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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få syn på hur de yngre barnen i förskolan är delaktiga och hur de 

interagerar i musikundervisningen. Detta har undersökts genom observation av 1–3-åringar i ett 

musikrum på en förskola. Undersökningen är en del av ett utvecklingsarbete utifrån ett behov på 

förskolan där studien är gjord. Studien är utförd genom en kvalitativ forskningsmetod med 

deltagande observation. Empirin till studien är insamlad genom fältanteckningar och filmning. 

Vår teoretiska utgångspunkt i studien är det sociokulturella perspektivet som hanterar samspel. 

Aktuell och relevant forskning hanteras. Fokus läggs på begrepp som musicking, delaktighet, 

interaktion, samspel och undervisning. Resultatet visar att barnen är delaktiga på olika sätt, som 

genom verbal kommunikation, kroppsspråk, ögonkontakt och att utforska kreativt. Resultatet 

visar även att utformningen av miljön inverkar på hur musikaliskt stimulerande den är och hur 

den bidrar till barns delaktighet i musikundervisningen.  

 

Abstract 

The purpose of this study is to see how the young children in preschool is participating and how 

they interact in music education. We have observed preschoolers at the age of 1-3 years old in a 

music room in a preschool. The study is a part of a development project from a need the preschool 

had. The study is made through a qualitative research method with observation. The data is 

collected through notes and filming. Our theoretical starting point is the socio-cultural 

perspective that handles interaction. We look at new and relevant research. Our focus is on words 

like musicking, participation, interaction, interplay and education. The result show us that the 

children are participating in different ways, by vocal communication, body language, eye contact 

and by exploring creatively. The result also shows us that the environment affects children’s 

participation.  

Ämnesord/Keywords 

Delaktighet, kommunikation, interaktion, undervisning, musicking, samspel, miljö, musik.  

 
 

 



 
 

 

 

Förord 

Vi vill tacka dem som har gjort denna forskning möjlig. Tack till förskolan där vi fått utrymme 

att göra vår studie. Tack för att ni varit flexibla och gett oss er tid. Ett stort tack till vår handledare 

som stöttat oss igenom processen och tack till examinatorn för goda råd. Tack till våra familjer 

som haft tålamod och visat intresse.  

Vi vill också tacka varandra för vårt tålamod, för att vi lyssnat på varandra och för att vi har gjort 

detta till en rolig process. Studien utfördes i stor del tillsammans. Observationerna utfördes av 

oss båda och arbetet skrev vi tillsammans. Det gjordes lite uppdelningar när vi letade tidigare 

forskning och när vi skrev resultatet. Studien har varit en process där vi har gjort avgränsningar 

och diskuterat ämnet fram och tillbaka. Det har dock varit en lärorik och intressant process som 

vi båda tar med oss.  

Sist så vill vi tacka förskollärarutbildningen för de kunskaper vi fått och som gett oss möjlighet 

att göra denna studie. 

Elna Falkstedt och Jennie Kron  

2017-10-13 
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1 Inledning och bakgrund 

Studien är en del av ett utvecklingsarbete där förskolor skickade in önskemål om att studenter 

från Högskolan Kristianstad skulle utföra sitt examensarbete i deras verksamhet. Vår 

undersökning utförs på en avdelning med 1–3-åringar där personalen har inrett ett musikrum. 

Personalen på avdelningen känner att det är svårt att själva få syn på barnens delaktighet och 

interaktion under musikundervisningen. Deras önskan är att få syn på barnens interaktion och 

delaktighet under de planerade och de spontana undervisningstillfällena och genom detta 

utveckla hur de låter barnen vara delaktiga och hur de tar tillvara på den delaktigheten.  

Vårt intresse för just detta utvecklingsarbete väcktes till följd av våra erfarenheter av att musik 

är ett essentiellt verktyg i barns uppväxt. Våra iakttagelser från vår verksamhetsförlagda 

utbildning har visat att de små barnen kommunicerar genom musik, även de barn som ännu inte 

har det talade språket. Barnen deltar och är engagerade i musiken under hela dagarna i 

verksamheten under blöjbyten, måltidssituationer, fri lek eller i den planerade 

musikundervisningen. Barnen uttrycker sig genom dans, rytm eller sång i mötet med musiken 

eller i mötet med varandra.  

Musik kan ses som ett universellt språk där människor kan mötas oberoende av sitt modersmål. 

Flertalet människor kan känna rytmen och känslan i musikupplevelser oavsett bakgrund och 

kultur. Small (1999) beskriver musicking som en helhetssyn på musikupplevelser. Musicking 

inkluderar musicerande i betydelsen att barnen kommunicerar och uttrycker sig med hjälp av 

musik. Det innefattar också upplevelsen av rytmen och känslan genom att lyssna och 

kommunicera med musiken i ett samspel.  

Vår studie fokuserar på barnens delaktighet och interaktion i musikundervisningen i förskolan. 

Hart (1995 se Shier 2001) har designat en modell för delaktighet som han kallar Ladder of 

participation. Denna består av olika sätt att göra barn delaktiga i förskolan. Denna ”stege” 

förhåller vi oss till i vår studie och vi använder den för att begränsa begreppet delaktighet. 

Begreppet delaktighet innebär i det här sammanhanget att barnen på varierande sätt interagerar 

i musikupplevelsen. Johannesen och Sandvik (2009) menar att delaktighet inte behöver 

innebära att barnen får vara med och påverka innehållet i verksamheten utan endast att de får 

en chans att vara deltagare i innehållet. I vår studie fokuseras det även på barns kommunikation, 

och då i betydelsen uttryckssätt, det vill säga barnens kommunikation genom musiken för att 

uttrycka sig och barnet och musikens möte i en tvåvägskommunikation. Studien görs i ett rum 
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vars inredning har till syfte att främja barnens musikaliska uttryck, såsom olika instrument, 

sångböcker och cd-spelare. En musikalisk miljö behöver dock inte enbart innebära ett fysiskt 

rum med musikalisk inredning utan kan också som Bond (2011) beskriver handla om hur barns 

musikalitet uppmuntras av vuxna i sin omgivning. Båda dessa aspekter kommer att diskuteras.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur de yngre barnen interagerar och är delaktiga i 

musikundervisning i förskolans verksamhet. Studien utförs genom observationer av både 

planerade och spontana musikaktiviteter i ett musikrum där vi både filmar och för 

fältanteckningar. Denna studie görs som ett utvecklingsprojekt efter ett behov från en förskola 

för att utveckla hur de gör barnen delaktiga och även för att synliggöra och utveckla 

musikundervisningens plats i förskolan.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur är de yngsta barnen delaktiga och hur interagerar de i musikundervisning i 

förskolan?  

• Vilken betydelse har miljön för barnens delaktighet i förskolan?  

1.3 Upplägg 

Vi utför en kvalitativ undersökning och observerar 1–3-åringar i en musikalisk miljö för att få 

syn på hur de är delaktiga och hur de interagerar i musikundervisningen. Materialet samlas in 

genom fältanteckningar och videoobservation. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån 

tidigare och relevant forskning.  

1.4 Avgränsning 

I studien görs en del avgränsningar. Förskolan som beställde studien önskade att vi skulle 

undersöka barnens delaktighet i deras musikrum. De utgick från en teori om att barnens 

språkutveckling gynnas av musikaktiviteter. Vi fokuserar på just delaktighet och interaktion 

och väljer att inte fokusera på barnens språkutveckling då detta blir ett för brett syfte att 

undersöka under en kortare tid. Delaktighet är ett omfattande begrepp och vi väljer därför att 

avgränsa det i vår studie. Vi förhåller oss till Hart’s ”delaktighetsstege” (1995 se Shier 2001) 

som hanterar olika grader av barns delaktighet. Vi begränsar oss till att utföra fem besök på 
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förskolan på grund av tidsaspekten. Det görs även en avgränsning i vad det fokuseras på i 

analysen av resultatet. Vi väljer att främst titta på det tillfällena där barnen är delaktiga och hur 

detta visar sig.  
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2 Styrdokument 

Skollagen menar att förskolan ska inspirera barnen till lärande och att alla barn har rätt till 

utveckling. Skollagen introducerar även begreppet undervisning i förskolan. Undervisning 

beskrivs som en process styrd av förskollärare med lärande och utveckling som syfte (Skollag 

2010:800). Läroplanen för förskolan håller på att revideras och det blir en tydligare definition 

på begreppen undervisning och utbildning och hur dessa kan bedrivas i förskolan. 

Undervisningen i förskolan utgår från leken och leken har en stor betydelse i verksamheten 

(Skolverket 2017).  

 

Enligt artikel 31 i barnkonventionen ska alla barn ha rätt till kulturell verksamhet och till ett 

konstnärligt liv. De ska främjas i sitt utforskande av kultur i sin vardag (UNICEF 2009). 

Läroplanen för förskolan hanterar också barns kulturella verksamhet och deras musikaliska 

kommunikation och interaktion. Läroplanen beskriver att förskolan ska sträva efter att vartenda 

barn i förskolan ska få utveckla sin förmåga att skapa, förmedla upplevelser och uttrycka sig 

genom olika estetiska uttrycksformer så som dans, musik, rörelse och rytmik. Musik har en 

betydelse i läroplanen både som ett mål att sträva efter och ett sätt att arbeta på (Skolverket 

2016).  

 

Läroplanen för förskolan beskriver vidare barns rätt till delaktighet vilket följer som en röd tråd 

genom läroplanen. Verksamheten ska jobba kontinuerligt med att utveckla barnens delaktighet 

i sin vardag och genom att utvärdera verksamheten ska personalen utveckla hur de gör barnen 

delaktiga. Läroplanen beskriver vikten av engagerade pedagoger som möter barnen i deras 

interaktion. Läroplanen hanterar även miljöns betydelse och beskriver vikten av en trygg och 

utmanande miljö. Miljön ska bidra till att barnen får lust att utforska sin omvärld (Skolverket 

2016).  
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt hanteras essentiell och aktuell forskning om barns interaktion och delaktighet, 

samt om undervisning och musik i förskolan. Detta kommer att presenteras under följande 

rubriker: 

• De yngre barnens delaktighet  

• Interaktion och kommunikation  

• Musicking 

• Undervisningsbegreppet 

• Musikundervisning i förskolan 

• Miljöns betydelse 

3.1 De yngre barnens delaktighet  

Johannesen och Sandvik (2009) beskriver att delaktighet kan tolkas på varierande sätt. 

Delaktighet kan innebära att barnen ges en chans att delta men det behöver inte nödvändigtvis 

innebära att de har inflytande och påverkar innehållet. Att barnen får inflytande ges då 

innebörden att barnen får vara med och bestämma över sin vardag i förskolan. Delaktighet 

handlar om demokrati, samspel, kommunikation, respekt och inkludering. Det betyder inte att 

barnen ska ta lika stort ansvar som pedagogerna i förskolan, utan det är pedagogerna som har 

det yttersta ansvaret.  

Ladder of participation är en delaktighetsstege som beskriver hur barnen är delaktiga i 

förskolan (Hart 1995 se Shier 2001). Det högsta nivåerna på stegen är enligt Hart när barnen 

själva får påverka och initiera aktiviteter i förskolan. Han anser att delaktighet börjar på det 

fjärde trappsteget. Hart kallar de tre första stegen för non-participation som betyder icke 

deltagande och de fem högsta stegen för degrees of participation vilket innebär grader av 

delaktighet. Det första steget kallar han för manipulation där barnen lyder och gör det som de 

vuxna säger åt dem att göra utan att förstå innebörden av det. Det andra steget kallar han för 

decoration där barnen får delta i en aktivitet men de fungerar mer som en dekoration utan att 

förstå varför de deltar. Tredje steget kallar han för tokenism där barnen blir frågade om vad de 

tycker om ett ämne men har inget val i hur deras tankar uttrycks eller redovisas. I fjärde 

trappsteget börjar barns delaktighet och detta steget kallar Hart för assigned but informed där 

de vuxna bestämmer aktiviteten och där barnen frivilligt deltar. Barnen förstår aktiviteten och 

vet varför de ska delta i den. Det femte steget kallar han för consulted and informed där projektet 
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är bestämt av vuxna men barnen blir rådfrågade och deras åsikter tas på allvar. Sjätte steget 

kallar han för adult-initiated shared decisions with children där vuxna har grundidén om 

aktiviteten men barnen är med i planeringen och får vara med och ta beslut. Sjunde steget kallar 

han för child-initiated and directed där barnen har idén till aktiviteten och bestämmer hur den 

ska utföras. De vuxna finns där som stöd men tar inga beslut. Det sista steget kallas för child-

initiated shared decisions with adults där barnen har idén och bestämmer aktiviteten och bjuder 

in de vuxna till att delta i att ta beslut.  

