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SAMMANFATTNING 

 
Titel: ”Då är det musik!” – musik och delaktighet i förskolan ur barnens perspektiv 

Title in English: ”That´s music!” – Music and participation in preschool: a study from child 
prespective 
 
Denna uppsats syftar till att beskriva fem femåringars syn på musik, vad som kan ha påverkat 
dem till detta synsätt och även belysa vad delaktighet kan innebära. Genom att synliggöra att 
femåringar har en egen musiktolkning vill jag utmana förskollärares egen uppfattning om vad 
musik är. Uppsatsen skrivs med förhoppning om att ge förskollärare mod att utöva musik på 
ett mer varierat och fantasifullt sätt i förskolan.  
 
Kvalitativa intervjuer används för att få fram studiens empiri. Intervjuns frågor är ställda så 
att begreppet musik har god tolkningsmöjlighet utifrån var individ och frågor kring delaktig-
het vävs in där emellan. Detta upplägg möjliggjorde att variationer i barnens musiktolkningar 
kunde upptäckas.  
 
Analysen av studien visar att femåringarna tolkar musik på ett varierat och utmanande sätt. 
Deras tolkningar grundar sig i olika påverkansfaktorer men även från närheten till fantasin. I 
studien framkommer det att delaktighet kan innebära olika saker för olika individer.  
 
 
Sökord: barnperspektiv, musik i förskolan, musikdefinition, musicking, musika, delaktighet.   
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INLEDNING 
 

”Om du är Hannah så är jag Malin. Ok, nu börjar sångstunden…”  

För något år sedan gjorde jag och min kurskamrat från musiklärarutbildningen ett musikskap-
arprojekt på en förskola. Vi kom dit med målet att skapa ny barnmusik och vår utgångspunkt 
skulle vara barnen. Som medel in till deras värld använde vi oss av klassisk instrumental mu-
sik med både dramatiska och lugna inslag för att skapa en vid inkörsport till fantasins värld. 
Först fick de ligga på golvet och blunda och endast fantisera ihop bilder för att sedan sätta sig 
vid ett bord och måla ner sina tankar, även denna gång med musiken i bakgrunden. När må-
landet nått sitt slut frågade vi varje konstnär om vad deras målning föreställde. Det var bar-
nens svar och fantasi som blev vår språngbräda till att skapa nya låtar. Låtarna handlade bland 
annat om en ”supersnabb snigel” vars uppgift var att rädda världen från hans dumma brorsa 
som bara ville mosa maskar. Ett tema vi inte hittat på utan barnens hjälp. Vi använde oss av 
olika metoder att få fram låtmaterialet, men den vi fann mest effektiv var då vi improviserade 
tillsammans med barnen. Improvisationen spelades in med en ljudupptagning så vi i efterhand 
kunde använda oss av den till att göra klart låtarna.  

Projektet kom att bli en hit och förskolans engagemang var stort, både av pedagoger och av 
barn. Vår närvaro smittade av sig till lek i att skapa musik och vi kände båda två att vi influe-
rat barnen till fortsatt intresse för musik, förhoppningsvis för livet.  

Jag minns från början hur läskigt det kändes att ge sig ut i ett projekt där inspirationen skulle 
hämtas från barnen, men upplevelsen av det engagemang som skapades oss emellan är något 
jag sent kommer att glömma. I efterhand har det slagit mig att den nervositet jag kände då vi 
startade projekt inte är en unik känsla upplevd av endast mig. Nervositet och obekvämhet 
inför att gå utanför sin komfortzon är ett mänsklig beteende och sätter ofta käppar i hjulet till 
att våga. Dessvärre ett allt för vanligt förekommande hinder inom alla verksamheter när det 
kommer till att anta nya utmaningar– även när det kommer till att musicera med barn. Mitt 
och Malins projekt blev en lekande form av samarbete och lyhördhet där små medel fick ligga 
till grund för ett stort arbete.  Bland annat använde vi oss av barnens kunskap av att måla och 
deras fantasi. Vi hade en gitarr för att kunna hålla en puls (i vissa fall endast rytmiskt slå pul-
sen mot gitarrkroppen) och så gott vi kunde lyssnande vi till de idéer som kom från barnen för 
att få fram material till låtarna. Trots att det i slutändan var jag och Malin som färdigställde 
sångerna var det fortfarande uttalat, inom gruppen, att det var konstnären av målningen som 
även var låtskrivaren. Den stolthet som lyste upp hos barnen vid låtpresentationen var blän-
dande. I efterhand har tanken slagit mig hur det ser ut på förskolor och det innehåll som finns 
i den musikverksamhet som bedrivs. Får barnen känna att det är deras tankar och idéer som 
tas till vara likt ovan nämnda situation? Hur skulle det vara att följa med in i barnens tanke-
värld i andra musikprojekt? Vad är musik för barnen? 

Jag har en syn på vad musik är, men jag kan inte påstå att min tolkning är den sanna eller 
enda. Jag, som snart färdigutbildad förskollärare, musiklärare och sångpedagog vill utgå från 
barnens perspektiv och utifrån det vidga både mitt och barnens synsätt för vad musik är.  

Jag tänker att alla barn bär på någon form av musikhistorik när de börjar på förskolan och 
allas historik är unik. Från att barnet ligger i magen har det utsatts för musik av olika former 
och efter födseln påbörjas en musikalisk socialisation. Barnen tar bland annat del av familjens 
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tolkning av begreppet musik, lyssnar på medial musik och det är sedan denna musikaliska 
historik som förskollärarna möter när barnen börjar på förskolan.  

Även förskollärare bär på personliga sanningar på vad musik är utifrån erfarenheter, utbild-
ning. Det är utifrån denna sanning musiken formas och synliggörs på förskolan blandat med 
en norm om vad som är förskolemusik. Kan det vara så att på grund av sina personliga san-
ningar om vad musik är, hämmas förskollärare till att utföra sin musikdefinition? Är musiken 
för starkt rotat i normer för att våga utmana? 

Med en önskan om att nya perspektiv som kommer från de små kan vidga en vuxens synsätt, 
vill jag med denna uppsats utforska vad femåringar anser att musik är. Detta med förhoppning 
av att ge förskollärare, däribland mig själv, modet att vidga perspektivet och definitionen av 
begreppet musik och ge barnen delaktighet i musik på förskolan.  
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PROBLEMOMRÅDE 
 

Musikutbildningen vid förskollärarutbildningarna har under årens lopp gått från att ha varit ett 
obligatoriskt moment till att bli en valbar och därigenom i flera fall bortvald kunskap (Uddén 
2001; Lindberg 2008). Samtidigt uppmanar Lpfö 98:10 att musiken ska ha en plats inom för-
skolan, vilket enligt Hultman och Holmgrens (2008) studie är en slutsats de flesta förskollä-
rare håller med om. Det råder en osäkerhet och rädsla inför att utöva ämnet där den största 
anledningen ligger i en okunskap inför ämnet och musikaktiviteterna riskerar med denna 
grund att bli än mer återhållsam än den i nuläget är (ibid.).  

 

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka barns tankar om musik och delaktighet i förskolan. 

 

Frågeställningar 

Vad är musik enligt barnen? 

Vilka faktorer kan ha påverkat barnens tolkning? 

Hur upplever sig barnen ha delaktighet i förskolan? 
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BAKGRUND  

 
Det här avsnittet inleds med en inblick i Barnets utveckling från 0-5 år. Därefter följer en 
introduktion av begreppet Musik och begreppets förekomst inom förskolan och media. För att 
ge en vidare förståelse till förskolan kommer även ett avsnitt om förskolläraren och musik 
följs av beskrivning från Lpfö 98:10. Kapitlet avslutas med en förklaring av meningen ur bar-
nens perspektiv.  

 

Barnets utveckling från 0-5 år  
Redan när barnet är i magen utsätts det för rytm och ljud som påverkar barnets kommande 
musikliv (Riddersporre 2012). Henny Hammershøy (1997) beskriver att barn föds som ”halv-
fabrikat” och att det, genom de möten det utsätts för snabbt påverkas och utvecklas. Första 
kontakten med musik och de intryck barnet får som ung är av stort värde till den kunskap det 
kommer att tillägna sig i sitt fortsatta lärande i musik. Redan i 2-3 års ålder börjar barnet bli 
likt en spegelbild av den miljö barnet lever i: 

Barnet vill gärna överta omgivningens önskningar och normer, vara som andra och tycka likadant 
som andra. Barnet är i denna ålder särskilt ivrigt att lära sig det som de vuxna vill att det skall lära 
sig. Barnet önskar att det hade varit vuxet! (Hammershøy 1997, s. 56).  

Dock är det viktigt att inte glömma barnets unika förmåga att naturligt befinna sig ”i en värld, 
där verklighet och fantasi blandas” (Emanuelsson 2006, s 156). Med oss vuxna som förebilder 
börjar barnet vid fem år att skilja mellan fantasi och verklighet: ”De försöker få ett grepp om 
verkligheten” (Hammershøy 1997, s. 86). 

Musikupplevelser i barndomen  
Att musikupplevelser från tidiga år sätter sig djupt i vårt minne är något som är väl vederta-
get. Det visas både av den tradition av barnvisor som överförs från generationer tillbaka och 
våra tidigaste musikminnen som är det sista som lämnar oss när minnet faller i ålderns 
glömska (Lilliestam 2009; Ruud 2001).  

Alf Gabrielsson (2008) skriver om vuxna människors musikupplevelser från barndomen. Där 
berättar individer om både starka känslor och minnen direkt kopplat till musik, trots att det var 
många år sedan upplevelsen. I många av fallen berättas det om ett unikt musiktillfälle som 
öppnade dörren till en helt ny värld och en önskan om att hålla på med musik i framtiden. 
Dessa minnen är plockade från långt tillbaka i tiden vilket styrker att musikupplevelser är 
mycket motståndskraftiga mot glömska (ibid.).  

 

Musik 
Att definiera begreppet musik kan vid första tanken tyckas vara en lätt uppgift, men i nästa 
steg visa sig vara en mycket komplex och djupbottnad uppgift (Fagius & Lagercrantz 2007; 
Lilliestam 2009). Under tidernas gång har musikbegreppet värderats och presenterats på olika 
sätt. Musikbegreppet stod från medeltiden fram till 1700-talet främst för den lärda tonkonsten 
och annan musik som arbetarnas sånger, danser och instrumentalmusik ansågs vara amusika, 
ej musik. Från 1700-talet och framåt har musikbegreppet vuxit och idag har ”musik blivit ett 
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nästan ohanterligt universalbegrepp för olika ljudande företeelser i tid och rum” (Jan Ling 
citerad i Lilliestam 2009).  

