

menar att elever i skolan går samman för att lära sig att hantera ungdomliga problem och det 

som skolan lägger på dem att de ska lära sig. Communities of practice finns alltså enligt 

Wenger överallt; i klassrummet och på skolgården, och kan vara både officiella och 

inofficiella. Vidare menar han att det lärande som är viktigast för personlig utveckling är det 

som involverar medlemskap i communities of practice.  

 

Å ena sidan menar Wenger (1998) i sin diskussion kring lärande att om vi utgår ifrån att 

kunskap består av information som lagras explicit i hjärnan så verkar det logiskt att paketera 

dessa i väl-designade förpackningar varpå denna kunskap levereras stegvis och så 

lättförståeligt som möjligt till en samling tänkta mottagare (elever, vår tolkning) i en stilla 

miljö fri från distraktioner. Följden av detta blir då, enligt Wenger, att lärande ska ske med en 

lärare som undervisar (lecturing, vår översättning) en klass oavsett i vilken lokal detta sker. Å 

andra sidan menar Wenger att lärande även kan betraktas som att kunskap framförallt omfattar 

ett aktivt deltagande i sociala kommunikationer, varpå det traditionella formatet som tidigare 

beskrivits inte ser så givande ut. Om pedagoger istället genom uppfinningsrika sätt engagerar 

elever i meningsfulla aktiviteter och ger dem tillgång till redskap som förbättrar deras 

deltagande, så öppnas elevernas vyer. På så vis kan pedagoger ge elever nya utbildningsvägar 

som de kan identifiera sig med och pedagoger kan därmed involvera dem i aktiviteter, 

diskussioner och reflektioner som gör en skillnad i de samhällen elever värdesätter, 

exempelvis kompisgänget.  

 

2. 5 Musikens roll i förskolan 

Calissendorff (2006) har under ett års tid studerat förskolebarn som lär sig spela fiol. Enligt 

hennes uppfattning råder det brist på forskning om barns musikaliska lärande från barns 

perspektiv. Calissendorff drar slutsatsen att barn har olika lärostrategier och att pedagoger 

därför bör använda sig av individuella lärostilar för att kunna nå ut till alla barn och göra 

lärandet så effektivt som möjligt. Hon summerar sin studie med att ställa frågan om fokus ska 

vara på hur vi vuxna tror att små barn lär sig, eller på hur barn faktiskt säger att de lär sig?  
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Enligt Wallerstedt (2010) har tidigare forskning om de estetiska ämnenas roll i förskolan 

pekat mot att pedagoger i stor utsträckning fokuserat på känslor och barns fria skapande. 

Wallerstedt har gjort en avhandling om musikundervisning i förskolan med syftet att 

undersöka vad det innebär att urskilja taktart i musik, ur den lärandes perspektiv. Hon inleder 

sin avhandling med att beskriva sitt första möte med musik i grundskolan där hon som 

nybliven doktorand observerar en samling. Läraren i samlingen berättar efteråt att hon är nöjd 

med dagens innehåll eftersom ” idag fick vi ju in musik också”  (a. a., s. 1). Samlingen och 

lärarens kommentarer går enligt Wallerstedt i linje med det som har problematiserats i den 

tidigare forskningen där de estetiska ämnena sägs handla om känslor och om barns fria 

uttryck. Hon kommer i sin studie fram till att barns egna musikuttryck alltid står i relation till 

det som barn tidigare har erfarenhet av, exempelvis det som tagits upp under den senaste 

musiksamlingen. Episoden visar enligt Wallerstedt även på den osäkerhet som finns bland 

lärares förhållande till musik, vilket gör det meningsfullt att studera pedagogers arbete med 

musik i skola och förskola.  

 

Enligt Saar (2005) är inte skolan en institution för lek eller konstnärlig utveckling, för detta 

finns andra sammanhang som till exempel bild- eller kulturskolor. Istället menar han att 

skolan ska erbjuda konstnärliga metoder som ett alternativt studiesätt för de i synnerhet 

omotiverade, uttråkade och marginaliserade eleverna. Skolan ska enligt Saar ” lära elever vissa 

kunskaper”  (a. a., s. 93). Vilka kunskaper Saar menar framgår dock inte. Menar Saar att 

skolan inte borde ägna sig åt att undervisa i estetiskt lärande, utan att det estetiska i skolan 

enbart ska tjäna som ett medel för att nå andra mål? Om det estetiska endast ska tjäna som ett 

medel, behöver pedagoger då ha några ämnesdidaktiska kunskaper om ämnet musik? Hur ser 

Saar på de barn och elever som inte har möjlighet att gå i bild- eller kulturskolor? Omfattar 

Saars resonemang även förskolans undervisning? Vi tolkar Saars resonemang som en del av 

den rådande diskurs som lyfter fram matematik och naturvetenskap som samhällets viktigaste 

ämnen (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt, 2008). 

Utifrån den tidigare forskningen som visar på musikens marginaliserade roll i 

utbildningssammanhang är vi intresserade av att studera musikens roll i förskolan. 

 

Lärares breda yrkeskompetens ska enligt Wallerstedt (2010) även inrymma ämnesdidaktisk 

kunskap i musik. Wallerstedt tar upp frågan om vad denna kompetens ska bygga på och om 

det överhuvudtaget finns något att lära inom musik eller om det är en medfödd talang. Ska 
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musik finnas med som ett frivilligt alternativ för dem som har intresse av det? Hon 

problematiserar med hjälp av sina observationer idén om barns fria uttryck. Enligt henne 

bygger barnens uttryck, och intryck, på erfarenheter av perceptuellt lärande. Skapandet i 

barnens fria lek (som ingår i hennes studie) är enligt henne ett direkt återskapande av vad de 

lyssnat på i lektionen före. Vidare menar hon att hennes exempel visar på att redskap för 

intryck också är redskap för uttryck. Lärare har enligt henne därför en mycket viktig roll i att 

bidra till att barn gör erfarenheter och möter begrepp som de annars inte skulle ha gjort. 

 

Sæther och Aalberg (2006) lyfter fram frågan vad det är vi vill med vårt pedagogiska 

musikarbete i förskolan. Vill vi styrka barnens identitet genom att välja musik som de redan 

känner till eller ska vi arbeta för att barnen ska få en bred musikalisk plattform att stå på? Ska 

förmedlandet av det svenska kulturarvet stå i centrum, och i så fall varför? Enligt Mundheim 

(i Sæther & Aalberg, 2006) har vuxna i förskolan stor makt i kulturförmedlandet oavsett om 

vi vill det eller inte. Detta kan kopplas till Pramling Samuelsson et al. (2008) som menar att 

förskolan måste ha ett medvetet förhållningssätt till populärkulturen och till finkulturen. 

Vidare menar de att det är märkligt att Alice Tegnér är så framträdande i repertoaren, medan 

den nyare musiken har svårare att hitta in i förskolan. Att barnen själva har andra genrer i sin 

repertoar hemifrån som film, TV- och dataspel, och musikvideo blir tydligt först då barnen får 

driva sina egna estetiska projekt. Detta resonemang ser vi också i relation till Sparrmans 

(2006) distinktion mellan begreppen barnkultur och barns kultur. 

 

3. METOD OCH MATERIAL  

I följande avsnitt presenteras studiens metod. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning 

med en etnometodologisk ansats som i regel lägger tyngden på ord och inte på siffror vid 

insamling och analys av data (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden är relevant för vår 

studie då vi vill få en djupare inifrån-förståelse för hur några barns perspektiv tas tillvara i 

verksamheten, medan den kvantitativa istället lägger tyngden på kvantifiering vid insamling 

och analys av data (Bryman, 2011).  

 

3. 1 Bakgrund 

Birkler (2008) menar att varje observation av verkligheten har en subjektiv vinkling. Han 

liknar detta med en slöja som hindrar oss från att se verkligheten som den är i sig. Våra 

tolkningsmöjligheter är beroende av vår bakgrund, erfarenhet, kunskap, förväntningar etc. 

Detta kan kopplas till Johansson (2003) som hävdar att vi inte fullt ut kan förstå andra 
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människor eftersom vi inte kan kliva ur vår egen kropp och kliva in i en annans. Vi är med 

andra ord begränsade i vår tolkning av barns perspektiv eftersom vi aldrig kan veta vad som 

pågår inuti en annan människa. Utifrån Johanssons resonemang kan därför all forskning om 

barns perspektiv i någon mån sägas vara gjord ur forskarens, den vuxnes perspektiv trots sina 

försök till perspektivbyte. Det är inte barnen som gör forskningen om barns perspektiv. 

Genom observationer kan vi människor alltså inte fullt ut komma åt kärnan i barns perspektiv, 

men det kan vara ett sätt för oss som forskare att närma oss deras livsvärld. Genom att försöka 

se vardagen ur barnens perspektiv ville vi säga något om hur barnen upplever sin situation på 

förskolan och kunna göra deras röster hörda. Som metod för detta valde vi etnometodologi 

som utgår från ett deltagarperspektiv vid studier av människors sociala liv och ordning 

(Francis & Hester, 2004).  

 

3. 2 Etnometodologi 

Det finns enligt Gubrium & Holstein (i Bryman, 2002) fyra traditioner inom kvalitativ 

forskning, där etnometodologin nämns som en och som denna studie kommer att använda sig 

av. Etnometodologin är en sociologisk inriktning som utvecklades i USA under ledning av 

Harold Garfinkel och Harvey Sacks, inom vilken man försöker förstå hur den sociala 

ordningen skapas och formas genom samtal och samspel. Etnometodologen inriktar sig på 

”praktiskt, sunt förnuft-inriktat tänkande” (a. a., s. 340) i det vardagliga livet, och där man 

uppfattar den sociala verkligheten som något som människor själva iscensätter. Den sociala 

ordningen existerar inte i sig själv utan skapas genom samspel med andra. Etnometodologin 

är dock inte en vetenskaplig metodologi, utan inriktar sig istället på studier av de metoder som 

människor använder för att skapa och upprätthålla den sociala ordningen i sin vardag. 

