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Förord  
Vi enades snabbt om att det var musik vi ville skriva om i vårt examensarbete, då musikkursen vi                  
deltagit i under utbildningen har inspirerat oss båda väldigt mycket. Hur vi skulle gå vidare med                
detta var sedan relativt oklart tills vi träffade vår handledare. Vi vill således tacka vår handledare,                
Annika Hellman, som fick oss att göra en studie vi aldrig hade gjort tidigare. Annika introducerade en                 
etnografisk studie, som visade sig vara fantastiskt roligt! Under de fyra tillfällen vi musicerat med en                
barngrupp har vi verkligen njutit, tänkt att det kunde vara kul med examensarbete! Utan denna               
barngrupp, och utan att vi fått ett godkännande från förskolan, föräldrar samt barnen, hade denna               
studie aldrig blivit av. Ett stort tack till er 8 fantastiska människor som hjälpte oss med vårt                 
skolarbete! 
Trots att studien har varit väldigt rolig och inspirerande så har det inte alltid gått så lätt att få ner allt                     
på print. Här har vi haft turen med ett bra samarbete där vi har lyft varandra och tillsammans har vi                    
lyckats få ihop detta arbete. Det har varit en ära att jobba som ett team genom att tillsammans                  
diskutera och strukturera upp vad som ska skrivas och hur. Inte en enda del i arbetet har känts som                   
om vi har jobbat individuellt, då vi har skrivit tillsammans under varje rubrik genom att ändrat,                
utvecklat och lyft det som varit bra. Det fantastiska i detta är att vi inte kan säga ‘’den här delen har                     
jag gjort’’ utan vi har gjort detta tillsammans. 
 
Vi vill avsluta med att tacka våra familjer, som stått ut med frånvarande mammor och sambos. Nu ser                  
vi fram emot en jul där vi kan njuta av varandra! 
 
Elin och Josefin  
 
Sundsvall, 2018   
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Abstrakt  
Den här studien handlar om musik i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka om på vilket                  
sä� en musikaktivitet kan bidra till verksamhetens demokratiarbete. Frågeställningar som kommer           
undersökas i studien är hur barnen (re)agerar på en musikstund där barnen får vara              
medbestämmande och där barnens initiativ styr workshopen, om och hur barnens initiativtagande           
ändras under de fyra tillfällena och vilka implikationer studien har för att arbeta med musik från ett                 
demokratiskt perspektiv. Studien bygger på en etnografisk studie där vi under fyra tillfällen har              
presenterat en workshop för en barngrupp, där en av oss har gjort en deltagande observation och en                 
har gjort en passiv observation. Det var åtta barn som deltog i workshopen och barnen som deltog i                  
studien var mellan tre-fem år. Det var samma barn alla fyra gånger vi utförde vår workshop. Barnen                 
har på eget initiativ undersökt och upptäckt både instrument och ljud. Vi har analyserat workshopen               
utifrån begreppet affordance för att få en bild av vad instrumenten erbjudit barnen. I resultatet               
framkom att barnen genom workshopen har fått vara delaktig samt haft inflytande, barnen har fått               
välja men också turas om att välja, hur och vilket instrument de ska spela. Barnen har inte blivit                  
ifrågasatta av den vuxne över hur barnen deltagit i workshopen. Vi kan se att denna demokratiska                
process har förändrat och utvecklat samspelet på ett positivt sätt.  
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Introduktion  

Inledning  
Förskolans uppdrag är bland annat att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer              
såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse (Skolverket, 2016). Dessa uttrycksformer              
utgör, tillsammans med tal- och skriftspråk, både innehåll och metod i förskolans strävan att främja               
barns utveckling och lärande. Det ovan nämnda uppdraget är tolkningsbart, och pedagogens            
personliga intresse för olika estetiska uttrycksformer spelar en roll. Ehrlin och Gustavsson (2015)             
betonar att tidigare forskning visar att många förskollärare saknar både förtroende och kunskap för              
att skapa musik. Uddén (2004) tydliggör att många pedagoger saknar trygghet när det gäller              
användning av musik, och en tro på den egna förmågan. Genom en positiv inställning till musiken                
kan den musikaliska kompetensen övas upp. 

Musik är ett väldigt brett ämne att studera och då vi båda även anser att det idag, mer än                   
någonsin, är av vikt att vi vuxna är demokratiska förebilder, har vi valt att i denna studie belysa                  
musik ur ett demokratiskt perspektiv. Arner (2009) lyfter att den vuxnes förhållningssätt påverkar             
barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.               
Författaren menar vidare att detta får följden att vuxna är viktiga förebilder i det dagliga livet. En                 
demokratisk aspekt på musik är exempelvis barns rä� till att få uttrycka sig med hjälp av röst, sång,                  
rörelse och instrument i en musikalisk gemenskap. Levin (2012) menar att när vi låter barnen koppla                
samman musik, rytmik, dans, och drama kan barnen hitta och använda den uttrycksform som passar               
dem bäst. Författaren menar vidare att detta hjälper barnen att förmedla sina tankar och åsikter samt                
göra sig förstådda. En förskola där barnen endast erbjuds den form av musik som pedagogerna finner                
lämplig, eller som är bekväm för pedagogen själv, utnyttjas inte musikämnets demokratiska            
potentialer. I läroplanen för förskolan framkommer att förskolan skall bedrivas i demokratiska            
former. Detta skall lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen, för att de på sikt                  
aktivt ska delta i samhällslivet (Skolverket, 2016). I förskolan läggs grunden till att barnen ska förstå                
vad demokrati är. För att möjliggöra detta menar Arnér (2009) att barnen på förskolan behöver få                
möta demokratin i den dagliga verksamheten. I denna studie kommer vi att med en etnografisk               
metod undersöka vilka demokratiska möjligheter och begränsningar en musikstund kan innebära. Vi            
har iscensatt ett tillfälle där både vuxna och barn utifrån förskolans institutionella praktik har lika               
stora möjligheter att uttrycka sina önskemål och få chans att föra aktiviteten framåt.  

Vi ser musik som en central del i förskolan. Vi vill undersöka hur musik kan främja det                 
demokratiska arbetet i förskolan. Vår förförståelse är att musiken i förskolan är begränsad och              
används främst under samlingar där pedagogen tar initiativ till att använda musik. De gånger barnen               
själva får nyttja musik är begränsade. Något som vi reflekterade kring under våra VFU-perioder              
(verksamhetsförlagda utbildning) var hur pedagogerna använde musiken i förskolan. Vi upptäckte att            
pedagogerna spelade upp musik via surfplattan istället för att sjunga och spela på instrument              
tillsammans med barnen. Vi saknade ett komplement till surfplattan, ett komplement där barnen             
kunde upptäcka och utforska instrument och de ljud som kan skapas genom dem. Under VFUn har vi                 
observerat att musikskapande inte är tillgängligt för barnen, då instrumenten inte finns framme utan              
är undanstoppade i en låda i ett förråd, eller inte finns alls. Detta kan bero på att pedagogerna känner                   
osäkerhet kring sin kompetens i användningen av musik och instrument. Vi vill fördjupa våra              
kunskaper ännu mer genom att undersöka musik i förskolan systematiskt och vetenskapligt. 

Vi kommer att studera en grupp barn under fyra tillfällen då vi iscensätter en workshop, där vi                 
tillsammans med barnen kommer att musicera. Workshopens syfte är att få kunskap om hur musik               
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skulle kunna präglas av demokrati genom att låta barnen ta en ledande roll och inte för att lära barnen                   
om rytm eller takt.  

Begreppsförklaring  

I denna studie benämns olika begrepp som kan tolkas väldigt brett. Vi avser att förklara vad vi syftar                  
på när vi benämner de olika begreppen nedan.  
 
Demokrati 
I denna studie kommer begreppet demokrati syfta till barns inflytande och initiativ i förhållande till               
pedagogers planerade verksamhet i förskolan. Detta innebär att barnen skall ha en möjlighet att göra               
sina röster hörda och bli respekterade för sina tankar och uppfattningar, samtidigt som de lär sig                
respektera och lyssna på andra (Arnér, 2009).  
 
Musik 
Wassrin (2016) menar att musik kan betraktas som ett fenomen, ett koncept eller ett              
undervisningsämne. Författaren menar vidare att musik förstås på olika sätt i olika kulturer, länder              
och under olika epoker. I denna studie kommer begreppet musik benämna både den instrumentala              
uttrycksformen, sång samt den musik som presenteras via exempelvis surfplattor och cd-spelare.  
 
Estetiska lärprocesser 
Marner (2005) menar att estetiska läroprocesser präglas av att aktörer aktivt deltar i och äger               
processen, samt att processen i sig är av värde. Författaren menar också att estetiska läroprocesser har                
en stor betydelse för alla ämnen, inte bara ämnen som är estetiska (Marner, 2005). I denna studie                 
kommer begreppet estetiska läroprocesser benämna det gemensamma mellan estetik och lärande, då            
estetiska läroprocesser kan vara ett arbetssätt inom alla ämnen för att uppnå kunskap. En estetisk               
läroprocess är ett möte som sker via ett medium (en form, en gestaltning, en framställning, en                
berättelse, ett konstverk) mellan ens egna personliga erfarenheter, upplevelser och kunskaper med            
andras uppfattning av liknande sammanhang. Det blir en estetisk läroprocess då mötet innebär             
förändring av tankar, föreställningar och handlingar (Marner, 2005). Saar och Nordberg (2014) menar             
att estetiska processer och upplevelser är svåra att beskriva utanför den estetiska diskurs som              
vuxenvärlden erbjuder. Författarna menar vidare att barns upplevelser och erfarenheter behöver           
studeras utifrån de handlingar som barnen iscensätter och deltar i, då en del barn inte har ett                 
utvecklat språk. Genom att studera barns händelser och barns kroppsliga göranden med, i och genom               
lek, dans, bildskapande, musicerande och andra estetiska processer menar Saar och Nordberg (2014)             
att vi kan skapa en beskrivning och en förståelse för estetiska lärprocesser.  

Teoretisk ansats 
Under vårt analysarbete har vi använt oss av begreppet affordance för att tolka de mönster som                
framträtt i fältanteckningarna. Vi har använt oss av ordet handlingserbjudande som en svensk term              
för affordance.  

Begreppet affordance är relationen mellan individen och miljön. Affordance är individuellt och            
kan bara relateras specifikt utifrån individen. Hur miljön runt omkring oss är planerad påverkar vad               
miljön erbjuder, utseendet av miljön eller utformningen av miljön kan ge olika funktioner och miljöer               
(Eriksson Bergström, 2013). Gibson (1986) beskriver att individen upptäcker och tar in informationen             
beroende på vad platsen präglar. Gibson menar att platsen har information om vad som är lämpligt                
för vissa aktiviteter. Miljön skapar möjligheter och begränsningar för olika aktiviteter. Eriksson            
Bergström (2013) menar att det som kännetecknar själva erbjudandet/the affordance är tillfället då             
individen ser, upptäcker eller tolkar de erbjudanden som finns. Författaren hänvisar till en             
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observation hon gjort, i observationen leker barnen häst och barnen upptäcker att de kan använda               
kuddar som hästar. När barnen inte tillåts att använda detta erbjudande, letar barnen vidare och               
upptäcker att de istället kan vända upp och ner på stolarna och att detta erbjudande blir häst                 
(Eriksson Bergström, 2013).  