Att många musikhistoriska framställningar benämnt den klassiska musiken som den sanna 
musiken skriver Lilliestam (2009) kan bero på den ganska snäva definitionen av ordet konst, 
som i kombinationen tonkonst ger starka värderingar om vad som fick innefattas som musik. 
Genom detta utelämnade musikbegreppet den musik som de flesta människor använt sig av, 
dvs. populärmusiken. I dagens musiklexikon blandas det gamla begreppet med ett nyare sätt 
att se på musik där bland annat begreppet organiserat ljud ofta tas upp som en förklaring på 
musik. Detta begrepp brukar tillskrivas den fransk- amerikanska tonsättaren Edgar Varése, 
men har även använts av många komponister och musiktänkare från 1940-talet. Organiserat 
ljud speglar tanken att musik kan vara ljud och klanger, vilket som helst.  

Ljuden behöver inte framställas av speciella musikinstrument. Även denna musikdefinition har 
dock sina oklarheter. Man kan till exempel fråga sig om det är musikskaparen, musikern eller 
lyssnaren som organiserar ljudet? (Lilliestam 2009, s. 22).  

Den amerikanska tonsättaren John Cage menade att allt ljud är musik, den som avgör är den 
som uttalar sig om det. Idag har detta vidareutvecklats till att vissa vill byta ut begreppet mu-
sik till ljudkonst (och liknande begrepp) då det på så vis frigör musiken från krav om melodi, 
klang, rytm och att vara vacker. Dagens technomusik skulle kunna vara ett exempel på vad 
som kan kallas ljudkonst då det främst består av klanger hopsatt med ”en ’groove’ en dans-
puls, snarare än något som har melodi och ackord” (Lilliestam 2009, s. 23).  

Att musik är ett kommunikationsmedel är enligt Lillestam något som ofta glöms – eller i 
många fall tas för givet. ”Självklart är musik kommunikation, ett berättande, en social aktivi-
tet och något vi delar med andra och ofta gör tillsammans med andra” (ibid., 23-24).  

Den musik som fortsatt vara allra vanligast är fortfarande den som sjungs och spelas av tradit-
ionella instrument såsom gitarr, piano och flöjt. Musiken är uppbyggd av regelbundna pulser 
och rytmer, ackord byggda på tre- eller fyrklanger och melodier som lätt fastnar på minnet. 
Dessa ljudsammansättningar kan de flesta människor vara överens om kallas ”musik” (Lilli-
estam 2009). Normativt ligger tonsäkerhet, renhet och skönsång till grund för musikdefinition 
vilket, enligt Jon-Roar Bjørkvold (1991), inom barnkulturen är något helt främmande. Utifrån 
dessa gränsdragningar kan vår uppmuntran till vad barnen ska lära sig inom musik bli allt för 
selektiv (ibid.).  

”Att musika” 
Som ett sätt att ifrågesätta det västerländska synsättet på musik har den engelske musikforska-
ren Christoffer Small myntat begreppet Musicking. Han menar att musik i dagens samhälle 
förtingligats med något som existerar utan en aktör, likt ett musikstycke på papper. För Small 
är musik något som kommer utifrån en handling och görande och vill därför byta ut substanti-
vet musik med ett verb: Musicking, att musika. Det innebär aktiviteten när du spelar (musice-
rar) och lyssnar på musik. Exempelvis kan det vara när du cyklar till jobbet och samtidigt 
lyssnar på musik. Denna handling kan då, enligt Small, kallas för en musicking- aktivitet 
(Small refererad i Wassrin 2013). 

Då Smalls begrepp endast innefattar levande musik har Lilliestam (2009) valt att vidga Smalls 
sätt att se på att musika och föreslår att musikande innefattar alla aktiviteter där musik ingår: 

[…] lyssna, sjunga, spela, skapa musik, dansa, prata eller berätta musik, läsa om musik, samla på 
musik, att ”ha musiken på hjärnan” eller att dra sig till minnes musik tyst inom sig (s. 24).  
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De flesta människor musikar varje dag utan att egentligen vara medveten om handlingen. Det 
finns som en självklar del i deras dagliga vanor och rutiner (Lillestam 2009).  

Musik i skolan och förskolan 
Musikämnets innehåll har under det senaste 50 åren förändrats grundligt. Innan dess hette 
musikämnet Sång och barnen lärde sig sånger om att älska sitt fosterland och känna gudfruk-
tighet. Skillnaden mellan vad som förekom i undervisningen och på fritiden kunde vara 
mycket stor. Det var många som debatterade mot denna uppdelning och från 1960-talet har 
musikämnet kommit att innefatta såväl lyssnande som spelande/ sjungande och skapande av 
musik. Sångens roll har fortsatt ha en stor betydelse få vi nuförtiden ”fostrar sångerna barnen i 
årets traditioner, genom att vi sjunger särskilda sånger på till exempel Lucia och på skolav-
slutningar” och att ”förmedla respekt för andra kulturer och det annorlunda” (Söderman 2012, 
s. 40).  

Musik på förskolan påverkas som ovan nämnt av vår kulturs traditioner och dessa görs främst 
under den vuxenledda sång- och spelstunden, vilket kan ses som normen i förskolan. I en stu-
die gjord av Bertil Sundin (2007) förklarar han hur förväntningarna styr vad vi ser och hör när 
det kommer till att synliggöra de musikaliska stunderna på förskolan. I den studien märkte 
inte förskollärarna när barnen använde sig av spontansång under den fria leken utan det var 
endast under samlingarna de ansåg att musik förekom – då de leddes utav de vuxna (ibid.).  

Mediering av musik 
Liksom vi vuxna blir barn ständigt matade med mediala intryck. Redan 1978 skrev Bertil 
Sundin (1978) att barn troligtvis formas mer av media än av familj och skola. Musiken finns 
överallt och används allt oftare som en modern form av arbetsmusik på så vis att den ofta an-
vänds för att göra rutingöromål lättare (Lilliestam 2009). Den ljuder ut från filmer, tv, radio, 
datorer, högtalare i affärer, spel och leksaker. Kassabian (2013) beskriver det som att vi i da-
gens samhälle blir utsatta för musik mer eller mindre mot vår vilja. Musiken som idag flödar i 
vårt samhälle har blivit en del av miljön. Denna ständiga musik har Kassabian valt att kalla 
för ”ubiquiotous music”, ständigt närvarande musik (s. 4).  

 

Förskolläraren och musik 
Ett barns musiksocialisation kommer främst från tre dominerande håll. De två första är från 
släktens uppmuntran och medie- och populärkulturens musik. När barnen sedan börjar på 
förskolan sitter var individ på en uppsjö av olika musikupplevelser. Det är förskolans uppgift 
att kompensera för det som saknas och samtidigt ge stimulans för god utveckling, vilket visar 
den tredje mycket viktiga musiksocialisationen (Riddersporre 2012; Söderman 2012; Lpfö 
98:10). 

I dagens förskola finns det en trend om att den som undervisar i musik måste vara en expert. 
Detta får, enligt Calissendorff (2013), förskollärare att minska de musikaliska aktiviteterna 
med barnen. Denna minskning är ett fenomen som Bertil Sundin märkt av och forskat kring 
redan under 1970-talet. Hans forskning handlade om nyexaminerade lärare och hur dessa ar-
betade mindre med musik, rörelse och drama än de hade planerat. En orsak till detta var bland 
annat osäkerheten inför ämnet. Den musikutbildning som under 1970-talet var ett obligato-
riskt moment inom förskollärarutbildningen har idag kommit att bli en valbar del (Uddén 
2001; Lindberg 2008). I en studie gjord av Hultman och Holmgren (2008) kom det fram att 
förskolepersonalen ansåg musikaktiviteter vara en viktig beståndsdel inom förskolan men att 
osäkerheten inför sin egenupplevda okunskap inom ämnet satte stopp för utövandet. En av de 
största orsakerna var bristande utbildning under studierna (ibid.).  
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Lpfö 98:10 
Förskolan har ålagts att lägga den grund som var barn behöver för ett livslånga lärande. De 
har i uppdrag att utveckla barnets eget kulturskapande (som att överföra ett kulturarv) och 
kulturvärden. Verksamheten ska utgå från barnets tidigare erfarenheter, intressen, motivation 
och drivkraft till att söka kunskap. Förskolan har även riktlinjer om att lägga en grund för att 
barnen ska förstå hur demokrati fungerar, det vill säga hur vårt samhälle är konstruerat. Bar-
net ska ta ansvar för sitt agerande både när det gäller socialt och till miljön på förskolan (Lpfö 
98:10).  

Under punkt 2.2 belyses målet att barnet ska utveckla sin skapande förmåga att förmedla upp-
levelser, tankar och erfarenheter. Detta gäller uttrycksformer som lek, rörelse, sång och mu-
sik, bild, dans och drama (Lpfö 98:10).  

Delaktighet  
Att barnen ska lära uttrycka sina tankar och åsikter och genom det påverka sin situation är ett 
av målen som förskolan ska sträva efter. Dessutom finns riktlinjer om att förskolläraren har 
att följa: ”att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö 
98:10, s. 12). 

 

Barnens perspektiv  
Att utgå från barnen, se det ur barnens perspektiv och att ha ett barnperspektiv är välanvända 
begrepp som utan definition förlorar sin mening. Dock är det sällan denna definition tas i be-
aktning när det brukas vilket i sin tur skapar ett problem då de ofta har olika innebörder. Både 
Calissendorff (2005) och Sundin (2007) skriver om komplexiteten i användandet av dessa 
uttryck. För att se saker ur ett barns perspektiv behöver vi ”ta del av barns upplevelser, och 
försöka se utifrån barnens perspektiv…”, först då har vi möjlighet ”att närma oss deras förstå-
else av omvärlden” (Calissendorff 2005, s. 17). Ett problem som ofta uppstår är att vi vuxna 
många gånger ser saker ur ett barnperspektiv på så vis att fokus sätts på barnet och vi iakttar 
det, alltså blir det ett vuxenperspektiv på barnet. Vikten i att sätta en definition på begreppet 
blir därför av största vikt så det verkliga perspektivet inte försummas i fint valda ord (ibid.).  

Små barn lever i en värld där gränsen mellan fantasi och verklighet är mer likt en gråzon. Med 
åren blir dock denna gräns allt mer nyanserad och uppdelad. Det är samhället och våra indivi-
duella erfarenheter som sätter gränser på vad som finns inom var individs verklighet. Dover-
borg och Pramling (1988) skriver hur fascinerade de blivit då de vågat sig in i denna världen 
igen:  

Vi skulle vilja påstå att har man en gång upptäckt hur världen ter sig ur barns perspektiv, är det 
svårt att låta bli att fascineras av det och att söka vidare i detta outforskade landskap (s. 10).  