(Bryman, 2002). Genom att rikta sig till vardagliga aktiviteter i det dagliga livet som i det här 

sammanhanget är musikskapande i förskolan, försöker man lära sig om dem som företeelser i 

sin egen rätt. (Garfinkel, 1967). Den etnometodologiska ansatsen kan ses som relevant för 

denna undersökning då vi ville försöka förstå barnens handlingar så som de visade sig i 

förskolan genom att försöka närma oss deras perspektiv. Istället för att ta vardagliga 

företeelser för givet, som att barn tycker om att lyssna på melodifestivalen, användes dessa 

som studieobjekt för reflektion. Vad är det som har gjort att denna företeelse har kommit till? 

Slutligen reflekterade vi över varför vi hade kommit fram till det vi sett i våra observationer. 

Detta går i linje med de tre metodologiska stegen som man ägnar sig åt i etnometodologiska 

studier (Francis & Hester, 2004).  
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Bryman (2002) skriver om samtalsanalys vilket är en detaljerad skildring av hur samtal går till 

i naturligt förekommande samtal, vilket etnometodologen kan använda sig av för att förstå de 

samtalsstrukturer som försiggår samspelet. Vi bedömer att en samtalsanalys inte är intressant 

för denna undersökning då vi även har tittat på andra aspekter så som mimik, 

kroppsorientering, blick, ljud och artefakter som Heikkilä och Sahlström (2002) menar är av 

betydelse vid studier av barns perspektiv. De observationer som ligger till grund för vår analys 

har skrivits i narrativ form, där både helhet och detaljer (som är av betydelse för att kunna 

förstå barnens handlingar) har skrivits fram.  

 

En central utgångspunkt inom etnometodologin är att alla mänskliga handlingar och 

institutioner bygger på människors förmåga att skapa sig en gemensam förståelse, ”common 

sense- kunskap”, av sin situation och sedan agera på basis av denna gemensamma förståelse 

(Heritage, 2001). Denna kunskap är något som vi har tittat efter i våra observationer för att 

fånga de kulturella dragen på den förskolan vi observerat.  

 

3. 3 Observation 

Enligt Francis och Hester (2004) använder sig etnometodologin i regel av observationer som 

undersökningsmetod. Lalander (2011) argumenterar för den deltagande observerande 

forskaren som enligt honom har möjlighet att leva sig in i den andres värld, till skillnad från 

den passiva icke-deltagande som endast förmår att registrera. Johansson (2003) lyfter fram tid 

som en viktig aspekt för att kunna närma sig barns perspektiv. Eftersom det inte har funnits 

möjlighet att följa barnen under en längre tid har våra möjligheter att leva oss in i deras värld 

därför begränsats, men vi har trots vår tidsbegränsning ändå fått en inblick i hur barnen ser på 

och använder musik i förskolan.   

 

Forskareffekt (Lalander, 2011) är när människor påverkas av vetskapen om att en forskare är 

närvarande och kan enligt Lalander minska om forskaren är duktig på att samspela. Lalander 

menar vidare att den erfarne observatören kan föra mentala anteckningar för att på så vis 

kunna delta samtidigt som han eller hon observerar. Då vi inte är erfarna observatörer valde vi 

istället att använda oss av videokamera som underlag till vår analys. Bjørndal (2005) menar 

även att då man använder sig av videoinspelning får man en bättre helhetsbild där både ljud 

och bild kommer med och att man därigenom får en större bild över verksamheten med 

mycket mer att reflektera över än till exempel vid en ljudupptagning. Vidare menar författaren 

att i en videoinspelning kan man välja att enbart lyssna på ljudet och låta bli att fokusera på 
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bilden (Bjørndal, 2005). Vi upptäckte nya saker då vi tittade på videomaterialet och därför kan 

man se det som att vår analys hade blivit mer färgad av oss om vi endast hade observerat. 

Videokamera har dock den nackdelen att den kan uppfattas som störande vilket kan leda till 

den forskareffekt som Lalander (2011) skriver om. Vi upplevde att barnen påverkades mindre 

av videokameran då vi försökte samspela mer naturligt tillsammans med barnen än då vi 

enbart stod bredvid och observerade.  

 

Vi valde att pendla mellan att vara deltagande och icke-deltagande observatörer. Vi var med 

och deltog i vissa delar samt ställde frågor till barnen, men var mestadels icke-deltagande 

eftersom att vi ville att mesta fokus skulle hamna på barnens naturliga handlingar. Vi ställde 

frågor till barnen om deras musikanvändande vilket enligt Lalander (2011) kan leda till att 

barnen känner att de är delaktiga i studien. Vi upplevde att vi fick mestadels positiva 

reaktioner från barnen när vi ställde frågor till dem och visade intresse för deras 

musikanvändande. De bjöd också in oss till samtal och delaktighet.  

 

Bjørndal (2005) menar att en viktig förberedelse innan man påbörjar sina observationer är att 

man funderar över om man ska registrera allt man uppmärksammar eller om den ska vara 

begränsad och vad fokuset i sådana fall ska vara. För att vi skulle kunna besvara vårt syfte 

valde vi att fokusera på ett antal frågor som vi var intresserade av att veta mer om men som 

kunde ändras beroende på vad vi såg när vi ute och observerade. Vi tittade bland annat på vad 

förskolan hade för musikutbud, var CD-spelaren stod placerad och om barnen kunde nå 

musikmaterialen utan pedagogers hjälp.  

 

Enligt Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) bör man i det första skedet dokumentera både 

sammanhang och detaljer för att få ett så rikt underlag som möjligt för det fortsatta 

tolkningsarbetet. Därför skrevs även andra aspekter ned som kunde vara av relevans för vårt 

tolkningsarbete så som känslostämningar och hur vi själva hade upplevt de olika 

situationerna. 

 

Lalander (2011) menar att det sällan är lämpligt att föra öppna observationsanteckningar 

eftersom detta kan uppfattas som störande. Även Bjørndal (2005) menar att det är svårt att 

observera och skriva anteckningar samtidigt. Därför fördes loggboks-anteckningar efter våra 

observationer. Bjørndal menar vidare att i en ostrukturerad loggbok räcker det med att man 

skiljer på datum och tidpunkter men i övrigt kan man skriva om det man tyckt varit intressant 
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utan någon struktur. Fördelen med en sådan strategi är att man är öppen för att anteckna 

sådant som man inte riktigt har fått grepp om tidigare och som man inte har reflekterat över. 

Nackdelen är att den kan vara svår att analysera i efterhand då den kan vara krävande att läsa 

med all information man antecknat. Det blir med en ostrukturerad text svårt att finna ett 

mönster och därmed kunna dra slutsatser. I en strukturerad loggbok kan man däremot utgå 

ifrån fastlagda scheman (Bjørndal, 2005).  

 

Loggboks-skrivandet utgick ifrån en halvstrukturerad mall för att få tydligare fokus men ändå 

vara öppen för att anteckna sådant som föll utanför vårt fokus. Bjørndal (2005) menar vidare 

att det är viktigt att man skriver ner vad man sett direkt efter observationen för ju längre tiden 

går desto större risk är det att det finns brister i observationen och att den är onyanserad och 

felbedömd.  

 

3. 4 Videoinspelning 

Heikkilä och Sahlström (2003) diskuterar hur användandet av videoinspelningar i fältstudier 

kan möjliggöra eller begränsa analysen av barns vardag ur barns perspektiv. Författarna menar 

att för att vi ska kunna förstå barns perspektiv behöver vi också förstå den forskning som 

formar barns perspektiv, där videoinspelningar är en del av det som gör forskningen. Utifrån 

de videoinspelningar om barns perspektiv som Heikkilä och Sahlström analyserat, 

argumenterar de för att man bör ha en noggrann beskrivning av hur det konkreta 

inspelningsarbetet gått till. I detta bör man fundera kring hur man placerar kameran och hur 

mycket som hörs och syns i relation till de syften som formulerats till studien. Vidare menar 

de att mimik, kroppsspråk och ögonkontakt är viktiga aspekter då man vill studera från barns 

perspektiv. Man behöver enligt författarna se helheten för att kunna närma sig och förstå barns 

perspektiv.  

 
Vi valde att använda oss av handkamera istället för en stativmonterad kamera. Fördelarna med 

handkameran var att vi lätt kunde förflytta oss och följa barnen i deras olika aktiviteter samt 

att det fanns fler möjligheter att fokusera på olika händelser i de situationer vi observerade 

(Heikkilä & Sahlström, 2003; Bjørndal, 2005). Enligt Heikkilä och Sahlström (2003) kan en 

av nackdelarna med handkamera vara ett det generellt kan leda till sämre bild- och 

ljudkvalitet vilket vi också upplevde då vi analyserade vårt material. Bjørndal (2005) tar upp 

att det finns studier av inspelningar som har kommit fram till att personer som blir 

observerade väldigt fort vänjer sig av att bli filmade och att det framförallt är då kameran är 
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monterad på ett stativ som denna betraktas som en möbel. 

 

I och med att vi använde oss av varsin handkamera kunde vi filma situationer ur olika vinklar 

och hade även en back-up om tekniken skulle strula. När vi sedan gick igenom materialet 

kunde vi fylla i varandras luckor av det vi missat. Då Heikkilä och Sahlström (2003) menar att 

man behöver se helheten vid studier av barns perspektiv filmades situationerna ur olika 

vinklar och vi fick därmed en djupare förståelse. Vi kunde också välja att sprida ut oss på 

förskolan. Videofilmandet fokuserade främst på barnen, men till viss del även pedagogerna i 

de fall som de närvarade/tillsammans med barnen. Vi försökte filma så pass nära att vi kunde 

höra vad barnen och pedagogerna sade men utan att vara så nära att vi kunde riskera att 

upplevas som distraherande. 

