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Abstrakt 
Denna studie har haft som syfte att synliggöra och belysa förskollärares erfarenhet av och 

strategier kring musiken i förskolans verksamhet i relation till barns delaktighet och 

inflytande. För att få syn på detta genomförde jag kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare 

från fyra olika verksamheter. Av resultatet framgår att delaktighet och inflytande har en stor 

plats i verksamheten. Förskollärarna har fokus på barnen och ser dialoger och samtal som 

avgörande faktorer för att tillgodo se barns delaktighet och inflytande, däremot är musikens 

roll väldigt mycket mindre och i princip nästan obefintlig. Resultatet tycks bero på att 

intresset för musiken bland förskollärarna är begränsat samt att de anser att tiden behövs till 

annat. Även om intresset för musik fanns hos några förskollärare hade kollegiet betydelse för 

om musik prioriterades i verksamheten. För några av förskollärarna blev det garanterat ett 

lärandetillfälle att delta i studien. De synliggjorde och konkretiserade både för sig själva och 

för mig att arbetet med musiken i deras verksamheter inte är något som de känner sig stolta 

över. Vissa nämnde att de skulle uppmärksamma musiken mer under nästa år. Både främjande 

och hindrande faktorer för barns delaktighet och inflytande i relation till musikaktiviteter 

framkommer i resultatet.  

Nyckelord: delaktighet, dialog, inflytande, musik, samspel 
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1. Inledning 
I mötet med förskolor under vikariat och verksamhetsförlagda utbildningar under 

utbildningsåren har jag upplevt att musik ibland är något som bara görs i väntan på att 

lunchen ska bli framdukad eller att nästa aktivitet ska starta. I vissa verksamheter är 

förskolläraren den som leder och bestämmer, kanske utan varken mening eller mål. ”Nu ska 

vi sjunga blinka lilla stjärna”, och så gör förskolläraren det tillsammans med barnen. Andra 

verksamheter lyssnar på och bjuder in barnen, utgår från intressen och nyfikenhet. Därefter 

har mitt intresse växt av att få större förståelse för hur förskollärare egentligen ser på 

musikstunden i förskolan och barns delaktighet och inflytande i detta arbete. Ämnet musik 

valde jag för att det dels är något jag brinner starkt för själv men också för att jag sett ett 

väldigt varierat utbud i verksamheterna. Delaktighet och inflytande är också något som ligger 

mig varmt om hjärtat då dagen på förskolan ska vara barnens dag. Jag ser att även detta är 

något som ter sig väldigt olika i verksamheterna.   

Musikämnet i förskolan kan ses som både ett mål och ett medel, mycket kan utvecklas med 

hjälp av musiken, såsom språk, koordinationsförmåga, identitet, samspel, kultur och 

gemenskap. Samtidigt ska inte musiken existera enbart som ett hjälpmedel för andra mål utan 

även beröras för musikens egna mål. Jederlund (2002) skriver att förmågan och lusten att 

uttrycka sig musikaliskt är en förmåga som finns inom varje barn och nämner det som ett 

grundläggande behov som barn har.  Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011) 

stödjer arbetet i förskolan kring detta och menar att barn ska få kommunicera och skapa med 

varierande uttrycksformer, vilket bland annat innefattar sång, dans, rörelse, musik och rytmik. 

Dessa utgör både metod och själva innehållet i förskolans verksamhet i strävan efter att stödja 

och stimulera barn i utveckling och lärande. 

I förskolans verksamhet kan barns delaktighet och inflytande ses som en viktig faktor för 

deras utveckling och lärande. När dem får vara med och påverka, uttrycka sig och få 

inflytande i vad som sker och vara delaktiga i det som händer i verksamheten ger det bland 

annat en känsla av demokrati, vilket jag även menar gäller inom musiken som inslag i 

förskolans verksamhet. Lpfö98 (Skolverket, 2011) poängterar att det är i förskolan som 

grunden för demokrati läggs. Barnen uppmärksammas och får möjlighet till ökad förståelse av 

att deras åsikter, känslor, intressen och tankar har betydelse och är viktiga. Enligt FN´s 

barnkonvention (UNICEF, 2009) visas det tydligt att barn har rätt att ha egna åsikter och att få 

uttrycka dem i frågor som rör dem. Barnets åsikter ska uppskattas i betydelse och förhållande 

till barnets mognad och ålder, detta kan tolkas som det som Johannesen och Sandvik (2009) 

för fram, att det inte hänger på om barn ska få delaktighet och inflytande i förskolan utan 

snarare hur vi ska synliggöra detta i vårt dagliga arbete.  

När jag orienterat mig inom forskningen för musik och delaktighet och inflytande finner jag 

resultat kring både musik och delaktighet och inflytande, men inget där det är sammanvävt. 

. 
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2. Syfte och forskningsfrågor  

 
Studien syftar till att synliggöra förskollärares erfarenheter av och strategier för att stärka 

barns inflytande och delaktighet vid musikens användning i förskolans lärmiljö. 

Forskningsfrågor 

1. Vilka erfarenheter har förskollärare av musikstunden i förskolan? 

2. Vilka erfarenheter har förskollärare kring barns delaktighet och inflytande i relation till 

musikaliska aktiviteter?  

3. Vilka strategier har förskollärare för att synliggöra barns delaktighet och inflytande i 

musikaliska aktiviteter? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att belysa forskning och litteratur utifrån vad jag finner intressant 

och betydelsefullt för min studie om barns delaktighet och inflytande med fokus på musiken i 

förskolan. Mer specifikt har jag valt att problematisera musik ur några perspektiv av betydelse 

för studien, för att få fram vad musik kan vara och hur det kan te sig i förskolan. Vidare så 

behandlas olika aspekter av delaktighet och inflytande, barnperspektiv kontra barns 

perspektiv, förskollärarens förhållningssätt, samt empowerment, vilket kort kan förklaras som 

kraft, styrka och makt i olika sammanhang. Avslutningsvis presenterar jag i bakgrunden de 

teoretiska utgångspunkter jag avser använda i diskussionen som stöd för att tolka studiens 

resultat. 

3.1 Musik 
Musik är ett begrepp av det vidare slaget och i denna uppsats har jag valt att utgå från 

begreppet som sång, musik, rytmik och rörelse. I följande avsnitt presenterar jag vad 

musikbegreppet betyder i allmänhet, hur en musik stund i förskolan kan se ut samt vad som är 

viktigt att ta tänka på i en sådan stund.                             

3.1.1 Musik ur en allmän vinkel  

Wiklund (2001) poängterar att musiken är något som idag har en självklar plats i vårt 

samhälle och är som vilken konstform som helst. Söderman och Riddersporre (2012) menar 

att identitet skapas med hjälp av musiken både när det gäller vuxna och barn. Musiken och 

kulturen hjälper oss att hitta rätt i livet, genom den musik vi väljer ger vi uttryck för den vi är 

eller den vi vill, eller önskar vara. Det kan vara så att personer börjar lyssna på en viss sorts 

musik för att den kan fungera som en biljett till den sociala grupp som önskas vara med i. På 

så vis kan musik fungera som en förmedlare av samhörighet och ses som relationsstärkande. 

Vesterlund (2003) tydliggör att musiken sammanför människor från olika kulturer och etiska 

grupper, och på så vis kan de förmedla sig och kommunicera med varandra utan ord och 

istället med hjälp av rörelser och rytmer. Eriksson (2013) menar att människor och identiteter 

skapas med hjälp av musiken, där barn och vuxna möts på lika villkor och kan ha roligt, må 

gott och utvecklas i gemenskapen. Ehrlin (2012) poängterar att vi alla är musikaliska eftersom 

vi på olika sätt skapar en relation till musiken genom sång, dans, spel och lyssnande. Med 

denna syn på musik öppnas det upp möjligheter i användandet. Eriksson (2013) ger som en 

möjlighet att språket kan utvecklas och att forskning visat specifika kopplingar mellan det 

talade språket och det musikaliska språket, hur dessa påverkar och hjälper varandra. 

3.1.2 Musikstund i förskolan 

Vesterlund (2003) beskriver att musik i förskolan handlar om att få erfara rytm och klang i 

den egna rösten och kroppen, men också att få utveckla sin egen känsla av rytm och musik 

utifrån sina egna förutsättningar. Många kopplar ihop musik med sång men den inrymmer 

också att vi kan använda vår kropp, att dansa, få fram ljud och att röra oss i en viss rytm. I 

barngrupper används till exempel låren ofta som trummor då samlingen sker sittandes. 

Söderman och Riddersporre (2012) framhäver att när barnen börjar på förskolan har de med 

sig ett stort bagage av olika musikaliska erfarenheter. De har redan kommit en bit på vägen i 

utvecklingen av rytm, melodier, röster och samspel.  
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Mängden erfarenhet av musik varierar och de kommer från olika kulturer och 

hemförhållanden. Författarna menar att förskolans uppdrag är viktigt, i huvudsak utifrån två 

aspekter. Den första är att förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet då hemmen 

kan se väldigt olika ut. Barnen har kanske sjungit massor hemma men inte spelat på något 

instrument och så vidare och då får dem vara med om detta i förskolan och får sjunga och 

skapa musik tillsammans med andra. Aspekt nummer två är att alla barn inte är lika berikade 

med erfarenheter kring musik och då behöver förskolan ge barnet stimulans och de 

möjligheter som krävs för att barnet ska få en god utveckling inom detta område. 

Ehrlin (2012)  framhåller att barn som deltar i musikstunder med sång och musik utvecklar 

den språkliga förmågan så som exempelvis ordförståelsen i högre takt än de barn som inte kan 

delta. Musiken blir ett redskap för att skapa både social och språklig delaktighet i förskolan, 

vilket är en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Författaren ser också andra fördelar i 

musikstunden, till exempel att det enskilda barnet stärks och barn som normalt sett är 

tillbakadragna ofta tar för sig mer i sång och musik än med det verbala språket. Andra 

fördelar som nämns är att barnen lär sig att ta och följa instruktioner samt att barnen får känna 

att varje enskild individ har en betydelse i den stora gruppen. 

En musikstund i förskolan kan se ut på väldigt olika sätt. Vesterlund (2003) har gjort en lista 

med viktiga saker att ta i beaktan vad gäller musikstunden. Den första punkten är tryggheten. 

Att lägga vikt vid att skapa ett lugn och ett igenkännande, att upprepa sångerna och 

aktiviteterna vi gör, det skapar trygghet, både hos barn och förskollärare. Genom att 

förskollärare utgår till största del från den egna repertoaren blir detta också ett steg på vägen 

dit. När individer känner trygghet kan de våga möta det nya och okända.  Punkt nummer två 

innehåller glädjen, som förskollärare är det viktigt att visa glädje i det som görs. Att det blir 

lite tokigt när förskolläraren bjuder på sig själv gör inget, vågar den vuxne vågar till sist också 

barnen. Tydligheten står för den tredje punkten, när något nytt ska introduceras, som en sång 

eller rörelse är det viktigt att vara tydlig och på olika sätt vid flertal tillfällen upprepa. 

Kroppsspråket är ofta ett bra hjälpmedel i detta. Den sista punkten är planeringen, att ha en 

röd tråd genom hela stunden och ha god planering är viktigt. I planeringen fås chansen att 

reflektera över vilka aktiviteter som passar barngruppen. Att ha aktiviteter i reserv är bra då 

vissa aktiviteter kanske inte alls fungerar som det var tänkt. Även om det är viktigt med 

planeringen så är det viktigt att inte fastna här, lyssna in barnen och ändra riktning om det 

behövs. Var nyfiken på barnens idéer och var öppen för att låta dem gå i kraft.  

Hon tillägger också att det är viktigt att inte musiken enbart utnyttjas som ett medel för att nå 

andra mål, musikaktiviteterna måste också ses som en egen viktigt del. 

Det Vesterlund (2003) skriver kring musikstundens utformande väcker frågor och tankar hos 

mig om hur förskollärare i min studie går till väga i sitt arbete med musik i förskolan, vilka 

strategier och erfarenheter har de?   
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3.2 Delaktighet och inflytande 

I kommande avsnitt presenteras vad olika dokument och lagar säger om delaktighet och 

inflytande för barn och i förskolans verksamhet.  Även tidigare forskning kring ämnet 

kommer att beröras under rubriken ”Forskning om barns delaktighet och inflytande”.  

3.2.1 Policydokument om barns delaktighet och inflytande 
Det finns en hel del dokument som tydligt redogör för barns delaktighet och inflytande i 

förskolan. I verksamheten ska Skollagen (SFS 2010:800) följas och den tydliggör barns rätt 

till inflytande över den utbildning som de genomgår i förskolan. Förskollärarna ska stimulera 

barnen till att aktivt vara en del av utbildningen och de ska hållas underrättade kring de frågor 

som berör dem. På vilket sätt barnen underrättas och hur de får inflytande i verksamheten ska 

anpassas i relation till barnens ålder och mognad. I Lpfö98 (Skolverket, 2011) har barns 

inflytande till och med fått en egen rubrik och ett eget avsnitt. De slår fast att barnen i 

förskolan ska ha ett reellt inflytande i det arbetssätt som tillämpas och den verksamhet som 

bedrivs samt att ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” (s.12).  

Svenska akademien (svenskaakademien.se) förklarar begreppet reellt som verkligt och 

påtagligt. Lpfö98 (Skolverket, 2011) framhäver också att förskolan ska sträva mot att 

förmågor utvecklas i att uttrycka åsikter och tankar samt att stå för de handlingar man utför. 