De betonar två anledningar till att vi vuxna ska våga bli fascinerade av barnens värld och se 
saker ur barnens perspektiv. Den första anledningen är för att undervisningen ska bedrivas 
utifrån den nivå barnet befinner sig på. Genom att göra en intervju med barnet blir det lättare 
att efter det utforma och planera sitt arbete som lärare då barnet fått säga sitt om innehållet. 
Den andra anledningen handlar om en gemensam kompetensutveckling, både gällande barnet 
samt den vuxne pedagogen. ”Att lära känna barns värld, är att lära känna en stor samhälls-
grupp och att förstå en liten del av den komplexa kultur vi lever i” (ibid. 1988, s. 11). 

I denna uppsats används begreppet ur barnens perspektiv. Det avser barnens uppfattning, det 
vill säga att de, så gott de kan, beskriver och förklarar hur de uppfattar musik. Dessutom an-



   

 8 

vänds intervju som metod då observation endast ger ett vuxenperspektiv på barnet (utvecklas 
mer i metodavsnittet nedan).  
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METOD 

 

Kvalitativ forskningsmetod 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som 
ett samtal där intervjuaren försöker förstå världen från informantens synvinkel. Med grund i 
detta har jag valt att använda mig av den kvalitativa forskningsintervjun som metod då jag, ur 
barnens perspektiv, vill få en insikt i vad musik och musikdelaktighet inom förskolan kan 
vara.  

Jag har, som Pål Repstad (2007) beskriver, valt att göra ”ett visst inledande fältarbete” genom 
den samling jag höll i vid introduktionstillfället på förskolan, vilken gav mig indikationer på 
hur mötet med var individ skulle kunna komma att bli vid resterande tillfällen (s. 88). På det 
viset hade jag en viss möjlighet till förberedelse inför de individuella intervjuerna.  

Barnintervju  
Då min undersökning är ur barnens perspektiv har det inneburit en noggrann instudering kring 
hur intervju med barn går till. Barn bär på mycket viktig information, men av förklarliga skäl, 
har de inte lika nyanserad vokabulär och lika bred palett av erfarenheter att se tillbaka och 
referera till. Det är därför av största vikt att lyssna in sig på vilken nivå intervjun ska ligga på 
– vilken språknivå intervjun bör grunda sig på (Cederborg 2010).  

Jag har tagit hänsyn till den kvalitativa intervjumetodens linje med hur en intervju görs utifrån 
Repstad (2007) och Kvale och Brinkmann (2009). Dessutom ligger Ann-Christin Cederborg 
(2000; 2010), Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling (1988) till grund då de är mer inriktade 
mot barn.  

I nästintill alla situationer försöker barn att vara oss vuxna till lags och göra vad som de upp-
fattar att vuxna önskar. En intervjusituation kan även den bli en sådan situation vilket i sin tur 
kan få svarens validitet att svikta. Cederborg (2000) framhäver därför risken med att ge bar-
nen beröm ut efter hur de svarar:  

Barn, precis som vuxna, kan vilja vara intervjuaren till lags […] därmed följer en risk att det fort-
sättningsvis strävar efter att komma med berättelser som de tror passar intervjuarens och som kan 
ge ytterligare beröm (s. 62- 63).  

Mitt försök att undvika detta låg i hur jag under intervjutillfället sa till informanterna att de 
var unika informationskällor, vilket även det är grundat i Cederborgs (2000) tankar.  

Under introduktionstillfället, som var mer som en presentation och stund att lära känna 
varandra, lade jag stor vikt vid att motivera barnens medverkan med att det var de som satt på 
empirin till min studie. Detta helt enligt Cederborgs (2000)  allmänna riktlinjer inför en barn-
intervju där hon menar att genom att skapa en god relation till barnen förväntas motivationen 
bli högre till att vara informativ. Det var även under denna introduktion som fältstudien utför-
des. 

Den maktposition som naturligt uppenbarar sig mellan mig som intervjuaren och barnet är 
något som är oundvikligt - då jag är vuxen och barnet är barn. Liksom barnet befinner sig i 
underläge mot mig som vuxen, befinner jag mig i underläge när det gäller att få stoff till min 
studie. Jag är helt beroende av barnets vilja av att dela med sig av sina tankar och deras sam-
arbetsvilja och mognad beror mycket på min vana av barnintervjuer (Skolinspektionen).  
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Att under intervjuns gång hålla på med en aktivitet, som att rita teckningar, kan vara en bra 
metod i ett kontaktskapande med ett barn. I regel är aktiviteten för barnet välbekant och något 
som skapar trygghet, vilket kan göra det lättare att skapa en relation mellan intervjuaren och 
informanten. Problem som kan uppstå är om tecknandet får för stort fokus av barnet och till 
konsekvens av det kan bli att intervjufrågorna står mer i bakgrunden. Cederborg (2000) bely-
ser detta problem och menar på att intervjuaren därför kan be barnet ta en paus i ritandet när 
intervjun kommer till en mer djupdykande del, detta för att ge plats åt frågorna (ibid. s. 146). I 
min intervju börjar jag med att be dem rita hur deras samling ser ut och jag använde sedan 
denna teckning som en ingång till att börja samtala. Genom teckningen kom vi in på både 
samlingens struktur och innehåll. Övervägande kom ritandet att bli en stor hjälp under inter-
vjutillfällena, då det gav gemensamt fokus mellan mig och informanten på något annat än den 
något ovanliga situationen.  

Pilotundersökning 
Som en förberedelse inför intervjuerna valde jag att genomföra två pilotintervjuer med femå-
ringar. Mitt val av att utföra två pilotundersökningar gjordes för att få intervjumaterial väl 
anpassat för femåringar, gällande språkval och frågeformuleringar. Jag fick, genom en bekant, 
tag på två femåringar till pilotundersökningarna. Efter första intervjun utvärderades mina frå-
gor för en vidareutveckling av mitt manus. Först efter andra intervjun fastställdes det inter-
vjumanus som kom att användas i min studie (bilaga 1).  

 

Urval 
För att hitta mina informanter kontaktade jag två olika förskolor i Mellansverige, en som för 
mig var okänd och en som jag besökt vid tidigare undersökningar. En kort presentation av 
min studie skickades ut via mail med en beskrivning av studien med utgångspunkt på vad, hur 
och när den skulle utföras (se bilaga 2). Efter positiva gensvar valde jag att ha vidare kontakt 
med den sist nämnda förskolan då den andra endast hade två femåringar tillgängliga för stu-
dien. Vi bokade in en första träff där jag fick chans att presentera mig för barnen och även 
fråga dem om deras godkännande till medverkan. Först efter detta kunde informationsblad 
delas ut (se bilaga 3) till berörda barns vårdnadshavare med en kort presentation kring vad 
min studie handlade om och vad deras barns medverkan innebar. Att barnens namn skulle 
behandlas konfidentiellt i undersökningen var något som särskilt betonades (Patel & David-
son 2011). När vårdnadshavarnas godkännande kommit in kunde det fastställas vilka som 
skulle komma att bli de informanter vars utsagor skulle kunna utgöra empirin i denna studie. 
Av de sex anmälda informanter fick jag i slutändan användning av fem i min studie då ett av 
barnen, vid intervjutillfället, tydligt visade att han inte uppskattade situationen och jag valde 
att bryta.  

 

Genomförande 
Jag valde att besöka förskolan vid fyra tillfällen där första tillfället var som en introduktion av 
mig som forskare och med möjlighet att fråga mina blivande informanter om deras godkän-
nande, och de tre sista var lagda för intervjuerna.  

De fem intervjuerna genomfördes sedan i ett av pysselrummen på informanternas förskola. 
Den ansvariga förskolläraren hade, gemensamt med mig, bokat in tre dagar för intervjuerna. 
Samtalen utgick från Cederborgs (2000; 2010), Kvale och Brinkmanns (2009), Doverborg 
och Pramlings (1988) idéer hur intervjuer/ barnintervjuer ska gå till. Mitt intervjumanus an-
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vändes som utgångspunkt, men själva intervjun kom att färgas av samtalets progression.  
Således ställdes frågorna i annan ordning, något omformulerat än det som är angivet i Bilaga 
1, vilket gör intervjuerna semistrukturerade. Dessutom gavs informanterna, utifrån tidigare 
erfarenhet, fri tolkningsmöjlighet vilket gör intervjun relativt låg standardiserad.   
 
Mitt val av plats blev utifrån Skolinspektionens (2009) råd om att skapa, för mina informan-
ter, en så välbekant och trygg miljö som möjligt för att på så vis ge goda möjligheter till en 
bra intervju.  Informanterna blev återigen meddelade om varför jag ville genomföra en inter-
vju med dem och jag underströk vikten av deras medverkan genom att förmedla att de var en 
”unik informationskälla” (Cederborg 2000, s 83). Under intervjuns gång var jag noga med 
att ge barnet tid till att svara. Vid ett flertal tillfällen var tystnaden uppåt 20 sekunder, vilket 
i sitt sammanhang kändes helt naturligt då snarare ritpappret var i fokus än informanten. 
Detta val av att tålmodigt vänta ut barnet visade sig vara en tillgång för intervjuns progress-
ion då jag, genom tystnaden, tydligt påvisade att det var informantens berättelse som var 
viktig och att jag då var redo att vänta ut barnets svar (Cederborg 2000).  
 
Placeringen i pysselrummet blev vid ett bord där informanten satt på en långsida och jag på 
den närmsta kortsida, på det viset var distansen kort. Intervjuerna har varit mellan 13-19 
minuter vilket är helt inom den tidsram som Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling (1988) 
rekommenderar för intervju med barn mellan 3-8 år. 

 

Etiska aspekter och forskarens val 
Då det är minderåriga barn som utgör mina informanter, fick jag be om godkännande i två 
led - först ifrån barnen och sedan deras föräldrar. Detta gjordes genom att besöka förskolan i 
förväg och under denna träff beskriva för barnen mer ingående vad min studie gick ut på. 
Därefter frågade jag mina blivande informanter om deras godkännande och efter det lämna-
des informationsblad ut till vårdnadshavarna. I detta blad fanns information om studiens 
syfte och om att informanternas namn skulle hållas fiktiva. Att barnens medverkan var fri-
villig och att de har rätt till att avsäga sin medverkan kom till uttryck då en av de sex tillfrå-
gade informanterna valde att avbryta sin intervju. På detta vis har jag tagit hänsyn till in-
formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som finns att 
läsa om i Runa Patel & Bo Davidsons (2011) och Vetenskapsrådet (reviderad 2011). På 
detta vis finner jag att mina informanter blivit tydligt informerade kring vad mitt syfte var 
med deras medverkan (se bilaga 3).  
 