Affordancebegreppet går även att tillämpa på musik enligt Reybrouck (2012). Musikalisk           
affordance menar författaren är vad själva musiken erbjuder användaren av musik. Författaren            
benämner tre olika möjligheter till musikaliska erbjudanden, affordance. Det första är att            
framtagningen av musikinstrument grundar sig i individens sökande efter att tillämpa hantverk på             
råmaterial för att få musikaliska ljud. Detta gäller både traditionella instrument samt alla de försök att                
hitta nya ljud ur nya material.  Det andra är att utvecklingen av olika speltekniker också är relaterad                 
till sökandet efter ljudmaterial, med särskild inriktning på ljudproducerande åtgärder som kan            
tillämpas på olika material. Slutligen bildar ljudet en ytterligare förlängning av ljudproduktionen            
(Reybrouck, 2012). Instrumenten på förskolan skapar handlingserbjudanden till barnen. Barnen kan i            
sitt sökande efter ljudmaterial och ljudskapande hitta olika handlingserbjudanden.  

Bakgrund 
Vi har valt att studera musiken i förskolan, mer specifikt vill vi undersöka hur musiken kan främja det                  
demokratiska arbetet i förskolan. I denna del redogör vi vad tidigare forskning säger om vårt valda                
område. Inledningsvis beskriver vi om vad tidigare litteratur säger om estetik i förskolan genom              
historien och därefter skriver vi om hur pedagogerna använder musik i förskolan. Vi skriver också               
om vad tidigare forskare säger om demokrati i förskolan, barnkultur och barns rättigheter.             
Avslutningsvis presenterar vi vad forskning säger om relevant utbildning samt musikens egenvärde. 

Estetik i förskolan genom historien  

Enligt Pramling Samuelsson (2011) betyder estetik läran om det sköna och om konsten. Begreppet              
används inom förskolan i samband med de estetiska ämnena, och inom den pedagogiska             
verksamheten benämner man estetik som skapande för barnen. I förskolans historia är Friedrich             
Fröbel (1782-1852) en av personerna som påverkat förskolans utveckling i högsta grad. Han skapade              
en pedagogik där han förändrade synen på barnen och på barns fostran i romantikens linje. Grunden                
till denna pedagogik går att hitta i kunskapsbegreppet idealisk epistemologi (Pramling Samuelsson,            
2011). Enligt Hyldgaard (2010) betyder kunskapsbegreppet idealisk epistemologi kunskapsteori och          
handlar om läran om kunskap. Intresset ligger i vad kunskap är, vad finns det för sanning och vilka                  
kriterier som måste vara uppfyllda för att vi ska kunna säga att vi vet något. Men det handlar också                   
om hur vi tar reda på kunskap eller hur vi får kunskap om något (Hyldgaard, 2010). Begreppet utgår                  
från att logiken, etiken och estetiken är grunden för människans kunskapsutveckling och lärande             
(Pramling Samuelsson, 2011). 
Estetiken har genom historien setts som en del av filosofin och är förknippad med ”det sköna” och                 
den goda sinneserfarenheten. Historiskt sett har estetiska ämnena berört frågor som handlar om smak              
och kvalitet (Pramling Samuelsson, 2011).  

Användandet av musik i förskolan  

I en delstudie av Wassrin (2016) har författaren följt en svensk förskoleavdelning med ett-tre åringar               
under ett års tid. Studien är en videoetnografi från musikrummet. Pedagogerna i studien avstod från               
att ensamma driva musikstunden framåt, pedagogerna i studien använde ett väntande och lyssnande             
arbetssätt för att fånga upp barnens initiativ i stunden. Detta medförde att pedagogerna tillät att några                
barn ritade, lekte rollekar och gjorde konstruktionsbygge under själva musikstunden (Wassrin, 2016).            
Still (2011) har studerat 90 barn, i åldrarna 11 månader upp till 3 år och 11 månader, samt 9 pedagoger                    
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under planerade musikaktiviteter på olika förskoleavdelningar. Författaren visar i sin studie att            
pedagogerna använde sig av musikstunderna för att barnen bland annat skulle utveckla            
språkförståelse och social förmåga, inte för att de skulle utveckla sitt musikaliska kunnande. Still              
(2011) visar på att under planerade musikstunder lyfter pedagoger ofta fram det som de själva anser                
vara viktigt, exempelvis matematik eller språkutveckling. Författaren menar att detta möjliggör           
lärande men sä�er också gränser för barns erfarande. Wassrin (2016) däremot visar i sin studie hur                
pedagogerna valde att arbeta på ett annat sätt. Barnen i studien tilläts att röra sig fritt bland                 
tillgängliga musikinstrument och sångböcker, placerade i barnens höjd. Detta bidrog till att skapa             
förutsättningar och viktiga resurser för barns möjligheter att ta initiativ till musik. Wassrin (2016)              
menar vidare att barn som saknar en verbal uttrycksform behöver få möjlighet att ta initiativ genom                
kroppsliga handlingar. Musikstunderna som Wassrin (2016) beskriver organiserades på en avdelning           
där det fanns en anställd musikpedagog. Det var musikpedagogen som ledde dessa varierade             
musikaktiviteter med barnen på daglig basis.  

Still (2011) menar att kvaliteten på musikaliska aktiviteter har stor betydelse för den musikaliska              
utvecklingen hos det växande barnet. Uddén (2004) skriver att en medveten musikpedagog bygger in              
 rörelselek, dans och sång i vardagsarbetet. På detta vis menar författaren att pedagogen tar tillvara  på                 
den levande  sångens och musikens sociala funktioner  för  glädje och gemenskap, men  även dess kraft               
 för koncentration av barns tanke- och  språkförmåga. Detta innebär att barn genom sången övar på sitt                
ordförråd, grammatik samt uttal. Still (2011) visar i sin studie att pedagogerna tar upp vissa regler för                 
allmänt uppförande med barnen under musikstunderna. Förutom att pedagogerna uppmanar barnen           
att sitta tyst och stilla för att pedagogerna ska kunna inleda sjungandet. Andra regler som barnen ska                 
följa är att de ska sjunga och spela tillsammans. Instrumenten måste få ”vila” tills sången och                
spelandet börjar och barnen ombes att spela varsamt på sina instrument, annars kan de, enligt               
pedagogerna, gå sönder (Still, 2011). Enligt Jederlund (2011) använder pedagoger musiken som            
produkt under musikundervisningen, då missas mycket av musiken möjligheter. Musiken blir till            
något som skall produceras och ses inte som något personligt och socialt. Detta medför detta att                
många   barn   undantas   chansen   a�   använda   musiken aktivt   i   sina   liv (Jederlund, 2011).    

Jederlund (2011) menar att trots att musikupplevelser kan innebära personlig utveckling i både             
glädje, gemenskap och positiva möten över klass-, kultur, och nationalitetsgränser, tenderar vi i vår              
kultur att nedvärdera musiken och inte ta den på allvar. Det är något som väljs bort och istället satsar                   
på riktiga och viktiga saker såsom matematik och språk (Jederlund, 2011). Enligt Jederlund (2011)              
finns det belägg för att musiklyssnande kan förbättra vår koncentration, samt vikten av regelbundet              
musikövande. Regelbundet musikövande, såsom att spela instrument eller dansa en stund varje dag             
kan utveckla vår spatial-temporal-motoriska förmåga. Denna förmåga har betydelse för vår förmåga            
till abstrakt tänkande (Jederlund,  2011). 

Enligt Jederlund (2011) och Still (2011) kan vi konstatera att pedagogerna på förskolan använder              
musiken för utveckla matematik och språk och inte för att utveckla musikaliska kunskaper.  

 

Demokrati i förskolan  

Arnér (2009) har skrivit en bok som är baserad på ett utvecklingsarbete som författaren genomfört på                
en förskola, där målet var att utveckla pedagogernas arbete kring demokrati och inflytande.             
Författaren visar att när pedagogerna välkomnade barnens idéer och initiativ blev resultatet ett större              
lugn, fördjupad koncentration och påtaglig kreativ glädje och trivsel både för barnen och de vuxna.               
Enligt Johannesen och Sandvik (2009) kopplas delaktighet och inflytande till demokrati. I förskolan             
uppfattas ofta att barns delaktighet och inflytande som att de skall vara med och fatta beslut, eller                 
vara med och bestämma, vilket kan kopplas till att välja. Oftast handlar det om att barnen får olika                  
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alternativ och att barnen får rösta om vilket av alternativen de skall välja. Men författarna menar att                 
rätten till delaktighet och inflytande inte handlar om att bestämma, utan det handlar om att vara en                 
del av en gemenskap. Denna gemenskap handlar om att visa varandra respekt och inkludera              
varandra, oavsett åsikter och synsätt (Johannesen och Sandvik, 2009).  

Delaktighet och inflytande handlar om hur människor samspelar, lyssnar till och respekterar            
varandra i en gemenskap (Johannesen och Sandvik, 2009). Enligt Arnér (2009) har någon rättighet då               
har någon annan skyldighet, det vill säga att om barn har rätt till inflytande så innebär det att                  
pedagoger är skyldiga att tillgodose denna rätt. Det betyder det att barn skall få uttrycka sina tankar                 
och åsikter och få en möjlighet att påverka sin situation (Arnér, 2009). Enligt Johannesen och Sandvik                
(2009) behöver pedagoger på förskolan vara samstämda i hur man bemöter barnen, för att skapa               
möjlighet för barnen att påverka sin vardag. Vuxna har en maktposition i relation till barnen, vilket                
betyder att om barnen i förskolan ska få möjlighet till delaktighet och inflytande krävs reflektion i                
personalgruppen. Att reflektera kring hur vuxna bemöter barn, hur vi ser på barn och hur vi                
uppmärksammar den egna makten i förhållandet till barn blir då viktigt. Vuxnas bemötande påverkar              
barnens möjlighet till inflytande, möjlighet till att uttrycka sig och göra sig hörda (Johannesen och               
Sandvik, 2009). I förskoleverksamheten finns både formella och informella regler som styr och             
organiserar vardagen för de barn och vuxna som befinner sig där. Enligt Johannesen och Sandvik               
(2009) använder vuxna rutiner för att strukturera dagen. dessa rutiner skapar en maktposition för de               
vuxna, där makten används för att reglera barns uttryck och handlingar.  

Vuxna måste släppa kontrollen, släppa på regler, för att barnen i förskolan ska få möjlighet till                
delaktighet. Detta görs genom att ta in det barnen förmedlar genom deras kroppsliga och verbala               
uttryck (Johannesen och Sandvik, 2009). Ett sätt att kommunicera är att använda sig av musik som                
uttrycksform. Kim och Kemple (2011) förklarar att musik är ett kommunikativt verktyg för små barn,               
där barnen uttrycker känslor och tankar. Musik tillsammans med barn innebär också en social del, där                
barnen är engagerade i en social interaktion och att barnen tillsammans skapar gemenskap. Den              
musikaliska erfarenheten ger också möjlighet till att utforska ljud, uppleva rytmiska rörelser i             
kroppen eller föremål och att spela olika instrument. Musiken betraktas också som en estetisk form av                
lek där barnen kan sjunga, dansa, utforska instrument och uppfinna ljud (Kim och Kemple, 2011).  

Då barnet får möjlighet till delaktighet kan barnet utvecklas till en kreativ och aktiv person (Aspén                
och Balldin, 2017). Marner (2005) menar att kreativitet är kopplat till demokrati. När vi löser ett                
problem på ett nytt sätt kan vardagslivet präglas av kreativitet, vi skapar ett kreativt livsprojekt och                
egna regler. Genom att styra över oss själva menar författaren att vi ökar måttet av både demokrati                 
och kreativitet. Skolan och förskolan ses som en kulturell mötesplats för barn där kreativiteten kan               
främja en demokratisk utveckling. Genom att bejaka barns egna initiativ och egen motivation skapas              
kreativa skolmiljöer (Marner, 2005).  

Vi kan konstatera att Aspers och Balldin (2017), Johannesen och Sandvik (2009), Marner (2005) och               
Arnér (2009) lyfter vikten av att skapa en miljö där barnen får inflytande, delaktighet och kan ta egna                  
initiativ. Genom detta skapas miljön utifrån ett demokratisk perspektiv. 