Som jag nämnde i inledningen har även UNICEF (2009) en tydlig punkt när det gäller barns 

inflytande och de styrker att barnen ska ha rätt till de egna åsikterna samt att de får uttrycka 

dessa i situationer som berör dem. De poängterar också att alla ska få möjligheten att höras, 

genom sig själv eller genom andra vilket bland annat kan bero på och påverkas av ålder och 

den situation individen befinner sig i. På webbsidan manskligarattigheter.se har barns 

rättigheter en egen rubrik vilken belyser att alla barn ska få komma till tals och behandlas med 

respekt. Dessa dokument pekar på vad förskolans uppdrag innebär när det gäller barns 

delaktighet och inflytande. Hur efterlevs dessa dokument i den praktik jag valt att studera?  

3.2.2 Forskning om barns delaktighet och inflytande 
Delaktighet och inflytande förklaras av olika författare på varierande sätt, de flesta skriver 

ofta delaktighet och inflytande som ett samlat begrepp. Arnér (2006) delar på begreppen och 

menar att delaktighet är att något är planerat och förbestämt men att barnet får delta. 

Inflytandet handlar däremot om att barnet får möjlighet att påverka vardagen avsevärt.  

Emilson (2008) vill inflika att inflytande riktas i första hand mot individen, delaktigheten 

riktas istället mot gruppen. Westlund (2011) har genom sin studie kommit fram till att 

definitionen av inflytande inte kan skiljas från deltagande och delaktighet. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att delaktighet och inflytande innebär att 

barn i både handling och ord blir delaktiga. Vuxna ska sträva efter att tolka barns 

meningsskapande och att barn ska behandlas med precis samma respekt som vuxna emellan. 

Johannesen och Sandvik (2009) tillägger att delaktighet och inflytande handlar om på vilket 

sätt barnet blir lyssnad till, respekterad och hur individer samspelar med andra. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) handlar delaktighet i grund och botten om etiska 

ställningstaganden som medför barn rätten att uttrycka sig i olika sammanhang.  
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Johannesen & Sandvik (2009) påpekar vikten av att låta barnen ge uttryck för sina åsikter och 

genom det kunna påverka, och att det inte ska stanna vid att barnen bara är närvarande. 

 

 Att få sin vilja igenom är inte det som delaktighet och inflytande handlar om, utan att barnen 

får vara med i de förhandlingar som sker kring förskolan, barnens vardag och livet där. 

Johannesen & Sandvik (2009) menar också att delaktighet och inflytande ofta kopplas 

samman med demokrati. Att ha delaktighet och inflytande i förskolan är inte lika med att 

bestämma utan att få vara en del av en gemenskap där individer oavsett sina åsikter och 

inställningar, måste visa respekt och inkludera andra. Westlund (2011) framhåller till skillnad 

från Johannesen och Sandvik (2009) att inflytandet innebär att vi ska ge barnen möjligheter 

att få välja och bestämma i olika situationer. Samtidigt så framhäver både Westlund (2011) 

och Johannesen och Sandvik (2009) att den vuxne alltid bär huvudansvaret för det som sker. 

Det finns begränsade ramar för barns bestämmande, det ska sättas i relation till barnets ålder.  

Sammanfattningsvis finner jag i forskningen att delaktighet och inflytande har likheter som att 

varje barn får vara en del av en större helhet, alltså verksamheten, där tanken är att de får 

påverka sin situation. Skillnader jag kan finna är att delaktighet oftast riktar sig mer mot 

gruppen och att barnen får delta där. Medan inflytande fokuserar mer på ett inlyssnande av 

varje enskild individs behov. Hur varje förskollärare uppfattar begreppen har också stor 

betydelse för verksamheten, om förskolläraren ser delaktighet och inflytande som att det är 

barnen som ska bestämma skulle det för många kännas problematiskt att införliva i 

verksamheten. Om det istället handlar om möjligheten att påverka i verksamheten, att bli 

lyssnad på och synliggjord för sina idéer kan resultatet troligtvis bli ett annat.  

3.2.3 Lyssnande, en avgörande faktor för barns delaktighet och inflytande 
Inom forskningen blir det allt vanligare att fokusera på barnets röst och deltagande. Forskare 

har kommit fram till att då vi lyssnar på barn får vi fram hur deras situation och lärandemiljö 

ter sig för dem. Johannesen och Sandvik (2009)  lägger stor vikt vid att alla barn har en röst, 

vilket utmanar vuxna i att förstå yttranden och uttryck som barnen ger. Genom att vara lyhörd 

kan vi också försöka ge barnen en god barndom. Författarna menar att barnets röst inte enbart 

är det verbala utan innefattat hela kroppen och det språk som därmed kan förmedlas. 

Förskollärare måste anstränga sig för att verkligen förstå barn och vad de tycker och tänker. 

För att barn ska få möjlighet till delaktighet och inflytande är det viktigt att förskollärarna 

utifrån en vidare förståelse av begreppet att lyssna kan förstå och lyssna in barnens röst, att 

verkligen ta fasta på det som de uttrycker. Rinaldi (2005) menar att det viktiga lyssnandet för 

pedagogen även innefattar tvivel, känslor, olikheter med mera. 

Sammanfattningsvis kan jag se att ovanstående författare lägger vikt vid att lyssnandet 

handlar mycket om makt. I varje samtal och förhållande mellan människor är makten 

involverad. Vi väljer vad vi lyssnar och fokuserar på, och på så vis väljer vi bort något annat, 

det här sker allt som oftast omedvetet.  De beskriver en svårighet i att lyssna, eftersom vi inte 

alltid kan bortse från våra egna föreställningar och tankar, vilket i sin tur gör att det blir svårt 

att få tag om betydelsen i den andra personens yttrande. En annan svårighet i lyssnandet kan 

vara att tiden inte räcker till. Förskollärare har ofta många krav förväntningar från 

myndigheter och så vidare att leva upp till.  
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Författarna poängterar att förskollärare kanske istället borde stanna upp och stärka barns 

inflytande genom att uppmärksamma vad det egentligen är som är viktigt för barn, barn är 

människor och genom lyssnandet som stärker inflytandet vilket kan tänkas gynna ett lustfyllt 

lärande. Så som forskningen kring delaktighet och inflytande beskriver begreppen förs mina 

tankar kring hur förskollärare konkret synliggör dessa i olika situationer i verksamheten. 

3.2.3 Empowerment- en aspekt av delaktighet och inflytande 
Askheim och Starrin (2007) förklarar att begreppet empowerment grundades och lanserades i 

USA under 1970-talet och begreppet användes då främst inom den politiska världen och 

proteströrelser. Idag används begreppet i en betydligt vidare utsträckning, inom den offentliga 

och privata sektorn, alla som på ett eller annat sätt jobbar med människor helt enkelt. 

Begreppet inrymmer tre huvudord; makt, styrka och kraft. Askheim (2007) menar att de 

personer som inte har detta ska alltså få styrkan och kraften att komma upp till ytan och ifrån 

maktlösheten. Empowerment är på så vis både ett mål och ett medel för att nå upp till målet. 

Tengqvist (2007) beskriver att begreppet och processen kan liknas vid en resa, där avreseorten 

innehåller dålig självkänsla och där slutdestinationen är en identitet som individen på alla sätt 

kan vara stolt över. Värderingar, förhållningssätt och människosyn är viktiga delar i 

empowerment arbetet.  Tengqvist tar också upp viktiga delar av förhållningssättet som leder 

till empowerment; Att se på människor som kompetenta om de får adekvata förutsättningar, 

att som vuxen till exempel uppmuntra barnen till att göra saker själva, ta ansvar och att barnen 

allt som oftast har möjlighet att göra val, samt kunna trycka bort maktlösheten. Fokus ska 

läggas på att alla har lika rättigheter och värde, trots att vi alla är olika med olika 

förutsättningar. Starrin (2007) framför och poängterar att i ett gott förhållningssätt inom 

begreppet empowerment är ödmjukhet, respekt för den andre avgörande och även att fokus 

ligger i att lyfta personens självkänsla som god.  

Empowerment som ännu inte är ett välanvänt begrepp i förskolan, existerar ändå praktiskt 

taget enligt min åsikt i verksamheterna, men i andra ord och begrepp. I min studie väcker 

detta ett intresse i hur empowerment ter sig i en praktisk verksamhet (förskollärarnas 

förhållningssätt) i förhållande till delaktighet och inflytande i studiens syfte. 

Askheim (2007) skriver om olika infallsvinklar i empowerment begreppet. Empowerment 

som etablering av motmakt är en av dem och där läggs tyngden på varje unik persons 

livssituation samt strukturella och samhälleliga förhållanden. Här utgås det från att stärka 

varje individ. Självkänslan, kunskaperna, självbilden och färdigheterna ska höjas, dock är 

utgångspunkten att det är ett resultat av historia och samhälle. 

Almqvist och Almqvist (2014) inriktar sig, till skillnad från ovanstående, mer på förskolans 

verksamhet i definieringen av begreppet och framhäver att empowerment avser processer, 

resultat som inkluderar uppfattningar om kontroll, kritisk medvetenhet och deltagande. Vilket 

också Zimmerman (1995) klargör och tillägger att det är en process som är interaktiv och 

påverkas av erfarenheter kring maktrelationer i hemmiljö, kulturella sammanhang och andra 

gemenskaper. 
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Almqvist och Almqvist (2014) framför att förhållandet mellan lärare och barn är en väldigt 

viktig arena för att kunna möjliggöra barns empowerment, deras lyhördhet, till exempel 

genom att de lyssnar på barns upplevelser är en viktigt bit för barns empowerment.  Det läggs 

tyngd vid förskollärarens roll i att få barn att reflektera kring frågor som hur upplever barn 

empowement, förmåga, självkänsla och så vidare. Barn inom begreppet empowerment 

förväntas delta vid beslutsfattande, problemlösning, ifrågasätta regler och normer och känna 

att dem faktiskt kan påverka sitt vardagsliv. Empowerment handlar om att förstå sociala regler 

och normer och de konsekvenser som blir om det bryts mot dessa. Förskolläraren har 

befogenhet att använda makt för att nå upp till sitt uppdrag att främja barns utveckling och 

lärande. Policydokument säger dock att befogenheten över makten bör delas, men dock inte 

hur det bör genomföras. Trots dessa dokument finns det ändå en kunskapsbrist om hur barn 

upplever sin delaktighet. Hur barn använder eller inte använder sin makt och kontroll är inte 

avgörande för empowerment, istället handlar det om upplevelsen av att vara med i ett 

beslutsfattande. Att barn vet att de har möjligheter och att de känner att de har till en viss del 

kontroll över sin livssituation. Deras empowerment måste förstås i relation till det specifika 

sammanhanget vad gäller villkor, värderingar, normer och begränsningar. På så sätt måste 

barns intentioner och önskningar beaktas i förhållande till förskolegruppens önskningar och 

intentioner.  

3.2.4 Inflytande för barn- möjlighet eller hinder? 
I studien som Arnér (2006) gjort har hon kommit fram till då förskollärarna överraskas av 

något som på något vis skapar en oro så får det ofta följden av att förskollärarna blir rädda för 

kaos, stress eller att det blir en oro i gruppen.  Förskollärare har ofta en viss förutseende 

tradition, där saker tas förgivet kring hur det skulle kunna bli om situationen får fortskrida 

utan att någon går in och stoppar eller hindrar. Vidare menar författaren att när förskolläraren 

inte ser utanför de förgivet tagna ramarna ses troligtvis inte heller de möjligheter som finns till 

att faktiskt ändra sättet som förskollärarna arbetar på. Att se och synliggöra sitt eget 

förhållningssätt är också något som påverkar och i denna situation ser man inte det, vilket i sin 

tur leder till att invanda mönster, regler och att traditioner sällan bryts upp och förändras. 

Barns önskningar kommer i skuggan av att förskollärare agerar likt kollegorna. Arnér (2006) 

förgivet tagna förståelsen av barns delaktighet och inflytande ser jag som en form av motsats 

till förskolans läroplan (Skolverket, 2011) som belyser att barnen ska ges utrymme i 

verksamheten för deras egna initiativ och den meningsfullhet som dem försöker skapa. Arnér 

(2006) menar att förskollärare ibland fört fram att de inte förstår meningen med barns 

inflytande och ser inte att det är rimligt eller att barn ens önskar att ha inflytande. De är inte 

öppna nog för att få syn på barnens kreativitet och skapande i olika situationer. 

 I maktförhållandet mellan vuxna och barn är den vuxne den som har övertaget, alltså den som 

har mest makt, vilket gör att det är förskolläraren som bestämmer om barn har möjlighet till 

inflytande och i vilken utsträckning. Arnér (2006) nämner att det egna förhållningssättet och 

synsättet på barn är det som är avgörande. Westlund (2011) tydliggöra betydelsen av att 

uppmuntra barns initiativ, och framförallt bekräfta det barnen ger uttryck för. Det handlar inte 

alltid om vad förskollärarna gör som är värdefullt utan hur det görs.  
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3.3 Förskollärares arbetssätt     
Westlund (2011) beskriver i sin studie olika arbetsformer som visats i de verksamheter hon 

har studerat. Dock poängterar hon att förhållningssättet ändå är det viktigaste för barns 

inflytande, det är avgörande för att barn ska ha möjlighet till inflytande.  Nedan redogör jag 

för några av arbetssätten som Westlund lyfter fram.  

En form är att Skapa tillfällen till samtal med barn: allt som oftast finns det situationer i 

förskolan där förskollärare aktivt deltar i barnens aktiviteter eller i närhet och inte sällan 

uppstår det samtal och dialog mellan barn och förskollärare. Dessa samtal ser författaren som 

väldigt viktiga och meningsfulla för förskollärarnas arbete med barns inflytande.  