Både förskolan och den avdelning som jag i denna studie valt utföra min studie på har jag, vid 
tidigare tillfälle, varit i kontakt med när det kommer till studier genom utbildningen. Den sen-
aste medverkan var för ett år sedan då min studie, likt denna, utfördes individuellt med fyra 
fyråringar. Dessa fyra barn är samma individer som är medverkande informanter i denna stu-
die. Deras tidigare möte med mig är inget informanterna säger sig minnas något av, men jag 
gissar att det har påverkat vårt möte denna gång åt det positiva på så vis att jag bemötte dem 
utifrån tidigare erfarenheter. Det som ligger till min fördel är att jag som forskare, minns både 
för- och nackdelar utifrån de tidigare intervjuerna och kunde därför, till en viss del, anpassa 
mitt bemötande utifrån dessa tidigare erfarenheter efter barnens unika personligheter. Med 
tanken om att dessa tidigare upplevelser ligger till en stadigare grund till de nya intervjuerna 
vill jag ändå påstå att det inte märktes stor skillnad i mötet med, den för mig, okända infor-
manten. En anledning till detta kan vara den inledande fältstudie som gjordes vid introdukt-
ionstillfället.   
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Den viktigaste anledningen till mitt urval av redan bekanta informanter grundar sig i att barn 
kan, i en intervjusituation med en person de litar på och känner igen, våga prata mer öppet 
och fritt – vilket är en effekt jag önskvärt ville komma åt. Jag upplever därför dessa förkun-
skaper endast som positiva till min studie då det i sig självt är en stor utmaning att utföra 
barnintervjuer.  
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RESULTAT 
 

Resultatet är uppdelat i två delar. Först en resultatpresentation där empirin presenteras och 
sedan en resultatanalys där presentationen analyseras. Av den orsaken att uppsatsen skrivs ur 
barnens perspektiv och för att det ger en fantasifylld karaktär åt uppsatsen, har berörda infor-
manter fått välja sina egna fiktiva namn. 

 

Resultatpresentation 
I denna del presenteras intervjuerna och är disponerad att var informant får sitt eget utrymme. 
Under var rubrik kommer en kort personbeskrivning där även vissa ramfaktorer beskrivs. 
Med utgångspunkt från uppsatsens frågeställningar kommer underrubrikerna Musik enligt 
informanten och Delaktighet tematisera var intervjupresentation.   

 

Nils-Åke 
Nils-Åke sitter och ritar tillsammans med några kompisar då han får frågan om han vill följa 
med mig och svara på några frågor. Han går med in i rummet och sätter sig på en av stolarna. 
Han har fullt fokus till intervjustunden från början till slut vilket gör det lätt att föra en dialog.  

Musik enligt Nils-Åke 
Nils-Åke uttrycker att musik är jättekul och han förklarar att musik är när man sjunger, spelar 
saker, dansar och när man har disco. När vi kommer till om det finns ljud som är musik svarar 
han att det kan vara när man blåser i en flöjt och trumpet, spelar på gitarr, spelar trummor och 
sjunger i en mikrofon.  

Ljud som är musik är enligt Nils-Åke ljudet av trummor. Nils-Åke funderar på vad som kan 
vara mindre musik och säger att det kan vara ljudet av telefoner och eld som sprakar. Det mot-
satta, mer musik, tycker han är när man viskar. Han visar på hur det kan låta när man viskar 
genom att göra rytmiska s-ljud med munnen.  

Nils-Åke kan namnet på flera instrument och han berättar både om instrument från sitt hem 
och om en väska med instrument som de har på förskolan.  

Musik kan vara lek ”om man leker med musiken och snurrar runt med den och leker då”. Mu-
sik kan inte göras utomhus hemma, men om man är på stan går det bra. En av anledningarna 
till att det inte går att göra musik utomhus hemma är att folk får ont i öronen om musiken spe-
las för högt. Detta kan leda till att ”folken” då säger ifrån att man inte får spela där.  

Delaktighet  
Alla kan göra musik, bara de vill. På det viset menar Nils-Åke att både barn och vuxna kan 
göra musik, både var för sig och tillsammans om båda parter är med på det. När vi kommer 
till att göra musik på förskolan berättar Nils-Åke att han får vara med och bestämma om han 
frågar fröknarna om lov först. Musik för Nils-Åke är då han spelar på instrument och han 
skulle helst vilja ”göra trumpet”, marrackas, blockflöjt och ”sådana där lock som man smäller 
med så det låter”.  
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Nils-Åke berättar även att hans pappa är trummis och att han ibland får spela på instrument, 
men då på sitt rum för att inte störa mamma, pappa och lillebror. Han tycker musik är kul och 
den gör honom så glad att han vill spela så mycket han kan. När han spelar musik känns det 
väldigt bra i kroppen, ”det pirras”.  

H- vilket är ditt favoritljud?  
N- äh, det är trumljud  
H- varför det? 
N- därför det låter så bra då när man, har trumpinnarna  
H- o då känns det sådär pirrigt i kroppen?  
N- ja, när jag blåste blockflöjt också 
H- mm, det låter som att du vill lära dig och spela instrument?  
N- mm det vill jag  
H- ja  
N- men det får jag inte för mamma och pappa, det får jag bara, de har sagt att jag får göra det i 
sommar 
H- ok! Men du kan börja att prova lite kanske?  
N- aa, det säger dom att jag bara får prova hela tiden, men jag vill inte göra det  
H- du vill spela? 
N- jag vill spela riktigt!  

För Nils-Åke räcker det inte med att prova sig fram på instrumenten, han vill lära sig spela på 
riktigt.  

 

Lucia Rosetta 
Precis innan intervjun med Lucia uppstod en situation där hon blev upprörd, anledning för 
mig okänd. När jag frågade henne om hon ville följa med och svara på lite frågor tog hon sig 
samman och lugnade ner sig och svarade ja. Några efterdyningar av gråtattacken tog sig i 
form av snyftningar, men vid frågan om hon var okej sa hon tydligt att hon bara behövde 
lugna sig. Intervjun kunde därefter börja. 

Musik enligt Lucia 
L- musik… musiken kan göra olika ljud som instrumenter så musik är instrumenter, det är instru-
menter som kan spela… 

Musik är instrument och musiken är olika ljud som kommer från instrumenten. På frågan om 
vad man gör när man gör musik svarar Lucia att man, när det är tyst, kan höra musiken. Hon 
börjar även beskriva att man kan vara allergisk mot musik: 

L- […] och så finns det några grejer att några kan vara allergiska mot, många kan vara allergiska 
mot musik när andra tagit musik och använt musiken … typ om dom har en kanin som all som 
dom e allergiska mot som mot kaniner, o då kanske det är kaninhår på den och då blir det inte så 
bra för då kan man hosta. 

Vid fråga om vad allergisk mot musik innebär svarar hon: 

L- när man är allergisk mot musiken då betyder det att dom hostar så mycket att dom får, dom 
måste kasta grejerna och ta ut grejerna, husdjuren får dom inte ha, dom som är allergiska och in-
strumenten som dom har hårstrån i sig får de slänga eller ta bort hårståen 

Lucia vet inte helt huruvida det finns ljud som är musik, eftersom hon och hennes föräldrar 
inte har hunnit prata om det. På frågan om hur det känns i kroppen när man gör musik svarar 
hon att den känns ”tonig och så […] fast lite pirrig”. Lucia säger i nästa mening att hon tror 
det är en bra känsla även om hon inte upplevt den själv.  
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Lucia tycker inte att musik kan vara lek för när man leker ”fångar” man musiken.  

L- näe man kan inte leka med musik! […] man ska göra musiken inte fånga musiken … direkt när 
man slutar så, så försvinner musiken, försvinner musiken när det slutar, på en gång  

Hon förklarar vidare att om man fångar musiken hamnar den i en låda med lock på sig, och 
locket har inga hål. Vid lek med musik stannar musiken kvar i lådan och så ska det inte vara 
enligt Lucia: ”nej för dom måste vara fria så inte dom ligg, så inte musiken blir gamla”.  

Musik kan göras nästintill överallt förutom på Island för där är för kallt, detta gör att instru-
menten fryser till is. Annars går det bra att vara både inne och ute, på båda ställen får instru-
menten spela fritt och tonerna får vara var de vill. Lucia brukar själv vara i lekparken när hon 
gör musik, den musiken hon gör då är sång: ”när man sjunger då är det musik”.  

När hon ska berätta om en gång när hon tyckte det var jättekul med musik så kommer ett 
minne upp då hon och hennes föräldrar spelade musik ihop. 

L- jag tyckte att det var jätteroligt med musik, då tyckte jag om, när jag hörde när dom andra spe-
lade musik, då när min mamma och pappa spelade musik då, då kunde jag spela musik så då gilla 
jag att spela musik, men nu gillar jag musik lite (snörvel) för att jag har inte ens börjat o lärt mig 
att spela musik än 
H- men du skulle vilja?  
L- mm  
H- mm 
L- det skulle jag! 

Lucia beskriver att hon skulle vilja ha musik ofta. Hon skulle vilja gå och lära sig musik i en 
”musikskola” fast det är en ”barnskola”. Den musik hon önskar lära sig då är harpa.  

Delaktighet  
Barn kan göra musik och Lucia tror även att vuxna och barn kan göra musik ihop. Dock kan 
inte alla göra musik - tjuvar kan inte göra musik för då ”måste dom stjäla instrumenter”.  
Hur det blir när vuxna och barn gör musik ihop är Lucia osäker på: 

 L- jag vet inte hur det blir då, för jag har aldrig varit sådära, att nånting är sådära konstigt så jag 
vet inte hur man gör 
H- nä, ok … men om barn och vuxna gör musik ihop, vem bestämmer musiken då? 
L- läraren, om det finns nån lärare så kan läraren göra det läraren Ska göra.  
H- är det bäst när läraren får bestämma eller är det bäst när barnet får bestämma?  
L - läraren, för läraren vet allting och det är ju inte just barna, barna vet ju inte hur man gör ju, för 
jag har försökt o göra ingstrument (ohörbart) spela blockflöjt och det gick inte, det är därför.  