Barnkultur och barns rättigheter 

Qvarsell (2012) menar att när vuxna ser barnen som aktörer och försöker se vad barnen sätter i                 
centrum för sina liv och för sin utveckling använder den vuxna ett förhållningssätt som speglar ett                
barnperspektiv. Om vuxna istället sätter verksamheten och det gemensamma för vuxna och barn i              
förskolan i centrum, blir både barn och vuxna aktörer. De blir då aktörer i en verksamhet som bidrar                  
till utvecklandet av demokratiska handlingar och förhållningssätt (Qvarsell, 2012). Även Holgersen           
(2012) lyfter vikten av att barn och vuxna behöver utvecklas tillsammans. Författaren menar att              
tillsammans behöver barn och vuxna både utveckla och tillhöra kulturella sammanhang. Musikaliska            
aktiviteter tillsammans med barnen kan bidra till en känsla av delaktighet i ett kulturellt              
sammanhang. Det skapas då ett gemensamt uppmärksamhetsfokus, som innebär gemensamma          
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tankar, känslor och föreställningar. Detta bidrar till en social och kulturell gemenskap (Holgersen,             
2012). 

Lagerkvist (2012) lyfter barnkulturen och menar att det är en viktig demokratisk rättighet, där              
barnets egna perspektiv kan komma till uttryck och synliggöras. Barn som inte har det talade språket                
kan genom barnkulturen komma till uttryck och göra sig hörda. Detta är något som enligt               
barnkonventionen är en mänsklig rättighet. Barnkonventionen innebär att barn har rätt till kultur             
samt rätt till att uttrycka sig och att det är en internationell, demokratisk, mänsklig rättighet. I artikel                 
12 i barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) står det “Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn             
som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets                    
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (s.18). Följande artikel,              
artikel 13, tar upp rätten till att uttrycka sig både genom yttrande och kultur. “Barnet ska ha rätt till                   
yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och              
sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat                  
uttrycksmedel som barnet väljer”(UNICEF Sverige, 2009, s.18).  

Gulschankof (2008) har studerat två förskolor i Israel genom en större etnografisk studie. Studien              
belyser barnens gemensamma erfarenheter och vilka skillnader som fanns i deras utveckling kring             
musikalitet. Resultatet visar att barnens musikaliska uttryck skilde sig åt. Skillnaden ligger inte bara i               
den kultur som samhället tillhör, utan förskolans kultur hade också en stor betydelse. Förskolans              
fysiska miljö, hur pedagogerna har strukturerat dagen samt pedagogernas attityder och motiveringar            
till musiken har stor betydelse för hur barnen använder sig av musiken (Gulschankof, 2008). Även               
Söderman och Riddarsporre (2012) redogör för betydelsen av pedagogers attityder till musik.            
Författarna menar att en  öppen attityd till musik  är det viktigaste  för en  förskollärare. Har pedagogen                
en öppen attityd till musik och  vågar bjuda  på sig  själv  så kommer pedagogen att kunna skapa ett                  
kreativt musikaliskt klimat.   

Vi kan konstatera att barn och vuxna behöver utvecklas tillsammans i en gemenskap, det menar               
Holgersen (2012) bidrar till att båda parterna lär sig av varandra. Vi kan också konstatera att det är en                   
demokratisk rättighet att barnen skall få komma till uttryck (Lagerkvist, 2012). Barn kan enligt              
barnkonventionen uttrycka sig ibland annat tal, skrift, kroppsligt eller i någon annan konstnärlig form              
osv (UNICEF Sverige, 2009). 

Betydelsen av relevant utbildning  

Uddén (2004) visar på att musikundervisning för barn har fått mindre utrymme under den senare               
delen av 1900-talet. Enligt Uddén beror detta på de statliga styrdokumenten i förskolan, eftersom det               
antas att det syftar till att det ska finnas utbildad personal inom ämnet musik. I lärarutbildningen                
behöver inte musik vara ett obligatoriskt ämne (Uddén, 2004).  
Enligt Kim och Kemple (2011) har lärarstudenter lite kunskap om musikens betydelse inom förskolan.              
Det är något som tidigare forskning också visar på, att lärarstudenter ser musik som ett särskilt                
ämnesområde som kräver en särskild yrkesutbildning. Musikutbildning med musikaktiviteter samt          
kunskap om detta skulle kunna bidra till att öka lärarnas självförtroende för att genomföra musik med                
barnen (Kim och Kemple, 2011). 
Enligt Ehrlin och Wallerstedt (2014) arbetar förskollärare mer självsäkert när de har en musikalisk              
utbildning, både när det gäller spontan som planerad verksamhet. Genom en musikalisk utbildning             
har förskollärarna fått kompetensutveckling i musik och det har resulterat och blivit framgångsrikt för              
barnen. Något som författarna tydliggör är att lärarnas sätt att se sin egen musikaliska kompetens               
bygger på tidigare erfarenheter som de tar med sig till praktiken. Ehrlin och Wallerstedt (2014) lägger                
vikten på förskollärare med en musikutbildning eftersom detta är en förutsättning för att barnen i               
förskolan ska få en meningsfull musikupplevelse. Detta menar författarna också är en debatterad             
fråga inom förskolan och vad barnen behöver är förskollärare med kompetens inom musik. För att               
förebygga kompetensutveckling inom musik menar Ehrlin och Wallerstedt (2014) att det krävs ett             
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kontinuerligt arbete med musiken under hela förskollärarutbildningen, och inte bara en kurs som             
pågår i några veckor. För att utveckla sin kompetens krävs också fortsatt utveckling inom musiken               
efter att utbildningen är klar. Resultaten visar att förskollärare som inte har gått en musikkurs inte                
tror att de kan hantera musik. På grund av osäkerhet överlämnas musikaktiviteterna oftast till              
speciella musiklärare. Dessa lärare besöker förskolan på schemalagda tillfällen, då barnen får sjunga             
och spela instrument (Ehrlin och Wallerstedt, 2014).  

Ehrlin och Gustavsson (2015) har i sin studie fokuserat på lärarstudenters förståelse av sig själv               
som musiker, och deras framtida roll som professionella förskollärare. Resultatet av studien visar på              
att studenterna genom musikinriktningen fått bättre förståelse för varför musik ska vara en del av               
förskolan. Författarna menar att det hänger samman med att lärarstudenterna känner att de har en               
viss förståelse för att de kan använda musik som verktyg i förskolan. Musiken främjas som ett verktyg                 
för att arbeta med språkstimulering. Något som vissa studenter också lyfte var glädjen att använda               
musik och det behöver vara en lärandeprocess. Genom musikinriktningen berättade lärarstudenterna           
att de utvecklat sin sångröst, detta har gett ett självförtroende för lärarstudenterna att våga använda               
sin röst mer och skapar trygghet (Ehrlin och Gustavsson, 2015).  

Vi kan konstatera att tidigare forskning visar att det saknas utbildning inom musik. Det skapar               
osäkerhet kring användningen av musik då det saknas utbildning. Genom att få kompetensutveckling             
och arbeta kontinuerligt med musik kommer användningen av musik öka. 

Musikens egenvärde  

Begreppet estetiska lärprocesser ger associationer till att något särskilt skall läras ut under en              
pågående aktivitet. Den vuxne skall lära ut och barnen skall lära in (Aspén och Balldin, 2017).                
Författarna menar vidare att detta skapar en spänning i begreppet där det fria och kreativa skall                
samsas med det mål- och kontextbundna. Estetiska uttryck i med sin inneboende frihet och variation               
kan möjliggöra ett sätt för barn att upptäcka något nytt eller vila i det bekanta. Estetiska språk kräver i                   
sin tur inte verbalisering och är en möjlig brygga mellan personer med olika språk, eller utan tal                 
(Aspén och Balldin, 2017).  

Koops (2017) har i sin studie forskat kring barns musikaliska nöje samt hur nöjet påverkar barnens                
musikskapande. Författaren baserar sin etnologiska studie på en kombination av intervjuer, mellan            
barn och vuxna, samt deltagande observationer och videoanalyser. Studien visar att barnen ofta hade              
roligt under musikaktiviteterna. Barnens musikaliska nöje påverkar deras egna vilja att testa nya             
musikaliska utmaningar samt ta eget initiativ till att vilja använda musiken hemma och på förskolan               
(Koops, 2017). 
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Syfte 
Vårt syfte är att undersöka på vilket sätt en musikaktivitet kan bidra till förskoleverksamhetens              
demokratiarbete. Syftet nås genom följande frågeställningar:  
 

● Hur (re)agerar barnen på en musikstund där barnen får vara medbestämmande och där             
barnens initiativ styr workshopen?    

● Förändras barnens initiativtagande under de fyra tillfällena?  
● Vilka implikationer har studien för att arbeta med musik från ett demokratiskt perspektiv? 
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Metod  
Vårt syfte är att få kunskap om på vilket sätt en musikaktivitet kan bidra till förskoleverksamhetens                
demokratiarbete. Vi iscensatt en workshop som vi presenterade för en barngrupp vid fyra olika              
tillfällen. En av oss observerade och en av oss utförde workshopen. Genom denna workshop vill vi ta                 
del av barnens upplevelser av en musikstund baserad på demokrati. Inledningsvis skriver vi om              
vilken metod vi valt för att samla in data, därefter skriver vi om vilka urval vi gjort och sedan hur                    
genomförandet av insamlingen av data gick till. Avslutningsvis diskuteras hur metoden gick med             
hjälp av tidigare forskning. 

Datainsamlingsmetod 
För att undersöka det valda forskningsområdet har vi använt oss av en kvalitativa metoder för att                
samla in empiriska data. Kvalitativa metoder handlar om att få kunskap om olika samhälleliga              
situationer som påverkar människors handlingar (Zetterquist & Ahrne, 2015). Metoden är bäst då             
man vill komma åt en förståelse som inte uppenbarar sig på en gång, samt att de är flexibla. Med                   
flexibla menas att metoden går att anpassa efter situationen och hur studien utvecklar sig (Eliasson,               
2018). Vi vill fördjupa oss i hur musiken kan bidra till demokrati i förskolan. Genom deltagande                
observationer framträder barnens agerande och tillfällen där barnen agerar under demokratiska           
former. Därför valde vi observationer som metod för vår studie, hade vi istället intervjuat hade vi bara                 
fått ta del av andras erfarenheter och åsikter. 

Vi valde att göra en etnografisk studie. Enligt Kullberg (2014) är etnografi en grekisk term som                
betyder folkbeskrivning. Aspers (2007) menar att grunden i etnografiskt arbete är social interaktion.             
Dataarbetet inom etnografin karaktäriseras av närhet, mångfald och flexibilitet (Kullberg, 2014).  En            
grundförutsättning för att en studie ska kunna kallas etnografisk, är att man försöker närma sig               
andras perspektiv på tillvaron. Kullberg (2014) kallar det den andres utkikspunkt. Vi valde att              
använda en etnografisk metod för att det involverar fler uttrycksformer och för att sinnen är verbala. I                 
etnografi blir det viktigt att studera olika kroppsliga uttryck, inte bara uppfattningar eller tal om               
något. Därför är observationer en förutsättning för en etnografisk studie (Lalander, 2015). Kärnan i en               
etnografisk forskning är att forskaren själv är med och deltar i observationen. Den etnografiska              
studien görs med utgångspunkt att försöka förstå andra människor genom deras egna sätt att uttrycka               
sina erfarenheter, åsikter och tänkande (Roos, 2014). Etnografer undersöker ofta naturliga miljöer,            
men på grund av tidsbristen ville vi skapa ett tillfälle där vi hoppades få syn på det vi vill observera.                    
Orsaken till denna iscensättning, workshopen, är tidsbristen. Vi har valt att kombinera en             
iscensättning med en etnografisk studie på en kortare tid. När man gör en etnografisk studie i                
komprimerad form innebär det att man studerar en miljö utifrån olika perspektiv och så fylligt som                
det överhuvudtaget är möjligt. När man gör en selektivt återkommande form innebär det att man               
studerar ett specifikt fenomen vid flera tillfällen (Roos, 2014). Vi valde att arbeta med en selektivt                
återkommande form av etnografi genom att iscensätta en workshop där syftet är att observera hur               
musiken kan bidra till demokrati i förskolan.  