Det är här som förskollärarna får en bild av barns åsikter som sedan kan bli grunden i 

planeringen för den fortsatta verksamheten. Medvetet kan barnen delas i mindre grupper för 

att talutrymmet ska öka vid aktiviteter eller fri lek.  

Planering som utgår från barns behov och intressen: I sin studie fick hon också fram en 

indirekt form av inflytande då förskollärare tar hänsyn till sådant som dem tror eller uppfattar 

att barnen har intresse för i utformningen av planeringen för verksamheten.  Barnen ses inte 

som direkt delaktiga i planeringen utan förskollärarna utgår från sina egna uppfattningar om 

vad de anser är barnens intressen som sedan utgör grunden för planeringen och i sin tur i 

verksamheten.  

Att ge valalternativ: Förskollärare kan använda sig av valalternativ för att erbjuda barn 

inflytande. Vanligast är att de presenterar valalternativ för barnen vid måltider och i planerade 

aktiviteter. Tanken med detta är att stimulera barns medvetna val i vardagen. På så sätt 

uppmärksammas barnen på att de har olika val att göra. Valalternativ kan ses som ett sätt att 

minska handlingsutrymmet för barnen, fast förskollärarna vill framhäva att de haft chansen att 

påverka. 

Att fråga efter barnens förslag:  

Denna form utspelar sig ofta genom att förskollärarna frågar vad barnen vill göra. Det är en 

öppen fråga och barnen kan fritt komma med förslag. Detta kan ske i musikstunden då barnen 

till exempel får säga vilken sång de vill sjunga. Hur barnen kan uttrycka sig verbalt påverkar 

det arbetssätt som förskollärarna bör använda sig av.  

Helldén (2003) poängterar att för att barn ska kunna vara delaktiga är det nödvändigt att 

vuxna kan ta barnens perspektiv. Doverborg och Pramling Samuelsson(2000) framhäver att 

om den vuxne lyckas med det och gör barnen delaktiga kan de förhoppningsvis också uppleva 

att det faktiskt är så, att de både blir förstådda och delaktiga. När barn får erfara denna känsla, 

som sedd och hörd från deras perspektiv samt att de bemöts med respekt, då har barn 

delaktighet och inflytande i sin livsvärld.  
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3.4 Barnsyn 

Johansson (2003b) framhäver att barnsyn kan betraktas som ett perspektiv på barn samt att det 

inom sociologin framkommit två olika synsätt vad gäller barnsyn. Det ena är human 

becomings, i vilken barndomen är en brist som ska avhjälpas genom att barnet ska socialiseras 

och utvecklas. De uttryck som barnen ger tolkas som olika tecken kring ålder och utveckling. 

Här ses inte familjetillhörighet, kön eller personlighet som bidragande faktor. Det andra 

synsättet, human beings, där är barn högst delaktiga i sin livsvärld som delas med vuxna. 

Inspirationskällan för barnens aktiviteter är i allra högsta grad den gemensamma världen.  

Johansson (2003b) menar att genom detta kan vi konstatera att en viss barnsyn kan främja ett 

närmande och ett synliggörande för barns perspektiv. En annan barnsyn kan verka hindrande, 

skymmande eller totalt stannar utom räckhåll för barns perspektiv. Författaren vill också 

poängtera att alla kan ha en barnsyn som synliggör barns perspektiv, men det är inte lika med 

att det tas till vara på det som barnen ger uttryck för eller visar mening i.  

3.5 Två olika perspektiv på barn 

Det finns forskning som beskriver två olika perspektiv på barn vilka får konsekvenser när det 

gäller delaktighet och inflytande. 

3.5.1 Barnperspektiv 

Helldén (2003) menar att barnperspektivet är ett perspektiv där man lägger fokus på att 

studera hur en kultur för barn ser ut samt att ta tillvara på barns villkor. I ett barnperspektiv 

behöver inte bidraget komma ifrån barnen själv, utan från förskollärare eller andra vuxna. 

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) förklarar barnperspektiv som att vuxna 

riktar sin uppmärksamhet och försöker förstå barns uppfattningar, handlingar och erfarenheter 

i vår värld. Barnperspektivet är något som kommer från de vuxna, hur de tror att barn 

uppfattar sin omvärld, man försöker rekonstruera barns perspektiv. Pramling Samuelsson och 

Pramling (2010) tillägger att ett barnperspektiv innebär att pedagogerna äger kunskapen om 

barns utveckling, behov och erfarenhet och kan på så vis skapa en miljö för hur de tror att den 

ska passa och vara bäst för barnen. 

3.5.2 Barns perspektiv 

Sommer et.al (2011) menar att barns perspektiv till skillnad från barnperspektiv är en 

representation av barns uppfattningar, erfarenheter och förståelse av sin livsvärld. Pramling 

Samuelsson (2011) tillägger att vi ska lyssna på barnen och det som dem framhåller, deras 

röst ska bli hörd. Johansson (2003a) vill framhäva att det vi kallar barns perspektiv innefattar 

barnets intentioner, erfarenheter och uttryck för mening, alltså det som visar sig för barnet. 

Hur förskollärare förstår barns perspektiv handlar i grund och botten om det egna perspektivet 

oavsett roll eller profession. Merleau-Ponty (1962) poängterar att vi endast kan förstå andra 

människor genom att vara i interaktion med dem. Genom att vi kommunicerar med andra får 

vi möjligheten att få delta i dess livsvärld. Att kommunicera handlar inte bara om det talade 

ordet utan även ansiktsuttryck, tonfall, gester, alltså helheten som talar om varje individs sätt 

att vara. Meningen är inte en strävan efter inlevelse och att försöka känna som den andre 

personen, istället handlar det om att sträva efter att skapa förståelse för den andres existens i 

världen.  
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Johansson (2003a) vill tydliggöra att det som visar sig för barnet blir synligt i barns uttryck i 

sammanhang där förskollärare deltar, genom uttryck som gester, verbalitet, tonfall, kroppsliga 

och sinnliga språk. Här anges tiden som en väldigt viktig aspekt.  Helldén (2003) framhåller i 

likhet med Johansson att i ett barns perspektiv är det barnen som ska bidra samt att barns 

perspektiv är ett perspektiv där fokus ligger på att skapa ett perspektiv eller fånga upp 

kulturen på det sätt som den existerar för barnen.  

 

Detta är något som Lpfö98 (Skolverket, 2011) tydligt visar att förskolan ska sträva emot:  

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 

verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet 

(s.9). 

Pramling Samuelsson och Pramling (2010)  menar att barns perspektiv i en pedagogisk 

verksamhet kan vara att barn får vara delaktiga och bidra med synpunkter och perspektiv, för 

till exempel miljöns utformning. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) påpekar att för att 

kunna närma sig ett barns perspektiv krävs ett förhållningssätt där vuxna ger barnen en egen 

kultur och att de förstår och erfar världen på ett eget sätt gentemot vuxna. I detta 

förhållningssätt har barnen inflytande och förskollärarna tar till vara på barns perspektiv i 

verksamheten. Att vuxna lyssnar på barn och försöker tolka signaler och agerande är viktigt 

men barnen måste få vara delaktiga för att kunna påverka sin situation i förskolan. 

Pramling Samuelsson (2011) liksom Johansson (2003a) framhäver att det aldrig fullt ut går att 

inta ett barns perspektiv, vi kan inte gå in i barnet och uppleva det dem upplever men vi kan 

försöka att tolka hur saker och ting ter sig och framstår för dem.  

3.6 Atmosfärer i förskolan 

Nedan kommer jag presentera olika atmosfärer i förskolans verksamhet utifrån studien som 

Johansson (2003b) gjort. Hon beskriver i detta fall begreppet atmosfärer med ett innehåll som 

förhållningssätt, attityder och ett emotionellt engagemang i barns livsvärldar. 

 Den första är den samspelande atmosfären som symboliseras av lyhördhet, överträdelse av 

gränser och närvaro. Närvaron i barns livsvärldar genom ett stort engagemang i barnet är av 

vikt. Fokus ligger på barnen, att möta, förstå intressen, vilja och inte minst att vara nära. 

 Även glädjen tillsammans med barnen poängteras, det ska synas att de vuxna har roligt i 

samspelet med barnen.  

En annan atmosfär är den instabila atmosfären. Denna kan bestå i både närhet och 

avståndstagande. De vuxna ser inte alltid barns avsikter eller initiativ och vuxen perspektivet 

är mer i fokus. En del av punkterna från den samspelande atmosfären kan synas här, dock 

pendlar man mellan närvaro och distans, mellan kraftfulla känslomässiga uttryck som kan 

vara både positiva och negativa.  Huvudpunkterna i atmosfären är viss vänlighet, tillkämpat 

lugn och motsägelser. 
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Den sista atmosfären som hon presenterar i sin studie är en kontrollerad atmosfär vilken 

kännetecknas av strävan efter kontroll, men hon vill poängtera att det inte behöver vara i en 

negativ bemärkelse. I en verksamhet är det förskollärarna som har den yttersta makten och 

kontrollen och som även är ansvariga för det pedagogiska arbetet, sådant kan inte läggas på 

barnen. På vilket sätt det väljs att utöva kontroll är väldigt olika, i denna studie ses det dock 

mest som en begränsning och ett hindrande av barns upptäckande och upplevelser, 

förskollärarna har intagit ett vuxenperspektiv. Barnen följer förskollärarnas anvisningar och 

klimatet blir dämpat. Personalgruppen styr både verksamhet och barn och det lämnas inget 

större utrymme för att gå utanför ramarna.  

4. Teorier om lärande 

I detta avsnitt kommer jag att beröra teorier kring barn och lärande. I studien har jag valt att 

använda mig av Illeris definition av lärande som stöd för att belysa delaktighet och 

inflytandets betydelse för lärprocesser. Illeris definition av lärprocessen och lärandet är 

sprungen ur det sociokulturella perspektivet vilket jag valde att fördjupa mig i för att belysa 

teorin i ett större sammanhang.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Hundeide (2006) beskriver att inom den sociokulturella teorin är fokus på att barn föds in i en 

värld som redan innan barnets födsel formats av kultur och historia. I vilken kultur och 

historia individen föds in i påverkar också vilka normer och värden som finns och som en 

följd av det även hur utveckling kan ske. Författaren gör en liknelse mellan barns utveckling 

och landskap. Han ser det som att i ett landskap finns det många olika vägar som tar oss till 

olika ställen och så är det också inom utveckling och lärande. Vägarna som väljs görs 

tillsammans med omsorgspersonen.  De vägar vi väljer får såklart betydande konsekvenser. 

Det finns alltså en mångfald i barns lärande och utveckling utifrån en sociokulturell teori.  

Författaren poängterar att barn är en social skapelse som kan betraktas som en lärling som 

integreras i en kultur med hjälp av viktiga personer i barnets omgivning. På så vis är barns 

utveckling något som bara sker inifrån barnet. I barnets omgivning finns personer där tilliten 

är extra stark, som vårdnadshavare, kamrater och så vidare, dessa personer ger barnet 

vägledning och stöd i de sammanhang som barnen möter i gemenskaper och på olika arenor i 

utvecklingens processer. Hundeide (2006) tydliggör också att inom sociokulturell teori är 

utveckling en process som är kulturellt styrd. I ett samhälle som har en viss historia är 

människorna också bärare av normer och har uppfattningar om hur barn ska fostras och hur 

barns utveckling sker. På så vis är det dem vuxna som förmedlar sina värderingar, normer och 

uppfattningar till barn, vilket kan ske helt oreflekterat. Att vara delaktig i dialoger med dem 

viktiga personerna i barns omgivning utgör grunden för barnets utveckling, det skapas inte av 

barnet utan av de kulturella ramarna. Vygotskij (1995) menar att vårt medvetande är 

föränderligt och påverkas av den kultur som omger oss, både till form och innehåll. Inom de 

estetiska uttrycksformerna är dialogen men en vuxen en ovärderlig tillgång och nödvändighet 

för barns inlärning. 

Säljö (1999) lägger vikt vid att sammanhang och miljö påverkar hur vi människor tänker och 

vilka möjligheter vi har till att lära och utvecklas.   
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Han lyfter också att vårt tänkande och handlande skapas i kommunikation och att ett lärande 

sker då vi får delta i olika sammanhang där det används resurser kopplade till sociokulturellt 

synsätt. Enligt Jakobsson (2012) ses lärande inom den sociokulturella teorin som en utökning 

av färdigheter, att kunna använda sig av kulturella artefakterna/resurser i allt större 

utsträckning. 

4.2 Illeris definition av lärande 

När vi ser till Lpfö98 (Skolverket, 2011) så är det tydligt att förskolans verksamhet ska bidra 

till barns utveckling och lärande. Mot bakgrund av det har jag valt att använda Illeris teori om 

lärprocessen som utgångspunkt för att tolka och diskutera förskollärarnas strategier och 

erfarenheter för att stärka barns delaktighet och inflytande i förskolan i relation till 

musikstunden.  

Illeris (2007) definierar lärande på detta sätt:  

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 

åldrande (s.13). 

Han är väldigt öppen i sin definition om vad lärande egentligen är för att inte utelämna något 

eller begränsa.  Därför har han valt orden; varje process, levande organismer och varaktig 

kapacitets förändring. Processer betecknar han med ord som socialisation, kvalificering, 

kompetensutveckling och terapi. Levande organismer för att inte enbart människor kan lära 

sig något utan till exempel även djur. Lärandets varaktighet är fram till att individen lär sig 

något nytt lärande eller på grund av glömska, att individen helt enkelt inte använder sig av 

kunskapen så att den glöms bort. 