Balic (2014) beskriver att delaktighet vanligen ses som ett interagerande, men att ett barn som 

agerar passivt och sitter tyst ändå kan uppleva att de deltar i aktiviteten. Johannesen och Sandvik 

(2009) och Lindahl (1998) diskuterar vikten av att pedagogerna försöker förstå vad barnen vill 

säga, vilken inte alltid är enkelt utan det verbala språket. Författarna menar att de yngsta barnen 

inte kan vara delaktiga i verksamheten och utveckla sina kunskaper om inte personalen 

anstränger sig och tar till vara på barnens intressen och nyfikenhet. Om barnen ska känna sig 

delaktiga behöver deras interaktion med pedagogerna bekräftas.  

Johannesen och Sandvik (2009) ger exempel på en situation där barn är tvungna att sitta stilla 

och lyssna när pedagogen undervisar. Det leder dessvärre inte till något lärande om det som är 

pedagogens syfte med aktiviteten. Att försöka ”tvinga” på barnen kunskap genom fysisk 

reglering är inte till någon nytta, enligt Johannesen och Sandvik.  Författarna vänder sig emot 

idén att barn ska lära sig att sitta stilla och menar att utmaningen i samhället snarare är hur vi 

ska få människor att röra sig mer. Holmberg (2017) och Abrahamsson och Wennberg (2014) 

diskuterar den så vanliga cirkelformationen i förskolans sångsamlingar och hur den kan bli till 

ett slags tvång som är svårt att bryta.  

3.2 Interaktion och kommunikation 

Lindahl (1998) beskriver hur de yngsta barnen utvecklar sitt sociala beteende genom att 

samspela med andra barn och vuxna, och de lär sig på det sättet att förstå andra men också sig 

själva. Barn tar initiativ till att lära sig saker genom att inleda samspel med vuxna, och om de 

får bekräftelse finns möjlighet till utveckling och lärande. Om barnet däremot gång på gång 

ignoreras finns en risk att det ger upp sina försök att samspela och hamnar i inlärd hjälplöshet, 

det vill säga att det lär sig att det inte lönar sig att försöka.  

En av de viktigaste faktorerna för lärande är enligt Vygotskij (1978 se Strandberg 2014) 

imitationen. Barnet härmar andra, men inte sådant som det redan kan, utan det som ligger strax 

bortom barnets egen kunskapsnivå. Barnet imiterar en handling och har då satt i gång en process 
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till att också förstå handlingen. Lindahl (1998) diskuterar också barns härmande men hon anser 

att härmandet i sig inte innebär något lärande om barnet inte också förstår innebörden i 

handlingen. Utöver imiterandet behöver barnet bli väglett av en vuxen eller ett annat barn med 

större kunskaper för att ett lärande ska bli möjligt. I den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 

1978 se Lindahl 1998; Strandberg 2014) observerar och imiterar barnet och utvecklas på så sätt 

i ett socialt samspel med andra. Strandberg (2014) tar upp något som Vygotskij på sin tid inte 

kunde känna till, men som det i dag finns mycket kunskap om; spegelneuroner. Det räcker att 

se någon annan utföra en handling så sker samma nervimpulser inuti personen som iakttar. När 

någon är aktiv i handling, till exempel en pedagog eller ett barn med större kunskaper, sker 

således en form av lärande hos barnen bara genom att de är med och tittar på. Men det är inte 

riktigt så enkelt ändå, menar Strandberg, utan det är nödvändigt att individen som tittar på 

förstår att den som agerar har för avsikt att lära ut för att det ska kunna ske någon 

”sammankoppling” mellan nervimpulserna.  

Jonsson (2016) har i en studie undersökt hur pedagoger kommunicerar med de yngsta barnen i 

förskolan på olika sätt. Om pedagogen tar över kommunikationen i både tal och handling finns 

en stor risk att barnen blir passiva och att kunskapsutveckling uteblir. Men om barnen bjuds in 

i kommunikationen kan barn och pedagog i en gemensam interaktion utveckla 

kunskapsinnehållet, och det är snarare barnen som tar över kommunikationen medan 

pedagogen bekräftar och utmanar utifrån barnens perspektiv. Även Jonsson och Pramling 

Samuelsson (2017) betonar vikten av en kommunikation som utgår från barnets perspektiv för 

att på det sättet ge barn större delaktighet. Författarna menar att en sådan kommunikation är 

grunden till både undervisning och lek i förskolan. Förskollärarens uppgift är att skapa 

meningsfull gemensamhet där barn kan utveckla både sin lek och sitt lärande. Johannesen och 

Sandvik (2009) resonerar kring vikten av att de vuxna vågar släppa kontrollen och möta barnen 

i en gemensam lärprocess där barnen ses som likvärdiga individer. Det är nödvändigt att 

pedagoger anstränger sig för att förstå barnens uttryck och försök till samspel för att barnen ska 

bli bekräftade (Johannesen & Sandvik 2009; Lindahl 1998). Enligt Vygotskij har de kunskaper 

och tankar som ett barn har i sitt huvud inte ”planterats in” där av vuxna, utan det är samspelet 

mellan barn och vuxna som bildar underlag för vad barn lär sig. Samspel är grunden till allt 

lärande (Vygotskij 1978 se Strandberg 2006; Strandberg 2014).  

När de yngsta barnen utforskar artefakter testar de olika användningsområden innan de kommer 

på hur föremålen fungerar (Andersen & Kampman 1991 se Lindahl 1998). Lindahl (1998) 

beskriver hur barnens urskiljande av artefakter och företeelser i sin omvärld leder till ett 
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sorterande av erfarenheter som läggs ihop, och på så sätt utvecklas nya kunskaper och 

färdigheter. De övar beslutsamt för att de vill lära sig, och när de lärt sig något nytt visar de 

genom interaktion med de vuxna att de är medvetna om sitt eget lärande, och då är det viktigt 

att barnen blir bekräftade. 

3.3 Musicking 

Small (1999) menar att musik som begrepp har förändrats. Musik är inte längre bara något som 

är, utan något som människor gör. Han menar att ordet kan användas både som substantiv och 

som verb. Small införde därför musicking eller ”to music”, det vill säga hur vi dels framför och 

dels lyssnar på musik. Vidare beskriver Small musik som en social handling som kan förena 

människor från olika kulturer och som de flesta människor kan delta i från födseln. En konsert 

eller en musiksamling där människor samlas med olika bakgrunder och lyssnar på musik eller 

sjunger tillsammans är ett exempel på musicking events.  

Wassrin (2013) menar att musicking events kan beskrivas som alla de situationer där musiken 

ingår i vår vardag, exempelvis när föräldrar sjunger en sång för sitt barn eller att lyssna på musik 

på bussen. Small (1999) beskriver att människor som inte har samma modersmål eller samma 

kultur kan förenas i ett gemensamt intresse och kommunicera med varandra med hjälp av 

musiken och rytmen. Han menar att musik är ett universellt språk som alla förstår. Small menar 

även att musicking finner mening i de relationer som uppstår under ett musicking event. Det 

uppstår relationer mellan de som deltar i musiken, relationen mellan individen och musiken och 

mellan individen och rummet.  

3.4 Undervisningsbegreppet 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) beskriver att undervisning är ett 

begrepp som ofta förknippas med skolans miljö. Ett traditionellt synsätt på 

undervisningsbegreppet kan tolkas som en envägskommunikation där läraren står framme vid 

tavlan och talar medan barnen sitter tysta och lyssnar. Barnett (1973 se Doverborg, Pramling & 

Pramling Samuelsson 2013) beskriver undervisning som en tvåvägskommunikation mellan 

barnet och pedagogen. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att med 

revideringen av läroplanen för förskolan blev det ett större fokus på lärande i förskolan och 

detta bidrog till att undervisningsbegreppet sakta introducerades i förskolan. Läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2017) håller på att revideras igen och det blir en tydligare definition på 

undervisning i förskolan. Sirén (se Cervin 2010) diskuterar att begreppet undervisning har 
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omdefinierats. Vidare beskriver hon att det inte är förskolan som ska utöva skolans pedagogik 

utan att undervisningsbegreppet snarare har fått en ny betydelse när förskolan blev en egen 

skolform. Hon menar att lärande i leken också är undervisning.   

Jonsson och Pramling Samuelsson (2017) diskuterar undervisningsbegreppet i förskolan. De 

beskriver att det är ett begrepp som anses en aning främmande i förskolan, främst med de yngsta 

barnen. En studie visar att förskollärarna har en rädsla för att förskolan inte längre ska ses som 

en egen verksamhet om de börjar använda undervisning som ett begrepp. Men Doverborg, 

Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att undervisning är ett begrepp som kommer 

att stanna kvar. De konstaterar att det måste introduceras i förskolan och förskolan måste hitta 

sin definition av det. De menar att undervisning i förskolan kan vara en gemensam upptäckt 

tillsammans med barnen och där målet är att barnen lär sig nya färdigheter och får en förståelse 

för sin omvärld. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) diskuterar dilemmat med att hålla 

kvar traditionerna i förskolan och samtidigt införa traditioner från skolan. Författarna menar 

dock att det inte behöver vara ett dilemma, utan förskolan ska utveckla ämnena i förskolan på 

sina villkor och det behöver inte ses som utlåning av skolans material. De menar även att 

förskolan är förberedande för skolan och det är i förskolan som skolämnena börjar introduceras.  

3.5 Musikundervisning i förskolan 

Burnard (2015) beskriver att musik har en lika viktig del i förskolan och skolan som alla andra 

ämnen. Musik precis som de andra ämnena i förskolan behöver undervisas av engagerade och 

kreativa lärare, och bör få den tid och de resurser den kräver. Musikundervisning bidrar till 

barns kreativa lärande och kan även medverka till att barn får lättare att lära sig andra ämnen. 

Studier har visat att musik som undervisas regelbundet påverkar barnens läs- och 

skrivkunnighet. Barns musikutveckling kan stimuleras genom att pedagogerna tar tillvara på de 

spontana musiksituationerna och detta kan i sin tur öppna upp för en musikaliskt stimulerande 

miljö.  

Sæther (2014) beskriver sina erfarenheter av att de musikaliska preferenserna skiljer sig åt i 

olika förskolor. I en studie gjord i en förskola visar barnen stort engagemang och glädje kring 

musiken medan i en annan förskola verkar barnen mindre engagerade och sitter tysta. Detta 

menar Sæther kan bero på att den första förskolan har regelbundna musikupplevelser, både i 

vardagssituationer och i planerade undervisningstillfällen. Den andra förskolan har däremot 

inte någon regelbunden användning av musik.  
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Häikiö (2012) betonar att det finns en omedvetenhet hos pedagoger kring hur ett lärande sker i 

estetiska uttrycksformer. Vidare beskriver hon estetiska lärprocesser som innebär en 

kunskapsutveckling och ett meningsskapande som sker via barnens sinnen. Hon menar att 

barnen varseblir något, de förstår och kan ta till sig något specifikt som de bearbetar och 

utvecklar. Häikiö skiljer på en modest och en radikal estetik. I en modest estetik är det 

produkten som är målet och musikundervisningen är ett medel för att exempelvis lära sig 

veckodagarna. I den radikala estetiken är det estetiska lärande det viktigaste. I 

musikundervisningen är då musiklärandet i fokus och de sjunger för sjungandets skull. Kopplat 

till modest och radikal estetik beskriver Abrahamsson och Wennberg (2014) hur 

musikundervisningen i förskolan planeras. Pedagogen skapar en planering efter sin 

förförståelse och ger barnen verktyg till att improvisera. Först bestäms ett övergripande mål 

med undervisningen. Vad är det barnen ska lära sig, ska de lära sig att räkna eller är målet att 

träna upp sina sångfärdigheter?  