Kullberg (2014) skriver att en etnograf skall börja med att titta och lyssna och släppa taget om att                  
anteckna, och istället avvakta situationer och händelser. Vi har valt en metod där en av oss är en                  
deltagande observatör i själva workshopen och den andra observerar workshopen utifrån. Därför har             
den som deltagit i workshopen deltagit och observera för att sedan skriva fältanteckningar efter varje               
workshop. Aspers (2007) definierar fältanteckningar som anteckningar om fältet gjorda av forskaren, i             
syfte att skapa ett empiriskt underlag för att genomföra analys och till slut besvara forskningsfrågan.               
Fältanteckningarna skall ge en helhet och en bakgrund, men det innebär inte att allt som händer i                 
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fältet skall tecknas ner (Aspers, 2007). Den som inte har deltagit har observerat och antecknat. Detta                
för att vara säker på att vi inte har glömt något som skett under observationen. Det är viktigt att                   
dokumentera observationerna på något sätt, därför har den passiva observatören använt sig av ett              
dokumentationsprotokoll, detta för att lätt kunna gå tillbaka till anteckningarna (Eliasson, 2018). Detta             
är även något som Løkken och Søbstad (1995) styrker, att anteckna observationen gör att det blir                
lättare att tolka och reflektera kring det efteråt, då det annars är lätt att glömma bort saker man sett.                   
Under workshopen har den som varit passiv observatör observerat genom att använda            
bakgrundsfrågor som underlag för att veta lite mer specifikt vad som skall observeras.  

Urval 
För att undersöka på vilka sä� en musikaktivitet kan användas som ett verktyg i förskolan för att                 
bidra till verksamhetens demokratiarbete, har vi studerat en barngrupp under en musikworkshop.            
Valet av förskola föll på en förskola där en av oss haft VFU (verksamhetsförlagd utbildning) under                
utbildningen. På så sätt hade vi en förförståelse för fältet vi kom att undersöka. Att använda oss av en                   
förskola som var känd för oss, förenklade för oss på många sätt. Eftersom det redan fanns en                 
etablerad kontakt med förskolechefen och en av avdelningarna sedan tidigare, gjorde att vi snabbt              
kunde få kontakt med förskolechefen. Att en av oss redan kände barnen underlättade workshopen              
eftersom vi gjorde en deltagande observation där en av oss skulle hålla i en workshop. Aspers (2007)                 
menar att en förförståelse av forskningsfältet är en central och nödvändig del av den tolkning som                
leder till en förståelse. Då de deltagande barnen var en del av vårt forskningsfält underlättade det att                 
en av oss kände till barnen, att det inte var två okända personer barnen mötte. Vi visste även vilka                   
tillgångar till instrument och utrymmen som fanns tillgängliga. Det var till fördel att känna              
föräldrarna då vi snabbt kunde få deras underskrift. Vi visste även, då en av oss varit på förskolan                  
under en VFU-period, att musicerande inte var något förekom ofta på förskolan. Det kan vara en                
nackdel att vara välbekant med fältet där undersökningen genomförs. Det kan finnas förutbestämda             
uppfattningar som blir svåra att neutralisera. Aspers (2007) menar att det finns en risk att missa                
viktiga pusselbitar när forskaren är hemtam i forskningsfältet. Forskaren kan se aktörerna från ett              
vardagsperspektiv som en privat medlem i gruppen, och inte som en forskare. Trots detta är det fler                 
fördelar med att känna till fältets som skall studeras. Ju mer forskaren känner till fältet desto bättre                 
förståelse har forskaren av vad som händer, hur det händer samt vad aktörerna värderar (Aspers,               
2007) 

Det var åtta barn som deltog i workshopen och barnen som deltog i studien var mellan tre-fem år.                  
Det var samma grupp barn under alla fyra workshops. 

Genomförande 
Vi tog kontakt med förskolan via telefon. Vi informerade om vår studie och efter förskolans               
godkännande skickade vi ut ett missiv (se bilaga 1) till föräldrarna där vi presenterade oss själva,                
beskrev vad studien handlade om och informerade även om de forskningsetiska överväganden som             
finns. Innan vi gjorde workshopen samlade vi in vårdnadshavarnas underskrifter. Observationerna           
ägde rum i förskolans gymnastiksal och genomfördes vid fyra gånger under en tvåveckors-period. Vi              
närvarande på förskolan ca två timmar vid varje tillfälle. Det var nödvändigt för att hinna ta fram                 
föremål som skulle vara med under workshopen, men också att det skulle finnas tid till att utföra                 
workshopen och plocka undan efter oss. Under workshopen var en av oss en delaktig och               
observerade medan en av oss var stod bredvid och observerade med papper och penna.  

Vi valde att presentera en workshop för barnen. Det vi har studerat är hur en musikaktivitet kan                 
bidra till förskoleverksamhetens demokratiarbete. Johannesen och Sandvik (2009) skriver att om barn            
skall få möjlighet att vara delaktiga behöver vi vuxna våga släppa kontrollen. Vuxna behöver stå               
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tillsammans med barnen i processer som den vuxne inte vet eller kan mäta utfallet av. Det författarna                 
beskriver är något som vår grundplanering till workshopen baserar sig på. Vi skapade ett tillfälle där                
vi inte har haft  full kontroll, eftersom tanken var att barnen skulle få en chans att leda och ta initiativ                    
till musicerande. Vi har iscensatt en workshop, skapat ett tillfälle, där vi tror att vi kan få svar på våra                    
forskningsfrågor. Bakgrundsfrågorna vi har utgått från var öppna eftersom att öppna frågor för att              
inte låsa in sig tidigt på olika avgränsade förklaringar (Lalander, 2015). Efter varje avslutad workshop               
har den av oss som deltagit i observationen skrivit fältanteckningar medan den andre har följt med                
barnen ut ur gymnastiksalen.  

Iscensättning av en workshop  
Det vi har studerat är hur en musikaktivitet kan bidra till förskoleverksamhetens demokratiarbete.             
Johannesen och Sandvik (2009) skriver att om barn skall få möjlighet att vara delaktiga behöver vi                
vuxna våga släppa kontrollen. Vuxna behöver stå tillsammans med barnen i processer som den vuxne               
inte vet eller kan mäta utfallet av. Det författarna beskriver är något som vår grundplanering till                
workshopen baserar sig på. Vi skapade ett tillfälle där vi inte har haft  full kontroll, eftersom tanken                 
var att barnen skulle få en chans att leda och ta initiativ till musicerande. Vi har iscensatt en                  
workshop, skapat ett tillfälle, där vi tror att vi kan få svar på våra forskningsfrågor. Aspén och Balldin                  
(2017) menar att pedagoger har en idé om vad och varför något iscensätts. Det finns en tanke om vad                   
som kan förväntas och hur olika skeenden kan bevaras så att aktiviteten blir konstruktiv. Författarna               
menar vidare att pedagogerna kan inte förutsätta vissa reaktioner men det går att upptäcka andra               
vägar tillsammans under ett iscensatt tillfälle, om pedagogerna förhåller sig öppet till vad som kan               
ske. Vi har inlett workshopen med en namnsång och efter det har barnen undersökt instrumenten               
fritt. Barnen fick skaka, vända, vrida, slå utan att någon berättade för dem hur man använde                
instrumenten “rätt” eller “fel”. Workshopen har avslutats med en lek som vi kallat för              
“hövdingtrumman”. Leken går ut på att alla ska välja ett varsitt instrument, en ska ha               
hövdingtrumman och den som har hövdingtrumman leder de andra i musikspelandet. Genom detta             
upplägg tror vi att vi kan undersöka vårt syfte.  

Analys och tolkning 
För att den deltagande observatören skulle komma ihåg sina intryck av observationen, skrev vi ner               
intrycken direkt efter alla observationerna. I en deltagande, etnografisk, observation är det            
nödvändigt att forskaren fortlöpande analyserar producerat datamaterial. Därefter skrev vi          
tillsammans ner observationen, vad som hände och vad barnen sa samt funderade på vad vi ville                
fokusera i observationerna till nästa tillfälle. När vi analyserade datamaterialet försökte vi strukturera             
genom att sortera, reducera och argumentera. I analysen har vi sorterat genom att leta efter teman och                 
mönster, detta gjorde vi med hjälp av att markera i olika färger (varje tema hade en varsin färg).                  
Därefter har vi lyft fram det material som synliggör och besvarar våra forskningsfrågor och kommit               
fram till ett resultat. Kullberg (2014) menar att forskaren bör skriva ner sina intryck av det som                 
framträder i empirin i berättande och beskrivande form, samt att senare samma dag analysera och               
tolka datainsamlingen. Detta benämner författaren som ett teoretisk utkast som skapar nya frågor att              
ta med sig till följande tillfälle. Vid nästa tillfälle söker forskaren både klarhet i sitt teoretiska utkast                 
vilket förhoppningsvis leder till nya upptäckter och nya dataunderlag till formulerande av följande             
teoretiska utkast (Kullberg, 2012). Även Aspers (2007) menar att analysarbete av empirisk forskning             
bör ske parallellt med fältarbetet för att väcka nya frågor som styr forskningen vidare. Den tredje                
forskningsfrågan vi försökt besvara är vilka implikationer studien har för att arbeta med musik från               
ett demokratiskt perspektiv. Den frågan har undersökts genom att den vuxna deltagaren har dragit              
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sig undan allt mer och låtit barnen ha en central ledarroll. Följderna har således blivit att barnen                 
behöver ta egna initiativ.  

Forskningsetiska överväganden 
För att som forskare kunna bedriva forskning måste vi värna om våra forskningsdeltagare             
(Vetenskapsrådet, 2017). Vi har följt Vetenskapsrådets (2017) etiska regler. Dessa är: 
  

● Konfidentialitetskravet 
● Informationskravet 
● Nyttjandekravet 
● Samtyckeskravet   

  
Innan vi utförde workshopen skickade vi ut ett missiv där vi informerade om vår studie och                
presenterade oss själva. Vi bad även om vårdnadshavarens och barnets samtycke till att delta. I               
missivet utgick vi från konfidentialitetskravet genom att berätta att barnen i vår studie kommer              
nämnas med fiktiva namn, att vi inte heller kommer att berätta vilken förskola eller varifrån i landet                 
barnen kommer ifrån. Vi upplyste om rätten till att frivilligt delta samt om rätten till att avbryta sitt                  
deltagande. Vi upplyste även om att materialet som används till vår uppsats bara kommer användas               
till vår uppsats. I fältanteckningarna har vi använt andra namn på barnen samt avkönat dem då kön                 
inte har någon relevans i denna studie. 

Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra studien med en etnografisk metod. När man gör en etnografisk studie är det                
viktigt att man studerar fältet en längre tid (Roos, 2014). På grund av tidsbrist kunde vi inte utföra vår                   
studie under längre tid, därför tog vi istället hänsyn till detta genom att planera studien väl och                 
fokusera mycket på metoden (Roos, 2014). Att förbereda undersökningen påverkade undersökningen           
positivt, detta gjorde vi genom att synliggöra forskningsprocessen för läsaren genom att tydliggöra             
metodval och resonemang. Vi har tydligt och stegvis beskrivet och motiverat våra val (Eliasson, 2018               
och Svensson och Ahrne, 2015). Metoden vi använde när vi iscensatte en workshop påverkade              
resultatet. Hela syftet är att visa hur en musikstund kan ge utrymme till demokrati, därav gav vi den                  
möjligheten till barnen när en av oss deltog i den iscensatta workshopen. Arnér (2009) menar att det är                  
betydelsefullt att skapa en miljö i förskolan där barnen uppfattar att de har betydelse och ges                
inflytande. När vi gick in med ett förhållningssätt, där vi skulle ge barnen tillfälle att ha inflytande,                 
delaktighet och genom att vara en del i en gemenskap då är det självklart det nås. Hade vi istället                   
varit deltagande observatör och passiv observatör i en musikstund, där någon annan hade planerat en               
musikworkshop utan att veta vad vi skulle observera skulle vi få ett helt annat resultat. Då en av oss                   
medverkade i workshopen som en deltagande observatör hade detta en påverkan på vår studie. När               
forskaren tar en aktiv del i fältet påverkar självklart forskaren vad som sker i fältet och då också                  
resultatet av det man ser (Aspers, 2007). Vi valde att använda två olika sätt att observera och det                  
påverkade studiens validitet positivt. Validitet mäter om undersökningen verkligen undersökt det           
som vi vill att den skall mäta. Validiteten syftar till noggrannheten vid datainsamlingen och för att få                 
hög validitet krävs det att vi lyckats reda ut våra frågeställningar. Utifrån forskningsfrågorna har vi               
därför undersökt om datainsamlingen svarar på frågorna som vi hade. Det handlar om att              
iakttagelserna skall stämmer överens med begreppen vi skrivit om (Eliasson, 2018). Vi gjorde en              
deltagande observation och en passiv observation under workshopen, detta fick oss att se och              
upptäcka olika saker. Detta gjorde att vi fick mer material och att vi kunde se fler samband, vilket                  
gjorde att studiens trovärdighet blev högre då flera metoder används (Eliasson, 2018). Det var svårt               
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som passiv observatör att hinna skriva ner allt som hände och allt som barnen sa. Därför blev det                  
lättare att vi sedan tillsammans kunde transkribera och komplettera med varandras observationer. Att             
vara på plats för att samla data genom observationer var något som påverkade svaret på våra                
frågeställningar, hade vi intervjuat hade vi bara fått barn eller pedagogers uppfattningar. Vi använde              
oss av tre öppna frågor (se bilaga 2) under observationerna vilket också underlättade vad det var vi                 
skulle fokusera på i observationerna och detta påverkade undersökningens frågeställningar. Genom           
att ställa fokuserade frågor har vi kunnat besvara våra forskningsfrågor därmed uppfylla syftet med              
studien. 

I början var det också svårt att få fältanteckningarna detaljerade på grund av att vi var oerfarna.                 
Fältanteckningarna blev mer detaljerade efterhand, då vi blev mer bekväma med vårt metodval när vi               
använt metoden fler gånger. Hade vi filmat samtliga workshops skulle det ha bidragit till en mer                
likvärdig datainsamling från de fyra olika workshopen. Aspers (2007) menar att videokameran            
underlättar arbetet som deltagande observatör. Författaren menar vidare att vid tillfällen då            
videoinspelningar används kan forskaren gå tillbaka till materialet och i större utsträckning än med              
fältanteckningar göra nya tolkningar. Forskaren kan även använda materialet för andra frågor            
(Aspers, 2007).  
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Resultat och analys 
Studiens syfte är att få kunskap om på vilket sätt en musikaktivitet kan bidra till               
förskoleverksamhetens demokratiarbete. Vi har analyserat och tolkat våra fyra observationer och           
därefter kommit fram till ett resultat. I denna del kommer en redogörelse av resultatet av våra                
observationer som innehåller hur vi genom en musikaktivitet kan bidra till demokrati i en              
förskoleverksamhet. Vi har valt att dela upp resultatet och analysen. I resultatet har vi svarat på våra                 
frågeställningar som handlar om hur barnen reagerar på en musikstund där barnens initiativ styr              
workshopen. Vi har också svarat på om och hur barnens initiativtagande ändras under de fyra               
tillfällena och vilka implikationer studien har för att arbeta med musik från ett demokratiskt              
perspektiv. 

Resultat 
I denna del kommer vi att redovisa händelseförloppen kronologiskt samt analysera dem med hjälp av               
begreppet affordance. Vi har benämnt barnen med fiktiva namn.  
Samtliga workshops har inletts på samma sätt. Barnen kom in i förskolans gymnastiksal, där              
workshopen ägde rum. Rummet är stort till ytan, längs ena kortsidan finns ribbstolar och från taket                
hänger gymnastikringar, repstege samt gungor (dessa redskap krokas fast på väggen då de inte              
används). I ett av hörnen finns en stor hög av madrasser i olika former och färger som barnen                  
använder till olika byggen. Gymnastiksalen används främst för fri lek, gymnastik, vila och när hela               
avdelningen har samling. 

På mitten av golvet hade vi spritt ut instrument (se bilaga 3). De instrument vi lagt fram var de                   
instrument som fanns på förskolan. Det var ingenting som borde vara nytt för barnen. Dock hade                
kartongen full med instrument varit inlåst i ett förråd oåtkomligt för barnen.  

Barnen och Josefin samlades i en ring runt instrumenten och Elin placerade sig utanför för att                
observera. Det märktes på barnen att de varit med om samlingar tidigare. Barnen placerade sig               
självmant i en ring kring instrumenten. Vi har inlett workshopen med en namnsång och efter det har                 
barnen undersökt instrumenten fritt. Barnen fick skaka, vända, vrida, slå utan att någon berättade för               
dem hur man använde instrumenten “rätt” eller “fel”. Barnen var frågvisa och nyfikna. Workshopen              
har avslutats med en lek som vi kallat för “hövdingtrumman”. Leken går ut på att alla ska välja ett                   
varsitt instrument, en ska ha hövdingtrumman och den som har hövdingtrumman bestämmer. Den             
som har trumman är hövding och är alltså den som bestämmer över hur musiken skall spelas genom                 
att följa hövdingens takt. I leken får barnen öva på turtagning, bestämma över vilket instrument de                
vill använda men också att kunna leda och bestämma över hur högt, lågt, snabbt, sakta de skulle                 
spela.  

Till en början var barnen väldigt försiktiga, de inväntade direktiv och tillåtelse att undersöka              
instrumenten. När barnen väl fått bekräftat att de var tillåtet att undersöka instrumenten kastade de               
sig över dem. Intresset för instrumenten kvarstod under samtliga workshops, men det gick från ett               
kaotiskt undersökande till ett lugnare och mer noggrant undersökande av hur man använder de olika               
instrumenten. 

Här presenterar vi excerpt från våra fältanteckningar samt analyserar dem.  

Workshop 1 
Efter namnsången berättade Josefin att barnen fick undersöka instrumenten om de ville. Detta             
resulterade i att barnen slängde sig över instrumenten och slet och rev ur varandras händer. Barnen tog                 
upp ett instrument, skakar - släpper- tar upp nästa osv. Det blev ett väldigt högljutt och forcerat                 
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undersökande av alla instrument. … När leken, hövdingtrumman börjar, är samtliga barn avvaktande.             
Josefin är tydlig med att uppmärksamma barnen när trumman ska flyttas, därför behöver hon avbryta               
barnens spelande för att barnen ska skicka trumman vidare. … Barnen har full fokus på den vuxna som                  
deltar i workshopen och spelar högre och högre. … När det är Alvas tur att ha hövdingtrumman vänder                  
hon ryggen från oss, när hon spelar på sitt instrumentet spelar hon och undersöker väldigt noggrant                
(Fältanteckning, 29/10-2018).  
 
I denna observation ser vi att barnen väntar på att den vuxna ska berätta för barnen vad de ska och få                     
göra. Då workshopen inleds som något som påminner om en samling känns det som att barnet tar för                  
givet att den vuxne skall leda. När Josefin tillåter barnen att undersöka instrumenten, kastar sig               
barnen över instrumenten. Vi upplever att barnen inte var bekanta med instrumenten sedan innan              
fastän det är förskolans instrument. När barnen undersöker instrumenten undersöker de hur            
instrumenten kan användas samt hur de olika instrumenten kan låta. Barnen upptäcker olika             
handlingserbjudanden i instrumenten eftersom de byter mellan olika och utforskar instrumentens ljud            
och användning. Barnen ser även hur de andra i gruppen gör med sina instrument vilket inspirerar                
till ytterligare utforskande. Här ser vi att en estetisk läroprocess pågår. Det individuella barnets tankar               
om instrumentets handlingserbjudanden förändras i mötet med de andra barnens handlingar.  

Vi tolkar det som att barnen undrar över hur länge det är tillåtet att få ha trumman när de är                    
hövding, då barnen tittade intensivt på Josefin för att få direktiv. Barnen spelade hårdare och hårdare                
på hövdingtrumman vilket resulterade till att barnen även slog hårdare på de andra instrumenten.              
Eftersom allt sker i en kontext, som möjliggör samt begränsar barnens handlingar betyder det att det                
inte är något som är helt fritt i musik/ljudskapande. Barnen är van vid att det är vuxna som                  
bestämmer, därav respekterar barnen den vuxnes position. Vi upplevde att barnen ville få en reaktion               
från den vuxna, genom att testa vart gränsen gick. När barnen inte fick någon reaktion från den vuxna                  
hur högt barnen än spelar valde fler av barnen att undersöka vilka rytmiska ljud som de kunde spela.                  
De olika ljuden barnen kunde framkalla med hjälp av instrumenten utvecklas således allt eftersom till               
ett mer rytmiskt spelande. Barnen utforskar vad instrumenten erbjuder och vi tolkar det som att               
barnen måste kolla på den vuxna på grund av osäkerhet på instrumentets användning. Men även               
osäkerhet om den vuxna kommer att tillåta hur hen använder instrumenten. Vi tolkar det som att                
detta är beroende på förskolan som institution där det är den vuxna som styr och planerar hur                 
verksamheten ska se ut och vilka regler som finns. När barnen inte får några direktiv på hur de får                   
utforska användningen av instrumenten vågar barnen utforska instrumentens olika ljud mer rytmiskt.            
Vi tolkar det som att barnen till en början ville se var en eventuell gräns gick, vilka erbjudanden den                   
vuxne tillät barnen att utforska. Då barnen inte får berättat hur man använder instrumenten på “rätt”                
eller “fel” sätt så blir instrumentens handlingserbjudanden större. Barnen upptäcker olika ljud som             
inspirerar dem att upptäcka och utforska vidare. Det tillåtande klimatet utan tillsägelser bidrar till              
barnens koncentration till att upptäcka ljud och rytmer som låter olika.  

När det är Alvas tur att vara hövding vänder hon ryggen till oss. Vi tolkar det som att hon inte är                      
redo att utforska instrumenten i en gemenskap. Men hon är ändå intresserad av instrumenten och               
dess olika erbjudanden. Då vi planerade för ett öppet och tillåtande klimat under workshopen              
kommenterar vi inte Alvas agerande. Det är hennes utforskande av instrumenten och deras             
erbjudande som är i fokus, inte om hon sitter med ryggen till. Genom att Alva inte fick någon                  
tillrättavisning när hon valde att spela med ryggen vänd mot oss indikerade vi inte bara till henne,                 
utan till hela gruppen, att miljön i gymnastiksalen erbjöd ett tillåtande klimat. Alva är delaktig i                
gemenskapen på sina egna villkor och detta är något som barnen samt den vuxna respekterar, genom                
att vara tillåtande och visa tillhörighet. Demokrati handlar bland annat om rätten till delaktighet i en                
social gemenskap och att få ta del av en ömsesidig kommunikation, vilket Alva och de andra barnen                 
får vara delaktig i. Barnen kommunicerar genom musikaliska uttryck, med hjälp av sång, rörelse och               
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instrument i en gemenskap. Barnen får både möjlighet till att bli lyssnad på (genom att vara hövding)                 
men också att lyssna på när de andra är hövding.  