 

Jordan och Henderson (i Bjørndal, 2005) menar att en videoinspelning och ljudinspelning av 

en observation aldrig är en kopia utav verkligheten utan är en representation. Vidare menar de 

att en inspelning har två begränsningar som kallas operatörens begränsningar och teknikens 

begränsningar. Bjørndal menar vidare att hur man som observatör väljer att placera 

videokameran påverkar vad det är som syns och hörs mest i observationen samt på vilket sätt. 

Om man exempelvis zoomar in närbilder så syns mimik men då man filmar helbild från ett 

distanserat håll kan man registrera samspel mellan olika människor men dock inte deras 

ansiktsuttryck. Om kameran är placerad bakom läraren är det lärarens perspektiv som blir det 

viktiga fokuset. Det finns vidare ett antal begränsningar med den tekniska utrustningen som 

kan uppstå. Kvaliteten på den tekniska utrustningen kan variera i kvalitet där bakgrundsljud 

exempelvis kan variera väldigt mycket i styrka och kan ibland vara störande. Då många 

människor pratar samtidigt kan det skapa en ” ljudmatta”  (a. a., s. 75) som innebär att det kan 

vara svårt att urskilja och förstå vad varje enskild människa säger. Det finns med andra ord 

enligt Bjørndal inte någon teknisk utrustning som kan dokumentera allt det komplexa som 

sker i en pedagogisk situation. När vi gick igenom vårt material hade vi ibland svårt att höra 

vad barnen sa, eller missade något barn som gick ut ur bild, vilket också försvårade vårt 

tolkningsarbete.  

 

3.5 Forskningsetik 

Enligt Johansson (2003) är det viktigt att problematisera vad det etiskt innebär att studera en 

grupp människor, som inte bara har en underordnad position i relation till forskningen, utan 

också i samhället. Makt finns enligt Johansson i alla processer, men är särskilt problematiskt 
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då det gäller studier och arbete med barn. Barn har inte de kunskaper och erfarenheter om 

forskning som vuxna har. Vidare menar hon att barn har små möjligheter av hävda sin 

integritet och sina egna tolkningar gentemot forskare och andra vuxna som har gett sitt 

godkännande om att barnen får delta i forskningen. Johansson understryker vikten av att 

presentera resultaten på ett varsamt och respektfullt sätt gentemot barnen som hon menar 

befinner sig i en underordnad roll.  

 

Denna studie följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka delas in i fyra 

huvudkrav; informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i studien och de villkor som gäller för deras 

deltagande. Forskaren skall även informera om att deltagandet är frivilligt och att man när 

som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och då det gäller barn under 15 

år krävs dessutom samtycke från föräldrar/vårdnadshavare. Vi delade ut informationsblad till 

berörda föräldrar/vårdnadshavare där vi frågade efter ett skriftligt samtycke. De barn vars 

föräldrar inte har skrivit under deltar inte i studien. Vi informerade pedagogerna i studien och 

bad om ett muntligt samtycke. Sedan berättade vi för barnen om vilka vi är och vad vi gjorde 

där samt att det är frivilligt om de vill vara med eller inte.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ingår i undersökningen skall ges största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt så att ingen 

obehörig kan ta del av dem. Konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet 

och sekretess. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas 

för forsknings-ändamål. De får till exempel inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften. Det material som vi fått fram från observationer och 

videokamera är det endast vi själva och våra handledare som fått ta del av och har bevarats så 

att inte det har kunnat nås av någon utomstående. Studiepersonernas namn och 

personuppgifter har inte skrivits fram och enskilda individer kommer inte att kunna 

identifieras. Vi kommer även att radera observationsmaterialet efter att vi avslutat vår studie 

för att ytterligare garantera att ingen utomstående kan ta del av det.  

 
3. 6 Validitet 

Validitet i forskningssammanhang innebär att man mäter det som man ger sig ut för att mäta 
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(Åsberg, 2000). Bryman (2011) menar dock att man i kvalitativa undersökningar lägger 

mindre vikt vid frågor som rör mätning, eftersom mätning inte är det främsta intresset för 

kvalitativa forskare. Vi läste in oss på litteratur och tidigare forskning för att utöka vårt 

kunnande inom området. Detta menar vi styrker studiens validitet eftersom vi lättare kunde se 

aspekter av det som tagits upp och problematiserats i tidigare forskning när vi gjorde våra 

observationer. Observationer har ägt rumt vid tillfällen då vi har kunnat undersöka det vi vill 

undersöka. Vi menar även att vår metod är lämplig i relation till att kunna uppnå 

undersökningens syfte. 

 

Det går också att diskutera hur vårt deltagande påverkar studiens validitet, eftersom Lalander 

(2011) menar att forskare bara genom sin närvaro påverkar vare sig hon/han vill det eller inte. 

Tror vi som forskare att vi inte påverkar det som vi ser i inspelningsmaterialet påverkar det i 

sin tur studiens reliabilitet, det vill säga pålitligheten.  

 

3. 7 Reliabilitet 

Reliabilitet har att göra med forskningens pålitlighet och noggrannhet (Åsberg, 2000). I och 

med att vi är två som har genomfört undersökningen och kompletterat och styrkt varandra i 

våra observationer, menar vi att det stärkt vår undersöknings reliabilitet. Å andra sidan kan 

man problematisera reliabiliteten i hur väl våra observationer överensstämmer med varandra. 

Genom att vi har haft möjlighet att gå tillbaka och titta på observationsmaterialet igen har vi 

kunnat se på det ur andra vinklar och urskilja nya aspekter, vilket har ökat noggrannheten i 

studien. 

 

Enligt Bryman (2002) hör reliabilitet ihop med huruvida resultaten från en undersökning blir 

densamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om det påverkats av slumpmässiga 

eller tillfälliga betingelser. Vidare menar Bryman att det framförallt är den kvantitativt 

inriktade forskaren som är intresserad av frågan huruvida ett mått är stabilt eller inte, medan 

det är svårare att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att 

” frysa”  (a. a., s. 270) en social miljö och de sociala villkor och göra den replikerbar på samma 

sätt som i den kvantitativa forskningen. Bryman menar även att vi inte kan generalisera 

resultaten från vår studie till populationer utan endast till teori, eftersom de personer som 

ingår i en kvalitativ studie inte kan sägas vara representativa för en population.  

 
Bjørndal (2005) skriver om ett antal aspekter som kan påverka pålitligheten i en observation. 
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Om man är trött och hungrig eller har svårt att släppa tankarna på annat blir uppmärksamheten 

försämrad och har betydelse för hur man ser på situationen då humöret förändras. Likaså om 

man har en positiv bild av en person man ska observera tenderar man att tolka det som 

personen säger och gör som positivt. Vi försökte därför vara så neutrala som möjligt genom 

att enbart fokusera på det som var vårt syfte med observationen. Bjørndal påpekar också att 

ens bakgrund spelar roll för hur man ser på situationen, vilka erfarenheter man har och ens 

sociala bakgrund. Bjørndal menar därför att det är viktigt att man reflekterar över hur man 

som observatör påverkar situationen och de människor som deltar.  Bjørndal anser även att det 

är av stor vikt att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till sina observationer och de slutsatser 

man kommit fram till då det finns en risk att man generaliserar tidigare observationer till detta 

sammanhang.  

 

3. 8 Urval 

Till vår undersökning valde vi att observera barn i åldrarna 3-6 på en förskola i en mellanstor 

stad i södra Sverige. Valet av förskola beror delvis på att vi sen tidigare har varit i kontakt 

med den förskolan och fått god kontakt med den personal som arbetar där. Det kan också vara 

lättare att leva sig in i barnens perspektiv om vi begränsar oss till en förskola, vilket också 

hänger ihop med vår etnometodologiska utgångspunkt. Vi valde att observera barn mellan 3-6 

år eftersom vi var intresserade av att undersöka de dialoger som fördes kring musik. 

Observationerna ägde rum under två heldagar. 

 

De pedagoger som deltar i studien är Jessika, Lena och Kerstin. Namnen på pedagogerna och 

barnen är fiktiva. De observationer som ligger till grund för studien har ägt rum under barnens 

fria lek.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Den här delen kommer att lyfta fram de resultat som är kopplade till studiens frågeställningar 

och försöka betrakta dessa från vår etnometodologiska utgångspunkt. Exemplen har delats in i 

olika teman för att få tydligare fokus på de likheter och skillnader som har utkristalliserat sig i 

materialet. 

 

4. 1 ” Jag vet vilken som är bäst”  

I det följande kommer exempel på och analys utav hur barnen får tillträde till gemensam 

kunskap presenteras. Barnen i exemplen är mellan 5-6 år gamla.  

 

Exempel 1: 

Vilken ska vi se nu Linus? frågar Tova. Jag vet vilken som är bra säger Anton och stoppar Anton 

Ewald-klippet. Jag gillar den låten där säger Anton och pekar på ett klipp som finns i marginalen till 

höger om video-rutan. Det är Gina säger Linus. Det är inte hon egentligen utan hon har klätt ut sig 

till henne så man tror att det är hon förklarar Tova. Linus startar klippet. Det är programledaren Gina 

Dirawi som imiterar Loreen i melodifestivalen. Sen kommer Danny säger Anton. Gillar ni Gina? 

frågar Linn. Ja. Hon är knasig säger Anton. Barnen skrattar. Jag har sett Sean Banan på riktigt också 

säger Linus. Barnen sjunger med i refrängen. Hör du att hon sjunger lite olika, svenska och engelska 

säger Tova. Danny kommer på slutet säger Tova. Nej inte på slutet, han kommer nu säger Anton och 

pekar på Danny som kommer in på scenen bakom Gina iklädd vit ” lamp-dräkt” . Jag kan dansa som 

han säger Anton och imiterar Dannys robot-rörelser. Kan vi inte söka på den låten med Danny när han 

har den... säger Anton och syftar på Dannys låt från förra årets melodifestival. Kan vi inte göra det 

Linus? säger han och tittar frågande på Linus. Sen säger Linus.  