Även Holmberg (2017) diskuterar musikundervisning i förskolan. Hon diskuterar bland annat 

rörelse som vanligt förekommande i musikundervisningen, och att rörelse fungerar som ett 

verktyg för att förstärka musiken. Musikundervisningen återanvänder ofta de sånger och 

rörelser som redan finns sen innan, exempelvis ”Imse vimse spindel” där rörelsen används för 

att gestalta sången. Andra rörelser kan vara mer utforskande och spontana där barnen känner in 

musiken och anpassar sina rörelser efter det. Att det inte finns några färdiga rörelser kan sätta 

fart på barnens fantasi.   

Emberton (2013) beskriver musik som en identitetsskapare. Barnen kan uttrycka sig och 

upptäcka vilka de är genom musiken. Författaren beskriver detta som en av de viktigaste 

anledningarna till att det måste finnas musikundervisning i förskolan och skolan. Musicking 

hjälper barnen att hitta sig själva och musik kan även fungera som en kommunikationsform och 

ett socialt verktyg. Oavsett ålder eller bakgrund kan individer mötas i musiken. Emberton menar 

vidare att musik kan ändra hur vi ser på andra och hur vi ser på oss själva. Även Ilari (2016) 

beskriver musiken som något socialt. Barnen kommunicerar med varandra och uttrycker sig 

med hjälp av musiken. Likaså Wassrin (2013) anser att de yngsta barnen i förskolan har förmåga 

att kommunicera inom musicking events. Även om de kanske inte har det talade språket än så 

har de förmågan att ta initiativ och kommunicera i musikundervisningen. De yngsta barnen 

kommunicerar med musiken och interagerar med pedagogerna och sina kamrater. Wassrin ser 

barnen som kompetenta aktörer som utifrån de verktyg de har kan ta egna initiativ. 
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3.6 Miljöns betydelse  

Nordin-Hultman (2009) resonerar kring utformningen av miljön och vilken betydelse den har 

för barns lärande och utveckling. Vad inbjuder miljön till? Hur ska man bete sig och vad går 

det att göra i rummet? Är rummet tillgängligt för barnen? Författaren menar att barns 

subjektskapande handlar om hur barnen skapar sig en identitet i samspel med omgivningen och 

de normer som finns. Det sker en kommunikation mellan barnen och miljön. Elm Fristorp och 

Lindstrand resonerar kring begreppet institutionell inramning och menar att förskolan som 

institution har vissa bestämda förväntningar och sociala regler som både kan förenkla 

verksamheten och begränsa den. Det är pedagogernas uppgift att skapa en didaktisk design på 

miljön som gynnar barnens lärande och utveckling. Möbleringen och placeringen av material i 

ett rum berättar hur hierarkin ser ut i förskolan. Vilka material finns utom räckhåll för barnen 

och vad är anledningen till det? (Elm Fristorp & Lindstrand 2012). Barn anpassar sig efter de 

möjligheter och omöjligheter som finns i en miljö eller i ett sammanhang (Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012; Nordin-Hultman 2009; Strandberg 2006). Likaså Davidsson (2008) diskuterar 

hur utformningen och materialet talar om för barnen vad miljön förväntas inbjuda till. Hon utgår 

i sin studie från barns perspektiv och har låtit barn själva få berätta hur de använder de olika 

rum de har tillgång till. Men hon framhåller att planeringen av miljön, möbler och material har 

de vuxna gjort utifrån hur de vill att rummen ska användas, och det är ingen självklarhet att 

barnen kan laborera fritt och till exempel ta med sig material från det ena rummet till det andra. 

I likhet med Davidsson menar Emriksson (2017) att utformningen av miljön säger mycket om 

hur pedagogerna ser på barnen. Om pedagogerna utgår från att barn är kompetenta är det viktigt 

att miljön också tillåter barnen att experimentera och ta egna initiativ. Miljön ska då vara 

anpassningsbar och under ständig utveckling. Eidewald och Wallander (2016) anser också att 

barnsynen påverkar hur pedagogerna tänker i skapandet av lärmiljöer. Det är viktigt att hela 

tiden ha barnens perspektiv i fokus och problematisera hur miljön påverkar barnen. Författarna 

anser att om barnen inte kan koncentrera sig och vara delaktiga är det inte hos barnen felet 

ligger, utan det kan mycket väl vara miljön som behöver förändras.  

Bond (2011) diskuterar begreppet musikalisk miljö, inte i första hand som ett fysiskt rum utan 

mer utifrån hur barnets musicking stimuleras av föräldrar och andra vuxna i den tidiga 

barndomen. Enligt författaren är alla barn musikaliska och visar gärna sin musikalitet genom 

sång och rörelse, och det är viktigt att de vuxna som finns i barnets omgivning uppmuntrar 

detta. Bond resonerar vidare kring att de vuxnas handlingssätt antingen kan hjälpa eller stjälpa 

barns musikintresse. Att låta barn vara spontana i sitt utforskande av musik och ge dem 
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varierade musikupplevelser är viktiga bidrag till barns musikaliska utveckling. Still (2011) 

beskriver på liknande sätt hur en musikalisk miljö ger barnen möjligheter till utveckling och 

lärande i allmänhet, men för den musikaliska utvecklingen har det även betydelse hur 

stimulerande musikaktiviteterna är. Hon påpekar att de yngsta barnen påverkas av sin 

omgivande miljö då de hela tiden försöker skapa mening i sin vardag.  

Holmberg (2017) har i sina studier sett att barnen ofta placeras i en cirkel under musiksamlingen 

i förskolan. Det är vanligt att pedagogen bestämmer var barnen ska sitta genom att placera ut 

till exempel kuddar i en ring på golvet. Författaren menar att hur barnen och pedagogerna 

positionerar sig i förhållande till varandra har betydelse för musikundervisningen, liksom det 

fysiska rummet i övrigt såsom placeringen av möbler och musikinstrument. Musiksamlingars 

cirkelformation diskuteras av Holmberg och även av Abrahamsson och Wennberg. 

Formationen kan å ena sidan fungera som en trygghet som underlättar för barnen att ta till sig 

musikundervisningen men kan den å andra sidan bli till något tvingande som är svårt att ändra 

på (Abrahamsson & Wennberg 2014; Holmberg 2017). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Följande avsnitt beskriver studiens teoretiska utgångspunkt. Det sociokulturella perspektivet 

diskuteras eftersom vår studie hanterar miljöns och artefakters betydelse för barns interaktion 

och delaktighet i musikundervisning. Utifrån det sociokulturella synsättet analyserar vi vårt 

material där vi observerar hur barn och vuxna interagerar med varandra genom musiken i en 

specifik miljö. I vår studie utgår vi från musiken som ett kulturellt redskap genom vilket barn 

och pedagoger samspelar och interagerar.  

Centrala begrepp som beskrivs är:  

• Medierat lärande 

• Situerat lärande 

• Kreativitet 

• Samspel och interaktion 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Den ryske teoretikern Vygotskij (1896–1934) har lagt grunden till det sociokulturella 

perspektivet. Strandberg (2006) beskriver det sociokulturella synsättet på lärande som att 

människors inre tankar och insikter alltid kommer ur yttre processer. Människor lär i samspel 

med andra, med hjälp av olika redskap och i olika kulturella kontexter eller miljöer.  

Smidt (2010) diskuterar begreppet mediering som är ett centralt begrepp i Vygotskijs teori. 

Mediering innebär enligt Smidt att människor använder olika kulturella redskap för att kunna 

förklara sina erfarenheter och lättare kunna förstå sin omvärld. Exempel på kulturella redskap 

är tal- och skriftspråk, symboler, konst och musik. Vidare förklarar Säljö (2014) begreppet 

mediering med hur människor använder både fysiska redskap – artefakter och intellektuella 

redskap och hur stor betydelse detta har för inlärning och utveckling ur ett sociokulturellt 

perspektiv.  

I ett sociokulturellt perspektiv påverkas människors tankar och idéer av den omgivande 

kulturen och de redskap som finns tillgängliga. Detta har betydelse för det situerade lärandet. 

Strandberg (2006) beskriver att människors lärande är beroende av specifika miljöer eller 

kulturella sammanhang. Ur den synvinkeln är det är till exempel lättare att lära sig musik i en 

musikalisk miljö. Strandberg resonerar vidare kring rummets betydelse i förskolor och skolor 

eftersom miljön antingen kan stödja barn i deras lärande eller utgöra ett hinder.  
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Kreativitet är ett viktigt begrepp i Vygotskijs (1995) teori. Han menar att kreativitet är när en 

människa skapar något nytt, oavsett om det är i den yttre världen eller i människans inre. 

Vygotskij beskriver hur mänskliga aktiviteter kan uppfattas på två sätt; dels återskapande 

aktiviteter och dels kreativa eller kombinatoriska. Återskapande aktiviteter utgår från 

erfarenheter och minnen och tillför inget nytt egentligen. Men när erfarenheter och minnen 

kombineras kan något nytt uppstå och denna kreativa aktivitet kallar Vygotskij för fantasi. Han 

skiljer detta begrepp från det mer vardagliga begreppet fantasi som kan tolkas som inbillning 

eller något som inte är verkligt. Allt som människan skapat och som utan tvivel finns i 

verkligheten är sprunget ur fantasi och kreativitet (Vygotskij 1995).  

Vygotskij (1978 se Säljö 2014) anser att barnets utveckling sker på två olika nivåer; dels den 

biologiska utvecklingen men också den kommunikativa. Han menar att förmågan att samspela 

och interagera med andra finns genetiskt i oss människor och utvecklas parallellt med den 

biologiska mognaden, men hur denna interaktion utvecklas beror helt på det kulturella och 

historiska sammanhang som barnet lever i. Nelson (1996 se Säljö 2014) anser att den biologiska 

utvecklingen är allmänmänsklig och är den som råder den första tiden i barnets liv, och går efter 

hand över till en alltmer social utveckling.  
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5 Metod 

Vår studie utgick från en kvalitativ forskningsmetod. Holme och Solvang (1997) menar att det 

är viktigt att utgå från frågeställningen i val av metod. Att utgå från metoden kan bidra till att 

forskaren begränsar sig själv i val av problemställning. Då syftet med vår studie var att få syn 

på hur barnen är delaktiga valde vi att observera och filma barnen och inte intervjua 

pedagogerna, eftersom deras tankar om barnens delaktighet kanske inte stämmer överens med 

hur det verkligen ser ut. Valet föll på en kvalitativ forskningsmetod då Holme och Solvang 

(1997) menar att en kvalitativ metod passar bäst när det gäller att undersöka sociala processer. 

I metodavsnittet beskrivs kvalitativ metod och utvecklingsprojekt närmare. Vidare beskrivs 

även valet av undersökningsgrupp. Följer gör också en genomförandeplan där vi redovisar hur 

vi rent praktiskt gått tillväga under studien. Vi beskriver valet av observation som 

insamlingsmetod genom videoobservation och fältanteckningar. Det kommer likaså att tas 

ställning till etiska dilemman med vår valda forskningsmetod. Metoden kommer avslutas 

genom en redogörelse av hur den insamlade empirin har bearbetats och analyserats.  

5.1 Kvalitativ metod  

Holme och Solvang (1997) beskriver kvalitativ respektive kvantitativ forskning. Den största 

skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att inom kvantitativ så omvandlas 

informationen till mängder och siffror. I en kvalitativ är det uppfattningar och tolkningar av 

information som står i centrum, och då främst tolkning av sociala förhållanden och processer. 