Workshop 2 
När Josefin frågar barnen om de ska leka hövdingtrumman svarar alla barn ja, barnen ser väldigt                
förväntansfulla ut. Josefin förklarar att hon börjar vara hövding men att hon sedan skickar den vidare när                 
hon känner att hon varit hövding klart. Josefin börjar spela och skickar sedan instrumentet till Tor. 
Josefin: Vem är det som är hövding nu?  
Barnen: TOR 
Josefin: Exakt, då är det Tor som bestämmer hur vi skall spela. 
Innan Tor börja spela tittar han på sina kompisar när han fått ögonkontakt börjar han att spela och spelar                   
hårt på trumman, fort och koncentrerat. Efter en väldigt kort stund kastar han trumman till Atle. Atle tar                  
emot trumman, börjar inte spela innan alla tittar på honom. Sedan kör han igång och spelar länge,                 
intensivt och väldigt högljutt. … När det är Alvas tur är hon vänd mot gruppen denna gång. Hon spelar                   
med ett stort leende när det är hennes tur att vara hövding. Efter att hon haft hövdingtrumman börjar hon                   
sakta, sakta vända sig mer och mer ifrån gruppen. Detta medför att hon inte är med på åt vilket håll                    
instrumenten byts. Detta är något som Atle uppmärksammar och säger åt Alva att hon skickar trumman                
åt fel håll. 
Atle: Nej Alva, du byter åt fel håll. Åt andra. Nej! Okej, jag ger ditt till Thilde. Du ska ha mitt förriga.  
Alva tittar på Atle, tar instrumentet han ger åt henne och undersöker det. … När det är Gabriels tur är han                     
väldigt koncentrerad när han spelar. Han håller uppsikt på sina kompisar i ringen, granskar och riktar                
blicken mot deras instrument. När han spelar på sitt instrument testar han på flera olika rytmiska slag. …                  
När det är Marias tur gör Maria en dans till, som “sista” hövdingen. Det är ingen av de andra barnen som                     
gjort det innan henne. Hon slänger med håret och gestikulerar med stora rörelser. Hon är annars väldigt                 
försiktigt och “syns” inte i gruppen (Fältanteckning, 30/10-2018).  
 
Genom observationen ovan framkommer det att Josefin erbjuder barnen att leka hövdingtrumman,            
vilket barnen vill. Josefin försöker tydliggöra lekens regler genom att förklara samt att hon börja för                
att visa att man ska spela en stund och sedan skicka vidare. Under lekens gång är Josefin tydlig med                   
att fråga vem som är hövding, detta för att barnen ska veta vem av barnen som de ska följa. 

Denna gång Alva spelar är hon vänd mot gruppen och inte från gruppen, men när hon känner sig                  
klar så vänder hon sig om igen. Vår analys visar att Alva möjligtvis känner sig osäker och känner sig                   
inte som en del av gemenskapen. Hon är ändå delaktig genom att vara nyfiken på instrumenten och                 
undersöker vilka erbjudanden som finns. Alva har svårt att vara helt delaktig i den demokratiska               
processen, hon är med på sina egna villkor och följer sina egna regler. När Alva vänder sig ifrån                  
gruppen blir hon osäker på vilket håll det är hon ska byta åt. När inte den vuxna är med och                    
tillrättavisar Alva när hon skickar trumman åt fel håll, tar Atle det initiativet. Han hjälper henne                
genom att ge Alvas trumma till Thilde och ger sitt instrument till Alva.  

Det som framkommer i observationen med Gabriel, är att när det är Gabriels tur väntar han in alla                  
barn att för att se så alla hänger med i hur han spelar. Blicken är riktad mot barnens instrument och                    
detta tolkar vi som att han vill hålla koll på att de spelar “rätt”. Trumman som Gabriel har,                  
hövdingens trumma, erbjuder en maktposition som Gabriel är mån om att upprätthålla. Vi tolkar              
Gabriels agerande som att han vill kontrollera att gruppen accepterar och respekterar honom som              
ledare.  

När Maria spelar på sitt instrument tar hon initiativ till att dansa, vilket kanske inte skulle varit ett                  
erbjudande som barnen annars skulle fått gjort. Då barnen i en samling oftast lär sig att sitta still på                   
rumpan. Detta tolkar vi som att när barnen möts med ett förhållningssätt där den vuxna erbjuder                
barnen att undersöka fritt, utan tillsägelser, vågar barnen ta initiativ till andra handlingserbjudanden.             
Detta medför att Maria uttrycker sig både kroppsligt men också genom instrumentet. Vi försökte även               
skapa en förståelse för de estetiska läroprocesserna genom att studera barnens kroppsliga göranden i              
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ett tillåtande klimat. Dock är det viktigt för oss att påpeka att det inte är helt ‘’fritt’’. Eftersom barnen                   
är del av ett institutionellt sammanhang där barnen vet att det är vuxna som styr. Eftersom allting                 
sker i en kontext som möjliggör vissa saker och begränsar andra saker. Med andra ord finns det inget                  
helt ”fritt” musik/ljudskapande. Det blir då inte heller ett ‘’fritt’’ inflytande, men våra analyser visar               
på ökad frihet och inflytande för barnen genom användningen av musikinstrumenten. Vi ser också att               
barnen hela tiden testar gränsen för vad de får göra genom att titta på den vuxna.  

Workshop 3 

Till den tredje workshopen hade vi bestämt att Josefin inte skulle avbryta barnen när de hade                
hövdingtrumman. Vi ville se om barnen tog egna initiativ till turtagning av trumman samt de andra                
instrumenten. Syftet med det var att låta barnen ta detta beslut själv, istället för att vi ska styra detta,                   
för att se vad som hände i en sådan situation där det inte är en vuxen som styr. Då vi inte visste hur                       
det skulle utspela sig, bad vi pedagogerna om mer tid så vi visste att trumman skulle hinna rotera ett                   
varv.  
 
När leken startas säger Matilda: “Och vi går som klockan” Du först, sen Signe, sen Thilde, sen Maria, sen                   
Tor, sen Gabriel, sen Atle och sen jag. (Pekar och visar) 
Josefin: och sist Alva? 
Matilda: mmm  
Atle: “Ja, vi gör som vi gör när vi dukar av. Vi gör som klockan” 
Detta är något som alla barn håller med om och leken startar. Josefin börjar spela och skickar sedan                  
trumman vidare. Signe tar emot trumman och tittar på Josefin. Josefin säger ingenting om att det är byte,                  
efter en kort stund skickar Signe trumman vidare … Vid ett tillfälle under workshopen börjar Atle och Tor                  
rulla pinnar/claves (se bilaga 4) mellan varandra. Ljudet som uppstår när pinnarna slår ihop uppmuntrar               
barnen att fortsätta försöka rulla pinnarna så att de skall träffa varandra. … När det är Alvas tur att vara                    
hövding, slår hon med fingertopparna på trumman. Sedan vänder hon ryggen ifrån oss och fortsätter               
spela. Matilda blir upprörd och tar i Alvas ben och vänder henne in i ringen. Då lägger Alva armarna i kors                     
och slutar vara hövding (Fältanteckning, 5/11-2018).  
 
I denna observation tar barnet initiativ till att berätta vilket håll vi ska skicka trumman åt, dock är det                   
ett håll som man oftast brukar gå åt (klockans riktning). När barnen börjar spela och Josefin inte ber                  
barnen att skicka trumman vidare denna gång skickar barnen vidare trumman på eget initiativ. Det               
tolkar vi som att barnen har vid detta tillfälle lärt sig av den vuxna ungefär hur länge det är rimligt                    
att ha trumman. Det är genom den vuxnas styrning som har påverkat hur länge och att det är i                   
klockans riktning som barnen brukar skicka vidare. Barnen är väldigt måna om att de andra barnen                
ska hinna med, vilket handlar om att visa omtanke och respekt till andra. Det är ingen som motvilligt                  
inte vill skicka vidare trumman.  

I vår analys ser vi att Atle och Tor upptäcker nya handlingserbjudanden i ett av instrumenten,                
detta genom att rulla pinnar/claves mellan varandra. När pinnarna träffar varandra uppstår ett annat              
ljud som barnen utforskar. Barnen hittar ett sätt att kommunicera med varandra genom ljudet som               
uppstår när pinnarna träffar varandra. Då syftet var att ha en tillåtande miljö, var detta något som den                  
vuxna inte sa något om. Denna tillåtande miljön bidrog till att Atle och Tor upptäckte nya                
handlingserbjudanden än den egentliga användningen av instrumenten. En estetisk utforskande          
lärprocess möjliggörs av det tillåtande klimatet under workshopen, det finns utrymme för            
förändringar av barnens tankar och handlingar. Vi vuxna visade barnen i och med vårt bemötande att                
vi hade tillit till dem. Vi visade även att vi respekterar deras utforskande av instrumentens               
handlingserbjudanden genom att inte kommentera vad som är “rätt” eller “fel”. 

Denna gång när Alva ska vara hövding tolkar vi det som att tar hon sig an nya                 
handlingserbjudanden, genom att undersöka trumman med sina fingertoppar. Hon hittar nya sätt att             
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uttrycka sig med instrumenten, med hjälp av en tillåtande demokratisk miljö. Men efter ett tag               
vänder hon sig istället om från gemenskapen och fortsätter spela. Vi tolkar det som att Alva är                 
intresserad av att undersöka trumman närmare, men vill liksom med de andra instrumenten göra det               
mer för sig själv, hon är delaktig men på sina egna villkor. När Alva vänder sig om kommer hon åt                    
Matildas ben, vilket gör att Matilda blir upprörd och vänder henne in i ringen. Vi upplever det som                  
att det inte är något Alva gillar genom att hon sätter sina armar i kors och slutar vara hövding. Vi                    
upplever det som att när Alva blir ‘’rättad’’ genom att bli förflyttad in till ringen vill hon inte vara                   
med då det är lite på hennes villkor som hon deltar. Vi kan se ett samband mellan en tillåtande miljö                    
och Alvas deltagande, då hon genom den tillåtande miljön blivit mer delaktig i gemenskapen. När               
hon blir tillrättavisad om var hon bör sitta av Matilda, visar hon tydligt med sitt kroppsspråk att hon                  
inte vill vara med. Vi ser även samband mellan en tillåtande demokratisk miljö och upptäckandet av                
nya handlingserbjudanden. Då barnen tillåts att på ett fritt sätt undersöka och utforska instrumenten              
upptäcker de handlingserbjudanden i instrumenten. Det skulle barnen troligtvis inte ha upptäckts om             
vi visat dem hur de skall använda instrumenten samt tillrättavisat barnen om de spelat på ett annat                 
sätt.  

Workshop 4  

Inför den sista workshopen kom vi överens om att Josefin inte skulle vara initiativtagande till att                
starta upp leken med hövdingtrumman. Vår tanke var att se om något barn tog initiativet till att starta                  
en aktivitet eller om det skulle leda till att barnen började med något annat.  
 
Barnen kommer in och sätter sig direkt på golvet, vänder och känner lite på instrumenten. Vi börjar på                  
samma sätt som gångerna innan, med att sjunga samma namnsång. Efter namnsången säger Josefin              
inget mer. Barnen börjar flytta runt instrumenten. Det är ett lugn i rummet, det är ingen av barnen som                   
sliter eller kastar sig över instrumenten. Matilda och Atle diskuterar vad de skall göra ute, Matilda säger                 
att hon skall bygga koja med två barn som inte deltar i studien. Atle säger att han och Tor också skall                     
göra en koja. … Efter ungefär 5 minuter av undersökande av instrumenten: 
Matilda: Ska vi leka samma lek som förut? Om Atle är först, sen jag, sen Alva, sen Josefin, sen Gabriel,                    
sen Signe, sen Thilde, sen Tor, sen Maria? (Matilda pekar på barnen en efter en när hon räknar upp                   
turordningen samt att hon på detta vis tydligt visar åt vilket håll som trumman skall gå). 
Josefin: Ska vi göra så, som Matilda föreslår? 
Barnen i kör: JAAAA! 
Barnen tar närmaste instrument från golvet och leken börjar. … Alva sitter länge med kastanjetten, när                
hon ska skicka vidare instrument tar hon upp ett annat från golvet som hon skickar och behåller                 
kastanjetten. När Alva får trumman spelar hon längst av alla under denna workshop. Hon är väldigt                
koncentrerad till att börja med, slår med en hand i taget och skapar olika rytmiska mönster. Sedan börjar                  
Maria “dirigera” vilket fångar Alvas, och de andras, uppmärksamhet. När Maria slutar dirigera börjar Alva               
spela hårdare och tittar på Josefin hela tiden. Sedan slutar hon och puttar bort trumman (Fältanteckning,                
6/11-2018).  
 