Illeris berättar om två vitt skilda processer som han ser som grundläggande för att lärande ska 

kunna ske. Den ena processen innebär samspel och den andra tillägnelsen. Samspelsprocessen 

handlar om det samspel som sker mellan individen och omgivningen. Tillägnelsen innefattar 

det som sker inom samspelet. Han har en tes som innefattar att allt lärande involverar tre 

dimensioner, innehåll, drivkraft och samspel. Hans tes ser i grafisk form ut som nedanstående, 

figur 1. 

Innehållsdimensionen 

 Denna dimension beskriver han som vid, och den handlar om det som individen lär sig, som 

huvudbegrepp använder han kunskap, förståelse och färdigheter.  I innehålls dimensionen 

utvecklas insikten, förståelsen och kapaciteten för den som lär sig, alltså det som individen 

kan, vet och förstår. Det som vill uppnås här är att skapa mening det vill säga att vi får en 

sammanhängande förståelse för tillvaron och det som sker där och att vi tillägnar oss det 

förhållningssätt och de färdigheter som möjliggör att vi kan hantera de praktiska 

utmaningarna i livet. 

 

Drivkraftsdimensionen 

Denna dimension betecknar han med vilja, motivation och känslor, det handlar om samlingen 
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av den mentala energin som lärandet kräver och för att hålla en mental och kroppslig balans är 

vi hela tiden engagerade i detta. Det som får oss att söka efter ny kunskap, få större förståelse 

och skapa balans är nyfikenhet, osäkerhet eller icke tillfredställda behov. Här utvecklas också 

en känslighet i förhållandet omvärlden och sig själv. 

 

Drivkraften och innehållsdimensionen aktiveras alltid samtidigt och får impulser av 

samspelsdimensionen mellan individ och omgivning. 

Samspelsdimensionen 

 Samspelsdimensionen handlar om hur individen samspelar med både den materiella och 

sociala omgivningen. Detta delas upp på två nivåer; första nivån handlar om där den nära 

sociala nivån utspelar sig, som på en förskoleavdelning eller i ett arbetslag. Andra nivån 

handlar om den mer omfattande samhälleliga nivån som utgör villkoren för samspelet. 

Samarbete, kommunikation och handling är begreppen som lyfts i denna dimension, vilka är 

avgörande för utbytet i vår relation med omvärlden.  Dimensionen bidrar till den lärandes 

socialitet, alltså till att socialt kunna samverka, samspela och föra sig med andra människor. 

 

                                                      Samhälle 

 

                                      Innehåll                     Drivkraft 

                                       

 

 

 

 

                   Samspel   

        

 

 

                                                     Figur 1. Illeris (2007)
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5. Metod 

I nedanstående avsnitt kommer jag att presentera vilken undersökningsmetod jag valde, mitt 

urval, metoden för insamlandet, hur jag valt att bearbeta (analysera) och redovisa data samt 

hur genomförandet gick till.  

5.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

Svenning (2003) framhäver att det är frågeställningen som avgör ifall det ska vara en 

kvantitativ eller en kvalitativ undersökningsmetod. Utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar lämpar det sig bäst med en kvalitativ undersökningsmetod. Svenning (2003) 

betonar att denna metod används då syftet är att exemplifiera något, vilket jag har för avsikt 

genom att undersöka vad förskollärare har för strategier för barns delaktighet och inflytande i 

användandet av musik, rytmik och rörelse. Hartman (2004) menar att kvalitativa 

undersökningar innebär att det finns en vilja för att nå förståelse av människors livsvärld, 

enskilt eller en grupp människor. Syftet är inte att ta reda på hur mycket eller hur många utan 

öka förståelsen för hur individer har en upplevelse av hur de ser på sig själva i förhållande till 

andra. Som i mitt fall, hur förskollärare ser på barns inflytande under musikstunden i 

förskolan. Trost (2005) framhåller att i den kvalitativa forskningsintervjun söks det oftast efter 

mönster och förståelse för olika sätt att agera, resonera och urskilja handlingsmönster inom 

det ämne som är valt att undersöka. Genom detta har jag också bestämt mig för att använda en 

kvalitativ metod då kriterierna för en kvantitativ metod inte stämmer överens med mitt syfte 

eller frågeställningar. 

5.2 Kvalitativ forskningsintervju 

En kvalitativ intervju är enligt Kvale (1997) och Trost (2005) en kraftfull metod då syftet är 

att fånga upp de erfarenheter, känslor, tankar, förhoppningar och den mening som existerar i 

undersökningspersonernas värld de lever i. De kan förmedla till andra med sina egna ord och 

utifrån ett eget perspektiv hur deras situation ser ut.  Genom detta ser jag också att den 

kvalitativa forskningsintervjun är den som lämpar sig bäst för mitt syfte och frågeställningar.  

Kvale (1997) presenterar några aspekter utifrån en kvalitativ forskningsintervju som kan vara 

bra att ha i åtanke inför och under min intervju, nedan nämner jag några av dessa.  Livsvärld: 

syftet med intervjun är att få fram definitioner av livsvärlden för den som blir intervjuad, med 

avsikten att sedan kunna tolka dessa definitioner/fenomens betydelse. Mening: målet är att 

tolka väsentliga teman i livsvärlden hos den som blir intervjuad. Det specifika: forskaren 

riktar in sig på att få fram typiska beskrivningar av handlingar och situationer. 

Förutsättningsmedvetande: handlar om att den som intervjuar är öppen för det som kommer 

fram i intervjun. Mångtydighet: de uttalanden som den som blir intervjuad gör, kan ibland 

vara tvetydiga och visa motsatts till den värld som personen existerar i. Förändring: i en 

intervju kan det framkomma nya insikter om saker och ting, och ibland kan intervjupersonen 

under själva intervjun ändra de beskrivningar eller de uppfattningar som de haft tidigare av ett 

specifikt tema. Känslighet: intervjuaren kan på påverka den intervjuade i olika uttalanden 

kring samma tema beroende på intervjuarens kunskap om ämnet som berörs, det avgörs av 

hur intervjuaren bemöter svaren med mera. Mellanmänsklig situation: kunskapen som 

förvärvas i intervjuer skapas genom det samspel som sker mellan människorna i situationen.  
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För en lyckad intervju är väldigt viktigt att vara väl påläst kring och ha kunskap om det ämne 

som forskaren ska föra en intervju kring. Samtidigt skriver Kvale (1997) att samspelet i en 

intervju också är a och o för en lyckad intervju, intervjuaren måste kunna ta beslut i hög 

hastighet kring hur frågor ska ställas och vad forskaren ska fråga utifrån de svar som fås, vissa 

svar behöver kanske följas upp ytterligare, andra inte.  

Svenning (2003) nämner nackdelar och konsekvenser som är viktiga att ta i beaktan då 

intervjuer genomförs. Jag som intervjuare har en förmåga att påverka svaren, relationer 

utvecklas lätt och påverkan sker på olika vis. Det finns också en stor risk att intervjuaren 

påverkar den som blir intervjuad så att personen försöker svara på ett sätt som den tror att 

intervjuaren stödjer. Dock är detta något som intervjupersonen i sitt förhållningssätt i 

intervjun inte alls behöver vara skyldig till. 

5.3 Datainsamling  
5.3.1 Ljudinspelning 
Vid mina intervjuer valde jag att använda mig av ljudinspelning med hjälp av en 

inspelningsapparat, eftersom jag ville kunna gå tillbaka och lyssna om och om igen på mina 

intervjuer, vilket Trost (2005) lyfter som en fördel med ljudinspelning som metod. Andra 

fördelar som han ser är att intervjuaren kan lägga märke till vilken typ av ord som använts 

samt tonfallet som den intervjuade använder samt att det underlättar för transkription. Bland 

nackdelarna nämns att kroppsspråk, gester och minspel inte dokumenteras samt att det är 

väldigt tidskrävande att skriva ner en inspelad intervju och att forskaren, trots att det läggs ner 

mycket tid, missar en hel del av innehållet.  

Trots nackdelarna känner jag ändå att metoden jag valt förhoppningsvis var den bästa för min 

studie. Att till exempel använda videoinspelning känns något överdriven för studiens 

omfattning. Är den som blir intervjuad inte van vid kameran så kan detta troligtvis upplevas 

som mer obekväm situation än vid ljudinspelning. Att använda mig av skriftliga anteckningar 

kändes inte heller lämpligt, då skulle fokus troligtvis ligga på att skriva ner i så hög hastighet 

som möjligt för att inte gå miste om något istället för att vara vaksam på de svar som intervjun 

ger. Trost (2005) lägger dessutom vikt vid att en skriftlig anteckning kan den intervjuade 

uppleva det som störigt och i de fall då intervjuaren inte konstant antecknar kan den 

intervjuade bli fundersam då det väl antecknas och börja fundera kring vad det var den nyss 

sa, och varför intervjuaren antecknade det.  

5.4 Urval 
Svenning (2003) menar att i en kvalitativ undersökning sker alltid ett selektivt urval för det 

objekt studien innefattar. Det finns inte några speciella regler för urvalet och det kan ske på 

väldigt många olika sätt. Men det är lämpligt att välja personer som har god överblick över 

den verksamhet man har för avsikt att studera. För att undgå och förhindra att lägga egna 

värderingar och tankar på grund av tidigare erfarenheter och upplevelser, valde jag fyra 

förskollärare från fyra olika verksamheter i södra Sverige som jag inte haft någon kontakt 

med tidigare. Genom att de är från olika verksamheter får jag en större variation och får 

möjlighet att se fler erfarenheter och strategier. Att genomföra fyra intervjuer känns för 

studien genomförbart och lagom stort.  
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Trost (2005) påpekar att om man genomför för många intervjuer är det lätt att det blir svårt att 

hantera och även tungt att försöka få en överblick över materialet.  Resultatet behöver inte bli 

bättre för att man gör ännu fler intervjuer, det är snarare kvaliteten på genomförda intervjuer 

som avgör. 

5.5 Genomförande 

Veckan innan intervjuerna skulle genomföras skrevs intervjufrågorna. Kontakten med de 

deltagande förskollärarna skedde först via mail med förskolechefer och sedan via 

telefonsamtal med berörda blivande intervjupersoner. Jag informerade om mitt syfte och att 

jag hade för avsikt att spela in intervjun och anledningen till detta.  De fick fritt välja en tid i 

kommande vecka som skulle passa deras schema bäst, det finns ingen mening med att 

genomföra en intervju med en person som är stressad och vill skynda vidare. Jag upplevde ett 

lugn i pedagogerna vid intervjuerna, de befann sig här och nu vid genomförandet. 

Jag mötte upp varje intervjuperson på deras avdelning, därifrån gick vi sedan till ett avskilt 

rum. På vägen dit försökte jag bryta isen och berätta lite om mig själv, ställa frågor om 

verksamheten och prata om väder och vind, just för att skapa en bekväm situation och en form 

av relation, med resultat av en förhoppningsvis, inte fullt så spänd intervju. 

Innan varje intervju med förskollärarna skulle börja lade jag fram ett papper med rubriken 

”Information till intervjuperson”. I detta dokument stod bland annat mitt syfte och lite mer 

information kring det, att intervjun var helt frivillig och att de fick avbryta när de än ville, att 

jag har tystnadsplikt samt att de deltagande kommer vara helt anonyma genom hela studien 

förutom ålder, antal år i yrket samt vilken utbildning de har. Kvale (1997) lägger stor vikt vid 

de första minuternas betydelse för en intervju, slutligen innan vi började frågade jag ifall de 

hade några funderingar kring intervjun. Genomförandet av intervjun skedde enskilt med 

intervjupersonen. Jag ställde en fråga åt gången och lät intervjupersonen tala och var noga 

med att ge den god tid till att besvara frågan. Jag inväntade en tystnad och en ögonkontakt 

innan jag antingen ställde en följd fråga eller gick vidare till nästa fråga. 

Vid varje intervju fick jag någon eller flera gånger ställa följd frågor för att få ut mer av 

frågan eller för att jag helt enkelt ville vara säker på att jag förstått dem rätt. Trost (2005) 

belyser det här och menar att vid en intervju ska inte något tas förgivet, alla kan uppfatta ord 

och begrepp så olika, därför var fördelen stor av att ställa följdfrågor. Under ett par tillfällen 

fick jag även ta frågan mer än en gång eller förklara vad jag egentligen menade i frågan om 

dem tyckte att den var svår att tyda eller besvara. 

5.6 Databearbetningsmetod 

Då intervjuerna var inspelade började jag med att transkribera materialet och skrev på så vis 

ordagrant respondenternas svar under respektive fråga. Svenning (2003) framhåller att en 

kvalitativ analys kännetecknas av att man har ett ganska litet material som man sedan ska 

dyka djupare i, i dess problematik.  Han beskriver att målet med all analys är att hitta olika 

mönster, sortera material blir på så vis en viktig faktor.  
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Neuman (1994) nämner successiv approximation som ett förhållningssätt att använda för att 

analysera kvalitativ data vilken jag också valde att använda för att analysera insamlad data.  

Successiv approximation handlar om öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning. 

Första steget i analysarbetets öppna kodning var att sträva efter att värderingsfritt läsa igenom 

de transkriberade texterna, samtidigt så satte jag små noteringar och tankar ute i marginalen.   