Enligt Stukát (2011) ligger fokus i kvalitativ metod på att tolka och förstå det resultat som 

uppkommer i en undersökning. Fokus ligger inte på att generalisera och förutsäga. Det kändes 

därför adekvat att en kvalitativ metod användes till vår studie eftersom den hanterade relationer, 

samspel, kommunikation och interaktion, vilket enligt Holme och Solvang (1997) inte bör 

omvandlas till siffror. Syftet i vår studie utgick från hur barnen är delaktiga och hur de 

interagerar och inte om de är delaktiga. I en sådan studie hade det kanske gått att använda en 

kvantitativ metod och föra statistik över barnens delaktighet men då vårt fokus låg på att se hur 

barnen är delaktiga så valde vi att gå mer på djupet. Rienecker och Stray Jørgensen (2014) 

menar att empirin i en kvalitativ metod inte behöver vara omfattande för att göra en bra analys. 

En kvalitativ studie går på djupet genom en noggrann analys av ett litet material. En kvalitativ 

analys kan inte komma fram till något generellt utifrån ett mindre material men slutsatser kan 

dras för just den data som undersökts. 



  

 21 

5.2 Verksamhetsinitierat utvecklingsarbete 

Vårt utvecklingsarbete var verksamhetsinitierat, vilket innebär att förskolor fick önska att 

studenteter från Högskolan Kristianstad skulle utföra sitt examensarbete i deras verksamhet 

efter ett behov som förskolan hade. I kommunikation med förskolan bestämdes sedan vilken 

riktning studien skulle ta. Avdelningen där vår studie utfördes har inrett ett musikrum och deras 

önskan var därför att få syn på hur delaktiga barnen är i rummet under både den planerade och 

spontana musikundervisningen då de ansåg att detta var svårt att få syn på när de själva var 

delaktiga i musikaktiviteterna. Syftet var att genom att få syn på hur barnen är delaktiga så 

kunde verksamheten utvecklas för att gynna barnens delaktighet. Ett utvecklingsarbete skiljer 

sig ifrån en empirisk studie eftersom studien utgår från ett behov, vilket innebär att syftet med 

studien relateras till behovet från verksamheten. Samma krav gäller dock som för en empirisk 

undersökning.  

5.3 Urval 

Studien beställdes av en avdelning på en förskola efter ett behov som en del av ett 

utvecklingsarbete, och därför var urvalet redan från början bestämt. Urvalet gjordes av 

avdelningen och var subjektivt då respondenterna blev utvalda med ett specifikt syfte i fokus. 

Denscombe (2009) menar att ett subjektivt urval innebär att deltagarna väljs ut medvetet 

eftersom de tros kunna bidra till resultatet.  Studien utfördes på en avdelning med 1–3-åringar 

och tre pedagoger. En förskollärare höll framförallt i den planerade musikundervisningen 

medan de andra två stöttade upp genom att sitta med barnen. Det var femton barn inskrivna på 

avdelningen. Det kom in tolv tillståndslappar från vårdnadshavare varav tio stycken fick 

tillstånd att medverka i undersökningen.   

5.4 Genomförande 

Studien genomfördes genom en kvalitativ forskningsmetod med observation som verktyg för 

att samla in empirin. Det observerades både planerade och spontana musikaktiviteter i 

avdelningens musikrum. Materialet samlades in genom filmning och fältanteckningar.  

5.4.1 Observation 

Data i studien samlades in genom deltagande observation. Vi befann oss i barngruppen under 

en tid för att först lära känna deltagarna för att sedan kunna delta i de aktiviteter som skulle 

observeras. Det lades fokus på att undvika att påverka eller förändra situationen som 

observerades.  
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Denscombe (2009) menar att två forskare som observerat samma händelse borde ha sett samma 

saker, men så är det inte alltid. Erfarenheter eller kompetenser kan göra att det fokuseras på 

olika saker, och därför är det bra att använda någon mer insamlingsmetod än minnet. Av den 

anledningen förde vi fältanteckningar under observationerna. Holme och Solvang (1997) menar 

att fältanteckningar är en förutsättning för analys av empirin då det blir lättare att komma ihåg 

vad som observerats. Under de aktiva observationerna skrevs det stödord som i efterhand 

utvecklades till längre fältanteckningar.   

Observationerna under den planerade musikundervisningen filmades även för att lättare se 

sådant som lätt kan missas under deltagagande observationer. Stukát (2011) beskriver filmning 

som ett bra verktyg för observation då det är möjligt att gå tillbaka och titta på materialet, vilket 

gör observationen säkrare. När det endast används fältanteckningar finns en risk att inte allt 

syns och att något som är viktigt för studien förbises. Författaren beskriver vidare att det finns 

en problematik med att använda observation då det kan påverka informanterna att bete sig 

annorlunda för att de känner sig obekväma i forskarens närvaro om de exempelvis inte träffats 

innan eller för att de vet att de blir observerade. Vi reflekterade kring att om barnen var 

bekvämare med oss så upplevdes det inte avvikande att vi befann oss i verksamheten och inte 

heller att vi var med i de aktiviteter som observerades och undersöktes. Därför valde vi att 

besöka barnen innan observationerna. Stukát (2011) beskriver att en period av besök innan 

undersökningen kan fungera för att deltagarna ska bli mindre medvetna om att de blir 

observerade. Planeringen var att det skulle utföras fem besök på förskolan där studien 

genomfördes. Först blev det ett besök för att lära känna barnen och bli en del av verksamheten. 

Efter det kom två besök för att observera spontant användande av musikrummet och två besök 

under planerad musikundervisning i musikrummet. Under det andra besöket på förskolan när 

en planerad musikaktivitet skulle observeras och filmas tog kamerans batteri slut och resultatet 

blev cirka fem minuters material. Det togs då ett beslut att ett besök till skulle genomföras med 

en planerad musikaktivitet.  

5.5 Etiska ställningstaganden 

Vårdnadshavare till barnen i studien informerades om undersökningens syfte och 

genomförande både under ett föräldramöte där pedagogerna på avdelningen berättade om 

studien och utvecklingsarbetet och i ett missivbrev (se bilaga 1) som fanns tillgängligt på 

avdelningen. Det lämnades även ut medgivandeblanketter (se bilaga 2) där vårdnadshavarna 
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fick fylla i om deras barn fick delta i studien. Enligt Löfdahl (2014) ska barn under femton år 

som deltar i en undersökning ha vårdnadshavares tillstånd.  

Studien tog hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De etiska riktlinjerna 

beskriver fyra krav som lägger grund för forskning inom humaniora. Första och andra etiska 

kravet handlar om information och samtycke. Forskaren ska informera deltagarna i 

undersökningen om forskningens syfte och de villkor som gäller för deras medverkan. 

Undersökningsdeltagarna ska även lämna sitt samtycke till att vara med i studien och i vissa 

fall med barn ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002). I vår studie 

var det barnen som var forskningsdeltagarna. Barnens vårdnadshavare informerades om 

forskningens innebörd och syfte innan de samtyckte till barnens medverkan. Barnen 

informerades i den mån som ansågs passande. Vi berättade om vilka vi var och att vi var där 

för att vara med under deras musikundervisning för att se vad de brukar göra. Detta relaterar vi 

till artikel 12 i barnkonventionen: 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad (UNICEF 2009, s.19). 

Vi hade en öppen kommunikation med pedagogerna och berättade om hur vi skulle gå 

tillväga. De hade vetskap om vad vi hade för avsikt att observera. Personalen var flexibla 

och öppna och gav oss tid och plats att utföra studien.  

Det tredje grundkravet hanterar konfidentialitet. Det är essentiellt att uppgifter i studien inte 

kan spåras till undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet 2002). Det går inte att spåra vilka 

pedagoger eller barn som var med i vår studie och vi skriver inte heller om vilken förskola 

studien utfördes på. Den insamlade informationen hanterades varsamt och förstördes efter 

studiens slut. Vi informerade både vårdnadshavare och pedagoger om hur den insamlade 

informationen skulle hanteras och inga namn nämns i studien. Vi fyllde i papper om 

sekretess och tystnadsplikten gäller. Det fjärde kravet hanterar nyttjande av den insamlade 

informationen. Informationen som samlas in får endast användas i ett forskningssyfte och 

inte till något annat (Vetenskapsrådet 2002). Det var endast vi som tittade på 

videoobservationerna och den insamlade empirin användes för att besvara studiens syfte och 

förstördes sedan.   
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5.6 Bearbetning av data 

Den insamlade empirin bestod av cirka 60 minuter filminspelning och cirka två A4-blad med 

fältanteckningar. Under det andra besöket på förskolan skulle en planerad musikaktivitet 

observeras och filmas. Trots tester av kameran innan tillfället så tog kamerans batteri slut och 

beslutet togs att ett besök till skulle genomföras med en planerad musikaktivitet, och därför 

blev det sammanlagt sex besök på förskolan. Filmmaterialet tittades igenom och transkriberats 

och det tog runt fem timmar att transkribera allt videomaterial. Vi tittade först igenom materialet 

några gånger utan att skriva ner något och sen delade vi upp materialet mellan varandra och 

transkriberade det i ett dokument. Det gjordes ett urval i transkriberingen i form av att vi endast 

transkriberade de delarna som vi ansåg vara viktiga för vårt syfte och vår frågeställning. Det 

resulterade dock i att nästan allt material transkriberades då vi kände att det mesta var relevant 

för resultat och analys. Fältanteckningarna från observationen av det spontana användandet av 

rummet jämfördes och sammanställdes skriftligt till ett gemensamt dokument. Efter 

transkriberingen tittade vi igenom materialet och letade efter gemensamma teman. Vi sökte 

efter teman som karaktäriserade delaktighet och delade in resultatet enligt följande:  

• Verbal kommunikation 

• Interaktion genom kroppsspråk 

• Interaktion genom ögonkontakt 

• Kreativt utforskande  

• Miljöns betydelse för barns delaktighet  

Verbal kommunikation som tema symboliserar barnens delaktighet och interaktion genom talet. 

Interaktion genom ögonkontakt och kroppsspråk som tema symboliserar hur barnen använder 

sin kropp och sina minspel för bekräftelse och försök till interaktion. Vi valde att skilja på 

ögonkontakt och kroppsspråk för att ögonkontakten utmärkte sig, även barn som satt helt stilla 

verkade vara delaktiga genom sina blickar på pedagogerna och de andra barnen. Kreativt 

utforskande valdes som tema för att barnen utforskande artefakter som instrument och de 

utforskande även sina kroppar genom rörelser. Det sista temat ansågs viktigt då vi utgick från 

miljöns betydelse för barnens delaktighet och då vi sett att miljön inverkar på barnens 

delaktighet.  
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6 Resultat 

Under resultatavsnittet följer utdrag från videoobservationer och fältanteckningar. Alla namn i 

utdragen är fingerade. F står för förskolläraren som håller i musikundervisningen och P står för 

övrig pedagog som är med för att stötta upp.  

6.1 Verbal kommunikation 

Utdrag ur videoobservation 2017-09-15: 

(F börjar trumma med fingrarna inne i väskan) 

Olivia: Vad är detta för nåt? (Pekar på väskan)  

F: Ja, lyssna. Hör ni?  

Vilma: Det är spindel! (Gör rörelser med händerna som till Imse Vimse spindel)  

F: Ja det måste ju va nån med många ben, ska jag titta om det var spindeln?  

(Lång tystnad medan F rotar i väskan, alla sex barnen tittar på F, Vilma gör spindelrörelser med händerna) 

Alma: Spindel! (Ler stort)  

F: Det var spindeln ja! (Sätter ner väskan) Då får vi sjunga om spindeln ja. Som klättrar upp för tråden.  

Vilma sjunger: Ner faller regnet (Gör stora rörelser med armarna) 

F: Ner faller regnet du idag, Vilma, kolla! Som det regnar! (Alla barnen tittar ut genom fönstret) Får 

spindeln ut och klättra i regnet idag. Ett två tre fyra!  

(De sjunger Imse Vimse spindel) 

 

Förskolläraren tar vara på barnens kommentarer genom att lyssna och kommunicera med dem. 