 

Barnens handlingar präglas av stor aktivitet genom att de hela tiden pekar på och pratar om 

det som händer i bild. Ibland sjunger de med i låtarna, särskilt i refrängerna, och försöker 

härma vad artisterna gör/säger. De har även memorerat detaljer som när artisterna dansar och 

sjunger olika samt när olika saker ska inträffa. Barnen är väl insatta i melodifestivalen vilket 

kan förstås som att det har blivit en del av barnens kultur inom vilken man utbyter kunskaper. 

De förhandlar med varandra om vilka klipp de ska se på, men Linus som håller i iPaden är 

den som har sista ordet. I nedanstående exempel är det istället Anton som styr. 

 

Exempel 2: 

Tycker ni om någon annan musik än melodifestivalen? frågar Linn. Justin Bieber säger Linus och 

Anton. Kan vi inte söka på Justin Bieber? frågar Anton.  Anton tar över iPaden från Linus och säger 

Jag vet vilken som är bäst. Han scrollar ner på skärmen och fastnar tillslut för ett klipp och säger Vi 
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tittar på denna. Denna är bra. Linus går runt bordet så att han står mellan Anton och Peter. Tova står 

på Antons högra sida. Han är osynlig, kolla här nu säger Anton och vi förstår att han har sett klippet 

tidigare. Sedan vänder han sig till Linus och frågar upprepade gånger Ska vi se den? och pekar på ett 

annat klipp. Anton förstorar upp det nya klippet med Justin Bieber. Nej det är inte Justin Bieber när 

han sjunger säger Anton och går tillbaka och trycker på ett annat klipp och säger Här sjunger han. 

 

I exemplet ovan sker både ett makt- och kunskaps-byte mellan Anton och Linus. Anton tar 

över iPaden från Linus och styr över vilka klipp de ska se på. Han markerar sitt 

kunskapsövertag genom att säga Jag vet vilken som är bäst. Linus, som tidigare utövat mest 

inflytande av dem två, backar här och låter Anton stå i centrum.   

 

Exempel 3: 

Justin Bieber har en lillasyster. Han spelar basket med. Och en egen buss! säger Anton.  

 

Ovan framgår det att Anton har tagit reda på Justin Biebers utom-musikaliska bakgrund och 

intressen vilket visar att det inte enbart är musiken som är det centrala utan hela hans person. 

Resultatet visar hur barnen får tillträde till gemenskapen genom kunskap om populära artister 

som Anton Ewald och Justin Bieber. I flera av exemplen framgår det att det inte bara är det 

som kretsar kring själva musiken som är värdefullt utan också att de har vetskap om 

kringinformation rörande artisterna. Peter och Tova är med och tittar på Justin Bieber-klipp 

men deltar inte aktivt trots att de står nära iPaden. Här blir det tydligt att de barn som inte 

delar kunskapen inte har tillträde till interaktionen och kan därigenom inte utöva något 

inflytande. Barnen skapar tillträdesregler som består av olika kompetenshandlingar. Genom 

att veta hur iPaden fungerar ökar barnens inflytande över vilka klipp som ska visas. Kunskap 

blir således en källa till makt där barn tar och ger inflytande av varandra. Barnens handlingar 

präglas även av kunskapsutbyten. 

 

4. 2  ” Sean Banan är tokig!”  

I följande avsnitt använder pojkarna musik i sin gemensamma kultur.  

 

Exempel 4: 

Jasmin, Erika och Maria (4-5 år) har ställt sig vid sidan av Linus och Anton för att se vad som händer 

på iPaden. IPaden är riktad mot Linus och Anton, men det är bara Linus som styr. Barnen har kommit 

in på ett klipp med Sean Banan. Sean Banan är tokig! säger Jasmin och vänder sig till oss och skrattar. 

Sean Banan står framåtböjd framför ett fotbollsmål. Han har dragit ner byxorna så att han visar 

rumpan. Några fotbollsspelare sparkar en fotboll mot Sean Banans rumpa. Då han blir träffad skriker 
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han AJ, svär och skrattar. Barnen skrattar högt och markerat HA HA HA. Hahaha, rumpa! säger 

Anton. Sedan säger han: Kolla han får en boll på pungen! och pekar på Sean Banans rumpa.  

 

I exemplet ovan har barnen kommit in på ett Sean Banan-klipp utan någon vuxens hjälp. 

Pedagoger godtar generellt inte sådant beteende som Sean Banan visar upp i videon och mot 

detta bildar barnen en motnorm. En möjlig tolkning är att barnen visar för varandra att de 

tycker att det är kul därför att det förväntas av dem att de ska tycka att det är kul. Genom att 

visa att de tycker om det ” tokiga”  som Sean Banan gör, ökar dem sin sociala status inför 

varandra och ingår därigenom i den gemensamma kulturen. Vidare kan man tolka det som att 

de andra barnen rättar sig efter pojkarnas common sense-kunskaper för att få vara med i den 

gemensamma kulturen då det är pojkarna som styr iPaden. 

 

Exempel 5: Samtal mellan Linn, Linus (L) och Anton (A) 

Linn: Vill du bli artist när du blir äldre? (Till L) 

L: Ja.  

A: Jag med! 

Linn: Hade ni velat vara ensamma eller bilda en grupp? 

L: Ensam. 

A: Grupp! 

L: Eller tre... 

Linn: Vad skulle ni göra för slags musik om ni var artister? 

L och A: Vet inte. 

Linn: Skulle ni haft lugn musik... 

L och A: Nej! 

Linn: ...Eller någon mer... 

L: Någon typ, mittemellan. 

A: Ja precis.   

Linn: Hade ni dansat eller stått stilla? 

L: Dansat.  

Linn: Hade ni haft några instrument? 

L: Nej. 

A: Justin Bieber har en sån där, en sån där som går runt, en som sitter fast (syftar på en mygga).  

Linn: En mic? 

A: Ja, och Justin Bieber dansar med! 

Linn: Tycker ni om Justin Bieber? 

L och A: Ja. 

A: Jag har bytt namn till Justin Bieber. 

Linn: Hade ni sjungit på svenska, engelska, eller på något annat språk? 
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A: Svenska. 

L: Engelska! Eller... båda.  

 

Pojkarna svarar påfallande lika varandra och ändrar sig ibland efter hur den andre har svarat. 

En möjlig tolkning är att pojkarna skapar gemenskap genom att svara lika varandra.  

 

Exempel 6: 

Anton och Linus tittar på Youtube-klipp med Justin Bieber och pratar om att han har mycket pengar. 

Han har en som kör runt honom i den säger Anton och syftar på Justin Biebers privatbuss. När han 

kommer in i en butik, ja då vet de att han är snäll och då vet man… säger Linus.  

 

Pojkarna säger att Justin Bieber har mycket pengar därför att han är ”poppis”  och diskuterar 

statusprylar som lyxbilar och privatbussar. De skapar en pojkkultur genom att identifiera sig 

med andra pojkar och manliga artister. Observationerna visar att det framförallt är flickorna 

som dansar och sjunger medan pojkarna väljer att göra annat. Pojkarna skapar på så vis en 

pojkkultur genom att uttrycka sig med andra uttrycksformer än musik och dans (exempelvis 

Lego) och där deras handlingar kännetecknas av sådant som ofta förknippas med traditionella 

könsroller. Barnen skapar även en motkultur mot den traditionella barnkulturen genom att 

välja musikklipp som inte är gjorda för barn. 

 

4. 3 ” Jag vill ha sån Copacabanana-tröja”  

På förskolan finns ett ”musikrum” där det bland annat finns en klädställning som till största 

delen består av glittriga och färgglada klänningar och linnen. Det framkommer att det 

framförallt är flickor som använder klänningarna/linnena samt att det enbart är de som 

använder sig av dessa kopplat till dans.    

 

Exempel 7: Observation från när några barn dansar i musikrummet. Barnen (1 pojke, flera flickor) är 

mellan 3-6 år gamla. 

Låten ”Gosa”  av Mary N'diaye spelas. Maria (4 år) tar upp en handväska från golvet som hon dansar 

med och viftar i luften. Några flickor har tagit på sig utklädnings- kläder. Maria håller i nedre delen av 

sin klänning och sveper med den i luften. Ibland har de inte utklädnings- kläderna på sig utan håller 

endast i dem, men använder dem ändå som en del av dansen.  

 

Handlingen att välja kläder kännetecknas av att vara genusstyrd där flickorna använder sig av 

klänningar medan pojkarna inte använder några utklädnings- kläder i samband med dans. Här 

skapas således inte bara barns kultur utan också en åtskillnad mellan pojkars och flickors 
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kultur. 

 

Exempel 8: 

Vi måste sätta på våra kläder! säger Erika och springer till klädställningen. Maria, Jasmin och Erika 

sätter på sig glittriga tröjor/klänningar. Ella börjar dansa med ett snöre på samma sätt som Jasmin 

gjorde för en liten stund sedan. Maria och Erika ber om vår hjälp för att kunna sätta på sig sina 

utklädnings-kläder (glittriga linnen och klänningar). Jag vill ha sån Copacabanana-tröja säger Ella 

när hon ser de andra flickorna byta om. Hon hämtar en glittrig tröja och ber Linn hjälpa henne sätta på 

sig den. Ella vill att Linn ska knyta ett snöre så att hon kan bära det runt halsen (som ett halsband).  

 

Ovanstående exempel visar hur kläder/smycken/övriga föremål (som exempelvis sjalar, 

tygband) är viktiga markörer för barnen när de skapar gemenskap och som också hänger ihop 

med deras dans. De väljer påfallande lika kläder (glittriga, färgglada, klänningar) och klär på 

sig – eller av sig - då de ser att sina kompisar gör det. Att pojkarna på motsvarande sätt inte 

sätter på sig några utklädnings-kläder kan tolkas som att de agerar på basis av common sense-

kunskapen, där pojkar inte ska ha på sig klänningar och annat som kopplas ihop med vad som 

generellt anses vara ” flickigt” .  