Nästa steg i analysarbetet följdes av det Neuman benämner som axiell kodning, vilket innebär 

att man letar efter länkar och sekvenser som hör ihop. Denna analysfas inleddes med att jag 

flyttade om materialet och satte varje fråga tillsammans med de följande fyra svaren från 

respondenterna. Därefter läste jag igenom texten igen, jag kunde då finna en del svar som 

kommit fram under en annan fråga än där det var förväntat, då flyttade jag den texten till den 

fråga där jag ansåg att svaret istället hörde hemma.  

I den tredje analysfasen benämner Neuman som selektiv kodning, det vill säga att sätta ihop 

de teman som kunnat utlysas ur texten. Denna analysfas inledde jag åter med att läsa igenom 

texterna och markerade de likheter jag kunde finna under varje svar. Sen kategoriserade jag 

och beklädde texten i olika färger, en färg för respektive forskningsfråga i min studie.  

5.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) påpekar fyra huvudkrav som jag tagit hänsyn till vid genomförandet 

av studierna och skrivandet i denna uppsats. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, är de krav som nämns.  

Informationskravet var det krav jag beaktade genom att jag informerade intervjupersonerna 

kring villkoren för deltagandet. Som till exempel att det är ett frivilligt deltagande, att det går 

att avbryta när respondenten vill utan att det ska ske oenigheter på grund av det, samt att jag 

informerade om studiens syfte. 

 Samtyckeskravet tog jag hänsyn till på så vis att den som skulle delta själv fick anmäla sitt 

intresse till förskolechefen. Oavsett detta är det ändå intervjupersonen som ägt rätten till att 

själv bestämma på vilket vis han/hon valt att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som ingår i studien och den fakta/information som dem 

ger ska förvaras så att obehöriga ej har möjlighet till att komma åt det. Detta innefattar på så 

sätt även tystnadsplikten. Jag har förvarat diktafonen inlåst i mitt hem samt lösenordsskyddat 

datorn som innehåller transkriptionen. Intervjupersonerna informerades om min tystnadsplikt 

och deras anonymitet tillsammans med min underskrift i det informationsblad som gavs vid 

intervjuerna och där det även stod att när examensarbetet är godkänt och ska publiceras så 

kommer även deras inspelningar att raderas. Trost (2005) betonar att en intervjuperson aldrig 

är anonym för intervjuaren om denne känner till personens namn, vilket jag i detta fall gör för 

samtliga, därför tydliggör jag anonymiteten i uppsatsen genom att döpa respondenterna till A, 

B, C och D för att undanröja kopplingar till de deltagandes namn och att de på så vis förblir 

anonyma i själva uppsatsen och i publiceringen. 
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Det sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) nämner är nyttjandekravet, vilket innebär att jag 

inte har några som helst rättigheter till att lämna vidare material/data eller på något vis 

använda det själv i annat sammanhang eller avseende än denna studie .  
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6. Resultat 
I följande avsnitt kommer jag att presentera resultatet av de intervjuer som jag har genomfört 

med de fyra förskollärare som ingick i undersökningen. Jag har valt att redovisa mina resultat 

utifrån mina forskningsfrågor, då det kändes mest relevant för studien. 

 

1. Vilka erfarenheter har förskollärare av musikstunden i verksamheten? Under denna 

forskningsfråga presenteras resultat som; Omständigheter i arbetet med musikstunden samt 

musikstundens praktik.  

2. Vilka erfarenheter har förskollärare kring barns delaktighet och inflytande i relation 

till musikaliska aktiviteter? Här presenteras följande resultat; Samspel och bemötande, 

Främjande faktorer och Hindrande faktorer. 

3. Vilka strategier har förskollärare för att synliggöra barns delaktighet och inflytande i 

musikaliska aktiviteter? Under denna forskningsfråga presenteras resultat som 

synliggörande och dess verktyg samt medvetenhet hos barnen.  

6.1 Vilka erfarenheter har förskollärare av musikstunden i verksamheten? 

6.1.1 Omständigheter i arbetet med musikstunden 

Av resultatet framgår det tydligt att musik inte är något som är prioriterat i de intervjuade 

förskollärarnas verksamheter. De utpräglade, planerade musikstunderna är väldigt få och 

oftast sker det bara i det spontana och ibland knappt då. Förskollärarnas medvetenhet om att 

musik inte existerar i någon större utsträckning är stor. Under intervjuerna framkommer det 

att det är något som de konstaterat i verksamheten och en av de intervjuade har faktiskt 

bestämt att de ska införa mer av detta under nästa år. Samma förskollärare tror även att den 

spontana sången och musikstunden inte uppkommer eftersom att de är inriktade på 

utomhuspedagogik. I intervjuerna påpekas det att det handlar mycket om det egna intresset, en 

av förskollärarna påvisar att hon och en kollega tycker att det är jätteroligt och har intresse för 

musik men att de andra kollegorna drar sig för det och på så vis avtar engagemanget. En 

annan aspekt som hon lyfter är tiden, det finns så mycket annat i verksamheten som behöver 

tid att musiken inte prioriteras eller är det ämne där förskollärarna väljer att lägga tiden. En av 

förskollärarna framhäver att de inte har någon som spelar gitarr som på de andra 

avdelningarna, vilket relateras till kunskapsbrist.  I intervjuerna lyfts det även att det handlar 

mycket om hur man är som förskollärare, alla i arbetslaget måste vara engagerade och det 

funkar inte om någon har inställningen att den inte kan sjunga eller inte vill sjunga. Hur 

förskolläraren förhåller sig i stunden smittar av sig på barnen, visar förskolläraren tydligt att 

den inte tycker det är roligt eller är rädd för att sjunga fel överförs det genast till barnen. 

Barnen bryr sig inte om ifall förskolläraren sjunger falskt eller fel, om det inte väljs att 

synliggöra det för dem.”Det ska inte vara något speciellt att ’Här kommer jag och är 

lekfarbror, lekfarbror och ska spela med gitarren’, så ska det inte alls vara, alla ska kunna” 

(intervjuad förskollärare).  
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En del av förskollärarna är också noga med att påpeka alla fördelar som finns i arbetet med 

musik, att det finns fantastiskt stora möjligheter och det följer med så mycket gratis på vägen; 

språket, artikulationen, ljud, starkt och svagt. Användningen av musik anser en av 

förskollärarna vara både ett mål och ett medel.  

I resultatet för omständigheter i musikstunden framkommer det tydligt att intresse, 

engagemang, kunskap och tidsbrist är aspekter som påverkar arbetet.   

6.1.2 Musikstundens praktik 

Förskollärarna förmedlade tydliga uppfattningar och erfarenheter om att arbetet med musiken 

i verksamheterna är väldigt begränsat men de framförde också att det finns saker som de gör i 

verksamheten som har koppling till musiken. ”Vi har sångstunder och så men då är det vi som 

styr, visst barnen bestämmer, kanske att vi har en spann med olika visor och sitter de och tar 

upp en sång” (intervjuad förskollärare). Denna sång spann innehåller kort med bilder och 

texten till sången, förskolläraren förmedlade att sångerna byts ut utifrån barnens önskemål så 

långt det går. ”Hela huset sjunger” är en metod som används då alla avdelningar på den 

förskolan, en gång i veckan, sjunger tillsammans där en avdelning åt gången är ansvarig och 

då är det barnen som får påverka vad som ska sjungas. Det nämns att de vid ett fåtal tillfällen 

tar fram instrument, har sångsamlingar och sångspöken som kommer på besök. Ibland har de 

även mini-röris och lekar som är kopplade till musik som exempelvis dans-stopp. Utifrån 

barnens önskemål och intentioner har de utöver detta ibland disco både inne och ute, de 

lyssnar, sjunger och dansar till låtar från youtube. En av förskolorna har ett temainriktat 

arbetssätt, vilket som blir temat är barnen själva med och påverkar. Just nu har dem Astrid 

Lindgren-tema och då får barnen komma med idéer om vad som ska hända i temat, de sjunger 

lite av hennes sånger, men i ett annat tema sjunger de kanske inte alls. Vilket då också 

påverkar användandet av musiken i verksamheten. 

6.2 Vilka erfarenheter har förskollärare kring barns delaktighet och 

inflytande i relation till musikaliska aktiviteter?  

6.2.1 Samspel och bemötande av barnen 

Även om det i resultatet framkommer att aktiviteter med koppling till musik är väldigt få så 

lade samtliga förskollärare stor vikt vid att betona dialoger, möten, lyssnandet och samspelets 

betydelse för de fåtal musikaliska aktiviteter som sker. De poängterar att de lyssnar in och 

registrerar vad barnen pratar om, gör, vad dem leker, hur dem leker och vad det är som händer 

i den samt vad barnen ger uttryck för i vardagen på förskolan. Det utförs också observationer 

för att komma åt detta, till exempel med hjälp av videoinspelning. Att vara aktiv och 

närvarande som pedagog är också något som poängteras under intervjuerna. En av 

förskollärarna nämner tydligt närhet och närvaron som en viktig aspekt, ”Det handlar inte om 

att man är i samma rum, utan att man är väldigt nära och lyssnar” (intervjuad förskollärare).  

 Två av förskollärarna nämner en fördel i att dela upp barngruppen till smågrupper några 

timmar varje dag, en förskollärare har enbart några barn och på så sätt så kommer alla till tals.  

Alla blir lyssnade på och synliggjorda, även de barn som aldrig annars i en större grupp vid en 

traditionell samling säger något. Det blir en helt annan atmosfär i den lilla gruppen.  
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Barnen blir tryggare och vågar komma med förslag och idéer, även sådana som förskollärarna 

vid intervjuerna benämner som totalt tokiga. 

 

De påpekar att även dem som ännu inte erövrat det verbala språket är viktiga att få med i 

gruppen så att även de kan påverka sin situation och ha inflytande i verksamheten utifrån sina 

förutsättningar. Här jobbar dem mycket med bilder och valalternativ. Genom olika 

uttryckssätt försöker de få fram vad barnen önskar och även få med dem i gruppen. Det 

reflekteras i veckorna kring vad barnen gett uttryck för istället för att fokusera på planering av 

verksamheten. På så sätt kan de stunder som är mer styrda utgå från dessa reflektioner, 

dialoger och lyssnandet som sker. Samtidigt finns också möjlighet att förändra material och 

miljöer utifrån det som framkommer vid reflektionstillfällena.  

6.2.2 Främjande faktorer 

Genom att förskollärarna är aktiva, närvarande, ständigt i dialog, samtal och möten med 

barnen ser de stora vinster i verksamheten och hur barns delaktighet och inflytande främjar 

lärandet. Under intervjuerna framkom det att ju mer de lyssnar och tar in barnens uttryck ju 

bättre når de barnen. De fångar barnen och deras intresse för aktiviteter. Genom detta så 

slipper förskollärarna många gånger processen att få barnen att placera sig i en cirkel och 

stanna kvar där eller att dem ska vara tysta och lyssna, direktiven blir mindre om aktiviteterna 

drivs av barnens egna idéer och tankar.  

Ju mer delaktiga barnen är i sin egen verksamhet här, desto mer flyter 

den ju på som en lustfylld tillvaro (…) drivs dem av deras egen idé så 

drivs de av sig själv, det enda jag behöver göra är att tillföra spännande 

frågor eller saker som kan driva det framåt, tillföra nått nytt material 

eller så (intervjuad förskollärare). 

En av förskollärarna förmedlar att han ser en vinst i barnen har inflytande, om det genomförs 

aktiviteter som endast förskollärarna planerat kan de visst fånga barnen och dem tycker att det 

är intressant och engagerar sig. Men utgår förskollärarna från barnen och låter dem ha 

inflytande i det dem gör så blir det dubbelt av det hela när man genomför aktiviteter. ”Jag 

tycker att det är främjande på det sättet att för det första så ger det oss tankar och idéer som 

inte vi hade tänkt och sen måste det ju bli mer intressant för barnen tänker jag” (intervjuad 

förskollärare). Alla är inte intresserade av allt, men det blir intressantare om det tas hänsyn till 

det barnen gett uttryck för tidigare och under andra aktiviteter.   

6.2.3 Hindrande faktorer 

Även om förskollärarna framför att delaktighet och inflytande i verksamheterna ses som 

överväldigande positivt och främjande för aktiviteterna och verksamheten så synliggör de 

ändå hindrande faktorer. Som exempelvis att visa barn är väldigt negativa och bara vill göra 

vissa saker och ratar alla andras förslag. Vilket ses som ett dilemma, men då fokuserar de 

istället på att göra situationen spännande, mystisk och intressant. Hur man lägger fram och 

presenterar det som ska ske är av stor betydelse.  

Ibland kommer barnen med idéer och saker som inte riktigt är möjliga att genomföra på en 

gång eller kanske inte ens på förskolan, då försöker förskollärarna istället ärligt förklara för 
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barnen hur det ligger till eller hitta alternativa vägar för att närma sig det som barnet gett 

uttryck för eller visat intresse av. En av de intervjuade förskollärarna som hade svårt för att 

lyfta fram någon hindrande faktor, funderade en stund i tystnad och kom fram till att: 

Det är lättare om jag, vi har ju en läroplan, det är ju lättare om jag tittar, 

om jag bestämmer vilka lärfokus och lärobjekt vi ska ha för att sen 

kunna veta och kunna luta mig tillbaka och veta att vi till exempel har 

hållit på med musik, språk eller fysik (intervjuad förskollärare).  

Det upplevs alltså som svårare att konkret se vilka mål som är berörda om de inte själva har 

planerat stunden. I barnens värld sker det snabba förändringar och de hoppar fartfyllt över till 

en annan aktivitet med ett annat innehåll.  