Hon inkluderar barnen genom att fråga vad som finns i väskan. Barnen visar sig delaktiga 

genom att kommunicera att det är en spindel i väskan men också genom att visa med 

kroppsspråk och rörelser. Förskolläraren kopplar musikundervisningen till sådant som finns i 

barnens vardag.  
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Utdrag ur fältdagbok 2017-09-08: 

F sitter med barnen i musikrummet. F frågar barnen vad de vill sjunga för något. Erik säger att han vill 

sjunga något som F uppfattar som ”häst”. Hon frågar honom om han vill sjunga om en häst. Hon kommer 

först inte på någon sång om en häst men börjar sedan sjunga på ”Min lilla ponny”. Erik upprepar en gång 

till för det är ju inte den sången han menar. Till slut förstår F att det inte är en häst Erik vill sjunga om, han 

vill ju sjunga högt. Erik ler stort när F förstår vad han menade.  

 

Detta är en spontan musiksituation som uppstår i musikrummet. Ett barn går först själv in i 

musikrummet och tar en gitarr och börjar spela. Då följer förskolläraren med och även flera 

barn. Barnen sätter sig runt förskolläraren och hon frågar vad de vill sjunga för något. 

Förskolläraren förstår först inte vad Erik försöker säga men hon ger sig inte förrän det står klart 

vad det är han vill få fram.  

 

6.1.1 Sammanfattande analys  

Sammanfattningsvis kommunicerar och interagerar barnen med varandra och med pedagogerna 

genom tal, kroppsspråk och blick. Barnen kommenterar innehållet i musikundervisningen och 

söker bekräftelse från både sina kamrater och från förskolläraren. Förskolläraren tar till vara på 

barnens kommentarer och lyssnar på vad de har att säga. När barnen relaterar till något annat 

lyssnar hon och tar tillvara på deras kommentarer men leder tillbaka musikundervisningen till 

det som hon har som syfte med aktiviteten. I den spontana situationen blir barnet i fråga 

bekräftat genom att förskolläraren lyssnar och förstår vad det är han vill säga. Den spontana 

situationen uppstår genom ett barns initiativ då han går in i musikrummet, tar en gitarr och 

sätter sig och spelar, och då tar förskolläraren sin gitarr och tar tillvara på barnets försök till 

interaktion. När förskolläraren går in i rummet gör det i sin tur att flera barn ansluter och vill 

vara med. Barnen kommunicerar med förskolläraren och interagerar även med varandra genom 

att titta runt på varandra för att se om de andra sjunger eller gör rörelser.  

6.2 Interaktion genom kroppsspråk 

Utdrag ur videoobservation 2017-09-15: 

F sätter på cd-spelaren med sången ”Jag vill röra på min kropp, för det är så härligt”. Alla ställer sig upp 

utom Alma. P tar hennes hand och då ställer hon sig också. Vilma börjar hoppa omkring men ställer sig 

snabbt på mattan igen. Barnen dansar på stället, klappar händer och stampar fötter på de olika verserna i 

sången. Pelle står stilla med händerna i fickorna. Johan fortsätter att stampa och gå omkring. Sen ska de 

hoppa upp och ner. Johan, Vilma och Olivia hoppar men de andra står still. Pelle fortsätter stå still och P 
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tar hans hand och de går ut vid sidan. Efter sista versen där de ”smyger på tå” ser man P sätta sig ner med 

Pelle i knät. 

 

Barnen ställer sig upp när förskolläraren sätter på cd-skivan. Ett barn verkar söka en bekräftelse 

på att hon ska ställa sig upp. De flesta barnen följer låten och gör rörelserna, klappar händerna 

och hoppar upp och ner. Ett av barnen står däremot mest stilla med händerna i fickorna. Efter 

ett tag ser även förskolläraren att han visar tydligt med sitt minspel och med sin kropp att han 

inte vill vara med och pedagogen som är med för att stötta upp tar honom och sätter honom i 

sitt knä för tröst. De andra barnen rör sig och verkar engagerade i sången.  

 

Utdrag ur videoobservation 2017-09-18: 

(Alla barnen tittar på F. Vilma ler och gungar. F sjunger ”var är barnen”) 

F: Var är Vilma? Var är Vilma? 

(Vilma pekar på sig själv, skrattar och klappar sig på huvudet. Erik slår sig också på huvudet) 

F: Var är Erik? Var är Erik? 

Erik: Där! Där! (pekar på sig själv)   

F: Kan du stampa med fötterna? Kan du stampa med fötterna? 

(Erik stampar med fötterna) 

F: Var är Marcus? Var är Marcus? 

(Marcus håller sig för ansiktet) 

F: Kan du stampa med fötterna? Kan du stampa med fötterna? 

(Marcus håller handen för ansiktet och tittar ner i marken) 

F: Var är Viktor? Var är Viktor? 

(Viktor ler och gungar med kroppen) 

F: Kan du klappa på magen? Kan du klappa på magen? 

(Viktor klappar på magen och Erik klappar också på sin mage. Vilma tittar på Viktors mage. Marcus tittar 

vad Erik gör för något) 

 

Förskolläraren sjunger ”Var är barnen?” och Vilma och Erik kommunicerar med sina kroppar 

att de förstår att hon sjunger om dem. Erik gör rörelser även när förskolläraren frågar andra 

barn. Han interagerar både med musiken och förskolläraren med sitt kroppsspråk. Marcus håller 
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för sitt ansikte och visar på så sätt tydligt med sitt kroppsspråk att han inte vill delta aktivt i just 

den här sången. 

 

Utdrag ur videoobservation 2017-09-18: 

Erik: Där!  

(Viktor reser sig och pekar till höger) 

Vilma: Jag tror den är där (Pekar rakt fram) 

F: Du tror den är där? 

Vilma: Nej nej, jag tror den är där (Pekar till höger) 

Erik: Där! (Pekar) 

(Viktor står och pekar på samma ställe som Erik) 

F: Ska vi titta på båda ställena idag då? Ja det kan ju vara att den kanske står där 

(Erik knyter nävarna och tar i) 

F: Ja du vi får se om den är tung idag 

Erik: Där! (Pekar till höger) 

 

Ett av barnen visar att väskan är tung genom att visa med sin kropp. Han tar i med hela 

kroppen och knyter händerna. Förskolläraren ser detta och bekräftar honom genom att säga 

”väskan kanske är tung”. När förskolläraren frågar var musikväskan är någonstans så reser 

sig Viktor upp och pekar med fingret till höger. Erik reser sig hastigt upp och pekar med 

hela handen och säger högt ”den är där”. Vilma pekar också tydligt till höger. De visar med 

både kropp och tal att de vet var väskan är någonstans. 

6.2.1 Sammanfattande analys 

Barnen visar tydligt sin vilja att delta genom sitt kroppsspråk. De använder sin kropp för att på 

något sätt förstärka det de säger, exempelvis att ett barn reser sig upp och visar med hela 

kroppen samtidigt som han högt säger ”där” flera gånger. Ett av barnen visar med sin kropp att 

väskan är tung. Denna pojke är yngre och det kan resoneras om han väljer att uttrycka sig med 

sitt kroppsspråk då han tycker att det är enklare än att uttrycka sig verbalt. En av pojkarna står 

under många av aktiviteterna med händerna i fickorna eller tittar runt på annat. Ibland tittar han 

lite på förskolläraren eller på sina kamrater men tittar ganska fort ner i golvet igen. I en aktivitet 
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där barnen går i en ring runt i rummet går han för sig själv i mitten i en liten ring. Detta kan 

bero på att han inte riktigt är bekväm i situationen än och inte vet vad som förväntas av honom. 

Han kan ju fortfarande vara delaktig i musikundervisningen trots att han inte visar det lika 

mycket som en del andra barn. Att vara delaktig behöver inte innebära att vara delaktig verbalt 

eller med kroppen, men barnet i fråga kanske ändå uppfattar och får med sig något från 

undervisningen. Utifrån observationerna reflekterar vi kring att barnen verkar mer engagerade 

i rörelsesånger.  

6.3 Interaktion genom ögonkontakt 

Utdrag ur fältdagbok 2017-09-14:  

Jesper ställer sig vid keyboarden tillsammans med Johan och spelar. De utforskar de olika tangenterna och 

lyssnar på hur det låter. De skruvar upp ljudet för att se hur högt det låter. De söker efter förskolläraren med 

blicken, de tittar också på oss för att se hur vi reagerar.  

 

Barnen söker ögonkontakt med varandra och med de vuxna hela tiden då de undersöker 

keyboardens olika ljud.  

 

Utdrag ur videoobservation 2017-09-15 

F: Hörde ni hur hes jag var när jag sjöng? Åh, alltså när man är så hes då måste man verkligen värma upp 

rösten ordentligt.  

(Alla barnen sitter stilla och tittar på F. F tar fram kort med bilder på och de gör olika ljud till bilderna. 

Vinden som blåser i träden, tugga på ett äpple, lukta på en blomma mm. Flera av barnen interagerar, tittar 

på varandra, söker varandras blickar. Pelle tittar på F emellanåt men sitter alldeles stilla.) 

 

När de har musiksamling sitter de ibland framför varandra i rader så de inte kan se varandra i 

ögonen utan att vända sig om. Barnen vänder sig ofta om och söker ögonkontakt med varandra 

och vid några tillfällen säger förskolläraren till barnen som vänder sig om att de ska vända sig 

framåt och titta på henne i stället. 

 

Utdrag ur videoobservation 2017-09-15 

F: Ett två tre fyra, pytte pytte spindel. (sjunger med pipig röst) 

(Vilma sjunger och gör små spindelrörelser med händerna/fingrarna. Johan sjunger och gör små rörelser, 

skrattar och tittar sig omkring och söker ögonkontakt med de andra. Alma sjunger utan rörelser. De andra 

tittar på F och sitter stilla.) 
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F: Den är så liten den spindeln (Viskar) Ska se om det finns nånting mer. Jag tyckte jag såg nånting mer 

som var i väskan. (Lyfter upp väskan) Ska vi se vad det var för nånting. Oooh, oj oj oj vad det lyser här i. 

Och det är varmt här i!  

(Alla barnen tittar på F. Vilma rynkar pannan och ser fundersam ut.)   

 

Barnen tittar fokuserat på förskolläraren nästan hela tiden oavsett om de med kroppsspråk visar 

engagemang eller inte. En del av barnen visar tydligare sin delaktighet med gester och ord, 

medan andra sitter alldeles stilla och följer förskolläraren med blicken hela tiden.  

6.3.1 Sammanfattande analys 

Barnen söker bekräftelse genom att söka ögonkontakt med de vuxna men även med de andra 

barnen. De utforskar sin omvärld i samspel med andra. När de har musikundervisning sitter de 

till viss del med ryggarna mot varandra men försöker ändå få ögonkontakt med sina kamrater. 

Förskolläraren vill gärna ha barnens uppmärksamhet, förmodligen för att det ska bli lättare för 

barnen att hålla fokus. Barnen interagerar med förskolläraren genom att hålla ögonkontakten 

även om de inte har ett så tydligt kroppsspråk.  

6.4 Kreativt utforskande  

Utdrag ur fältdagbok 2017-09-08  

Ett barn går till keyboarden efter frukosten och utforskar ljud. Ljust och mörkt. Han vill byta ljudet så att 

det låter annorlunda. Ett barn speglar sig i gitarren. Stoppar saker i trumman. Utforskar ljuden, slår 

rytminstrumenten emot varandra.  

 

Barnen utforskar vilka olika ljud som finns i keyboarden och hur rytminstrumenten kan låta när 

de slås mot varandra. De utforskar instrumenten också genom att använda dem till annat än att 

spela på, till exempel använder de rörblocket som kikare och leker pirater, och gitarren används 

till att spegla sig i. En pojke testar ett nytt ljud han kan göra med munnen. De använder kroppen 

för att känna rytmen, till exempel genom att klappa händer eller göra andra rörelser till 

sångerna. De tittar på varandra och på förskolläraren och imiterar det som görs. 