 

Exempel 9: 

Felix har tagit på sig en cowboyhatt och en doktorsrock. Han håller i en klänning från klädställningen 

samtidigt som han går runt i rummet. Peter tittar frågande på Anna tills hon frågar om han vill ha den 

på sig. Han skakar lätt på huvudet och hänger tillbaka klänningen.   

 

Exempel 10: 

Peter står vid klädställningen. Han går igenom alla utklädnings- kläder och fastnar tillslut för en 

doktorsrock som han tar på sig.  

 

4. 4 ” Jag bara plockar undan galgarna”  

”Musikrummet”  är placerad i mitten av förskolan, som också är en del av förskolans 

gemensamma matsal. Det finns två glasdörrar in till rummet som ofta används som passage 

för både barn och vuxna. I musikrummet finns även en hylla där det står en CD-spelare och en 

låda med CD-skivor.  

 

Exempel 11: 

Ella (3 år) sitter i soffan och väntar på att musiken ska starta. När låten Copacabanana spelas far hon 

ivrigt upp ur soffan och hoppar ner på golvet. Hon springer och hoppar runt i rummet. Ibland slutar 

hon dansa för att gå till de andra barnen som spelar spel. Hon springer sen ut på golvet, men slutar när 
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hon får syn på en galge och säger Inte galga. Hon tar upp den och lägger den i soffan där vi (Anna och 

Linn) sitter. Hon fortsätter att plocka upp fler galgar och andra saker från golvet och lägger allt i 

soffan. Jag bara plockar undan galgarna säger hon. Sen springer hon ett varv i rummet och viftar 

med ena armen.  

 

En möjlig tolkning är att Ella städar undan för att få fritt utrymme att dansa och röra sig på. 

Hon tar således inflytande över musiken genom att ommöblera efter hennes behov. 

Möblemanget och rummets ”genomskinlighet”  gör det annars svårt för barnen att skapa en 

avskild yta för deras egen kultur eftersom de är i ständigt blickfång av vuxna, vilket i sin tur 

kan begränsa barnens inflytande över musik.  

 

Exempel 12: 

Anna och Ella tittar på CD-skivor som ligger i en plastlåda. Ella klättrar upp på ett bord i barnens 

höjd. På bordet står lådan med cd-skivor. Anna bläddrar bland CD-skivorna och plockar fram en skiva 

och frågar Ella om det är den skivan med sago-sånger som hon vill lyssna på.  Nej, rymdsagan svarar 

Ella. Ella plockar upp en annan CD-skiva men konstaterar att det inte är den skivan heller. Linn frågar 

om det är skivan som handlar om troll. Aaa svarar Ella. Linn påminner Ella om att de redan har letat 

efter den skivan men att de inte har hittat den. Ella forsätter att gå igenom CD-skivorna; hon känner på 

dem, vänder på dem, tittar genom hålet, sticker in ett finger, speglar sig i dem och påpekar att de lyser. 

Anna frågar Ella om det finns någon annan skiva hon vill lyssna på. Ella hittar en skiva och uttrycker 

med en glad röst Mormor. Anna frågar om hon vill lyssna på den, men Ella svarar bestämt nej. Hon är 

mer intresserad av att titta och känna på skivorna. Anna frågar återigen om det finns någon annan 

skiva som hon vill lyssna på och Ella svarar Rymdsagan igen. Då hittar hon en Mozart-skiva som har 

ett annat utseende och material än de andra skivorna som intresserar henne. Hon öppnar skivan och 

påpekar att där är en skiva i. Anna frågar om hon vill lyssna på skivan men hon svarar nej och stoppar 

tillbaka den i lådan. Att ta upp och stoppa tillbaka CD-skivor är något hon upprepar flera gånger under 

sekvensen. Hon sorterar även upp CD-skivorna efter utseende och form.  

 

Några barn visar i handling att de inte vet vad det är för musik de sätter igång utan tycks 

snarare välja musik utifrån det skivomslag som ser mest tilltalande ut. De äldre barnen visar 

upp en större medvetenhet om vad CD-skivorna innehåller för musik, men har även de svårt 

att hitta den musik som de vill ha och vet dessutom inte hur CD-spelaren fungerar. De äldre 

barnen kan läsa vad som står på skivan och kan därför lättare välja vad de vill lyssna på. 

Skivornas tillgänglighet kan å ena sidan tolkas som att de har inflytande över musiken då de 

får välja fritt bland de skivor som finns att tillgå. Å andra sidan minskar detta deras 

möjligheter att hitta en skiva de vill ha då det inte finns någon tydlig struktur och barnen har 

på så vis ett begränsat inflytande. 
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4. 5 ” Jag ska själv visa att jag inte når”   

Förskolan har flera CD-spelare som står uppställda i olika rum. Samtliga är högt placerade 

och står ovanför barnens höjd. I ”musikrummet”  finns en låda med CD-skivor som några barn 

når upp till om de står på tå. De yngsta barnen har dock inte tagit ner CD-skivorna eller 

använt CD-spelaren vid något tillfälle.  

 

Exempel 13: 

Vi (Anna och Linn) frågar Jasmin, Erika och Maria (4-5 år) om det är de som satt igång skivan som 

spelas. Jasmin (4 år) verkar förvånad över frågan och säger Nej och skrattar till som om det vore 

självklart. Hon berättar att hon inte når upp till cd-spelaren, sedan visar hon med fingrarna hur 

gammal hon är och säger återigen att hon inte når upp. Jag ska själv visa att jag inte når säger Jasmin 

och går därefter fram till cd-spelaren och hoppar upp och ner för att visa för oss att hon inte når upp 

och säger samtidigt Titta själv!.  

 

En möjlig tolkning är att Jasmin redan har reflekterat över det faktum att hon inte når upp till 

CD-spelaren. Det är svårt att veta om hon tycker att det är negativt att CD-spelaren är 

placerad så högt upp men det är å andra sidan viktigt för henne att berätta för oss och visa för 

att förtydliga.  

 

Exempel  14: 

Linn och Ella tittar på en dokumentation som sitter uppe på hyllan där CD-spelaren står. På bilderna 

ser man Ella när hon spelar trummor. Linn frågar Ella om det finns några instrument på förskolan som 

vi kan ta fram och spela på. Nej säger Ella. Linn frågar om det finns några instrument på förskolan. 

Nej upprepar Ella och säger Det finns på mitt gamla dagis. Vi (Anna och Linn) har även gått runt på 

förskolan och letat efter instrument men har inte kunnat hitta några.  

 

Ellas svar kan bero på att hon missförstår frågan, men å andra sidan har inte några instrument 

varit synliga så därför utgår vi ifrån att barnen inte har tillgång till några instrument.  

 

Exempel 15: 

Maria står på tå på en pall så att hon når upp till CD-spelaren. Pallen har något av barnen ställt dit 

tidigare. Maria säger med en irriterad och bestämd röst Men jag vill inte ha den här låten! Linn visar 

Maria hur CD-spelaren fungerar och de hjälps tillsammans åt att sätta på CD-skivan som Maria vill 

lyssna på. 

 

Barnen har ” tagit inflytande” genom att de har ställt fram en pall så att de kan nå upp till CD-
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spelaren. I några andra exempel har barnen klättrat upp på hyllan. Maria visar ovan att hon 

inte kan välja den låt som hon vill lyssna på och där hon är beroende av en vuxen som kan 

hjälpa henne.  

 

Exempel 16: (samtal mellan Linn, Linus (L) och Anton (A)): 

Linn: Kan man se på Youtube vad han sjunger om? 

L: Ja, han finns på Youtube. 

Linn: Kan vi se det här på förskolan? 

L och A: Nej... 

Linn: Kan vi inte titta på Youtube här på förskolan? 

L och A: Nej... 

Linn: Om vi ber någon fröken då? 

L och A: Kanske... (går till ett annat rum och frågar pedagogen Jessika om de får använda iPaden). 

Sedan går de och hämtar iPaden som ligger i en byrålåda.  

 

Jessika tillåter att vi får titta på Youtube, vilket antingen kan bero på en tillfällighet eller som 

något som barnen brukar få göra. Vi har dock inte kunnat se barnen använda iPads/datorer till 

att titta på Youtube under de dagar som vi har varit där och observerat, förutom i exemplet där 

iPaden har plockats fram på vårt initiativ. Barnen säger dessutom i intervjun att de tittar på 

Youtube hemma men inte i förskolan.  

 

Exempel 17: 

Några barn vill lyssna på melodifestivalen. Vi (Linn och Anna) har svårt att få igång CD-spelaren. 

Linn går fram till Emil (6 år) och Jakob (6 år) och ber om deras hjälp. Du trycker nog på den där tror 

jag säger Emil och trycker på en knapp på CD-spelaren men lyckas inte få igång skivan. Jag måste 

hämta en pall säger han och går och hämtar en så att han når bättre upp till CD-spelaren. Det står iPod 

där säger Linn och pekar på displayen. Det betyder att man ska koppla in en iPod där (pekar) och då 

kommer det ljud säger Emil. Sedan säger han: Det går inte nu med skivan utan nu måste man ha en 

iPod. Men om vi vill lyssna på musik från skivan då, hur gör vi då? frågar Linn. Emil trycker då på en 

knapp så att displayen istället visar ”CD”. Sedan trycker han på play-knappen och då startar musiken.  

 

Emil hanterar CD-spelaren med stor försiktighet och lyckas lösa problemet med att inte få 

igång musiken. Nedan följer ett annat exempel på hur barnen använder tekniken med stor 

noggrannhet. 

 

Exempel 18: 

Linn frågar Linus om han vill filma. Linus nickar och tar över kameran och börjar filma iPaden rakt 
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framifrån. Han zoomar in telefonnumret som står längst ner vid kanten. Sedan säger han: Du spelar 

för högt! Asså du måste sänka Anton! Vet du att iPaden kan gå sönder om man spelar för högt?. 