En av förskollärarna framförde ett hinder med barns inflytande i förhållande till musikstunden 

som ingen annan framhävde, hon tydliggjorde först att barn verkligen älskar musik men hon 

har svårt att förstå hur barn ska kunna ha inflytande där eftersom de inte kan veta vad det 

finns att välja på och menar att förskollärarna alltid får visa på möjligheter och presentera 

valalternativ för dem.  

6.3 Vilka strategier har förskollärare för att synliggöra barns delaktighet 

och inflytande i musikaliska aktiviteter? 
Hur förskollärarna väljer att synliggöra barns delaktighet och inflytande sker på lite olika sätt.  

Det nämns i intervjuerna att just begreppen delaktighet och inflytande för barnen kan vara 

väldigt abstrakta, för på förskolan ”händer det bara saker”. Förskollärarna förmedlar att dem 

aktivt arbetar i verksamheten för att barnen ska se sitt eget inflytande och sin delaktighet. En 

förskollärare nämnde att han hade en stor tveksamhet till om barnen på hans avdelning 

verkligen själva upplever att det är dem som påverkar och bestämmer vad som sker i 

förskolan. Han menade att om de skulle fråga barnen så skulle de troligtvis svara att det är 

dem vuxna som bestämmer men att dem själva får bestämma i leken. Han framhävde sitt 

intresse för hur de skulle kunna få dem medvetna, för det har han ingen erfarenhet kring.  

Andra förskollärare har kommit över den tröskeln. Som exempel i en situation då de planerat 

att göra något utifrån barns önskemål och vid själva situationen benämner det. 

Då kan man ju koppla tillbaka till barnet, kommer du ihåg vad du tyckte 

vi skulle göra då, det var ju du som sa att du ville ha den här idén och 

dina kompisar tyckte det verkade kul och spännande (intervjuad 

förskollärare).  

Förskolläraren menar att genom detta sker det en förstärkning av det barn eller den grupp som 

kommit med någon idé. Barnen växer av att de har fått vara med och tycka till och att det 

sedan genomförs i verksamheten.  

Det får möjligheten att påverka sin egen situation och har ett medbestämmande. Om de inte 

tydliggör att idéerna har kommit från barnen är det inte alls säkert att de lägger märke till att 

det är deras idé som genomförs.  
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Det är av stor vikt att verkligen tydligt synliggöra vem det är som lagt fram det eftersom att 

barn har så mycket tankar som far genom huvudet, är det inte alltid att de själva tänker på vem 

det var som egentligen kom med idén från början. Kommunikation är alltså av stor vikt och en 

av huvudaspekterna i synliggörandet av barns delaktighet och inflytande. 

En annan förskollärare ser det på ett annat sätt och lägger fram det som att det var några barn 

som frågade om de inte kunde göra en viss sak eller om de kommit med någon ny idé och när 

man då genomför det så kommer barnen själva ihåg att det kom från dem och att barnen själva 

poängterar att det var dem som sagt det.  

I förskolorna används olika digitala verktyg, som bland annat dator och iPad. Även dessa ses 

som en viktig aspekt i synliggörandet av delaktighet och inflytande. 

Då kan man påvisa vad de har gjort och ’kommer du ihåg, det var du 

som kom på den iden’, så att man hela tiden lägger det på det viset och 

poängterar det (intervjuad förskollärare). 

 Genom dessa verktyg så kan de gå tillbaka i tiden, titta på foton och filmklipp och på så vis 

reflektera tillsammans med barnen kring det verksamheten gjort och synliggöra deras 

inflytande genom att påvisa att det var dem som kom med idéerna.  
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7. Diskussion 

Avsnittet kommer att inledas med en metoddiskussion när jag kommer att framföra tankar och 

funderingar kring den metod jag använt men även problematisera det i förhållande till 

litteratur. Sedan kommer jag att presentera en resultatdiskussion där jag problematiserar, 

vänder och vrider på det som framkommit ur resultatet. Jag kommer också att belysa och 

diskutera resultatens betydelse för lärprocessen med stöd av Illeris definition av lärande.  

7.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjun med hjälp av ljudinspelning som metod för studien har hela tiden 

känts som ett rätt val för mitt syfte. Jag vet egentligen inte vilken annan metod som skulle ge 

mig svar på mina frågor på det sätt som intervjuerna gjorde, jag var ute efter att få tag om 

varje förskollärares tankar och erfarenheter och enligt Trost (2005) är detta då helt rätt metod 

att använda. Hade jag valt till exempel enkät som metod hade jag inte fått lika utförliga svar 

som jag nu fick. Frågor kan tolkas på olika vis och under någon av mina intervjuer fick jag 

förklara närmare vad jag menade med frågan för att kunna få den besvarad. Vid en enkät hade 

jag inte haft möjligheten att ställa följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt. Om 

jag hade gjort observationer hade det varit förskollärarnas förhållningssätt som jag 

observerade, jag hade inte fått fram de erfarenheter och strategier som dem säger sig ha 

genom en observation. Jag var ute efter förskollärarens eget perspektiv på sitt arbete. Därför 

har jag uppfattningen om att mitt val av metod har varit främjande för resultatet. Jag fick en 

bra relation med förskollärarna innan starten av intervjun vilket också skulle kunna vara en av 

de positiva effekterna, en del nervositet släppte hos mig och jag tror att det ökade tryggheten 

för situationen hos båda parter.  

Att genomföra ljudinspelning var till en stor fördel i arbetet, jag kunde spola tillbaka och 

lyssna om och om igen. Det var bara en av förskollärarna som under intervjun stannade upp 

och sa ”åh hjälp vi spelar ju in detta”, men sen tog hon ett djupt andetag och jag sa några ord 

och sedan fortsatte hon att prata lika obehindrat som förut. Jag upplevde att jag påverkade 

intervjusvaren väldigt lite eller obefintligt, i alla fall i det medvetna. Jag hålla emot ganska 

många gånger för att inte säga sådant som kan påverka eller rentutav förstöra intervjun, som 

att lägga orden i munnen på den intervjuade eller på något vis säga ord som dem kan tolka på 

ett felaktigt sätt. Kvale (1997) beskriver vikten av att få fram det specifika i varje intervju och 

inte allmän information, vissa av förskollärarna kunde ibland gå över och prata allmänt om 

verksamheten, eftersom jag inte stött på dem tidigare blev jag klart nyfiken på det som dem 

sa, men i min intervju var det inte relevant att föra vidare resonemang kring.  

Det jag upplevde som svårt med metoden var ovanan att genomföra intervjuer egentligen var 

för stor, trots att jag var väl inläst kring genomförandet av intervjuer var jag ändå väldigt 

spänd för att jag var rädd att jag skulle missa ett viktigt ögonblick. Kvale (1997) poängterade 

de snabba beslutens betydelse för resultatet, vad gäller till exempel följdfrågor. Jag var nöjd 

med de följdfrågor jag ställde, samtidigt så kunde jag säkert ha ställt ännu fler.  

Skulle jag göra om en liknande studie hade jag troligtvis ökat antalet deltagare för att få se på 

fler erfarenheter och strategier och förhoppningsvis kunna ge ett tydligare resultat utifrån mitt 

syfte. 
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7.2 Reliabilitet och validitet 
Underlaget för resultatet är det som Svenning (2003) framhäver är avgörande för vilka 

slutsatser jag kan dra och på så vis även graden av validitet. Enligt honom handlar validitet 

om fallenheten vi har för att kunna mäta det som vi har för avsikt att mäta i vår studie. Han 

menar att det är viktigt att vi inte gör generaliseringar i de material vi har, alla respondenter 

nämnde på olika sätt, att dem till exempel inte arbetar aktivt med musik i verksamheten samt 

vilka strategier som används för delaktighet och inflytande. Jag ser detta återkommande i 

intervjuerna vilket gör att jag i min undersökningsgrupp kan säga att de generellt arbetar lite 

med musik och kan tydliggöra gemensamma strategier för delaktighet och inflytande i 

verksamheten. Det jag fått fram från en förskollärare tar jag inte förgivet att alla de andra 

upplever, detta utrönades genom att jag ställde följdfrågor istället för att anta. Reliabilitet 

handlar enligt Svenning (2003) om hur tillförlitligt resultatet är. Han framhäver att ju fler 

metoder som används med ett gemensant mål för att få fram ett resultat, ju större är 

tillförlitligheten.   

I studien valde jag att endast använda mig av en metod, kvalitativa intervjuer, av anledningen 

att jag ville gå på djupet i vilka erfarenheter och strategier förskollärare använder i 

verksamheterna. Det är strategier och erfarenheter som inte alls behöver vara lika för andra 

förskolor i resten av Sverige. Dock framhäver resultatet olika strategier som är möjliga för att 

bedriva en verksamhet. Det är så förskollärarna uppfattar sin verksamhet och jag har sedan 

tolkat detta ur mitt resultat. Att använda fler metoder för att stärka tillförlitligheten och 

reliabiliteten känns i denna uppsats omfattning något för stort. Då skulle jag under en längre 

tid observera till exempel genom videokamera för att få fram och synliggöra hur 

förskollärarna verkligen arbetar med musik, delaktighet och inflytande. Detta går dock utanför 

mitt syfte eftersom att det bland annat handlar om förskollärarnas erfarenheter, vilka aldrig 

kan förmedlas genom observation. Trost (2005) nämner objektivitet som en av de viktiga 

aspekterna inom reliabiliteten, vilken innebär att alla intervjuer ska genomföras på precis 

samma sätt, där har jag en fördel av att jag arbetat ensam och på så vis också genomfört alla 

mina intervjuer ensam och med samma tillvägagångssätt. Han nämner också att forskaren ska 

vara objektiv i både intervju och analys, att vara så saklig som möjligt och inte lägga egna 

åsikter i materialet. I min roll som forskare har det varit viktigt att nå upp till Trost aspekter 

för att analys och resultat. När jag tolkar resultatet är det dock svårt att vara objektiv rakt 

igenom. Jag skriver min studie utifrån min ryggsäck och mina erfarenheter samtidigt som jag 

tar stöd i forskning och litteratur. Som nämnts tidigare undanröjde jag förutfattade meningar 

om de olika verksamheterna/förskollärarna genom att välja ut verksamheter jag inte haft 

någon kontakt med tidigare.  
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7.3 Resultatdiskussion 
I kommande avsnitt diskuteras resultatet för studien med stöd av den forskning och litteratur 

som bearbetades i uppsatsens bakgrund. Utformningen av diskussionen sker enligt 

resultatdelens upplägg, alltså i förhållande till forskningsfrågorna.  

7.3.1 Vilka erfarenheter har förskollärare av musikstunden i verksamheten? 

Utifrån mitt resultat är det något förvånansvärt men synnerligen tydligt att musik existerar i en 

väldigt liten utsträckning i de verksamheter som jag varit i kontakt med och på så vis är det 

också något komplicerat att föra en diskussion kring deras strategier. Jag hade en tro och en 

förhoppning om att ett mycket större fokus låg på musiken i förskolan. Förskollärarna var 

väldigt medvetna om att musiken verkligen kommit i skymundan i deras verksamheter och jag 

fick känslan av att det under intervjun blev ännu tydligare för dem.  

Mycket av det som sker i dessa verksamheter är inget som är planerat, de gör ingen 

veckoplanering som berättar att på måndag klockan tio ska vi ha musikstund. Som jag 

uppfattar förskollärarnas svar, blir det allt som oftast att förskollärarna fångar barnens idéer. 

När dem ger uttryck för att de till exempel vill sjunga någon sång eller ha bakgrundsljud från 

iPaden och youtube och dansa till. På så sätt sker inga tydliga och konkreta musikstunder med 

olika faser likt det Vesterlund (2003) presenterade, som till exempel planeringen, tryggheten 

och tydligheten. Lpfö98 (Skolverket, 2011) har tydliga mål som berör musiken och att barnen 

ska få uttrycka sig med hjälp av den, som en estetisk uttrycksform. Som blivande 

förskollärare menar jag att musiken har en självklar plats i förskolan då jag ser så många 

fördelar med den, vilket även framkommer i den forskning jag lyft i bakgrunden. Dock ser jag 

inte att resultaten tyder på detta. Ehrlin (2012) pekar på musikens betydelse i förskolan och 

framhåller fördelar som att den språkliga förmågan utvecklas i snabbare takt, en vidare 

ordförståelse utvecklas och framförallt att det ger en social delaktighet. Musiken hjälper alltså 

barnen på många olika sätt och det är väldigt synd att förskolorna inte utnyttjar denna 

möjlighet. Ser vi till Eriksson (2013), menar han att barn inom musikens värld möts på mer 

lika villkor och förutsättningar. Talar alla barnen inte samma språk eller inte har ett fullt 

utvecklat språk kan de ändå spela instrument tillsammans och så vidare. Musik kan ske 

kravlöst vilket intervjuade förskollärare skulle kunna förmedla till sina kollegor som inte kan 

eller vill ha musik för att dem inte är ”bra” på det och inte äger kunskapen om det. Enligt min 

åsikt som blivande förskollärare finner jag att förskolorna bör arbeta mer aktivt med musik 

och musikstunder för att leva upp till läroplanens mål. Barnen bör få medel och verktyg för att 

upptäcka musiken och att i starten av detta krävs en ökad musikverksamhet. Det kräver att det 

finns planerade stunder då det genomförs en aktivitet i koppling till musik för att visa på 

möjligheter. Lpfö98 (Skolverket, 2011) nämner även att barnen ska ha inflytande över sitt 

vardagsliv men å andra sidan så nämner både Westlund (2011) och Johannesen och Sandvik 

(2009) att det är förskollärarna som har det yttersta ansvaret i det som genomförs. Alla 

förskollärare ska sträva efter samtliga mål i Lpfö98 (Skolverket, 2011), vilket inbegriper både 

musiken och inflytande.  Likt Westlund (2011) framhöll tidigare så är inte tanken att barnen 

ska bestämma vad som ska hända, men de ska ha inflytande över det som sker.  
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Den planerade aktiviteten som jag fastnade lite extra för var sångspannen som en av 

förskollärarna berättade om. Barnen drar ett kort från spannen med en text eller en bild och så 

ska barnen tänka ut vad det är för sång. De förmedlade här att barnen har delaktighet och 

inflytande genom att de tar ett kort från spannen, det är inte förskollärarna som bestämmer 

vilken sång som ska sjungas. Detta fick mig att i tanken föras till valalternativet Westlund 

(2011) presenterade i sin studie, barnen har ju på ett sätt ett val, att de väljer ett kort, som 

finns i en spann, men å andra sidan så vet de inte vad som finns på kortet då dem drar upp det.  