 

Utdrag ur videoobservation 2017-09-18: 

F: Nu ska vi se, ska du ta ett ägg där? 

(F ger ägg till alla. Alla utforskar ljudet från äggen, de skakar dem.) 

F: Nu får de vara tysta allra först, kan det vara alldeles tyst ägget? 1,2,3,4 skaka, rassla, spela ägg. 
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(Barnen skakar sina ägg, Vilma skakar jättehårt, Pelle tittar mest på de andra barnen eller ner i golvet.)  

F: Hur låter det när man spelar svagt? 

(Viktor skakar ägget försiktigt.) 

F: Så ja, lite tyst, hur låter det när man spelar högt? 

(Barnen skakar äggen hårt) 

F: Då låter det så jättehögt ja. 

 

I musiksamlingen får barnen varsitt musikägg som de utforskar tillsammans med 

förskolläraren. De utforskar hur äggen kan låta, dels på egen hand men också genom att imitera 

hur förskolläraren gör när hon skakar ägget. Samtidigt som de spelar med äggen och utforskar 

ljuden benämner förskolläraren handlingen med ord som tyst, svagt och högt.  

 

Utdrag från videoobservation 2017-09-18: 

(Erik sitter och slår sig på knäna. Vilma sitter och slår sig på knäna. Pelle tittar på Erik och börjar också slå sig på 

knäna. Viktor bankar med benen i golvet.) 

F: Ja kanske vi ska sprattla med benen sen. Ja, då sjunger vi såhär. Fast nu kan de vara stilla än så länge. 

(F sjunger ”Kom nu alla barnen”. Vilma slår på sina ben. Viktor gungar fram och tillbaka och slår på knäna. Alla 

barnen tittar på F. Vilma ler och gungar)  

 

Innan musikundervisningen startar upp ordentligt så sitter barnen på mattan och väntar på 

förskolläraren. Det börjar med att ett barn sitter och slår på sina knän och fler ansluter efter 

hand. Barnen tittar på varandra och på pedagogen och imiterar varandra.  

6.4.1 Sammanfattande analys  

Barnen utforskar musiken på flera olika sätt. De utforskar kreativt hur instrumenten låter och 

vad de kan användas till förutom att spela på. De dansar och rör sig till musiken och utforskar 

hur kroppen kan användas för att framkalla ljud och musik. Imitationen är en viktig del av 

utforskandet. Barnen tittar på vad de vuxna och de andra barnen gör och testar att göra likadant 

själva. I kommunikationen mellan pedagogen och barnen synliggörs också begrepp för olika 

företeelser.  
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6.5 Miljöns betydelse för barns delaktighet 

Utdrag ur fältdagbok 2017-09-08: 

Musikrummet är ca 10 m² och ligger mellan köket och skötrummet. Det är en vikvägg in till köket som går 

att öppna upp. På ena väggen är ett stort vitt lakan där de kan visa filmer från en projektor som sitter i taket. 

Vid fönstret står en keyboard och det hänger några små gitarrer i barnens höjd på en vägg. Det finns en 

bokhylla med sångböcker i pekboksformat högst upp. På en annan hylla högt upp står en låda med olika 

rytminstrument. På hyllan längst ner står en större trumma. De använder en bärbar cd-spelare när de har 

musiksamling.  

 

Förskolan hade tidigare ett större gemensamt musikrum som blev omgjort till bibliotek i stället, 

men pedagogerna på den här avdelningen ville ha ett musikrum och inredde därför detta rum 

till ett sådant för ett par månader sedan. Keyboarden kan barnen använda när de vill, liksom de 

små gitarrerna som hänger bredvid dörren till skötrummet. När dörren till skötrummet står 

öppen syns inte gitarrerna eftersom de hänger bakom dörren. Barnen får lära sig att vara rädda 

om instrumenten och hänga upp gitarrerna igen när de använt dem. Instrumenten får inte tas 

med till de andra rummen.  

 

Utdrag ur fältdagbok 2017-09-14:  

Efter vilan – barnen vaknar efter hand och kommer och sätter sig hos förskolläraren i musikrummet. F sitter 

med Viktor som inte har vilat och läser och sjunger i sångpekböckerna som de tagit ner från bokhyllan. 

Lådan med rytminstrument har också tagits ner på golvet och instrumenten är synliga och tillgängliga för 

barnen.  

 

Barnen är begränsade till musikrummet under och efter vilan, och det sker till en början lugnare 

aktiviteter som sång och läsning i sångpekböckerna. Det blir en stunds återhämtning även för 

barnen som inte vilar. Efter hand som fler barn vaknar så tillåts barnen mer och mer att använda 

instrumenten och leka mer obegränsat.  

 

Utdrag ur videoobservation 2017-09-15: 

F: Så, nu får ni sätta er på mattan där 

(Barn och pedagog kommer in och sätter sig efter hand) 

P: Sitt här på mattan 

(Några av barnen pratar) 
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P: Markus, här vill jag att du ska sitta här hos mig. 

(Pedagogen tar tag i Markus och sätter honom bredvid sig på mattan)  

F: Ja… Sitt, sitt på mattan… sitt på mattan… ja 

(Förskolläraren sätter sig på en låg stol framför mattan/barnen med en gitarr) 

Vilma: Ja sitter på mattan  

F: Sitt på mattan, Alma. 

(Alma sätter sig bakom mattan) 

(Förskolläraren spelar något ackord på gitarren) 

P: Alma, kom här sätt dig på mattan, nej kom sätt dig på mattan 

(Alma kryper till pedagogen och sätter sig på mattan)  

F: Här Olivia här kan du sitta här… blir jättebra... så sitter ni varmt och skönt på mattan  

(Sex barn och en pedagog sitter nu på mattan)  

 

Under de planerade musiksamlingarna samlas barnen på mattan i musikrummet. De är anvisade 

att sitta på mattan förutom när de har rytmik och går omkring i rummet. Innan samlingen 

kommer igång säger pedagogerna flera gånger till barnen att de ska sitta på mattan, vilket också 

upprepades under musiksamlingens gång.  

6.5.1 Sammanfattande analys 

Vi anser att musikrummet inte är så lätt att inredda eftersom det är ganska litet, en hel vägg är 

en vikvägg och en annan är täckt av fönster.  Keyboarden och gitarrerna är tillgängliga för 

barnen, men gitarrerna är inte alltid synliga, vilket kan göra att barnen inte tänker på att de finns 

där. Å ena sidan är sångpekböckerna som står i bokhyllan högt upp inte åtkomliga för barnen, 

men å andra sidan kan de få ut mer av innehållet i böckerna om de läser dem tillsammans med 

en pedagog. Barnen har alltid tillgång till musikrummet men använder det i större utsträckning 

när de inte har tillgång till övriga rum, som direkt efter vilan. Å ena sidan är musikrummet mer 

tillgängligt då, men å andra sidan är användningen av rummet begränsad till stillsammare 

aktiviteter eftersom det fortfarande ligger barn och vilar i de andra rummen. När de har 

planerade musikaktiviteter är barnen samlade på mattan och det läggs mycket fokus vid att 

barnen ska sitta kvar där under samlingen.  

6.6 Sammanfattande resultat 

Sammanfattningsvis ser vi att barnen är delaktiga på varierande sätt genom tal, ögonkontakt, 

kroppsspråk och genom sitt kreativa utforskande. Vi förstår och tolkar vårt material genom det 

sociokulturella perspektivet och begreppen mediering, situerat lärande, kreativitet, samspel och 
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interaktion. Mediering innefattar dels de fysiska artefakterna som instrumenten, 

sångpekböckerna och sångväskan med föremål som förskolläraren använder i sin 

musikundervisning och dels hur barn och vuxna kommunicerar och interagerar med varandra 

genom kulturella redskap som musiken, talspråket, kroppsspråket och ögonkontakten. 

Förskolläraren använder sig av en musikväska med olika artefakter som symboliserar sånger. 

Dessa artefakter används för att väcka barnens lust och intresse och barnen kopplar dessa till 

sångerna men även till andra erfarenheter i vardagen.  

Barnen i vår studie utforskar instrumenten på olika sätt. De använder sin kreativitet för att förstå 

artefakterna genom att spegla sig i gitarren eller använda rörblocket som kikare. De utforskar 

keyboardens olika rytmer och toner och de provar hur det kan använda sina kroppar i samspel 

med musiken. Under den planerade musikundervisningen används sånger med färdiga rörelser 

men även sånger med mer utrymme för barnens rörelser utifrån deras egen fantasi och 

kreativitet.  

Vi ser att barnen samspelar och interagerar hela tiden med varandra och med pedagogerna. De 

söker bekräftelse genom blickar, tal och kroppsspråk. Pedagogerna i vår studie möter barnen i 

deras försök till samspel. De svarar inte bara på den verbala kommunikationen utan även på 

barnens andra sätt att kommunicera. När barnen pekar på musikväskan bekräftar förskolläraren 

detta genom att anstränga sig för att förstå barnens uttryck.  

Vi har även sett att miljön påverkar barnens delaktighet i musikundervisning. Musikrummet i 

vår studie är litet och svårt att inreda men avdelningen har ändå försökt skapa en miljö som är 

musikaliskt stimulerade med olika musik- och rytminstrument. Allt är inte tillgängligt för 

barnen vilket har betydelse för det situerade lärandet. Barnen har tillgång till gitarrer och 

keyboard men rytminstrumenten och pekböckerna står på en hylla utom räckhåll för barnen. 

Gitarrerna är dessutom ofta skymda vilket kan göra att barnen inte tänker på att använda dem. 

Barnens delaktighet hade kunnat gynnas av att miljön hade varit mer tillgänglig. Pedagogernas 

förhållningssätt har även betydelse för det situerade lärandet. I vår studie bidrar den musikaliskt 

stimulerande miljön till barnens delaktighet genom att pedagogerna är engagerade och möter 

barnens försök till interaktion.  
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7 Diskussion 

Studiens syfte är att få syn på hur de yngsta barnen är delaktiga och hur de interagerar i 

musikundervisningen i förskolan. I följande avsnitt vävs resultat och analys ihop och diskuteras 

utifrån tidigare forskning för att besvara studiens syfte och frågeställningarna: Hur är det yngsta 

barnen delaktiga och hur interagerar de i musikundervisning i förskolan och vilken betydelse 

har miljön för barnens delaktighet i förskolan? Efter resultatdiskussionen följer en 

metoddiskussion där vi diskuterar vårt val av metod utifrån forskning. Sist i avsnittet följer en 

slutsats där vi presenterar vad vi kommit fram till relaterat till styrdokumenten.  

7.1 Resultatdiskussion 

Barns delaktighet kan uttryckas på olika sätt och det kan vara mer eller mindre tydligt att de är 

delaktiga. Det går inte heller att bortse från pedagogens roll i barnens möjlighet till delaktighet. 

Hur den fysiska miljön är uppbyggd, liksom hur musikaliskt uppmuntrande omgivningen är har 

också stor betydelse för om barnen blir delaktiga och hur de upplever musikundervisningen. 

Detta diskuteras under rubrikerna barns delaktighet och interaktion i musikundervisning och 

miljöns betydelse för barns delaktighet.  

7.1.1 Barns delaktighet och interaktion i musikundervisning 

I den här studien används begreppet delaktighet i betydelsen medverkan eller deltagande och 

inte i betydelsen inflytande. Det handlar om samspel och kommunikation, men betyder inte att 

barnen behöver vara med och bestämma innehållet eller att de har lika stort ansvar som 

pedagogerna (Johannesen & Sandvik 2009). Barnen i vår studie har olika sätt att visa sin 

delaktighet på, som genom tal, kroppsspråk och ögonkontakt och enligt Balic (2014) kan de 

barn som sitter stilla och tysta uppleva sig lika mycket delaktiga som de mer aktiva barnen.  