Sedan lämnar han över kameran till Linn för att sänka volymen.  

 

I exemplen ovan visar barnen upp kompetenshandlingar i hur man använder tekniken. I 

exemplet nedan ska Linus och Anton gå in på iPaden för att titta på Youtube-klipp.  

 

Exempel 19: 

iPaden är riktad mot Linus men båda pojkarna är med och styr. Youtube är inte här säger Anton efter 

att de gått igenom menyn. Vi får titta bland appar. Skriv i hitta Youtube säger Anton. På google fyller 

Linus i. På Safari kan vi skriva säger Linus. Pojkarna har fått upp tangentbordet och frågar Linn om 

hur man stavar till Youtube. Linn börjar bokstavera: Först Y, sedan O.... Åh, titta där är det ju! säger 

Linus som ser att det står Youtube på skärmen och trycker så att vi kommer fram till sidan. Anton 

säger till Linus att han får bläddra ner på skärmen så att han kommer till Anton Ewald. Linn hjälper 

pojkarna att stava till Anton Ewald i sökfältet. Där står Anton Ewald Begging säger Linus och trycker. 

Anton höjer volymen och Linus förstorar upp bilden. Anton trycker på play-knappen. Den måste 

ladda, ladda, ladda säger Anton.  

 

Barnen visar i exemplet ovan att de är väl bekanta med att använda iPads. Barnen säger att de 

brukar använda iPads hemma; antingen ensamma eller tillsammans med föräldrar/syskon. 

Med denna kunskap har de möjligheter att utöka sitt kunnande om den musik och de artister 

som de är intresserade av.  

 

I detta avsnitt framgår det hur musikmaterialens tillgänglighet (eller otillgänglighet) kan 

begränsa eller möjliggöra barnens inflytande över musik. Under en av dagarna hindras några 

barn från att överhuvudtaget använda CD-spelaren då pedagogerna menar att det endast är 

vuxna som får använda den. Barnen har svårt att nå upp till både CD-spelare och CD-skivor 

vilket vittnar om ett barnperspektiv, samt att barnen inte har tillgång till några instrument, 

Spotify eller Youtube. Det kan dock vara så att barnen har indirekt tillgång till föregående 

nämnda men då dessa inte varit synliga för oss utgår vi från att alla barnen inte känner till att 

dessa finns, vilket också framgår då vi frågat några av barnen (se exempel 14: Finns på mitt 

gamla dagis och exempel 16: Nej).  

 

4. 6 ” Men vi vill ha Yohio och pausa!”   

I följande avsnitt deltar pedagogerna tillsammans med barnen i deras musikkultur. 
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Exempel 20: 

Jakob ber om att få lyssna på Yohio-låten. Hur hittar man den då? frågar Linn. Jakob klättrar upp på 

hyllan där CD-spelaren står så att han står i samma höjd bredvid Emil. De trycker fram tills de hittar 

Yohio-låten. Jag vill pausa! ropar Jakob. Sedan vänder han sig till Kerstin (pedagog) och säger Vi vill 

leka dansstopp!. Kerstin säger till Jakob att hon är tveksam på om de får använda CD-spelaren 

eftersom den tillhör en annan pedagog. Kerstin lämnar rummet för att gå och fråga de andra 

pedagogerna. Pausa! Nu ska vi pausa ropar Jakob och klättrar upp på pallen så att han når CD-

spelaren. Jag kan inte pausa säger han till Emil som klättrar upp på hyllan för att hjälpa Jakob. 

Pojkarna kan inte hitta paus-knappen utan råkar istället byta låt. Kerstin kommer tillbaka och säger till 

pojkarna att hon inte vill att de ska röra CD-spelaren. Men vi vill ha Yohio och pausa! säger Jakob och 

hoppar ner från pallen. Kerstin bär bort pallen och lämnar rummet. 

 

Kerstin begränsar pojkarnas inflytande över musiken genom att bära bort pallen samt genom 

att hon inte följer upp Jakobs önskan om att få lyssna på Yohio och leka ”dans-stopp” . Barnen 

är beroende av att de vuxna hjälper dem med de praktiska delarna som att sätta på CD-

spelaren och välja låtar. Barnens inflytande är också beroende av att pedagoger 

uppmärksammar vad barnen säger eller visar att de vill göra. På så vis kan pedagoger skapa 

möjligheter för barns eget kulturskapande. 

 

Forts. exempel 20: 

Nej inte den här låten! Inte gosa! ropar Jakob samtidigt som han blir fasthållen av Emil. Nej Emil 

sluta! ropar han. Ska vi byta? frågar Kerstin som kommer tillbaka i rummet. ”Yohio och pausa!”  säger 

Jakob samtidigt som Emil puttar ner honom på golvet. Nej, nu räcker det! säger Kerstin och lyfter upp 

pojkarna från golvet. Hallå! Vi har dansstopp, dansstopp! säger Jakob till Kerstin. Kerstin svarar 

honom inte utan börjar nu städa i hyllan bland skivorna och filtarna som de använder.  

 

Pedagogens kommentar Ska vi byta? kan uppfattas som att hon vill följa upp Emils önskan 

om att få byta låt men då hon blir avbruten av barnens lek gör hon inte det. I exemplet nedan 

har Emil, Jakob och Max startat en ny lek där de har rullat in sig i filtar och lagt sig på golvet.  

 

Forts. exempel 20: 

Pedagogen går fram till Emil och Jakob och säger med en irriterad röst Nej alltså vad är det för lek ni 

leker nu? Sedan går hon fram till Emil och sätter sig på huk och säger att det är andra som är i rummet 

som ska dansa här och om de är där kan ingen dansa. Hon säger vidare att denna kan ni leka där inne 

och pekar på det andra rummet bredvid. Hon puttar lite lätt på de båda så att de reser sig upp och följer 

med henne ut. Hon säger återigen att de är andra som ska dansa här inne. Sedan kommer hon tillbaka 

in i rummet för att hämta Max som också sitter på golvet med sin filt. Det är ingen som dansar i 

rummet.  
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Pedagogen säger att det är andra barn som vill dansa i rummet och att pojkarna därför bör gå 

ut, trots att Emil upprepade gånger ber om att få leka ”dans-stopp” . De andra barnen i rummet 

gör inte anspråk på att vilja dansa. Pedagogen säger att rummet ska användas till att dansa i. 

En möjlig tolkning är att hon upplever pojkarnas lek som störande eller olämplig i 

musikrummet. 

 

Exempel 21: 

Tindra, Sofia och Julia (4-5 år) sitter med en iPad. Sofia är inloggad på ett målarprogram och de andra 

två tittar på. Sofia försöker gå ur programmet då hon vill gå in på något annat program. Hon och 

Tindra ber Anna hjälpa dem att logga ut. De försöker tillsammans men lyckas inte. Anna och Linn 

frågar flickorna om man kan jobba med musik på iPaden och de svarar ja. De försöker logga ut för att 

visa oss men det går inte. Sofia suckar irriterat och trycker snabbt och hårt på skärmen. Då kommer 

pedagogen Jessika förbi och säger till Anna att hon har låst programmet så att man inte kan gå ut från 

det och in på andra. Hon berättar att anledningen till det är att de just nu håller på med ett byggprojekt 

(hon pekar mot ett bygge de påbörjat i rummet) och att syftet är att barnen ska koppla 

målarprogrammet till det bygget. Sofia fortsätter spela men trycker fortfarande lika snabbt och hårt på 

iPaden.  

 

Jessika har ett förutbestämt mål med vad barnen ska göra med iPaden. Hon följer inte upp 

barnens önskan om att få logga ut från programmet. Barnen kan alltså inte använda iPaden i 

musik-ändamål. Jessika intar inte barnens perspektiv utan utgår istället ifrån vad hon tycker 

att barnen ska göra och uppnå, det vill säga utveckla bygget. I detta avsnitt kan vi se att 

barnens inflytande begränsas av pedagogernas regler och kontroll. 

 

4. 7 ” Men dansa då!”  

Under observationstillfällena har det uppstått flera situationer då barnen börjat dansa i 

samband med att de har sett andra barn dansa i musikrummet.  

 

Exempel 22: 

Linn startar musiken och det är en lugn låt som spelas. Det är Jasmin som har önskat denna skiva. Nu 

ska jag dansa säger Jasmin. Ska vi dansa? frågar hon Linnea. Linnea håller Jasmins händer och börjar 

snurra. Nej, vi ska dansa så här säger Jasmin efter att de har dansat en stund och håller ena handen 

bakom Linneas rygg.  Linnea tittar mot kameran och säger plötsligt Nej! och slutar dansa. Linnea tar 

Jasmins ena hand och för henne till mitten av rummet och börjar snurra. Flickorna skrattar samtidigt 

som de snurrar. Sedan vänder sig Jasmin till Linn och Anna säger Ändra musik!. Vad vill du ha för 

musik då? frågar Anna. Jasmin börjar fundera men säger sedan Ändra bara!. Låten ”Lady 
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Marmelade”  börjar spelas, som är en mer uptempo-låt. Dansa då! säger Jasmin till Linnea. Linnea vill 

att de ska snurra igen så som de gjorde förut men det vill inte Jasmin. Jasmin sätter sig i fåtöljen och 

Linnea sätter sig på golvet bakom henne. Men vi måste ju dansa säger Jasmin och vänder sig till 

Linnea. Dansa då säger hon men Linnea sitter kvar på golvet. Jasmin gör ett nytt försök och säger 

Men vi måste dansa samtidigt som hon kryper på golvet så att hon kommer närmare Linnea. Anna 

sätter sig i den andra delen av rummet på samma sida där flickorna är. Tre barn kommer och sätter sig 

bredvid Linn i soffan och börjar prata med varandra. Då reser sig Linnea och Jasmin upp och börjar 

dansa. Nu använder de hela rummet och tar ut rörelserna. Linnea snurrar runt på golvet medan Jasmin 

skakar på höfterna och viftar på armarna. Sedan börjar Linnea hopp-dansa i takt till musiken och 

Jasmin gör likadant. Jasmin går sedan fram till några flickor som sitter och spelar spel och säger 

uppmuntrande Ni måste dansa!. Sedan vänder hon sig till Linnea som har slutat dansa och säger 

Dansa då!. Jasmin och Linnea börjar dansa igen. Ibland dansar de likadant och andra gånger dansa de 

mer fritt till musiken. Ibland har de ögonkontakt med varandra, ibland tittar de in i kameran eller runt 

om i rummet. Linnea går sedan och tittar på de andra flickorna som spelar spel. Jasmin slutar då också 

att dansa. 