Lucia beskriver här hennes syn på hur en lärare bör vara och vad en lärare bör lära ut. 
På förskolan tycker Lucia att hon får vara med och bestämma ibland. När hon får frågan om 
vilken musik hon helst skulle vilja göra på förskolan svarar hon: ” Ingstrumentet som jag öns-
kade mig […] harpa”. 

 

Tira 
När jag möter Tira har förskoleavdelningen samling. Tira sitter bredvid sin kompis Lucia och 
det syns att hon finner ett stort stöd i sin kompis. Efter samlingens avslut ska gruppen ut och 
leka medan Tira ombeds följa med mig för att bli intervjuad. Tira agerar något osäkert inför 
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att hon ska lämna gruppen och följa med mig till ett annat rum, men då Lucia säger att hon 
redan gjort det en annan gång verkar uppgiften bli något lättare för Tira.  

Musik enligt Tira 
Musik är när man dansar och sjunger – då Tira dansar känns det bra i kroppen. Ifall musik kan 
vara lek ger svaret att ”njae jag tror inte det, musik kanske dansar […] Musik är jättekul”.  
Även i frågan kring om man kan göra musik utomhus blir svaret att man ”får ta ut en radio 
och sen dansar man och sen vilar man […] och sen dansar man mer”. Dansen finns även med 
när Tira ombeds berätta om en gång när hon tyckte musik var jättekul. Då berättar hon om när 
hon dansade med sin mamma, pappa och faster Stina en sen kväll hemma. När Tira kommen-
terar om det finns ljud som är musik börjar hon med en gång att experimentera fram ljud på 
olika sätt genom att slå på olika materiella ting såsom en stol, ett bord, en stubbe, klappa hän-
derna och stampa fötterna i golvet. Tira visar vad mer och mindre musik skulle kunna vara: 

T- dansar lite tystare, spelar lite tystare också, sjunger lite tystare och stampar lite tystare och 
göra såhär (går runt i rummet och slår på samma saker som innan, men lite tystare och mer 
försiktigt).  
H- … finns det nått som är mer musik? 
T- eh, att stampa såhär (hon hoppar ner på golvet och stampar hårt i med fötterna). 

Tira kommunicerar både verbalt och kroppsligt/visuellt. Tira använder, under intervjuns gång, 
pappret som ett extra uttrycksmedel och ritar samtidigt som hon svarar. När hon mitt i en 
fråga råkar dra sin ritpenna för hårt mot underlaget reagerar hon så här: 

(hon ritar med en penna så den tjuter) 
T- det där låter som musik!  
H- jaa (fnissandes) det gjorde det! (hon tar pennan mot bordet, tänker göra samma sak) fast 
inte på bordet du 
T- a det låter så, jag gjorde bara så hårt 
H- aa den gnisslade 
T- (hon gör så en gång till) det är lite roligt också 
H- (skrattar till) … det lät nästan som ett instrument när du gjorde så, tyckte jag 
T- ja! Tyckte jag med.  

Hon berättar ivrigt för mig om hur det var hon gjorde för att åstadkomma ljudet och att hon 
uppskattade situationen. Jag drar en koppling till ljud ifrån instrument vilket hon håller med 
om.  

När Tira ska svara på vilka som kan göra musik kommunicerar hon främst genom kroppen: 

H- ok, men kan vem som helst göra musik?  
T- … 
H- kan barn göra musik?  
T- jaa (lägger ner ritpennan och klappar händerna) 
H- mm, kan vuxna göra musik?  
T- (nickar med huvudet) 
H- du nickar på huvudet nu också 
T- (hon slår med händerna i bordet för att skapa ljud och knackar i bordet) 
H- kan vuxna och barn göra musik ihop?  
T- (hon altererar nu klapp med händerna och klapp i bordet) 
H- vad menar du när du gör så? 
T- jag gör musik (fortsätter sen rita) 
H- kan vuxna och barn göra musik ihop? 
T- nej flera, flera kan göra det 

Tira svarar genom kroppsrörelser och får förklara då jag inte förstår.  
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Delaktighet  
Vid frågan om hon tycker sig få vara delaktig i musiken på förskolan rycker hon på sina axlar 
som svar och när jag frågar om hon skulle vilja vara med och bestämma byter hon snabbt 
samtalsämne. 

När Tira ges chans att fritt spåna fram vad en låt skulle kunna handla om vet hon först inte 
och efter lite omformulerad fråga svarar hon att hon vill ha samma låt som Lucia valt.  

T- Lucia vill nog ha en låt och den vill jag också ha! 
H- tycker du om när Lucia väljer låtar? 
T- aa och den Lucia väljer, den vill jag också välja! 

Efter denna fråga säger Tira att hon är trött och intervjun avslutas.  

 

Birk 
Birk visar en stor nyfikenhet inför att jag är på förskolan och söker från början min uppmärk-
samhet. Han håller sig i närheten och tackar snabbt ja när jag frågar om han vill följa med och 
svara på lite frågor. Rummet där intervjun sker har ett fönster som vetter mot ett av lekrum-
men och trots att det i intervjustunden händer mycket på andra sidan fönstret håller Birk bra 
fokus på intervjuns progression.  

Musik enligt Birk 
Som inledning får Birk berätta om vad de gör på sina samlingar där han förklarar att de ibland 
sjunger sånger innan de äter frukt, och att han då och då får vara med att välja sång. På frågan 
om vad man gör när man gör musik svarar Birk att musik något man gör när ”man dansar, 
sjunger, man spelar in den” och man kan även ”höra den på radio”. Han berättar även om när 
han var tre år och då lyssnade mycket till pojkbandet One Direction, men det är något han 
”gör det lite mindre nu”. Nu när han är fem år tycker han det är jättekul att lyssna på musik.  
Han beskriver hur han brukar lyssna på sin mammas Ipod och att han då känner musiken i 
hela kroppen, vilket för honom är en bra känsla.  

Om man dansar till musik tycker Birk att det kan uppfattas som lek, därför blir hans svar om 
musik kan vara lek, ett ja! 

Musik kan utföras av både barn och vuxna, men dessvärre inte av myror: ”dom når inte upp 
till knappen […] det måste vara tusen myror för att dom ska kunna trycka”.  

Birk tycker att ljud kan vara musik, men kommer inte först på något exempel. Under inter-
vjuns gång kommer vi in på hur det låter när myror går. Jag frågar om detta ljud skulle kunna 
vara musik: 

H- men när myrorna låter när dom går… 
M- mm 
H- då är det ju ett ljud!  
M- mm 
H- är det ljudet musik?  
M- mm, kan det vara 
H- hur då?  
M- låter nästan som när man spelar på en bas 
H- jaa 
M- fast mycket lägre 
H-mm 
M- vääldigt mycket! 
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Han associerar myrljudet till en bas, men detta ljud är mycket lägre. För att höra myrornas 
ljud måste man ”ta örat jättenära”.  

Musik är något som går att göra bara när det finns el och sladd. Detta gör att det även går att 
göra musik utomhus: ”om man har sladd och ett uttag då kan man göra det!” 
Själv brukar Birk befinna sig i en soffa när han gör musik.  

Delaktighet  
Birk beskriver här nedan när det finns musik på förskolan: 

H- men när finns det musik på förskolan, här? 
M- ehm … när barnen vill lyssna på musik.  
H- mm  … och när ni har samling kanske? 
M- då sjunger vi 
H- aa men när barnen vill lyssna på musik var nånstans gör ni det då?  
M- ibland här inne, ibland där ute (samlingsrummet), ibland i hemrummet.  
H- jaha ok 
M- men inte här inne 
H- men vem bestämmer när det får vara musik då? 
M- det är barnen som frågar och det är vuxna som bestämmer om det ska va musik eller inte 
H- mm, får det vara musik ofta? 
M- ibland 

Birk anser sig få vara med och bestämma på så vis att han frågar de vuxna om lov, vilket hän-
der ibland.  

 

Frankenstein 
Frankenstein tackar ja till att följa med mig och svara på lite frågor. Han får hjälpa till att 
flytta undan några leksaker innan vi kan börja. Redan vid första träffen med Frankenstein lade 
jag märke till att han har bäst fokus till att gör en sak i taget, därför funderade jag kring om 
ritningen skulle komma att bli ett moment för mycket i denna intervju, men valde att testa. Jag 
gjorde mig även redo till att noga vänta ut svaren med honom. Själva intervjun kom dock att 
bli något annorlunda mot resterande då vi, mitt i intervjun, lade mer fokus på att skriva musik 
än att svara på alla frågor. Av den anledningen valde jag att utföra ytterligare en intervju vid 
annat tillfälle, vilket gör att jag nu hoppar mellan två transkriberingar i min presentation. 
Vissa svar kommer från första träffen och andra ifrån andra träffen. Trots detta anser jag pre-
sentationen fullt tillförlitlig.    

Musik enligt Frankenstein 
Frankenstein berättar att han gärna skulle vilja sjunga ”massa sånger” när det är samling för 
det tycker han är roligt. Hans favoritsång är en låt vid namn Frankenstein, vilken även påver-
kade hans val av fiktivt namn. För Frankenstein är musik när man sjunger och när man gör 
text. Direkt när han börjar berätta om att musik går att skriva formas det notliknande figurer 
på ritpappret framför honom. Ju längre intervjun går desto fler noter dyker upp på Frankenste-
ins papper.   

F- det finns bara tre noter sorter, det finns bara tre noter sorter  
H- vem har lärt dig alla dom här?  
F- jag vet inte, först kunde jag bara den noten sen så kunde jag den, sen kunde jag den, sen kunde 
jag alla dom 
H- men var har du sett noterna någonstans?  
F- jag har lärt mig dom i en sångbok!  
H- okej, brukar du sitta och läsa i sångböcker?  
F- för att sångböcker man sjunger i  
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Frankenstein lär sig noter från de sångböcker han kollat i och sjungit ur.  

Musik går, enligt Frankenstein, inte att göra på Åland. Detta på grund av att ”dom vet inte 
noterna där, dom har lite annan noter där”. Detta faktum styrker han med: ”det vet jag själv!” 
Inomhus går det bra att göra musik, men utomhus är det svårare då det ibland är blött ”och då 
blir texten förstörd”.  

Enligt Frankenstein kan inte alla göra musik, det är tio stycken, däribland hans lillebror, han 
känner som inte kan musik – de kan inte noterna, eller sångtexten som han även uttrycker sig. 
Frankenstein själv är väldigt målmedveten till att, under intervjuns gång, skriva musik och vid 
ett flertal tillfällen svarar han ”jag vet inte” på frågor för att efter det rikta fokuset tillbaka till 
skrivandet. 