När vi definierar begreppet delaktighet i vår studie använder vi oss av Hart’s (1995 se Shier 

2001) ”delaktighetsstege”. Hart menar att delaktighet börjar på steg fyra där pedagogerna 

inkluderar barnen genom att berätta om vad som ska ske. I nästa steg interagerar de med barnen 

genom att rådfråga dem. På de högsta stegen får barnen möjlighet till inflytande och påverkan. 

Vår studie utgår från barnen men efter hand har vi insett att pedagogens förhållningssätt har 

stor betydelse för barns delaktighet. Vi anser att i vår studie är pedagogerna på steg fyra och 

fem då de interagerar med barnen genom att bekräfta, ställa frågor och möta barnens interaktion. 

Vi har sett att barnen interagerar med varandra och med pedagogerna genom verbal 

kommunikation, kroppsspråk och ögonkontakt. Förskolläraren tar tillvara på barnens 
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interaktion. Hon lyssnar på deras kommentarer, kommunicerar och samspelar med barnen. 

Detta kan kopplas till Lindahl (1998) som menar att om barnen får bekräftelse öppnas 

möjligheter för lärande och utveckling. Jonsson (2016) och Jonsson och Pramling Samuelsson 

(2017) betonar vikten av en öppen kommunikation där barnen bjuds in vilket gör att de blir 

delaktiga. Författarna menar vidare att en meningsfull kommunikation och interaktion lägger 

grunden för undervisningen i förskolan.  

Förskolläraren i vår studie la ner tid på att interagera och kommunicera med barnen. Johannesen 

och Sandvik (2009) och Lindahl (1998) diskuterar att det är nödvändigt för pedagogerna att 

anstränga sig för att förstå barnens försök till kommunikation och samspel för att barnen ska 

känna sig bekräftade. Likaså Vygotskij (1978 se Strandberg 2006; Strandberg 2014) menar att 

samspel mellan pedagog och barn lägger grunden för undervisningen. Vygotskij menar att 

samspel är grunden till allt lärande. 

Musikundervisningen i vår studie består både av sångsamlingar och rytmik. I sångsamlingarna 

används liknande upplägg från gång till gång. De startar upp med en sång där barnen som är 

med i samlingen räknas upp och sedan hämtar förskolläraren en sångväska som det ligger 

artefakter i som symboliserar olika sånger. Sångerna varierar en aning från gång till gång men 

många återkommer. Holmberg (2017) diskuterar rörelse i musikundervisningen. Rörelse kan 

fungera dels som en gestaltning av sången som exempelvis ”Imse vimse spindel”, eller som en 

uttrycksform där barnen känner in musiken och får anpassa sina rörelser spontant. Under 

rytmiken är det ungefär samma koncept som i musiksamlingarna fast det är andra sånger som 

fokuserar mer på rörelse och ljud. De får spela på ägg och utforska höga och låga ljud. De får 

röra sig fort och sakta i takt med en trumma och de sjunger även en sång med fokus på 

rörelser: ”Jag vill röra på min kropp, för det är så härligt” där barnen får chans att utforska och 

röra på sin kropp som de känner för i takt med musiken. Barnen gungar och stampar i takt utan 

att det ingår i sångens bestämda rörelser. Detta kan även kopplas till Holmberg (2017) som 

menar att när det inte finns några färdiga rörelser kan det sätta fart på barnens fantasi. I vår 

studie har vi observerat att barnen verkar mer engagerade när det finns rörelse i sångerna. De 

sjöng mer och med större engagemang till ”Imse vimse spindel” och ”Jag vill röra på min 

kropp” än när de satt på golvet och sjöng exempelvis ”Bä bä vita lamm”. 

När förskolläraren i vår studie ser att ett barn går in i musikrummet och tar en gitarr så tar hon 

sin egen gitarr och tar till vara på situationen och barnets försök till interaktion. Detta kan 

kopplas till Burnard (2015) som menar att barnens musikutveckling stimuleras genom att 

pedagogerna i förskolan tar till vara på de spontana musiksituationerna som uppkommer. Det 
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bidrar till att förskolan får en musikaliskt stimulerande miljö. Burnard menar också att musik 

är ett viktigt ämne i förskolan och den måste undervisas av engagerade pedagoger. Vi kopplar 

detta vidare till Small (1999) och begreppet musicking som inkluderar alla de musikaliska 

situationerna som uppstår i vardagen, både planerad musikundervisning och spontana 

musikaktiviteter. Musicking handlar även om interaktionen mellan pedagog och barn, barn och 

barn eller barnet och rummet. Barnen i vår studie kommunicerar med rummet genom att 

använda instrumenten eller när de rör sig runt och utforskar hur de kan röra sin kropp i rummet. 

De interagerar med förskolläraren genom ögonkontakt, kroppsspråk eller verbal 

kommunikation och de interagerar och samspelar med varandra genom att titta på varandra och 

imitera. Vygotskij (1978 se Säljö 2014) menar att hur barn samspelar beror helt på vart de 

befinner sig och förmågan att samspela finns hos alla barn redan från början men de utvecklar 

den hela tiden genom att interagera med sin omvärld.  

Barnen i vår studie imiterar varandra genom att upprepa varandras rörelser och ord. När 

förskollärararen frågar var musikväskan är någonstans börjar ett barn att peka och säga ”där”. 

Fler och fler barn stämmer in, pekar och säger ”där”. Om ett barn slår på sina knän så tittar ett 

annat barn och imiterar rörelsen. Lindahl (1998) menar att barns imitation är viktig för deras 

utveckling men hon menar att ett lärande inte kan ske om barnet inte förstår handlingen. Även 

Vygotskij (1978 se Strandberg 2014) diskuterar att imitation är en viktig faktor för barns 

lärande. Barnet imiterar en handling och har då startat en process till att förstå handlingen. 

Vygotskij (1978 se Lindahl 1998; Strandberg 2014) diskuterar den proximala utvecklingszonen 

där barnet utvecklas i ett samspel med andra. När barnet imiterar någon som är äldre och som 

möjligtvis har större kunskaper utvecklar barnet nya kunskaper. Detta kan kopplas till en mer 

aktuell forskning som Strandberg (2014) diskuterar som kallas spegelneuroner. Genom att 

barnet ser någon annan utföra en handling så kan samma nervimpuls ske inom det barnet som 

iakttar. Lärandet behöver ske i ett samspel tillsammans med andra. Den som iakttar behöver 

alltså förstå vad den aktiva ”lär ut”.  

Förskolan i vår studie använder sig regelbundet av musik, både i planerade 

undervisningstillfällen och i spontana situationer i vardagen. Sæther (2014) menar att detta kan 

bidra till att barnen är delaktiga och visar stort engagemang kring musikundervisningen då de 

regelbundet får höra på och använda sig att musik. På förskolan i vår studie kallar de 

musikundervisningen för musiksamlingar eller rytmiksamlingar. Även enligt erfarenheter från 

andra verksamheter så används inte undervisningsbegreppet som ett vardagligt begrepp. Detta 

kopplar vi till att det finns en rädsla kring undervisningsbegreppet i förskolan. Vad detta beror 



  

 38 

på kan bara spekuleras i men Jonsson och Pramling Samuelsson (2017) menar att undervisning 

förknippas med skolan och att förskolan är rädd för att förskolan ska bli skolifierad och inte 

längre få ses som en egen verksamhet. Med den förra revideringen av både skollagen och 

läroplanen för förskolan lades det mer fokus på barnens lärande och utveckling. Skollagen 

introducerade även begreppet undervisning. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 

(2013) menar att undervisningsbegreppet kommer att användas mer och mer i förskolan men 

att förskolan behöver hitta sin egen definition på det. Likaså Sirén (se Cervin 2010) diskuterar 

att undervisning kommer användas i förskolan mer och mer men att begreppet omdefinieras till 

förskolans verksamhet. Förskolan ska förhålla sig till skollagen och där har undervisning som 

begrepp redan funnits ett tag och nu håller även läroplanen för förskolan på att revideras 

(Skolverket 2017) och det blir ett större fokus på undervisning och utbildning och hur dessa 

begrepp kan definieras i förskolan. Med denna revidering finns en förhoppning om att 

begreppet inte ska kännas så främmande i förskolan. 

7.1.2 Miljöns betydelse för barns delaktighet 

Vår studie har gjorts i ett musikrum och vi har studerat den fysiska miljön och vilken roll den 

spelar för barnens delaktighet. I det sociokulturella perspektivet beskrivs det situerade lärandet 

vilket innebär att miljön har betydelse för lärandet. Enligt detta synsätt är förutsättningarna 

större att lära sig musik i en musikalisk miljö än någon annanstans (Strandberg 2006). Nordin-

Hultman (2009) menar att miljön har betydelse för barns lärande genom att den kommunicerar 

med barnen och talar om vad det finns för möjligheter och begränsningar i rummet. 

Musikrummet i vår studie må vara litet och svårt att inreda, men vissa förändringar skulle ändå 

kunna göras. Förskolläraren i studien reflekterade kring gitarrernas placering till exempel, att 

de var gömda bakom dörren till skötrummet när den stod öppen. Kanske skulle barnen bli mer 

lockade att gå dit och spela på gitarrerna om dessa alltid var väl synliga i rummet. Barn anpassar 

sig efter det som finns att tillgå i ett rum (Elm Fristorp & Lindstrand 2012; Nordin-Hultman 

2009). Hur ett rum är planerat säger mycket om pedagogernas syn på barnens kompetens 

(Emriksson 2017; Eidewald & Wallander 2016). I vår studie fick barnen spela på de instrument 

som fanns tillgängliga utan att be om lov och de förstod att det var musikinstrument och att det 

var viktigt att vara rädd om dem. Under våra observationer valde barnen musikrummet i 

huvudsak när de var begränsade dit för att andra barn vilade i lekrummet. Detta kan vara en 

tillfällighet, men det kan också ha betydelse hur miljön i rummet är utformad. Är miljön i 

lekrummet mer inbjudande för barnen, och vad beror det på i så fall? Enligt Emriksson (2017) 

och Eidewald och Wallander (2016) är det viktigt att pedagogerna funderar kring hur miljön 
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påverkar barnen och att miljön är under ständig utveckling. Förskolläraren i vår studie lät förstå 

att det finns många tankar kring musikrummets utformning och tillgänglighet, och det är också 

en anledning till varför denna studie efterfrågades.  

Elm Fristorp och Lindstrand (2012) diskuterar hur miljön i förskolan kan berätta om 

maktfördelningen mellan vuxna och barn utifrån vilka material som är tillgängliga för barnen. 

Musikrummet i vår studie är öppet för barnen att gå in i när de vill, och vissa instrument står 

till deras förfogande medan rytminstrument och sångpekböcker finns högt upp på en hylla dit 

barnen inte når. Rytminstrumenten skulle liksom gitarrerna och keyboarden kunna finnas 

framme till barnen, men samtidigt hade det kunnat bli svårt att behålla alla instrument i 

musikrummet då, vilket pedagogerna är noga med. Utifrån våra observationer togs ändå lådan 

med rytminstrument ner från hyllan många gånger så att barnen kunde utforska dem. När det 

gäller böckernas placering kan det finnas en tanke bakom att barnen får ut mer av innehållet 

om de läser dem tillsammans med en pedagog. I samspel med någon som har större kunskaper 

sker ett lärande, utifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1978 

se Lindahl 1998; Strandberg 2014). Även när barnen utforskade instrumenten skedde det i 

interaktion med de vuxna som var närvarande. Barn söker hela tiden bekräftelse från andra när 

de utforskar, och det är enligt Lindahl (1998) viktigt att de vuxna bekräftar barnens interaktion, 

för annars är risken att de ger de upp och slutar samspela. Barnen utforskade instrumenten dels 

utifrån hur de låter men också hur de kan användas på andra sätt, vilket enligt Andersen och 

Kampman (1991 se Lindahl 1998) är en del av processen mot att förstå hur föremål fungerar. 

När barn använder artefakter och förstår deras funktion kan de med hjälp av dessa redskap 

utforska och lära sig mer om sin omvärld i ett medierat lärande (Säljö 2014).  