 

I exemplet ovan uttrycker Jasmin upprepade gånger ”dansa då!”  till de andra barnen i 

rummet. Detta kan tolkas som att hon söker stöd hos andra barn för att själv kunna dansa. 

Barnen kopierar inte alltid varandras dans, vilket ovanstående exempel visar på. Ett möjligt 

argument till barnens handlingar är att det viktiga inte är att dansa likadant, utan snarare att 

dansa tillsammans. I exemplet nedan framgår det att Carl slutar dansa så fort han upptäcker 

att han är ensam på dansgolvet:  

 

Exempel 23: 

Carl (5 år) kommer inspringande in i ”musikrummet”  och dansar och viftar med armarna. Inga barn 

dansar till musiken och Carl går ut igen. 

 

Vi valde att observera från två olika delar av rummet då vi tänkte att barnen kunde känna sig 

utstuderade av att vi satt bredvid varandra. Då vi flyttade på oss blev det genast en skillnad 

samt genom att Linn pratade med några barn samtidigt som hon filmade. Det kan vara så att 

vår närvaro med kameror kan ha upplevts som pressande vilket i sin tur påverkade barnens 

handlingar.  

 

Exempel 24: 

Linus berättar för Linn att han tycker om Anton Ewalds låt ”Begging”  eftersom han dansar mycket i 

den. Gillar du att dansa? frågar Linn. Linus säger ja. Linn frågar om han kan dansen. Jaa… säger 

Linus lite tveksamt. Du kan det? Kan du visa oss kanske? frågar Linn. Nej… asså jag kunde bara 

lite… säger han med ett leende på läpparna och går och gömmer sig bakom bordet. Det gör ingenting, 
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det är bara roligt att se. Det gör du som du själv vill säger Anna. Jag har glömt bort ganska mycket 

säger Linus. Du kanske kommer ihåg någonting säger Anna. Du vet att jag och Anna kan inte den 

dansen alls. Du kanske kan lära oss? Kan du lära mig och Anna? undrar Linn. Linus går och ställer 

sig så att vi kan se hela honom och får på så vis få utrymme att röra sig på. Han håller ner händerna på 

sidan av kroppen samtidigt som han förklarar hur man ska göra. Sedan börjar han röra på benen och 

armarna som Anton Ewald. Linn och Anna försöker imitera hans rörelser och då fortsätter han dansa. 

 

En möjlig tolkning till Antons handlande är att han behöver vår uppskattning och bekräftelse 

på att vi är intresserade och vill lära oss. Hans kommentar om att han bara kan dansen lite kan 

tolkas som att han inte vill att vi ska ha för höga förväntningar på honom. Vad som också 

framgår är att barnens dans både gynnas och hämmas av andras närvaro genom att de å ena 

sidan är beroende av andra för att själva kunna dansa, men att de också börjar dansa då de ser 

andra dansa. Barnen skapar således gemenskap genom att följa varandras handlingar, det vill 

säga genom att dansa eller att inte dansa. 

 

4. 8 ” Ingen tycker att denna låten är bra Mar ia”  
 
I resultatet framgår det att barnen inte alltid följer varandras handlingar. 
 

Exempel 25: 

Det är ju fioler som spelar säger Linn när musiken startar. Ja säger Maria och hoppar ner från pallen 

och ropar sedan Prinsessdans! Prinsessdans!. Prinsessdans? undrar Linn. Aaa säger Maria med en 

förtjust röst. Har de sån här musik i prinsessdans? undrar Linn. Maria tar några balettliknande steg på 

golvet.  

 

Vi båda reagerade på flickans musikval då det inte var vad vi hade förväntat oss. När vi såg de 

klassiska skivorna trodde vi att dessa enbart användes till planerade avslappningsstunder. I 

exemplet nedan har Maria åter valt att lyssna på klassisk musik: 

 

Exempel 26: 

Maria dansar till musiken. Jasmin kommer fram till Maria och säger Ingen tycker att denna låten är 

bra Maria. Pedagogen Lena, som nu närvarar i rummet, säger då: Men om Maria har valt denna låten 

så får vi ge den en chans. 

 

Här talar Jasmin om för Maria att hon bryter mot den gemensamma common sense-

kunskapen genom att hon vill lyssna på musik som Ingen tycker om.  Pedagogen tar Marias 

parti och förklarar indirekt för Jasmin att de måste respektera varandras olikheter.  
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Exempel 27: 

Linus står riktad mot CD-spelaren som om han uppträder inför en publik. Han har övat in samma dans 

som Anton Ewald och dansar inte med de andra barnen. Han mimar från och till i vissa delar av låten 

och har ett tydligt minspel.  Han varvar små och stora rörelser och har ett dynamiskt uttryckssätt. 

Några barn observerar Linus medan de själva dansar och imiterar några av hans rörelser. En del barn 

tittar ner i golvet medan andra tittar på varandra och in i kameran. Jasmin och Sara (5 år) riktar sig 

hela tiden mot varandra då de dansar, de skrattar och ler mycket samt håller varandra i händerna från 

och till. De flesta barnen använder hela rummet då de dansar och riktar sig mot olika håll.  

 

I det här exemplet är det tydligt att Linus inte gör likadant som de andra barnen. Några utav 

de andra barnen imiterar hans rörelser och en möjlig tolkning är att detta ökar hans säkerhet 

då de ger honom bekräftelse på att hans dans uppskattas.  

 

Exempel 28:  

Jasmin går med målmedvetna steg fram till hyllan där lådan med CD-skivor står och börjar rota bland 

skivorna. Hon står på tå för att nå upp till lådan. Hon lyfter upp några skivor och sätter sedan tillbaka 

dem igen. Här är den! utropar Jasmin. Denna är väldigt bra säger hon sedan och går fram till Linn. 

Jag vill ha den här skivan säger hon och håller fram en Moulin Rouge-skiva. Vill du lyssna på den? 

Vad är det för slags musik frågar Linn. Jasmin funderar lite och säger sedan Det är fin musik. Linn 

byter skiva. Är ni trötta på melodifestivalen? frågar Linn Jasmin och de andra barnen som närvarar i 

rummet. Ja säger Jasmin tydligt. De andra barnen svarar inte.  

 

I exemplet ovan tar Jasmin inflytande över vilken musik som ska spelas. Eftersom hon inte 

når upp till CD-spelaren ber hon en vuxen (Linn) om hjälp. Jasmin väljer att lyssna på musik 

som de andra barnen inte ber om att få lyssna på. Vad som annars framgår är att 

melodifestivalen är populär hos barnens kultur. Ovanstående exempel visar att det finns annan 

musik som är av intresse än just melodifestivalen och att det därmed finns en varierad musik-

kultur hos barnen. 

 
4.  9 Sammanfattning av resultat  
 
Utifrån de observationer där vi har tittat på barns handlingar i anknytning till musik, har vi 

kunnat se tydliga likheter och skillnader mellan barns handlingar och kunskaper i anknytning 

till musik. 

Genom att bryta ner materialet och fokusera på vad barnen faktiskt gör, har vi kunnat 

upptäcka att barn både tar och får inflytande över spontana musikaktiviteter som är kopplat 
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till förskolans kultur och ramar. Vad som också har varit kännetecknande för våra 

observationer är att barnen skapar gemenskap i sina musikaktiviteter genom att göra och välja 

lika, samt att barnen ofta agerar inom ramen av olika tysta överenskommelser.  

 

I resultatet framgår det att pedagogerna spelar en viktig roll för barnens inflytande i musik där 

deras barnsyn bland annat speglar sig i det musikmaterial som förskolan har att erbjuda 

barnen och hur dessa är tillgängliga, vilket i sin tur påverkar barnens inflytande.  

 

5 DISKUSSION 
 
Nedan följer en diskussion om hur man kan förstå vårt resultat i relation till den tidigare 

forskningen och litteraturen.  

 
5. 1 Barnen älskar ju melodifestivalen 
  
Under våra observationstillfällen kom det positiva reaktioner från barnen när förskolan 

spelade tempofylld musik från melodifestivalen såsom ”Begging”  (Anton Ewald), ”Gosa”  

(Mary N'Diaye), ”Copacabanana”  (Sean Banan) och ”Heartbreak hotel”  (Yohio), och som 

barnen också bad om att få lyssna på. Då vi har valt att studera med en etnometodologisk 

utgångspunkt existerar inte den sociala ordningen i sig själv utan kommer till i samspel med 

andra (Bryman, 2002). Vi upptäckte att barnens favoritmusik skapades i samspelet barn 

emellan och mellan barn och vuxna samt att barnen ofta agerar på basis av den gemensamma 

förståelsen. Barnen började dansa när de såg att andra barn dansade vilket kan kopplas till den 

” ringar-på-vatten”-effekt som Sandberg (a. a., 2008, s.72) tar upp.  