I denna observation kommer barnen kommer in i gympasalen och vi ser att barnen vet vad som                 
förväntas av dem, detta visar dem genom att sätta sig direkt på golvet. Vi har samma rutiner vilket vi                   
tolkar som styrt, dock får barnen ändå vara med på egna villkor då vi inte har tillrättavisat någon av                   
barnen. När namnsången är gjord är barnen avvaktande, då barnen väntar på att Josefin ska startar                
nästa aktivitet. Detta gör att barnen petar och känner på instrumenten, lugnt och försiktigt. Några av                
barnen börjar prata om vad de ska göra ute efteråt. När inte den vuxna tar ledarrollen gör Matilda det                   
och startar upp leken hövdingtrumman. Vi tolkar det som att Matilda vet vad det är meningen att vi                  
skall göra, när ingen tar initiativ till att börja leken så gör hon det själv.  
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När det är Alvas tur kan vi se en förändring i hennes initiativtagande. Hon är väldigt intresserad av                  
vad instrumentet kastanjetten erbjuder och därav vill hon inte skicka den vidare. Hon tar istället upp                
ett annat instrument som hon skickar vidare för att kunna behålla kastanjetten och utforska              
instrumentet vidare. När Alva väl ska vara hövding, spelar hon länge och koncentrerat. Vi tolkar det                
som att en tillåtande demokratisk miljö skapar ett klimat som är lugnt och koncentrerat där barnen                
kan använda sin fantasi och kreativitet. Vilket vi kan se på Alvas utveckling då hon i början var vänd                   
från gruppen och nu när hon spelar är hon med mot gruppen och spelar med olika rytmiska mönster.  

Analys  
I denna del kommer vi att besvara de forskningsfrågor som nämndes tidigare i studien.  

Hur reagerar barnen på en musikstund där barnen får vara medbestämmande och där barnens              
initiativ styr workshopen?    

Trots att barnens reaktioner var individuella kunde vi ändå urskilja vissa mönster. Barnen är till en                
början avvaktande på vad som förväntas av dem. När barnen väl får bekräftat att det är tillåtet att                  
undersöka instrumenten uppstår ett kaosartat undersökande. Efter hand lär sig barnen att detta är              
något återkommande, att instrumenten inte kommer att försvinna vilket leder till ett mer koncentrerat              
undersökande av vilka ljud som produceras från de olika instrumenten. Vi uppmärksammade att vår              
medvetna strategi att inte vara tydliga ledare fick några av barnen att bli osäkra och även frustrerade.                 
Barnen sökte den vuxnes blick för att få en bekräftelse på hur de skulle gå vidare.  

Att den vuxne vanligtvis har en ledande position märktes på barnens blickar. Barnen tittade              
intensivt på Josefin när de hade trumman, de sökte efter någon reaktion då de spelade hårdare och                 
hårdare. När Josefin inte längre var initiativtagare till byte av hövding sökte det barn som hade                
trumman ögonkontakt med Josefin för att få en bekräftelse att det var byte. Då Josefin inte gav den                  
responsen som önskades tog barnen ett eget initiativ alternativt att ett av de andra barnen påpekade                
att nästa skulle ta över trumman. 

Några av barnen följde även Josefins sätt att spela, oavsett om det var hon som var hövdingen eller                  
inte. Detta resulterade i att om Josefin spelade “fel” jämte hövdingen så var det inget barnen                
uppmärksammade utan de följde den vuxnas sätt att spela. Det var svårt att skapa utrymmen för mer                 
öppna och demokratiska lärprocesser i workshopen. Barnen är vana vid att det är en vuxen som leder                 
liknande aktiviteter i en förskoleverksamhet. Även om vi försökte skapa ett öppet och tillåtande              
klimat inne i gymnastiksalen befann vi oss i institutionell kontext. Barnen visste vilka regler som               
vanligtvis gäller då de deltar i en situation som påminner om en samling.  

Förändras barnens initiativtagande under de fyra tillfällena?  

Barnens initiativtagande ändrades under de fyra tillfällena olika mycket beroende på individuella            
förutsättningar. Barnen blev efter hand mer bekväma med att ta egna initiativ i workshopen. Barnen               
hade en bättre förkunskap till instrumenten än den första gången de deltog i workshopen samt till                
den lek som vi lekte. Barnen visste vad som förväntades av dem vilket vi tolkar att var en bidragande                   
orsak till deras ökade initiativtagande. En annan orsak kan vara att de inte fick motta några                
tillsägelser eller förmaningar om de tog ut svängarna, med andra ord var klimatet i rummet väldigt                
tillåtande. Barnen hade en möjlighet att ta egna initiativ under hela workshopen. Barnen             
uppmärksammade att de själva kunde, och skulle, påverka aktiviteten framåt. Detta resulterade att             
barnen verbalt uppmanade sina kompisar att delta, att hänga med samt att upprätthålla turtagningen.              
Kollektivet som barngruppen bildade turades om att sköta ledarskapet. Detta kan betyda att barnen i               
större eller bredare sammanhang kan ta eget initiativ, men också låta andra ta initiativ till att vara                 
med och påverka olika val i förskolan. Barnen har tillsammans deltagit i en demokratisk process. Det                
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kan vi se genom att barnen har varit delaktig tillsammans i workshopen, tagit ansvar för               
gemensamma regler och likvärdiga möjligheter till deltagande. Barnen har gjort sig delaktig genom             
att ha uttryckt sig med sin kropp, röst och med instrument i en musikalisk gemenskap. Barnen                
bemöter varandra på ett respektfullt sätt då barnen väntar på sin tur men också bemöter varandras                
uttryck när de följer hur hövdingen spelar. Vi kan också se att när barnen erbjuds en möjlighet till att                   
leda gruppen ser vi en förändring hos de barn som annars inte tar en lika stor plats i gruppen. Ett av                     
barnen spelar länge, rytmiskt och bestämt under de gånger han är hövding. Barnet väntar även in alla                 
barn för att göra dem uppmärksamma på vem det är som bestämmer hur instrumenten skall låta. Han                 
tar även plötsliga pauser i sitt spelande för att återfå barnens uppmärksamhet om han märker att                
någon börjar bli okoncentrerad.  
 

Vilka implikationer har studien för att arbeta med musik från ett demokratiskt perspektiv? 

Barnen har genom workshopen haft möjlighet att vara delaktiga samt att ha inflytande. Det skedde               
genom att barnen fick välja men också turas om att välja, hur och vilket instrument de skulle spela.                  
Barnen har inte blivit ifrågasatta av den vuxna över hur barnen deltog i workshopen. Vi kan se att                  
denna demokratiska process har förändrat och utvecklat samspelet på ett positivt sätt. I exemplet med               
Alva observerade vi att hon i början hade svårt att vara med i gemenskapen, hon spelade med ryggen                  
vänd mot de andra som deltog men detta förändrades under processens gång. I början är               
instrumenten något som intresserar Alva, detta medför ett undersökande och Alva vänder då ryggen              
till. Det är ingenting som den vuxna eller barnen påpekar utan hon får själv bestämma hur hon vill                  
delta i workshopen. Under processens gång blir hon blir mer delaktig genom att vara mer vänd mot                 
gruppen, det är fortfarande på hennes villkor vilket också är accepterat. Även om hon är mer vänd                 
mot gruppen, vänder hon sig bort från gruppen när det är andras tur att leda. Efter varje workshop                  
som går blir hon mer delaktig och samspelar bättre med de andra barnen. Vår tolkning är att genom                  
att ge barnen inflytande och delaktighet har medfört att Alva genom processens gång deltar då andra                
barn leder, genom att vara vänd mot gruppen. Vi tolkar det som att hon känner sig delaktig i                  
gemenskapen för att hon fått inflytande att själv bestämma hur hon vill delta. Vi ser det också som att                   
hon genom processens gång utvecklar sitt turtagande och respekt genom att vara vänd mot barnen.               
Detta medför att hon också respekterar och lyssnar på barnen som leder aktiviteten, genom att vara                
vänd mot gruppen och inte göra något helt annat. En reflektion vi haft är att om den vuxna inte varit                    
lika tillåtande och haft mer regler/makt skulle det nog skapa motsatt effekt. 

Leken vi presenterade för barnen, hövdingtrumman, är en lek där ledaren skiftar mellan alla som               
deltar. Den som håller i trumman, som är det största instrumentet, har även en utmärkande roll vilket                 
hjälper till att tydliggöra vem det är som är ledare. Hövdingtrumman erbjuder barnen makt över hur                
de andra skall spela. I leken finns handlingserbjudanden som uppmuntrar till ledarskap. När             
trumman skickas runt skiftar ledarskapet, ett nytt barn får erbjudandet att leda musikens ljud. Genom               
våra observationer kunde vi se att barnen stärktes i sitt ledarskap, barnen tog mer och tydligare plats i                  
gruppen. När barnen fick en chans att leda leken hade de en möjlighet att påverka, de hade ett reellt                   
inflytande på hur ljuden skulle låta. Vi observerade att barnen tog hövding rollen på stort allvar.                
Deras spelande gick från ett hårt spelande, där det kändes som att de mest ville se var vi vuxna                   
eventuellt skulle dra en gräns till ett mer rytmiskt och koncentrerat spelande.  

Sammanfattning 
I analysen såg vi att de iscensatta tillfällen som vi presenterade för barnen under fyra tillfällen                
utvecklade ett initiativtagande hos barnen. Instrumenten erbjöd barnen att undersöka och upptäcka            
olika ljud, hur det gick att få fram ljud samt hur ljuden kunde bildas till olika rytmiska läten.                  
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Instrumenten erbjöd även barnen att inta olika roller. När barnen spelade på hövding trumman              
erbjöds de att inta en roll som ledare vilket barnen axlade med inlevelse och respekt. Vi kunde se att                   
barnen var måna om att alla gruppen fick ta del av hövdingtrumman och genom turtagning byttes                
ledarskapsrollen mellan alla i gruppen.  

Under processens gång har barnen varit delaktiga och haft ett demokratiskt inflytande på             
workshopen. Klimatet har varit tillåtande och fokus från oss vuxna har inte varit hur barnen deltagit,                
utan på att erbjuda dem ett musikaliskt upptäckande och utforskande. Instrumenten som ständigt             
legat tillgängliga för barnen erbjuder barnen demokratiskt handlande. Vi menar att instrumentens            
tillgänglighet för barnen har inneburit handlingserbjudanden som synliggjort demokratiska         
handlingar och musikaliskt utforskande. Barnen turas om med instrumenten och har både på egen              
hand och gemensamt upptäckt ljud som instrumenten kan producera. I workshopens tillåtande miljö             
har barnens tankar, föreställningar och handlingar förändras jämte instrumentens         
handlingserbjudanden. Barnen har med andra ord deltagit i en estetisk läroprocess.  
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Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka och analysera på vilket sätt en musikaktivitet kan bidra till                
förskoleverksamhetens demokratiarbete. Vi har undersökt hur barnen reagerar då barnen får vara            
med och bestämma och där barnens initiativ styr workshopen. Vi undersökte även hur barnens              
initiativtagande förändrades under processen samt vilka implikationer studien har för att arbeta med             
musik från ett demokratiskt perspektiv. I denna diskussion kommer vi att diskutera och             
problematisera studiens resultat och sätta resultaten i relation till tidigare forskning. 