 
H- När finns det musik på förskolan? 
F- jag vet inte, men jag ska skriva texten 
H- ja, när du skriver texten, är det när du gör, dom här noterna? Är det musiktext? 
F- mm 
H- vad är sångtext?  
F- det här är den som heter, den där sången 
H- Hur menar du?  
F- där skriver jag namnet på sången 
H- jaja jag förstår  

Här får Frankenstein frågan om när det finns musik på förskolan, han svarar ”jag vet inte” och 
fortsätter snabbt in på att han vill fortsätta ”skriva texten”. Där undrar jag vad han menar när 
han säger att ”skriva text” och frågar även om det är desamma som ”musiktext”, vilket han 
ger ett jakande svar till. Eftersom han använt sig av ordet sångtext tidigare i intervjun, väljer 
jag att även låta honom beskriva detta ord vilket ger att sångtext enligt honom är ”namnet på 
sången”. 

Delaktighet  
Enligt Frankenstein kan både barn och vuxna göra musik och när dessa gör musik ihop är det 
barnen som bestämmer. Frankenstein visar efter denna fråga att han håller på att tröttna på 
situationen och intervjun tar nu en vändning som blir mer till skrivandet av musik än åt sva-
rande på frågor.  

Att skriva och läsa text 
Frankenstein fortsätter att skriva noter och vår stund går från att vara en intervju till att bli en 
skrivarverkstad. Styckena Asv och Folk tar sin form (se bilaga 4). I Asv finns fyra slags noter: 
helnot, åttondelsnot, sextondelsnot, trettitvåondelsnot (de två sista skrivna av mig) och en not 
som fått en extra flagga och därför heter helikopternot. Till stycket Folk finns en text skriven 
och när han ber mig läsa texten högt uppstår följande:  
 

H- Jag läser texten då? 
F- Mm 
H- ”Blixten slog ner, fåglarna… 
F- Men du läser ju från här (han pekar på noterna på vänster sida av pappret) 
H- ”Blixten slog ner, fåglarna flög iväg…” 
F- Man måste göra fort!  

Här efter sjunger Frankenstein låten Frankenstein för att förevisa hur en sång låter och genom 
det lära mig på vilket sätt jag ska läsa texten.  
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Resultatanalys 
I det här avsnittet tolkar jag och analyserar resultatet. Texten är uppdelad i rubriker där var 
frågeställning berörs för att det enkelt ska kunna sammankopplas med studiens syfte. Då em-
pirin är något spretig kommer var frågeställning få sin förklaring till tematik. Dessutom avslu-
tas avsnitten med en sammanfattning för att ge svar på uppsatsens frågeställningar. 

 

Vad är musik enligt barnen?  
Informanternas utmärkande tolkningar av musik kommer här sätta temat för överrubrikerna. I 
dessa kommer även vissa av de andra informanterna att analyseras då det förekom att fler 
berörde temat.  

Informanternas utmärkande tolkningar 
Lucia och Nils-Åke  Instrument 
Tira   Dans 
Birk   Lyssna på musik 
Frankenstein   Komponera musik 

Instrument 
Både Nils-Åke och Lucia drar starka kopplingar till instrument och instrumentspel när de talar 
om musik. De vet namnen på en mängd olika instrument varav några säger de sig fått testa på 
både hemma och på förskolan. Lucia pratar om instrumentet harpa vilket är ett ovanligt in-
strument för en femåring att komma i kontakt med och framförallt lära sig spela, med tanke 
på att harpan är stor och barn små i kroppsstorlek. Att Lucia påstår sig vara utan erfarenhet av 
att spela på instrument har lämnat henne med en längtan av att lära sig spela. Troligt är det 
denna längtan som gör att hennes instrumentval i sin önskan blir något drömskt och än så 
länge svår att fullfölja då hon saknar referenser. I konstrast till detta icke fullt nåbara pratar 
Nils-Åke om att han fått spela trummor och blockflöjt hemma och att det är dessa instrument 
han vill lära sig. Han har fått en självupplevd erfarenhet av att spela vilket möjligtvis gör att 
hans längtan efter instrumentspel rör sig kring de instrument han har fått prova.   

Musiken blir här kopplat till materiella föremål och det är i kombination med ett utövande 
som det blir musik. Det blir en yttre upplevelse på det viset att både instrument och ljudvå-
gorna bildas utanför kroppen för att sedan nå kroppen.   

Dans och rörelser 
Att dans är musik samtalar Nils-Åke, Birk och inte minst Tira om. I Nils-Åke och Birks vers-
ion handlar dansen om att den finns lätt till hands när det kommer till att leka med musik. I 
Birks fall dansar han till musik medan Nils-Åke dansar med sin musik och snurrar den. Här 
menar Nils-Åke att musik är ett instrument medan Birk kopplar det med medial musik som 
ljuder. Båda uttrycker att musik är dans, men när de sedan använder begreppet musik i ytterli-
gare ett led skiljs deras tankar åt. Birk ser musiken som ljud från t.ex. en stereo medan Nils-
Åke, genom sin betoning på ”den” menar ett instrument. Deras sammanföring av den indivi-
duellt utmärkande tolkningen av musik och den där dans är musik ger en bild av att musik är 
ett vitt begrepp som används i många sammanhang och många led. Om vi jämför Tira med 
Birks ovanstående tolkning av lek syns en klar likhet. Aktiviteten är att dansa till musik där vi 
i Tiras tolkning kan kalla den sammansatta aktiviteten för musik, medan Birk tydligt separerar 
dem. 

Under Tiras intervju blir det dessutom synligt att det verbala språket inte är det enda ut-
trycksmedlet till dialog. Hon använder sitt huvud, sina händer, fötter och även händer och 
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fötter i kombination med materiella ting för att besvara frågorna. Kroppsrörelser verkar för 
Tira vara viktigt och i frågor då hon ges chans att besvara med kroppen blir svaren mer in-
formativa. Exempelvis då hon besvarar samspel mellan vuxna och barn och om det finns ljud 
som är musik. Att musiken gestaltas med kroppen blir som att musiken kommer inifrån och 
ut, en motsats till det Nils-Åke och Lucia tolkade. Det är Tiras röst och tankar som gestaltas i 
rörelser och detta sätt att kommunicerar på verkar Tira trivas med. Om det grundar sig i en 
osäkerhet inför att verbalt tala med okända personer eller om det främst handlar om en per-
sonlig smak för kommunikation är en fråga endast Tira vet svaret på. Att musik används för 
kommunikation får här ytterligare en dimension på så vis att Tira, med väl fungerande sinnen, 
väljer rörelser istället för det verbala i en dialog.  

Medial musik 
Att musik sammankopplas med den mediala musiken syns tydligt både när Birk pratar om sitt 
treårsminne om pojkbandet One Direction och när han brukar lyssna på radio eller in mam-
mas iPod. Musiken blir här ett yttre fenomen som genom en materiell ljudkälla, likt stereo, 
iPod eller radio når in i kroppen och lämnar en känsla av, för Birk, välbefinnande. Hans tidiga 
musikminne visar på att han redan i tre års ålder uppskattat musik, detta minne om välbehag 
har fått hans intresse att fortsätta.  

Då musiken, för Birk, är i behov av en ljudkälla för att kunna utövas skapas här ett hinder för 
dess möjlighet till att få finnas överallt och hela tiden. Enligt Birk krävs en sladd och eluttag 
för att kunna göra musik utomhus. Denna aktivitet är däremot Nils-Åke osäker på är accepta-
bel i relation till grannfridens bästa. Däremot finner han det fullt möjligt att tillåta musiken få 
fritt rum på stan. Detta kan ha och göra med att musiken i dagens stadsmiljö fått en stor plats 
och det är nästintill omöjligt att undvika dess toner. Den musik Nils-Åke menar skulle kunna 
göras på stan blir mer en i mängden än vad den blivit i ett bostadsområde.   

Komponera musik 
Skriva text, musiktext och sångtext; dessa uttryck använder Frankenstein när talar om att 
skriva musik. Då han använder sig av orden text och musiktext är det samma sak som att 
skriva noter, men även i sammanhang där orden kopplas till melodi i en sång. Både orden 
skriva och text är något en femåring nu allt oftare börjar röra sig bland då de närmar sig skol-
start. Vetskapen av att barn lär sig skriva och räkna i skolan vet femåringarna om, men möj-
ligheten finns att de inte helt definierat vad skriva innebär än. Frankenstein ser därför skrift-
språket och notspråket som en helhet då de delar samma funktion om att förmedla ett bud-
skap. Att det därför sker förvirring oss emellan i användandet av orden läsa texten är med 
närmare tanke inte märkligt. För honom är handlingen det samma som att sjunga en text med 
redan satt melodi, som de brukar göra då de sjunger sånger på förskolan. Med den nyskrivna 
sångtexten borde därför melodin finnas där av sig själv.  

När Frankenstein skriver musik utgår han från fantasi, lek och verklighet där en åttondelsnot 
som får en extra flagga byter form till en helikopternot. Detta kan liknas med det Emanuels-
son (2006) skriver om att barn naturligt befinner sig i en värld där gränsen mellan fantasi och 
verklighet kan liknas med en gråzon. Dock finns en längtan av att bli skolad och han snappar 
gärna upp ny kunskap som kommer i den skapande stunden mellan honom och mig.  

Musiken som skrivs handlar både om ett inre och yttre lyssnande och uttryck som sedan for-
muleras ned på papper så den kan anta en klingande form och på så vis bli ett yttre fenomen. 
Därigenom hamnar det i ett gränsland mellan kropp och fysiskt material då den kan inta båda 
former.  
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Ljud 
Som Birk, Tira och speciellt Nils-Åke är inne på finns det ljud som är musik. Ljud som kom-
mer från eld, pennor, telefoner och viskningar. Birk förklarar hur myror kan, vid lyhörd lyss-
ning, låta som en bas. Tira finner musik då hon slår på materiella ting i rummet och även då 
hon klappar händerna och stampar fötterna. Även gnisslet från en penna som dras hårt mot 
pappret liknas enligt Tira med ett instrument. Ljuden som Tira och Birk nämner kommer med 
ett tänk om att instrument är musiken som kan användas som liknelse till förståelse, helt en-
kelt får ljudet av myror en liknelse till en bas för att göra det mer förståeligt.  

På det sättet Nils-Åke kopplar ljuden av viskningar, eld och telefoner till att vara mer och 
mindre musik belyser musiken från en ny vinkel. Eftersom frågan han besvarar är formulerad 
utifrån vad som är musik, menar han att ljuden ovan bildar en form av musik. Med en vidare 
syn skulle därför allt ljud kunna dras och bli musik och musikbegreppet blir därav oändligt.  