 

Sparrman (2006) skiljer mellan barnkultur och barns kultur, där den senare är det som barn 

gör tillsammans i kamratgrupper med olika kulturella produkter. Barnkultur å andra sidan är 

den kultur som är gjord för barn exempelvis ”Blinka lilla stjärna”  och ” Imse vimse spindel” . I 

observationerna framgår det att melodifestivalen är populär hos många barn men att alla låtar 

inte efterfrågas. Melodifestivalen är inte barnkultur utan populärkultur som är till för alla, 

vuxna som barn. Under våra observationer kunde vi inte höra att barnen sjöng på traditionella 

barnlåtar utan enbart låtar från populärkulturen. Alla barn delar heller inte samma kultur. Inom 

barngruppen har det bildats olika grupper utifrån olika gemensamma nämnare vilket kan 

härledas till informella grupper (Thornberg, 2004) och Sandbergs (2008) studie där flickor 

och pojkar bildar olika grupper. I Sandbergs studie är det pojkarna som agerar och hörs mest 
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när de dansar och sjunger. I våra observationer är det istället flickorna som är de mest 

framträdande med att sjunga och dansa. Detta kan förstås som att flickorna i större 

utsträckning än pojkarna uppmuntrar varandra till att dansa. Det kan även förklaras som att 

kläderna i musikrummet tilltalar flickorna i större utsträckning än pojkarna och att det har 

blivit en viktig markör i dansen. Vad det i sin tur beror på går vi inte närmare in på här 

eftersom det inte hör till vårt syfte.  

 

Barnen har olika favoritlåtar/artister och de är inte alltid överens om vilka låtar som ska 

spelas. Barnen framförhandlar om vilka låtar som ska spelas och utvecklar på så vis en 

gemensam kultur där vissa låtar får högre genomslagskraft än andra på grund av majoritetens 

intressen. En möjlig tolkning är att barnen anpassar sig efter den gemensamma barnkulturen, 

som i sin tur rättar sig efter förskolans kultur där de vuxna har den största makten att 

bestämma över vilken musik som är tillgänglig (Mundheim i Sæther & Aalberg, 2006). Är det 

vuxnas förväntningar på barns musik, det vill säga vad vi tror att barn tycker om och där även 

aspekter som ålder, social bakgrund, klass och kön spelar in, som sedan speglar sig i barnens 

egna val?  

 
Därför undrar vi varför man skiljer på musik och barns musik? Står begreppet musik för den 

musik som riktar sig till vuxna och på så vis utgör själva normen? Det är sällan vi talar om 

vuxnas musik utan det tycks vara underförstått att vuxna har olika musiksmaker. Det hade 

därför också varit intressant att undersöka barns syn på vuxenmusik. Vad tror barn att vuxna 

tycker om för musik?  

 
5. 2 Barn är kompetenta 
 

I några exempel framgår det att barnen på egen hand kan navigera med läsplattan och även 

hitta annan musik av sina favoritartister. Några barn har lärt sig att dansa som sina 

favoritartister genom att ha sett dem uppträda på Youtube. Hur kan vi då koppla detta till det 

pedagogiska uppdraget och läroplanens intentioner om att varje barn ska utveckla ”sin 

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (skolverket, 2010, s.10)? Kan vi, och 

i så fall ska vi, pedagogisera musikarbetet i förskolan eller ska vi låta musiken vara barnens 

egna projekt då några barn i vår studie lärt sig utan pedagogers inblandning?  

 
Barnen visar upp kunskaper om hur iPaden fungerar och hur man kan använda den till att 
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lyssna på musik och ta reda på fakta kring artisterna. Sparrman (2006) menar att vi vuxna 

behöver tillskriva barn en viss kompetens för att vi ska kunna förstå barnens kultur. Barnens 

kompetens yttrade sig bland annat i att de var försiktiga om iPaden, vilket kan förstås som att 

tekniken är betydelsefullt för dem. Då pedagoger genom uppfinningsrika sätt engagerar barn i 

meningsfulla aktiviteter och lyfter fram och använder sig av de kunskaper och redskap som 

barnen värdesätter, i det här sammanhanget iPaden, hamnar de i funktion och kan därmed 

utvecklas (Wenger, 1998; Johansson och Pramling Samuelsson, 2003). På så vis kan 

pedagoger ge barn kompetens och inflytande över förskolans verksamhet, vilket i sin tur kan 

leda till att barnen får en djupare förståelse för sina läroprocesser (Emilsson, 2007).  

 
5. 3 Musiken – barns egna projekt 
 
Enligt Sparrman (2006) har den kritik som framförts mot begreppet kompetenta barnet 

påpekat risken med att man kan tolka det som att barn ska klara sin egen skolgång samt kunna 

självvärdera sig. I våra observationer medverkar inte pedagogerna tillsammans med barnen 

utan musiken tillhör barnens egna projekt. Barnen har lämnats åt att själva använda sig av det 

musikutbud som pedagogerna lagt fram. Detta kan å ena sidan tolkas som att barnen har stort 

inflytande över musiken i förskolan, men våra observationer visar ändå att det finns ett flertal 

faktorer som begränsar dem.  

 

Alla barn har inte möjlighet att utan vuxnas hjälp använda CD-spelaren och på så vis är det 

bara några barn som har inflytande över den. Alla barn förstår inte vad CD-skivorna 

innehåller för musik eftersom ett flertal skivomslag saknar bilder och alla barn kan inte läsa. 

Några barn använder iPaden till att skaffa sig kunskaper om musik utanför förskolan. På så 

vis blir deras kunskap en källa till att få inflytande över musiken. De barn som saknar dessa 

kunskaper hamnar utanför den gemensamma kulturen och får på så vis mindre inflytande.  

 

Pedagoger har därför en stor och viktig roll vad gäller att öppna upp för barns inflytande. 

Eftersom att en del barn inte har tillgång till iPad utanför förskolan behöver pedagoger därför 

ge alla barn möjlighet att använda sig av och lära sig om iPaden. Barnen delade med sig av sin 

kunskap om musik då vi visade intresse och ställde frågor. Detta kan härledas till Johansson 

och Pramling Samuelsson (2003) som menar att när ett barn känner sig delaktig upplever sig 

denna också som kompetent. Vidare menar de att då man lyssnar på och respekterar ett barns 

tankar gör det att barnet känner sig sedd. 
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Våra observationer visar också att det inte endast är själva musiken som är det viktiga för 

barnen utan också annan information om artisterna så som att Justin Bieber har en egen buss. 

Istället för att låta barn på egen hand utveckla ett kritiskt tänkande kring populärkulturens 

normer och värderingar behöver pedagoger ge stöd och vägledning kring detta, vilket kan 

kopplas till synsättet Vuxna vet bättre (Johansson, 2003) och den kritik som förts mot 

begreppet kompetenta barnet (Sparrman, 2006). 

 

Det kan dock vara nödvändigt att introducera musik som barnen inte känner till sedan 

tidigare, vilket kanske då inte handlar om att man tar barnens perspektiv, men att barnen får 

möjlighet att ta del av många olika sorters musik. Hade pedagogerna endast tagit in den musik 

som barnen säger att de vill ha är det inte säkert att de hade svarat klassisk musik på grund av 

grupptryck eller att barnen själva inte är medvetna om att det är klassisk musik de tycker om. 

Det kan också finnas en risk att barnen säger den musik som de tror att de vuxna vill att de 

ska svara eller att de missförstår frågan som att de endast får välja musik inom en viss ram 

(exempelvis ”barnmusik” , låtar från melodifestivalen). 

 
5. 4 Pedagogers makt och barnsyn 
 
Studiens resultat går i linje med den tidigare forskningen som kommit fram till att de aspekter 

som har störst betydelse för barns möjligheter till inflytande i förhållande till pedagogers 

kontroll är huruvida barn ges möjlighet till att göra sina egna val och ta initiativ, samt 

pedagogers attityder och regler (Emilsson, 2007) . I observationerna har barnen lämnats åt att 

själva styra upp musikaktiviteterna vilket kan tolkas som att makten lämnats över till barnen 

där de fritt får leva ut sin egen kultur. Å andra sidan visar våra observationer att pedagogerna 

fortfarande har makt men att de använder makten till att lämna över ansvaret på barnen som 

själva får fördela inflytandet sinsemellan. Detta kan härledas till Nilsson (i Thornberg, 2004) 

som menar att det måste finnas en balans mellan makt och inflytande för att både gruppens 

och individens personliga mål ska kunna uppfyllas. Vårt resultat visar att pedagoger har makt 

att ge eller inte ge barn inflytande över musiken. Det är alltså bara en fråga om hur de 

använder sin makt. Trots att pedagogerna inte närvarar i rummet använder de ändå sin makt i 

hur de möblerar rummen och vilka material barnen har tillgång till.  

 
5 .5  Metoddiskussion 
 
En problematisering kan föras kring hur vår närvaro samt videoinspelningens begränsningar 
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påverkat studiens resultat. Vi har försökt närma oss barnens perspektiv genom vår 

etnometodologiska ansats men vi kan dock inte vara helt säkra på hur barn upplever sin 

situation på förskolan då vi aldrig fullt ut kan ta en annan människas perspektiv. Därför 

stannar studien fortfarande vid en tolkning.  

 
5. 6  Sammanfattning av diskussion 
 
I observationerna har vi kunnat urskilja olika aspekter som antingen möjliggör eller begränsar 

barnens inflytande över spontana musikaktiviteter i förskolan. Resultatet visar att pedagogers 

barnsyn och regler har betydelse för hur barn får inflytande över musiken. Resultatet visar 

även att rummets utformning och materialens tillgänglighet samt utseende spelar en viktig 

roll. Vidare visar våra observationer att barn bildar olika grupper som skapas utifrån något 

som de har gemensamt och inom dessa grupper ger och tar barn inflytande hos varandra samt 

skapar olika maktordningar. Observationerna visar att den kunskap barnen har kring musik 

och teknik kan leda till ökat inflytande.  

 

6 VIDARE FORSKNING 
 
Det finns en genusaspekt i det material som kommit fram som hade varit intressant att forska 

vidare kring. Då flickorna var de mest framträdande i dans och sång hade det varit av intresse 

att ytterligare studera de bakomliggande orsakerna till detta. En annan aspekt som man hade 

kunnat fördjupa sig i är hur pedagoger själva ser på sin roll i musikaktiviteter och hur den 

hänger ihop med barns inflytande. 
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