Valalternativet blir aning tveksamt i förhållande till vad delaktighet och inflytande innebär, 

det blir ett mellanting i att få välja eller inte välja, men förskollärarna ser det som att barnen 

gjort ett val och på så vis får vara med och påverka.  

Av resultaten framkommer att musiken inte har något större utrymme i verksamheten vilket 

tycks bottna i kollegiets inställning, kunskap och förmåga. Många av förskollärarna påpekade 

att inte alla var så intresserad av musik och att det då blir svårare och tyngre att genomföra 

något och att verksamheten faller på grund av det. Att som vuxen säga att de inte kan eller är 

bra på något sänder inga positiva signaler till barnen enligt min åsikt. Vesterlund (2003) 

påpekar att vi inte ska vara rädda för att bjuda till lite extra och att det inte gör något om det 

blir galet. Alla kan inte allt, men om alla gör sitt yttersta för att försöka och visar en glädje i 

det som görs smittar det av sig på barnen, vilket Johansson (2003b) poängterar i sin studie, 

barnen ska se på förskollärarna att de är i ett lustfyllt samspel. Allt behöver inte vara perfekt 

och jag har upplevelser av att barnen oftast inte upptäcker våra misstag om vi inte själva 

väljer att synliggöra det.  Det handlar mycket om hur varje individ är i sin roll som 

förskollärare. Vesterlund (2003) beskriver tryggheten som en viktig punkt i musikstunden, är 

inte pedagogerna trygga i det dem gör så lär inte barnen heller bli det och på så vis sker en 

stor tveksamhet till att våga möta det nya och okända.  Ju mer trygg förskolläraren är i sin roll 

ju mer vågar den utmana barnen.  

7.3.2 Vilka erfarenheter har förskollärare kring barns delaktighet och inflytande i 

relation till musikaliska aktiviteter? 

Musiken i verksamheterna har ett väldigt litet utrymme, dock är förskollärarna noga med att 

poängtera hur de aktivt arbetar för delaktighet och inflytande i de få musiksituation som 

existerar. Som tidigare nämnts sker ingen traditionell planering i verksamheterna, 

förskollärarna reflekterar tillsammans kring det som barnen gett uttryckt för under den senaste 

veckan. Under reflektionstiden fokuseras det också på förskollärarnas förhållningssätt 

gentemot barnen. Fokus ligger mycket på dem själva men såklart en stor del även på barnen. 

Deras eget förhållningsätt ser dem som det mest föränderliga. Alla är vi olika individer och 

finns modet att ta stöd av sina kollegor och ta emot konstruktiv kritik kan oändligt mycket 

upptäckas. Alla ser, hör och lägger märke till olika saker eller uppfattar på olika vis. Rinaldi 

(2005) lägger stor vikt vid just reflektionen, att förskollärarna måste stanna upp och se sig 

omkring, var står dem och vad behöver barnen i sin tillvaro. Tengqvist (2007) inflikar att detta 

kan vara en av sätten att arbeta med barns empowerment i förskolan. Fokus hos alla 

intervjuade förskollärare ligger i samtalet, dialogen och lyssnandet.   
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Vilket jag utifrån deras uttryck ser som de avgörande faktorerna för att barn ska ha delaktighet 

och inflytande i verksamheten och uppnå det som Almqvist och Almqvist (2014) förklarar 

som barns empowerment och att som förskollärare vara väldigt lyhörd för barns uttryck både 

verbalt och kroppsligt. 

Att föra en dialog och ett samtal är något som jag upplevt är starkt etablerat på förskolorna. 

Men för att göra förskolan till barnens verksamhet så finns det en aspekt som ska ges stort 

utrymme och det är lyssnandet. Johannesen och Sandvik (2009) lägger stor vikt vid detta som 

en avgörande faktor för att barns delaktighet och inflytande ska existera.  

Att vara lyhörd är A och O och i intervjuerna framkom tydligt hur viktigt och avgörande det 

är att se och höra det barnen ger uttryck för. Johannesen och Sandvik (2009) menar att man 

just på detta sätt måste anstränga sig för att komma så nära barnen som möjligt. Har 

förskollärarna inställningen och viljan att lyssna in barnen, vara i ständig dialog, fånga upp 

tankar och funderingar så har barnen större möjlighet till delaktighet och ett inflytande över 

verksamheten. Det här kan närmast kopplas till det som Sommer et.al (2011) yttrar sig om, 

det vill säga innebörden av barns perspektiv. Barns perspektiv är en förutsättning för reellt 

inflytande och delaktighet. 

 

 Ställer vi resultatet i relation till de olika arbetssätt Westlund (2011) diskuterar, relaterar två 

av de intervjuade förskollärarna tydligt till en av dessa. De delar upp barnen i mindre grupper 

av anledningar som bland annat att alla ska komma till tals och på så vis få ökat talutrymme 

samt att få sin röst hörd och få inflytande i de aktiviteter som ska ske, vilket tydligt kan 

relateras till att de utgår från dokument som både Lpfö98 (Skolverket, 2011) och UNICEF 

(2009) i sin verksamhet. 

 Genom att förskollärarna aktivt väljer sitt förhållningssätt får de fram enormt mycket från 

barnen som dem sedan omsätter och tillför i verksamheten. Den kan på så sätt bli en lustfylld 

tillvaro som grundas på de intressen, idéer och nyfikenhet som barnen ger uttryck för, precis 

som Lpfö98 (Skolverket, 2011) påtalar. Av resultaten framgår att förskollärarna ser barns 

delaktighet och inflytande som en främjande faktor på många sätt för barns lärande. Den 

största anledningen till detta är att barnen blir mer engagerade i det de gör, de visar ett större 

intresse, en nyfikenhet och ett engagemang. Framförallt så undanröjs det som oftast kan ses 

som de mindre roliga bitarna i yrket, att lägga tid och energi på att barnen ska sitta stilla, 

lyssna på den som pratar och så vidare. Genom detta undviker förskolläraren att hamna i den 

kontrollerande atmosfären i förskolan som Johansson (2003b) beskriver och på så vis ingår de 

istället i den samspelande atmosfären som bland annat symboliseras av lyhördhet och närvaro 

från förskollärarna. 

I mitt resultat finner jag ett intresse för hur en av förskollärarna berättande kring delaktighet 

och inflytande som en hindrande faktor, hon kunde inte riktigt kunde förstå hur barn skulle få 

inflytande i musikstunden. Hur ska de kunna komma med förslag? För hur ska de veta vad 

som finns att göra? Johansson (2003b) framhäver att den synen som finns på barn kan påverka 

huruvida ett barns perspektiv kan intas, ser man barnen som human beings är det 

förskolläraren som ska fylla det tomma barnet med kunskap. Med synen human beings ska 

förskolläraren istället vara en inspirationskälla i den gemensamma världen.  
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Förskolorna arbetar inte aktivt med musiken så som författarna i min bakgrund framför att det 

är möjligt att göra och med de mål som Lpfö98 (Skolverket, 2011) skriver att förskollärarna 

ska sträva emot.  

 

 Musiken har en viktig betydelse för verksamheten utifrån olika aspekter, vilket till exempel 

Ehrlin (2012) tidigare framhävt genom att den sociala och språkliga förmågan ökar i högre 

takt än för de barn som inte är i kontakt med musik. 

 Hur ska man då vända på det för att den hindrande faktorn ska tunnas ut? Det är en väldigt 

viktig aspekt att ta i beaktan. Riddersporre och Söderman (2012) tydliggör att förskollärare 

måste ta hänsyn till barns ryggsäckar, vissa barn har en enorm repertoar då de kommer till 

förskolan, de har kanske både sjungit och spelat hemma eller i andra sociala sammanhang. 

Andra barn har krasst sett inte hört en endaste visa. Förskolläraren måste visa på möjligheter 

för barnen och ge dem verktygen för att upptäcka världen och det som existerar i den, vilket 

stämmer väl överens med de uttryck hon gav under intervjun, barnen vet inte vad som finns. 

Då formuleras frågan jag ställer mig istället; varför vet barnen inte?    

7.3.3 Vilka strategier har förskollärare för att synliggöra barns delaktighet och inflytande 

i musikaliska  aktiviteter? 

Även i synliggörandet av delaktighet och inflytande så står samtalet och dialogen i centrum. 

Generellt ser förskollärarna att de synliggör barns delaktighet och inflytande mycket. En av 

förskollärarna kände dock en osäkerhet i om barnen verkligen själva anser att de har 

inflytande.  

Här ställer jag mig lite frågan om det är så att barn inte har inflytande och därför skulle ge 

svaret att de vuxna bestämmer, eller är det så att barn har inflytande och är delaktiga men det 

synliggörs inte i verksamheten. Eftersom han själv nämnde att han inte riktigt visste hur han 

skulle göra för att få barnen till att bli mer medvetna om att de har inflytande och delaktighet i 

verksamheten så får jag i relation till resten av intervjun, känslan av att det är det sistnämnda 

alternativet. De verkar arbeta mycket med barns inflytande i verksamheten men samtidigt så 

är synliggörandet viktigt. Johannesen och Sandvik (2009) benämner tydligt vikten av att 

barnen känner att de har inflytande och känner sig delaktiga genom att de har en röst och ett 

språk och ska bli lyssnade på. Det handlar inte om att förskollärarna ska tycka att dem är det 

och kryssa för målet i läroplanen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) framhäver 

förhoppningen om att barn själva bör kunna se sitt eget inflytande och sin delaktighet om det 

är så att de vuxna tar ett barns perspektiv i verksamheten.  

Resultatet visar att de poängterar och lyfter då barn har inflytande och är delaktiga i 

verksamheten. Att vid varje tillfälle benämna barnet och att det är deras idé som genomförs. 

Delaktigheten och inflytandet blir synliggjort, samtidigt som barnet också ges extra utrymme, 

förskollärarna lyfter barnen och jobbar för att öka deras självkänsla; ”jag ville att vi skulle 

göra detta, och nu gör vi det allihopa”. På så vis är förskollärare och barn inne i en 

empowerment process enligt Askheim (2007), självkänslan och självbilden ska stärkas. 
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7.3.4 Resultatet ur ett lärandeperspektiv 

I nedanstående stycke kommer jag att göra en kort analys av resultatet i förhållande till Illeris 

(2009) modell av sociokulturell teori inom lärande.  Jag kommer att diskutera mitt resultat 

utifrån de tre punkter som han nämner i sin dimension för lärande: innehåll, drivkraft och 

samspel. Dimensionerna presenteras inte var för sig eftersom att de går in i varandra. Enligt 

Illeris (2009) aktiveras alltid både innehållsdimensionen och drivkraftsdimmensionen 

samtidigt och får impulser av samspelsdimmensionen. Han menar också att alla dimensioner 

måste beröras för att lärande ska ske. 

Innehållsdimensionen i verksamheterna utgörs av de aktiviteter som sker i förskolan då de har 

sina musikstunder eller aktiviteter i koppling till musik, förskollärarna försöker få barnen att 

skapa en mening och en förståelse för det som sker i deras livsvärld i den stunden. Själva 

materialet eller essensen i aktiviteterna är det som kopplas till innehållet. I min studie framgår 

att innehållsdimensionen inte har sin grund i läroplanen och tycks istället framträda som ett 

spontant inslag i verksamheten.  

Att förskollärarna inte arbetar med musik i större utsträckning har de tydliggjort, men frågan 

är om de själva är medvetna om hur lite av innehållsdimensionen barnen egentligen får vad 

gäller musiken och hur det ses i relation till delaktighet och inflytande över verksamheten. 

Drivkraftsdimensionen visar sig i situationen utifrån viljan och engagemanget som barnen 

har. Har barnen ingen drivkraft, vilja och engagemang för den aktivitet som genomförs så får 

inte innehållet den verkan som det egentligen skulle kunna få. Det blir kanske i stället totalt 

meningslöst att ens försöka genomföra en aktivitet. Detta poängterade många av de 

intervjuade förskollärarna, att det inflytandet och delaktigheten har en främjande faktor för 

lärandet genom att barnen blir mer nyfikna, intresserade och fångade av det som sker om dem 

själva har kommit med idéerna. I resultatet av min studie är drivkraftsdimensionen väldigt 

tydlig med ett medvetet fokus, utifrån Illeris teori om att barnen drivs av nyfikenhet och 

intresse för ämnet eller aktiviteten. Samspelsdimensionen är hela tiden aktiverad i dessa 

dimensioner. Barnen lär sig att samspela i kontakt med sociala kontexter som till exempel i 

förskolan och under en aktivitet som innehåller vissa förhållningsregler. Det kan till exempel 

vara en aktivitet där barnen ska samarbeta och samspela med varandra eller en aktivitet som 

handlar om att barnen ska använda sig av ett instrument eller en bandspelare, då sker 

samspelet där emellan. Samspelet är ständigt närvarande, kommunikationen mellan barn-barn 

och barn-vuxen, det sker hela tiden i verksamheten. Resultatet av min studie visar att 

samspelsdimensionen är något som förskollärarna aktivt arbetar med, samtidigt så skulle 

samspelet med barnen även kunna leda till ett växande musikintresse hos dem . 