Bond (2011) diskuterar hur en musikalisk miljö bidrar till barns utveckling i musik, och menar 

då inte det fysiska rummet utan hur barnets omgivning stödjer och uppmuntrar barnets 

musikaliska intentioner. Förskolläraren i vår studie har ett stort intresse för musik och har ofta 

sång- och rytmikundervisning med barnen. Hon tar också vara på deras intresse för musik 

genom att sjunga med dem när de tar initiativ till sång och tar fram gitarren och har spontana 

musiksamlingar då barnen går in i musikrummet och tar fram instrumenten. Smidt (2010) 

resonerar kring begreppet mediering utifrån hur människor använder kulturella redskap som till 

exempel tal- och skriftspråk men också musik för att förstå sin omvärld. Musik är ett viktigt 

verktyg för barns möjlighet till utveckling, vilket förskolan i vår studie tagit fasta på. Still 

(2011) menar att en musikalisk miljö främjar barns utveckling på alla plan, inte bara den 

musikaliska utvecklingen.  
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Något som återkommer under den planerade musikundervisningen i vår studie är att barnen blir 

tillsagda att stanna kvar på mattan. De blir dock inte placerade i en cirkel, vilket är vanligt 

förekommande i musiksamlingar enligt Abrahamsson och Wennberg (2014) och Holmberg 

(2017). Enligt författarna har det stor betydelse för musikundervisningen hur barnen sitter i 

förhållande till pedagogen. I vår studie placerar sig förskolläraren framför barnen med deras 

ansikten vända mot sig. Att ha barnen i en bestämd gruppering som en cirkel kan kännas tryggt 

för barnen och på så sätt göra musikundervisningen bättre, men den kan också bli till något 

tvingande som är svårt att förändra (Abrahamsson & Wennberg 2014; Holmberg 2017). I vår 

studie satt barnen inte i en cirkel utan på en matta, men vi menar att paralleller ändå kan dras 

till författarnas resonemang.  

7.2 Metoddiskussion  

Vi gjorde övervägda val i vår metod. Vi valde just detta utvecklingsarbete på grund av vårt 

intresse för musikens betydelse i förskolan och vi kände att förskolans behov passade oss bra 

att undersöka. Då studien var beställd av en avdelning på en förskola så var urvalet redan från 

början bestämt. På avdelningen var det barn mellan 1–3 år och det blev därav dessa barn som 

observerades. Denscombe (2009) beskriver ett subjektivt urval som ett medvetet val av 

informanter. Personalen på avdelningen gjorde ett subjektivt urval då de hade ett specifikt syfte 

i tanken. De ville få syn på hur delaktiga barnen på deras avdelning var under 

musikundervisningen i musikrummet och genom detta kunna utveckla miljön och sitt eget 

förhållningssätt i relation till barnens delaktighet. Hur det bestämda urvalet har betydelse för 

vårt resultat kan bara resoneras kring. Resultatet hade antagligen sett annorlunda ut om vi 

undersökt äldre barn eller barn i andra kulturer men då denna studie utgår från denna avdelnings 

behov så var vi begränsade till det här urvalet.  

Vi valde tidigt observation som metod då vi kände att det var det bästa sättet att få syn på hur 

barnen var delaktiga och hur de interagerade. Vi ville att båda deltog under de planerade och 

spontana observationerna för att själva skaffa en uppfattning om vad som hände i rummet. 

Denscombe (2009) menar att två forskare kan se saker ur olika synvinklar på grund av sina 

olika erfarenheter. Även om forskarna får syn på olika saker så kan det även missas något om 

forskarna endast har minnet att utgå från. Därför valde vi fältanteckningar och filmning som ett 

komplement. Det kan resoneras om vårt deltagande under observationerna har någon betydelse 

för resultatet. Enligt Stukát (2011) är det viktigt att lägga fokus på att inte påverka situationen 

som observeras. Under första observationen på en planerad musikundervisning märkte vi att 
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barnen reagerade på vår närvaro. Vi satt med barnen i samlingen och det var tydligt att barnen 

var fokuserade på oss. Efteråt reflekterade vi tillsammans med förskolläraren och hon sa att 

barnen betedde sig annorlunda mot hur de brukar. Därför provade vi att vid nästa tillfälle byta 

position och sitta bakom barnen. Det märktes att barnen inte la lika stort fokus på oss denna 

gång men det kan diskuteras om det beror på var vi satt eller om det beror på att barnen var 

bekvämare med att vi var där.  

Vi besökte förskolan sammanlagt sex gånger varav en där vi endast lärde känna barnen. Tre av 

besöken var under planerade musikundervisningar och två besök var under spontant 

användande av musikrummet. Det skulle först utföras två besök under planerad aktivitet men 

då kameran inte fungerade vid första besöket så valde vi att besöka förskolan en gång till. Det 

kan diskuteras om sex observationer är tillräckligt. Vi anser dock att vi hade tillräckligt med 

material för att kunna dra slutsatser och ha en diskussion utifrån den tidigare forskningen. Enligt 

Rienecker och Stray Jørgensen (2014) behöver inte empirin i en kvalitativ studie vara 

omfattande för att göra en god analys.  

Denscombe (2009) beskriver att en studie uppnår trovärdighet om forskaren har följt sitt syfte 

och undersökt det som skulle undersökas. Han menar vidare att trovärdighet uppnås om empirin 

och metoder som används är pålitliga och exakta. Vår studie har uppnått hög trovärdighet då vi 

följt vårt syfte. Vi ville få syn på hur barnen är delaktiga och hur de interagerar i 

musikundervisningen och vi har då observerat barnen under planerad och spontan 

musikundervisning i förskolans musikrum. Vår studie är tillförlitlig då vi använt observation 

och då vi noggrant motiverat val av metod. Vi besökte respondenterna innan vår studie och 

reflekterar kring att detta ökar tillförlitligheten då de blir mer avslappande under 

observationerna då de träffat oss innan.  

7.3 Slutsats 

Syftet med studie var att få syn på hur de yngsta barnen, 1–3-åringar, är delaktiga och hur de 

interagerar i musikundervisningen i förskolan. Våra forskningsfrågor hanterar dels hur barnen 

är delaktiga och hur de interagerar, och dels vilken betydelse miljön har för deras 

musikupplevelse. Vår slutsats är att barnen har olika sätt att vara delaktiga på. De 

kommunicerar och interagerar både med varandra och med de vuxna verbalt, med kroppsspråk 

och genom ögonkontakt. Utifrån våra observationer ser vi en tendens till att barnen visar mer 

engagemang i musiken när de samtidigt använder sin kropp och gör rörelser.  
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De utforskar instrumenten med kreativitet och fantasi och söker hela tiden bekräftelse i sitt 

utforskande. Hur pedagogen möter barnen i deras försök till interaktion är avgörande för 

barnens möjlighet att bli delaktiga. Även miljön har stor betydelse för barnens delaktighet i 

musikundervisningen. Barnen använder rummet spontant men väljer oftare att leka i de andra 

rummen på avdelningen. I samband med vilan är de barn som är vakna hänvisade till 

musikrummet men är vid den tiden begränsade till stillsamma aktiviteter. Vi har också fått syn 

på att en del av materialet är tillgängligt för barnen medan annat inte är det. Den musikaliska 

miljön har dock mycket att erbjuda barnen i form av engagerade pedagoger som brinner för 

musikundervisning.  

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) beskriver vikten av engagerade pedagoger för 

barnens lärande och utveckling. Vi reflekterar över att vår studie har en betydelse för 

yrkesrollen i förskolans verksamhet och de som arbetar i förskolan ska förhålla sig till 

läroplanen. Läroplanen (Skolverket 2016) menar att personalen kontinuerligt ska utveckla 

verksamheten genom att dokumentera och utvärdera miljön och förhållningssättet. Alla barn 

har rätt till delaktighet i förskolan och det är viktigt att verksamheten arbetar för att barnen blir 

delaktiga och reflekterar över hur barnen blir delaktiga. Det är även viktigt att utvärdera miljön 

och vilken betydelse den har för barnens lärande. Barnkonventionen (UNICEF 2009) liksom 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) beskriver barns rätt till kulturell verksamhet. 

Läroplanen beskriver estetiska uttrycksformer som ett mål där syftet är att utveckla barnens 

estetiska färdigheter men beskriver även hur barnen kan använda estetiska ämnen som ett 

uttrycksmedel.  

Läroplanen är under revidering och det blir ett större fokus på begreppet undervisning och hur 

detta kan omsättas i förskolans verksamhet (Skolverket 2017). Begreppet har inte riktigt fått 

fäste i förskolan än men med revideringen av läroplanen så hoppas vi att begreppet blir naturligt 

att använda i förskolan.  
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8 Vidare forskning 

För att avsluta vårt utvecklingsarbete så skickar vi vårt färdiga arbete till förskolan där studien 

ägt rum för att de ska få ta del av resultatet.  

Det har varit intressant att undersöka barnens delaktighet och interaktion i musikundervisningen 

i förskolan. Då förskolorna blir mer och mer mångkulturella så hade det varit intressant att 

forska vidare genom att titta mer på aspekten av begreppet musicking som säger att musik kan 

användas som ett universellt språk för att skapa relationer mellan olika kulturer och titta på hur 

musikundervisningen kan bidra till språkutveckling.  En annan aspekt vore att forska vidare om 

rörelseglädje, att undersöka om det finns en skillnad i barnens engagemang under sånger utan 

rörelse respektive med rörelse under musikundervisning i förskolan. 
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Bilaga 1  

Missivbrev 

Hej! 

 

  

 

Vi heter Jennie och Elna och är studenter från Högskolan Kristianstad. Under höstterminen 2017 

så ska vi skriva vårt examensarbete och därför kommer vi att observera era barn på avdelningen 

XXXXX. Denna undersökning är en del av ett projekt där förskolor har fått önska att studenter från 

högskolan kommer ut och utför sitt examensarbete i deras verksamhet. Vårt arbete handlar om hur 

barnen kommunicerar genom musiken. Vi kommer att observera barnen under musiksamlingar och 

i spontana musiksituationer i avdelningens musikrum. Syftet är att undersöka hur de små barnen är 

delaktiga i musiken. Vi kommer att observera, föra anteckningar och filma. Materialet kommer 

bara att användas som underlag till att skriva uppsatsen och sedan raderas efter att studien är gjord. 

Barnens namn kommer inte att nämnas i uppsatsen. Vi kommer att dela ut en blankett där ni 

vårdnadshavare får ge ert medgivande till att era barn får vara med i studien och till att de får filmas.  

 

Tack på förhand för ert deltagande! 

Varma hälsningar  

Jennie Kron & Elna Falkstedt 



 

 

Bilaga 2 

Medgivandeblankett 

Till förälder/vårdnadshavare för  

 

Barnets namn: ___________________________________________________  

Skola/fritidshem/förskola: _________________   

Vi studerar till förskollärare på Högskolan Kristianstad. Vi går sista terminen och skriver nu vårt 

examensarbete. Vi kommer därför att observera och dokumentera förskolans verksamhet. Vårt 

arbete handlar om hur barnen kommunicerar genom musiken. Vi kommer att observera barnen 

under musiksamlingar och i spontana musiksituationer i avdelningens musikrum. Syftet är att 

undersöka hur de små barnen är delaktiga i musiken. 

Materialet kommer endast att bearbetas av oss under arbetets gång och kommer sedan att raderas. 

Vi kommer i samtliga förekommande arbetsuppgifter att beakta de etiska riktlinjer som finns för 

att garantera det enskilda barnets samt barngruppens integritet.  

Vi har personligt ansvar för filmen och dessa kommer att förstöras efter arbetets slut.  

Med vänliga hälsningar!  

Elna Falkstedt & Jennie Kron 

XXXXXXXXXX         XXXXXXXXXX 

Handledare: XXXXXXXXXX 

 

Tillåter Ni att Ert barn finns med på filminspelning??  

□Ja □Nej 

 

Målsmans underskrift: ________________________________________________  

_________________________________________________  

(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna.)  
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