Slutsatser  
På grund av att informanterna har påvisat olikartade utmärkande tolkningar av musik drar jag 
slutsatsen av att musik är ett vitt begrepp även för individer vid fem års ålder. Musik kan fin-
nas både som något yttre och inre. Musikbegreppet utmanas med hjälp av barnens förmåga att 
blanda verklighet med fantasi och barnen använder även musik som ett alternativt kommuni-
kationsmedel utöver det verbala språket.   

 

Vilka faktorer kan ha påverkat deras tolkning? 
Från resultatet har det kunnat urskönjas vissa faktorer som kan ha påverkat informanterna till 
deras musiktolkning. De är kategoriserade utifrån Hemmet, Förskolan, Medial musik och 
känslor.  

Hemmet 
I Nils-Åkes och Lucias intervjuer kan det märkas att de får en musikalisk stimulans genom att 
föräldrarna är aktiva instrumentalister. Denna miljö ger dem en tydlig bild av vad musik kan 
vara vilket även tycks ha påverkat dem till deras tolkning. På liknande vis kan Tiras musik-
tolkning vid dans grunda sig i hur hon brukar dansa med sin familj och Birks berättande om 
hans mammas iPod vara tecken på påverkan. Det barnen visat genom sina svar kan tyda på, 
likt Hammershøy (1997) beskriver om barn som en spegelbild av den vuxna, att de speglar 
sina föräldrars musiktolkning.  

Förskolan 
Förskolan nämns i tre av fem informanters intervjuer. Sången vid samlingen, hur barnen får 
lyssna på musik i de olika avdelningsrummen och att de fått testa på olika instrument ur ”väs-
kan” är Birks och Nils-Åkes tankar, dock nämns inte förskolan i Tira och Lucias intervjuer. 
Lucia berättar att hon sjunger då hon är ute och gungar, men avgörandet om det är på försko-
lan eller någon annanstans går inte att dra. Att sången Frankenstein varit en stor inspirations-
källa till hur en sång låter för Frankenstein visar på hur förskolan ger möjlighet till en fostran i 
barnsånger. För Frankensteins del har det gett honom inspiration till hur en sång är uppbyggd, 
vilket hjälper till i hans musikskapande att skriva nya sånger. Det blir en tydlig koppling hur 
sången spelat en roll till hans tolkning.  

Medial musik 
Den mediala musikens påverkan på barnen blir mest tydlig i Birks beskrivning av att han får 
låna en iPod med musik på. Han har ett minne kopplat till One Direction sedan han var tre år 
och använder ofta begreppet ”lyssna” i sina svar. Det går att dra verbet ”lyssna” till att lyssna 
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på livemusik, men då han nämner materiella ting som radio, iPod, sladd och eluttag tolkas det 
mer åt den mediala musiken. Här kommer Sundins (1978) tankar till sin spets, då han menar 
att medial musik är en av de största faktorerna till hur barn formas in i en musiksocialisation i 
dagens samhälle. Även i Tiras beskrivning av dans fångas den mediala musiken in. Det är 
främst när hon kopplar musiken till en utomhusaktivitet det synliggörs i sitt berättande om hur 
man kan dansa till en radio.  

Känslors påverkan 
Att musiken skapar någon slags känslor i kroppen beskriver flera av informanterna: det pirras, 
är jättekul och känns bra. Det är i kontakt med instrument Nils-Åke upplever hur det pirras. 
Om det handlar om instrumentets ljud som blir fysiskt kännbart genom dess vibrerande ljud-
vågor eller om det är en känsla likt vid nervositet går inte att utläsa. Intressant är att både 
Nils-Åke och Tira valt använda sig av ordet ”pirras” i beskrivning om hur det känns vid musi-
cerande utan att ha fått inspiration av varandra. Tira och Birk gör istället en beskrivning av att 
musik känns bra, men ger ingen vidare utveckling om hur det känns.  

Den outtalade känsla som ändå anas är att musiken kan skapa ett utanförskap och en frustrat-
ion. Det är Lucia, Nils-Åke och Frankenstein som påtalar hur musiken stänger ute dem som 
inte kan utöva musiken. Från Lucia och Nils-Åkes sida handlar det om en personligt upplevd 
frustration av att inte behärska ett instrument. Den glädje de endast fått smaka på eller fått ana 
upplevs mest likt en frustration över att inte kunna musicera på de vis som båda önskar kunna. 
Från Frankensteins berättelse syns utanförskapet mer i berättandet om andra. De som inte kan 
skriva musik kan inte heller göra musik. Situationerna liknar varandra på så vis att genom 
skolning får alla få ta del av musikvärldens gemenskap, men skiljaktigt är att Lucia och Nils-
Åkes situation ligger i händerna på de vuxna att bestämma om när skolningen börjar och 
Frankenstein finner sin kunskap i sångböcker.  

Slutsatser 
Analysen visar att hemmet, medial musik, förskolan och känslor påverkar barnen till att söka 
sig till musik. Det går att urskönja att hemmet är den främsta påverkansfaktorn medan medial 
musik och förskolan benämns minst.  

 

Hur upplever sig barnen ha delaktighet i förskolan? 
Birk och Nils-Åke uttrycker att barnen får lov att bestämma först efter att de frågat de vuxna 
på förskolan om lov. Deras delaktighet blir en form av önskan om att bestämma och då de 
ibland får sin önskan igenom blir delaktigheten besvarad. Tira, däremot, insinuerar att hon 
hellre följer i en annan persons väg än att personligen bestämma. Hon bestämmer att hon väl-
jer samma sak som sin vän Lucia vilket på det viset ger ett sken om att delaktighet för henne 
är att följa. Nils-Åke och Lucia har en tydlig längtan av att lära sig spela instrument, men för 
att nå sina mål anser de sig behöva hjälp av en lärare då målet inte känns inom räckhåll på 
egen hand. De anser att det är den vuxna som sitter på kunskapen, vilken ska förmedlas vidare 
till barnen. Här blir delaktigheten på ett annat vis, informanterna lämnar över besluten till den 
vuxna då de själv inte finner sig kunniga nog. Delaktigheten blir likt ett val för att bli ledd. 
Frankenstein är däremot tydlig med sin tanke om att det är barnen som bestämmer. Hans le-
dande visar även sken i hur han på ett vis styr in intervjun till att bli en skrivarstund istället för 
intervjustund. Hans tolkning av delaktighet är att få leda.  

Barnen visar här olika sätt att se på delaktighet. I Nils-Åke och Lucias fall är det svårt att se 
om delaktigheten är direkt kopplat till förskolan eller kopplat till en verksamhet utanför för-
skolan.  
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Slutsatser 
Liksom begreppet musik visar sig begreppet delaktighet vara tolkningsbart och betyder olika 
för var individ. I studien har delaktighet berörts som att önska, att följa, att leda och att bli 
ledd av en mer erfaren, men deras utsagor är svåra att endast koppla till förskolan då det 
många gånger går att tolka in andra verksamheter och situationer.  



   

 25 

DISKUSSION  
 
 
Syftet med studien är att undersöka barns tankar kring musik och delaktighet i förskolan. Stu-
dien visar att för femåringar är musik ett vitt begrepp, vilket både finns som något yttre och 
inre. Med en blandning av fantasi, verklighet och påverkansfaktorer följer och utmanar barnen 
musikbegreppet mot vad som i förskolan är normen. Musiken påverkar barnen till positiva 
känslor, vilket gör att de vill söka sig till den och ser även musik som en möjlighet att kom-
municera, både genom skrift och genom rörelser i en dialog. Barnens musiktolkning är främst 
en spegelbild av hemmets tolkning, vilket gör att barnen inte uppmärksammar musiken på 
förskolan eller den mediala musiken till samma grad. Deras tolkning av delaktighet skiljer sig 
från varandra och visar på att barnen har olika behov av att få bestämma på förskolan.  

Vad är musik? 
Att musikbegreppet används som ett samlat begrepp för många tolkningar kan vara en av an-
ledningarna till att västerlänningar väljer att kategorisera och organisera vad som är musik för 
just dem. Möjligtvis kan det upplevas lättare att ta in dess innebörd om begreppet hanteras på 
något vis, men därigenom utesluts väldigt mycket musik.  

Att barn vill efterlikna de vuxna syns då de tolkar musikbegreppet. I barnens utsagor syns 
snäva gränsdragningar för vad som är musik, det som även synliggörs är närheten till att vidga 
begrepp med hjälp av fantasin. Intressant är att det som i studien uppfattas som en avvikelse 
från normen i ljuset av John Cages och Christoffer Smalls sätt att se på musik blir fullt förstå-
eligt. Även hur barnen använder sig av musik som kommunikationsmedel ger nya tankebanor. 
Lilliestam (2009) beskriver musik som ett berättande och en social aktivitet vilket genom 
denna studie utmanas då musik används som medel i intervjusammanhanget, musik blev såle-
des ett medel till dialog. Då barnen använder sig av alternativ till den verbala kommunikat-
ionen visas möjligheter att träna upp fler kommunikationsmetoder än vi idag vanligtvis gör.  

Musiken på förskolan 
Sången är ett vanligt förekommande moment i dagens förskola då det är en tydlig form av 
musikutövande där kroppen är instrumentet och aktiviteten bjuder in en hel grupp till delta-
gande. Likt Lilliestam (2009) beskriver musikämnets historik har ursprungsnamnet för ämnet 
varit Sång. Musikämnet inom skolan har sedan dess bytt namn då det kommit att ändras i ka-
raktär på så vis att fler moment inkluderats. Som studien visar har barnen angett en stor bredd 
på vad musik kan vara och däribland beskrivs sång. Intressant är att i läroplanen för förskolan, 
Lpfö 98:10, har de valt att skilja på begreppen sång och musik som om det vore två olika be-
grepp när skolans ämnesförklaring inkluderar sång som ett moment inom musik. Även i stu-
dien förklarar barnen att sång är ett av många sätt att utöva musik på. Vad det är som gör att 
förskolans läroplan valt att sära på sång och musik är svårt att säga, men med studien i tanke 
skulle denna särskiljning kunna slopas. Det lämnar mig med tanken om att det finns en, outta-
lad musikaktivitet som säger sig vara mer anpassad till att förekomma på förskolan, det vill 
säga sången. Kanske handlar det om en rädsla att sången skulle försvinna om den inte uttalat 
finns med i läroplanen då musik som både forskning och studie påvisar kan tolkas på många 
sätt. Möjligheten finns att läroplanens målriktningar har satts utan att ge förskollärarna chan-
sen för att kunna leva upp till dem fullt ut på grund av sviktande förkunskaper i musik (Uddén 
2001; Lindberg 2008). Situationen ställs på sin spets då sanningen om att våra förskoleutbild-
ningar dragit ned på musikutbildningen och därmed lämnat många förskollärare utan fördju-
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pad musikkunskap. Den musikkunskap som denne har att utgå ifrån är den individen själv 
sitter på, vilket i sig utelämnar många bitar (Bjørkvold 1991). Okunskap är en av de största 
bovarna till att musiken får för lite fokus i förskolan (Hultman & Holmgren 2008). Förskollä-
rarna ges inte möjlighet att utveckla sina egna musiktolkningar mot andras tolkningar och 
därför görs inte detsamma i yrkesrollen. Den musik som sedan utförs är då främst grundad i 
egna upplevelser och känslor inför utförandet, vilket i många fall visats vara ett komplicerat 
förhållande för många förskollärare. En lösning till att hitta nya tolkningar för att ge musiken 
på förskolan en större vidd kunde vara att bjuda in barnen till dialog likt det i denna studie 
gjorts. Barnen kan bli en inspirationsskälla till förskollärarna för vad som kan bli musikaktivi-
teter vid förskolan. I samma stund kommer delaktigheten till en annan nivå och fångar upp 
läroplanens mål av att barnen ska få ett reellt inflytande på verksamhetens aktiviteter.  