Genom att innehåll, drivkraft och samspelsdimensionen hela tiden existerar i verksamheten 

ökar möjligheterna för barns utveckling och lärande. 
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7.3.5 Slutlig reflektion utifrån resultatdiskussionen 

Musikens del i förskolan är verkligen häpnadsväckande liten då barnen inte ges möjlighet att 

få tillgång till flera språk som i detta fall, det musikaliska språket och uttrycksformen. I 

studiens bakgrund framförde Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att delaktighet 

medför att barn ska få uttrycka sig. Berövas barnen på olika uttrycksformer, vilket resultatet i 

studien visar, minskar också rätten till att få uttrycka sig som individ.  I resultatet 

konstaterades det att verksamheter med utepedagogik som inriktning på förskolan är en 

avgörande faktor för att musiken får så lite utrymme. Det tycks vara så att när förskolan 

profilerar sig så riskerar andra aktiviteter att uteslutas vilket kan leda till att inslag som 

anvisas i läroplanen blir bortprioriterade. 

 Innan studiens påbörjande hade jag en uppfattning och en föreställning om att musiken 

existerar men att den används på olika sätt. I vissa verksamheter som en form av tidsfördriv 

och för andra som en mer planerad och genomtänkt stund. Det finns strävansmål kopplade till 

musik i läroplanen, precis som vilka mål som helst i förskolans verksamhet. Dock visar mitt 

resultat att i dessa fyra verksamheter har musiken inget större utrymme och på grund av det 

anser jag att förskolorna inte har något fokus mot dessa strävansmål. Själva ämnet i sig har för 

liten grad av inflytande i verksamheten. Barns delaktighet och inflytande i förhållande till 

musikstunden kännetecknas av mindre och spontana inslag. Det som existerar är allt som 

oftast spontant, de planerar sällan eller aldrig musikstunder. Dagen formas efter barnens 

intentioner, vilket troligtvis är anledningen till att det inte heller sker någon aktivitet i 

koppling till musik i en större utsträckning. Som tidigare nämnts har också arbetslaget 

betydelse för hur och vad fokus ligger på. Det är lättare att lyfta de delar som 

förskollärarna/arbetslaget själva har intresse av, men det är tungrutt om några i arbetslaget 

inte vill vara delaktiga i musiken. Likt Westlund (2011) och Johannesen och Sandvik (2009) 

tidigare nämnt så vilar huvudansvaret för verksamheten alltid på förskollärarna. I denna studie 

kan jag konstatera att ansvaret som förskollärarna tar för musiken i verksamheterna är 

nästintill obefintlig. Vid de aktiviteter som verkligen genomförs har däremot ofta ett tydligt 

fokus på barns perspektiv och barns delaktighet och inflytande. Ur ett lärande perspektiv 

finner jag att barns möjlighet till delaktighet och inflytande har en väldigt stor betydelse för 

barns lärande. Utgår förskollärarna inte från barnen och tar hjälp av dem kan verksamheten få 

barn som har ett svagt intresse eller inget intresse alls för de aktiviteter eller den verksamhet 

som bedrivs. Trots att musiken utgör ett vagt inslag i verksamheten så tyder resultaten på att 

verksamheten kännetecknas av förskollärarnas lyhördhet. Denna lyhördhet kan i sin tur stärka 

barnens empowerment. Liksom Almqvist och Almqvist (2014) förklarar kring begreppet 

empowerment får barnen på förskolorna där studien genomförts vara med och påverka, 

bestämma och önska vad som ska ske, idéer uppmuntras och som tidigare nämnt är 

förskollärarna väldigt lyhörda för det som barnen ger uttryck för.   
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8. Implikationer 
Studien har berikat mig med kunskap och erfarenheter som jag tar med mig i mitt kommande 

yrkesliv. Studien visar en tydlig bild av att musiken i förskolan behöver tillägnas ett större 

fokus och mer tid. Tiden läggs på ”viktigare” saker, men vad är det som säger att något är 

viktigare än något annat? Troligtvis har inte alla förskollärare upptäckt de positiva delarna 

inom musiken. Det egna intresset är av stor betydelse. Är någon i arbetslaget mer intresserad 

kanske hon eller han kan inspirera kollegorna till öppna sinnet för musiken. I ett arbetslag är 

det viktigt att stötta varandra och hjälpas åt, även om alla inte har intresse för ämnet. Om jag 

känner mig trygg inom musiken och gärna arbetar aktivt med det så kan jag ta på mig 

ledarrollen. Samtidigt så kräver det att kollegorna stöttar och ställer upp i den genomförande 

stunden. Musik handlar inte bara om att sjunga vilket många ofta kopplar det till. Jag tycker 

att det är viktigt att som förskollärare tänka på kravlösheten, jag har ingen fantastisk sångröst, 

men jag har aldrig haft barn som påpekat att ”du kan inte sjunga”. Barn i den åldern tänker 

inte så, de har fullt upp med att själva sjunga. Det handlar om att våga stiga utanför sin egen 

”comfortzone”, att kliva över tröskeln till det som inte är ”min grej”. Trots att alla inte brinner 

för det, är det viktigt att ta hänsyn till att det finns mål i läroplanen som inbegriper musik 

vilket innebär att vi måste sträva mot att uppnå dem. Det är viktigt att skaffa sig den kunskap 

som krävs för att en bedriva en verksamhet som strävar efter målen i förskolans läroplan. 

Konsekvenser av att inte ge musiken något utrymme i förskolan kan till exempel vara en 

senare språkinlärning, sämre samspel och kommunikation. Jag har sett glädjen i barns ögon 

under många musikstunder, det är ögon som tindrar, musiken skänker inte bara glädje, den har 

så många andra fördelar, vilket jag fått ta del av i skrivandet av denna uppsats. Men inte att 

förglömma, musiken ska inte enbart användas som ett medel för att nå andra mål.  

 

 

 

  



  

 

34 
 

9. Förslag till vidare forskning 

Under genomförandet av studien har det många gånger kommit upp tankar, funderingar och 

frågor som jag skulle vilja ha svar på. Det jag fått fram är inte på något vis en generell slutsats 

av hur alla Sveriges förskolor ser ut. Jag funderar ändå kring hur förskollärare ser på 

musikens betydelse för barn. Det finns forskning som pekar på att det är gynnande och att vi 

har en läroplan som säger att det ska finnas i förskolans verksamhet. Ser förskollärare inte 

fördelarna med musiken, eller ser dem större fördelar i det andra arbetet som genomförs? På 

något vis så känns det som att det skulle vara intressant att få fram och synliggöra vad det 

grundas i då det existerar i sådan liten mängd. En annan fråga som kommit upp är egentligen 

inte kopplat till musiken, men hur barn upplever sitt inflytande i verksamheten. Ser dem bara 

den fria leken som att det är där dem äger sin tid själva eller är det så att barnen faktiskt är 

medvetna om att verksamheterna försöker forma vardagen utifrån det barn kommunicerar på 

olika sätt? Hur det ter sig i verkligheten hade varit intressant att studera. 

 



 

 
 

10. Referenser  
Almqvist, A. L., & Almqvist, L. (2014). Making oneself heard–children's experiences of 

empowerment in Swedish preschools. Early Child Development and Care, 1-16. 

 

Arnér, E. (2006). Barns inflytande i förskolan - problem eller möjlighet för de vuxna?: en 

studie av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra pedagogers 

förhållningssätt till barns initiativ. Licentiatavhandling Örebro : Univ., 2006. Örebro 

 

Askeheim, O.P (2007) Empowerment -olika infallsvinklar. I Askheim, O.P. & Starrin, B. 

(red.) (2007). Empowerment i teori och praktik.(s.18-32) (1. uppl.) Malmö: Gleerup. 

 

Askheim, O.P. & Starrin, B. (2007). Empowerment –ett modeord? I Askheim, O.P. & Starrin, 

B. (red.). Empowerment i teori och praktik (s. 9-17). (1. uppl.) Malmö: Gleerup. 

Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2000). Att förstå barns tankar: metodik för 

barnintervjuer. (3., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i 

en flerspråkig miljö. Örebro Universitet: repro. 

 

Emilson, A. (2008). Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Diss. (sammanfattning) 

Göteborg : Göteborgs universitet, 2008. Göteborg. 

 

Eriksson, M. (2013). Musik i förskolan: inspiration och lärande i sagans värld. Stockholm: 

Lärarförbundets förlag. 

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2., [utök. och 

kompletterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Helldén, G. (2003) Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk 

Forskning i Sverige, 2003 årg 8 nr 1-2 s.12-23 ISSN 1401-6788 

Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund: 

Studentlitteratur. 

Illeris, K. (2007). Lärande. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Jakobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling: Lärande som 

begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk forskning I Sverige, 17(3-4), 152-

170. 

Jederlund, U. (2002). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling. (1. 

uppl.) Hässelby: Runa 

Johannesen, N. & Sandvik, N. (2009). Små barns delaktighet och inflytande: några 

perspektiv. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 



  

 

 

Johansson, E. (2003a). Att närma sig barns perspektiv: Forskares och pedagogers möten med 

barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 42 

 

Johansson, E. (2003b). Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan. Skolverket, Forskning i fokus no.6. Stockholm: Fritzes. 

 

Johansson, I., & Sandberg, A. (2010). Learning and participation: two interrelated key-

concepts in the preschool. European Early Childhood Education Research Journal, 18(2), 

229-242. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. New York: Routledge 

 

Neuman, W.L. (1994). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. (2. 

ed.) Boston: Allyn and Bacon. 

 

Pramling Samuelsson, I., & Pramling, N. (2010). Vad betyder barns perspektiv för  

utvärdering och utveckling? I Bedömning för lärande en grund för ökat kunnande. Forskning 

om undervisning och lärande, (s. 31-43).Stockholm: Stiftelsen SAF & Lärarförbundet 

 

Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S (2003) Delaktighet som värdering och pedagogik.  

Rinaldi, C. (2005) Documentation and assessment:what is the relationship? I Johannesen, N. 

& Sandvik, N. (2009). Små barns delaktighet och inflytande: några perspektiv. (s.94-98) (1. 

uppl.) Stockholm: Liber 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 2003 årg 8 nr 1-2 s.70-84 ISSN 1401-6788 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Skolverket (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (2, rev. utg.). Stockholm: Skolverket. 

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2011). Barnperspektiv och barnens 

perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Starrin, B. (2007) Empowement som föhållningssätt -kan vi lära oss något av Pippi 

Långstrump.  I Askheim, O.P. & Starrin, B. (red.). Empowerment i teori och praktik (s.62-75). 

(1. uppl.) Malmö: Gleerup 

Svenning, C. (2003). Metodboken: [samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : 

klassiska och nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet. (5., omarb. uppl.) 

Eslöv: Lorentz. 

Säljö, R. (1999). Learning as the use of tools: a sociocultural perspective on the  

human-technology link. I Karen Littleton & Paul Light (Eds.). Learning with computers: 

analysing productive interaction (s144-161). London & New York: Routledge 

 

Söderman, J. & Riddersporre, B. (red.) (2012). Musikvetenskap för förskolan. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur. 



  

 

 

Tengqvist, A. (2007) Att begränsa eller skapa möjligheter - om centrala förhållningssätt i 

empowermentarbete. I Askheim, O.P. & Starrin, B. (red.). Empowerment i teori och praktik 

(s.76-89). (1. uppl.) Malmö: Gleerup 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige. 

Vesterlund, M. (2003). Musikspråka i förskolan: med musik, rytmik och rörelse. (1. uppl.) 

Stockholm: Runa. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

Westlund, K. (2011). Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: en demokratididaktisk 

studie. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 2011. Malmö. 

Wiklund, U. (2001). Den lydiga kreativiteten: om barn, estetik och lärande. Stockholm: 

Utbildningsradion (UR). 

Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. American 

journal of community psychology, 23(5), 581-599. 



 

 
 

11. Bilaga 1. 
Intervjuguide:  

1. Hur gammal är du?  

2. Vilken utbildning har du?  

3. Hur länge har du arbetat som…? 

4. Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

5. Har förskolan någon inriktning?  

6. Vilken ålder är barnen i på din avdelning?  

7. Hur utövar barnen inflytande vid planeringen av undervisningen?   

8.  På vilket sätt utövar eleven inflytande under pågående aktiviteter? 

9. Hur tar du vara på barnens uppfattningar om den musikundervisningen är delaktiga 

i?  

10. Hur inverkar barnens synpunkter på undervisningen? 

11.  På vilket sätt utgör barns inflytande en främjande faktor för undervisningen?  

 

12.  På vilket sätt utgör barns inflytande hindrande faktor för undervisningen?  

 

13. Hur inverkar barns inflytande på barnens lärande? 

 

14. Finns det andra erfarenheter som du gör i arbetet med barns inflytande 

i musikundervisningen?  

 

15. Hur synliggörs barns inflytande i verksamheten? 

 

 

 