Vad händer om? 
Small och Lilliestam (2009) öppnar upp för är ett tänkande där situationen och handlingen 
kring musik räknas in. Det är ett begrepp som tar avstamp ur musiken, men som inte har fär-
gats av historia där uteslutning är en faktor. Musicking kan därför bli mer tillgängligt för fler 
individer.   

Med utgångspunkt i verbet att musika finns det i mig en intressant tanke om vad som skulle 
ske om förskolor började se musik på detta sätt. I denna tanke ges plats för förskollärarna att 
se ämnet ur barnens perspektiv och även utföra det som barnen anser är musik, då att musika 
även är handlingen runt musik. Det blir en form där förskolläraren med hjälp av barnen möter 
musik med fantasi och tillsammans utforskar musikens möjligheter. Istället för att vi individer 
tror oss veta vad musik är ges vi möjlighet att utforska tillsammans. Om det Bjørkvold (1991)  
säger stämmer, att vuxna drar skarpa gränser för vad som är musik och sedan fostrar barnen 
likt detta, skulle eventuellt musika skapa tillfälle för att öppna upp för ett mer vitt tänk i hand-
landet kring musik i olika sammanhang, däribland förskolan.  

 

Metoddiskussion 
De använda metoderna, kvalitativ intervju och viss fältstudie anser jag ha gett en täckande 
empiri till studien. Informanterna fick genom intervjuerna möjlighet att beskriva sin uppfatt-
ning om musik och i viss mån delaktighet, vilket gav både ett omfångsrikt, men i vissa fall 
något ytligt resultat. Det ska läggas till beaktande att uppsatsen är ur barnens perspektiv och 
att barnintervju är en metod som kräver stor erfarenhet, vilket kan ha påverkat empirins ibland 
flacka känsla. Exempel är studiens inriktning mot delaktighet och påverkansfaktorer. För-
mågan av att formulera intervjufrågor anser jag vara ett av de moment som vid erfarenhet 
inom barnintervju utvecklas, med det menar jag att det förekom vissa intervjufrågor i denna 
studie som kunnat utvecklas till det bättre. En reflektion i efterhand hade dessutom varit att 
endast använda ett begrepp att forska kring, eftersom det i undersökningen gav sken om att 
två tolkningsbara begrepp blev något för utmanande för åldersgruppen. Här menar jag att ge-
nom en avsmalning i både frågeställning och syfte skulle varit till uppsatsens fördel med 
tanke på informanternas ålder. Undersökningen har trots detta gett intressanta beskrivningar 
om musikbegreppets omfattning och delaktighetens olika skepnader, vilket var syftet.   

Genom att pilotintervjuer tillämpats har försök gjorts till att höja kvalitén på studien, bland 
annat då förberedelsen öppnade upp för att vidareutveckla de intervjufrågor som de femåriga 
barnen skulle besvara. Här gavs möjlighet att göra förändringar i intervjumanuset som kom 
undersökningen till fördel. Dock skiljde sig pilotintervjuerna både från varandra och från de 
andra på så vis att en allmän förberedelse inför svaren inte kunde göras då intervjun utgick 
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ifrån var informants personlighet och erfarenhet. Trots detta anser jag pilotundersökningen 
vara av stort värde till förberedelse av undersökningen.  

En förberedande fältstudie kom att ge mig en viss inblick i informanternas personligheter 
samt ge informanterna en chans att lära känna mig som intervjuare. I användandet av barnin-
tervju anser jag detta som en viktig del i förberedelsen. Dock skulle den, vid en större studie 
kunna utvidgas till att bli en observerande metod då detta kan ge en djupare empiri. Med en 
sådan tillämpling ligger dock en risk att studien kan börja anta formen av att bli ett vuxetper-
spektiv av barnen iställert för ur barnens perspektiv, vilket är en risk jag ville att undvika i 
denna studie.  

 

Vidare forskning  
Det råder en viss avsaknad i forskning som belyser barn och musik ur barnens perspektiv. 
Den här studien har gjorts i viss mån för att tjäna förståelse av att forskning med barn som 
källa är fullt möjlig och bringar nya perspektiv på världen till oss vuxna. Utifrån studiens slut-
satser vore en intressant fortsättning på den här studien att jämföra ett barn- och vuxenper-
spektiv på vad musik är. Exempelvis förskollärare och barn vid samma förskola för att på så 
vis belysa vilka musiktolkningar som sänds ut från de vuxna. Intressant vore även att under-
söka de vuxnas musiktolkningar gentemot varandra och forska kring vad den grundar sig i. 

Ett tredje alternativ är att utföra liknande studie vid olika förskolor för att på så vis se likheter/ 
olikheter dem emellan. Där kan en observation av förskolans musik vara en bra komplette-
rande metod för att, likt Sundin (2007) få en inblick i vilken musik som förekommer på för-
skolan. Planerad som oplanerad.  

Jag vill dock, likt Doverborg och Pramling (1988) uttrycker, uppmana fler till att upptäcka 
fenomen ur barnens perspektiv. Inte endast för dess mystik utan även för att barnen är en stor 
samhällsgrupp som ofta glöms bort vid forskningssammanhang, men kan berika våra verk-
samheter mer än vi tror.  
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BILAGA 1 – Intervjufrågor 

     
1. Kan du rita hur er samling ser ut? 

Vad gör ni på samlingen?  
Vad skulle du vilja göra? 

2. Vad är musik? (en rubrik till underliggande frågor) 

Vad gör man när man gör musik? 
Finns det ljud som är musik?  
Finns det något som är ”mindre” musik?  
Finns det något som är ”mer” musik? 

3. Berätta om en gång när du tyckte det var jättekul med musik.  

Vart var ni någonstans? 
Hur kändes det i kroppen? 

4. Kan musik vara lek? 

5. När finns det musik på förskolan?  

Kan du berätta om det?  

6. Kan man göra musik överallt?  

Var kan man/ var kan man inte? 
Var någonstans brukar du göra musik? 
Ute/ inne?  

7. Kan vem som helst göra musik?  

Kan vuxna? Kan barn? Kan vuxna och barn göra ihop? Vem bestämmer då?  

8. När ni håller på med musik på förskolan, får du vara med och bestämma? 

Vem bestämmer?  
Vilken musik skulle du vilja göra?  
Var skulle du vilja göra den musiken?  

9. Om du får hitta på en helt egen låt, vad skulle den handla om? 

Hur skulle den låta?  
Vilka får vara med? 
Vad kan musik handla om?  

Bonusfråga: Vilket är ditt favoritljud? 
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BILAGA 2 – Brev till förskola 
 

Hej förskolan! 

Jag heter Hannah Högemark Hilliges och snart färdigutbildad förskollärare och musiklärare 
vid Örebro Universitet. Denna termin skriver jag min kandidatuppsats som handlar om barns 
musikupplevelser i förskolan och min tanke är att göra intervjuer med femåringar.  

Min fråga till er är därför om ni har möjlighet att ta emot mig på er förskola och därmed 
hjälpa mig att genomföra min undersökning? önskvärt är under veckorna 47- 49. Dessutom 
undrar jag om ni skulle kunna agera som en mellanhand mellan vårdnadshavarna och mig då 
behöver deras medgivande till deras barns medverkan och om jag får använda mig av era lo-
kaler? 

Lite praktisk information: 

Min tanke är att besöka er vid två tillfällen. Första gången under en förmiddag, gärna i sam-
band med en samling, vilken jag gärna delvis, eller helt leder med lite musikinslag för att 
skapa kontakt med barnen. Vid detta tillfälle kommer jag även att fråga barnen om deras 
medgivande till att delta i studien, därefter lämnar jag ut brev till vårdnadshavarna. Intervju-
erna kommer sedan att göras vid det andra tillfället.  

Jag vore er evigt tacksamma om ni ville hjälpa mig med att genomföra denna studie.  

Med förhoppning om samarbete, Tack för hjälpen och vi hörs snart! 

Mvh, Hannah Högemark Hilliges 

mailadress 

****-****** 
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BILAGA 3 – Brev till föräldrar 
 

Hej!  

Jag heter Hannah Högemark Hilliges och är snart färdigutbildad musiklärare och förskollä-
rare. Jag skriver nu min kandidatuppsats som handlar om barns musikupplevelser i förskolan. 
Därför undrar jag om det går bra att jag gör en intervju med ert barn?  

Intervjun genomförs i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer för god forskningssed. 
Intervjun kommer att genomföras på förskolan samt spelas in, men materialet kommer endast 
att hanteras av mig och ert barns namn kommer i den slutliga publikationen att bytas ut till ett 
fiktivt namn.  

Om ni har frågor till mig kan ni ringa: ****-****** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------! 

Jag intygar att jag vill delta i en intervju om musik med Hannah Högemark Hilliges.  

 

_____________________________________________ 

Deltagarens medgivande 

 

Som vårdnadshavare godkänner jag härmed att __________________________ får delta i 
den studie som Hannah Högemark Hilliges genomför under hösten 2014.  

 

_____________________________________________ 

Målsmans underskrift 

 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande och datum 

Tusen tack!! 

Mvh, Hannah Högemark Hilliges 
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BILAGA 4 – Stycket Asv och Folk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