Reaktioner på workshopens upplägg  
Studiens resultat visar att barnens reaktioner på workshopen till en början var avvaktande, eftersom              
barnen inte visste vad som förväntades av dem. När den vuxna gav tillåtelse att undersöka               
instrumenten vågar barnen sig på ett utforskande och undersökande, där barnen inledningsvis            
undersöker instrumenten kaotiskt. Studien visade i likhet med Stills (2011) studie att barnen var vana               
att följa regler för allmänt uppförande i en samlings lik situation. Barnen satte sig i en ring och var tyst                    
för att det är något barnen förväntas göra innan vuxna startar en aktiviteten. Något som Still (2011)                 
såg i sin studie var att de regler som fanns när barnen skulle sjunga och spela tillsammans, skulle                  
instrumenten ”vila” tills sången och spelandet började och barnen ombes att spela varsamt på sina               
instrument, annars kan instrumenten enligt pedagogerna gå sönder. Av barnens reaktioner och vad             
tidigare forskning visar framkommer det att i musiksamlingar är vuxna som styr och att barnen               
förväntas följa vuxnas regler. Även om vi medvetet valt att ha ett tillåtande klimat under               
workshoparna så begränsades barnen av den institutionella kontexten. Med en mer tillåtande miljö             
vågade barnen utforska instrumenten utan att vara osäkra på om vad som är okej enligt vuxna.                
Genom att vi studerat barnens ageranden och deras kroppsliga göranden kunde vi se en förändring i                
barnens upplevelser av liknande situationer. 

I resultatet framgick det även att barnen blev mer varma i kläderna när de fått använda                
instrumenten några gånger, barnen lärde sig att detta är något återkommande. Vi upplevde att barnen               
trodde att instrumenten skulle försvinna, men då barnen såg att det var något återkommande, ledde               
det till ett mer koncentrerat undersökande av vilka ljud som produceras från de olika instrumenten.               
Då en av oss varit i barngruppen sedan innan, visste vi också att instrumenten inte var något som                  
pedagogerna använt frekvent. Tidigare forskning visar att många förskollärare saknar både           
förtroende och kunskap för att skapa musik. Det blir därför viktigt att få kompetensutveckling i musik                
så att förskollärarna känner sig trygg i användningen av instrument (Ehrlin och Gustavsson, 2015).              
Detta kan vara en utav anledningarna till att pedagogerna inte använt sig av instrumenten              
tillsammans med barnen. Av resultatet upplever vi att barnen blev mer lugna och koncentrerade efter               
de har fått använda sig av instrumenten några gånger och att resultatet kunde blivit annorlunda ifall                
barnen redan varit bekanta med instrumenten sedan innan.  
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Initiativtagandet förändras 
Under de fyra tillfällen som vi träffade barnen kunde vi se en förändring i barnens initiativtagande.                
Några av barnen tog mer initiativ än andra. Då en av oss träffat barnen under en VFU-period hade vi                   
en kunskap till i vilken grad barnen vanligtvis tog initiativ. Tack vare den förförståelse vi hade av vårt                  
forskningsfält hjälpte det oss att uppmärksamma de små förändringarna som kanske inte hade             
utmärkt sig om vi inte hade denna kännedom. Till skillnad från Wassrin (2016) har inte barnen i vår                  
studie fått röra sig fritt bland ständigt tillgängliga instrument i förskoleverksamheten. Däremot har             
barnen fått röra sig fritt bland instrumenten under workshopen. Vi hade ett tillåtande klimat och lät                
barnen undersöka instrumenten som de ville och därigenom såg vi också att barnen tog egna initiativ.                
Vår analys visar att ju mer vi styr, desto mindre initiativ tar barnen. Vi ställde oss frågan om barnen                   
hade tagit mer initiativ om instrumenten funnits tillgängliga i barnens höjd istället för instängd i ett                
förråd oåtkomligt för barnen. Instrumenten erbjöd barnen handlingserbjudanden, bidrog till glädje           
och utvecklade barnens initiativtagande. När barnen hade roligt påverkades deras egen vilja att testa              
nya utmaningar och ta egna initiativ att utforska instrumentens handlingserbjudanden. I likhet med             
Koops (2017) såg vi i vår studie att barnens musikaliska nöje påverkade deras egna vilja att testa nya                  
musikaliska utmaningar. Barnen i vår studie hade väldigt roligt och då barnen insåg att de inte skulle                 
begränsas i sitt spelande tog de initiativ till att skapa mer rytmiska ljud. Barnen började allt eftersom                 
att spela mer fokuserat. Deras undersökande av instrumenten gick från att plocka upp ett instrument,               
skaka det snabbt och sedan byta instrument, till ett mer grundligt upptäckande av de instrument som                
fanns tillgängliga. Denna utveckling som vi såg, att barnen gick från ett högljutt virrvarr till ett mer                 
koncentrerat upptäckande av ljuden är något som Arnér (2009) beskriver i sin bok. Arnér (2009)               
menar att när pedagoger välkomnar barnens idéer och initiativ blir resultatet ett större lugn,              
fördjupad koncentration och påtaglig kreativ glädje och trivsel både för barnen och de vuxna. 

Vi kunde tidigt observera att barnen var vana att den vuxne skall leda och ta initiativ under                 
tillfällen som påminner om en samling. I resultatet framgick det att bristen av en tydlig ledare fick                 
barnen att inledningsvis bli osäkra och frustrerade. Barnen sökte den vuxnes blick för att få en                
bekräftelse på hur de skulle gå vidare. Detta beror på att de regler och rutiner som finns i                  
förskoleverksamheten skapar en maktposition för de vuxna. Det är även något som johannesen och              
Sandvik (2009) bekräftar och menar att denna maktposition används för att reglera barns uttryck och               
handlingar. Barnen som deltog i vår studie inväntade tillåtelse till att undersöka instrumenten samt              
att barnen förväntade sig en tillsägelse om de spelade för hårt. När Josefin inte längre var                
initiativtagare till byte av hövding sökte det barn som hade trumman ögonkontakt med Josefin för att                
få en bekräftelse att det var byte. Då Josefin inte gav den responsen som önskades tog barnen ett eget                   
initiativ alternativt att ett av de andra barnen påpekade att nästa skulle ta över trumman. Ett av                 
barnen valde även att på eget initiativ upprätta och upprätthålla ordning då bristen på tydligt               
ledarskap från den vuxna uteblir. Några av barnen följde även Josefins sätt att spela, oavsett om det                 
var hon som var hövdingen eller inte. Detta resulterade i att om Josefin spelade “fel” jämte hövdingen                 
så var det inget barnen uppmärksammade utan de följde den vuxnas sätt att spela. Vi har genom                 
denna demokratiska process sett att när barnen får vara delaktig och får inflytande i en gemenskap,                
utvecklas barnen tillsammans med barn och vuxna. Det är något som Holgersen (2012) också sett och                
menar att barn och vuxna behöver utvecklas tillsammans för att utvecklas och tillhöra kulturella              
sammanhang. Det handlar om att i en gemenskap kunna visa varandra respekt och inkludera              
varandra oavsett vad någon tycker och tänker. Under våra workshops fick den vuxne som deltog               
utvecklas tillsammans med barnen. Vi fick tillsammans upptäcka hur vi skulle göra och vem som               
skulle ta initiativ. Detta bidrog till en social och kulturell gemenskap samt inkludering, delaktighet              
och en demokratisk och utforskande arbetsform. Vi skapade det som Holgersen (2012) kallar för ett               
gemensamt uppmärksamhetsfokus. 
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Inslag ur workshopen som bidrar till demokratiarbete på förskolan 
Demokrati handlar inte bara om att barnen skall få vara med och bestämma, utan det handlar om att                  
vara del av en gemenskap. I denna gemenskap handlar det om att barnen ska få delaktighet samt                 
inflytandet för att vi ska kunna respektera och inkludera oavsett åsikter och syn (Johannesen och               
Sandvik, 2009). När vi samlade barnen i denna workshop och tillsammans skulle spela på instrument,               
får alla barn möjlighet till att delta oavsett vem barnet är eller vad barnet tycker. Då vi lekte leken                   
hövding trumman fick barnen öva på turtagning, vi kom även överens om lekens regler som alla                
skulle följa. Barnen fick öva på att lyssna och följa den som var hövding och detta var något som alla                    
gjorde genom processens gång och det handlar om att respektera varandra. Att skapa en workshop               
där barnen är en del av en gemenskap gynnar det demokratiska arbetet rent generellt då barnen                
gemensamt kommer överens genom regler, turtagning och respekterar varandra. När barnen           
samspelade med varandra, lyssnade på varandra och var respektfulla mot varandra fanns utrymme             
för delaktighet och inflytande. I likhet med Johannesen och Sandvik (2009) kan vi se att delaktighet                
och inflytande handlar om respektfullt bemötande i en gemenskap.  

Under de tillfällen vi träffade barnen hade barnen ett reellt inflytande på workshopens             
utformning. Vi hade planerat för att barnen skulle ha en möjlighet att ta initiativ och påverka                
innehållet i workshopen. I en demokratisk process ska barnen tillåtas vara delaktiga och ha möjlighet               
till att påverka sin egen situation. I och med att vi planerat för ett tillåtande klimat kunde barnen välja                   
på vilket sätt de deltog, exempelvis valde ett barn att dansa tillika som hon spelade och ett barn valde                   
att vända ryggen mot gruppen. Det är något som Arnér (2009) också beskriver, om någon har                
rättighet så har någon annan skyldighet. Detta betyder att om barn har rätt till inflytande så innebär                 
det att pedagoger är skyldiga att tillgodose denna rätt. Detta betyder att barn skall få uttrycka sina                 
tankar och åsikter och få en möjlighet att påverka sin situation. Under de två första workshoperna var                 
undersökandet av själva instrumenten stort, samt hur högt och hårt man tilläts spela som hövding. I                
leken hövdingtrumman fick alla barn en chans att vara lika mycket delaktiga och kreativa i sitt                
komponerande av ljud. Aspén och Balldin (2017) menar att för att kunna utvecklas till en kreativ och                 
aktiv person krävs att man får vara delaktig. Marner (2005) menar att kreativitet är kopplat till                
demokrati. I vår studie var barnen kreativa i sina sätt att utforska det instrumenten erbjöd samt på                 
vilket sätt barnen ledde gruppen under hövdingtrumman.  

Instrumenten som ständigt låg tillgängliga för barnen erbjöd barnen demokratiska handlingar.           
Barnen turas om att utforska och undersöka instrumenten samt att barnen ser vilka             
handlingserbjudanden de andra barnen i gruppen upptäcker hos instrumenten vilket leder till fler             
upptäckter. Kim och Kemple (2011) skriver att musiken betraktas som en estetisk form av lek där                
barnen kan sjunga, dansa, utforska instrument och uppfinna ljud. Författarna lyfter även den sociala              
aspekten av att musicera med barn. Genom musiken är barnen engagerade i en social interaktion och                
tillsammans skapar barnen en gemenskap (Kim och Kemple, 2011). Vi kunde se att gruppen,              
gemenskapen, bidrog till nya upptäckter av ljud som eventuellt inte upptäckts på egen hand. Valet av                
att studera en grupp med barn, istället för individuellt, bidrog till att barnen lärde sig av varandra. Vi                  
kunde se i analysen att barnen deltog i en estetisk läroprocess där deras upptäckter av de olika                 
handlingserbjudanden som instrumenten erbjöd förändrades tack vare deltagarna i gruppen.  

Slutsatser 
Det vi fann intressant i studien var att barnen i studien så pass tydligt är vana att följa och ledas av en                      
vuxen och den vuxnes initiativ. Trots att leken vi presenterade har ett tydligt attribut för att förstärka                 
att ledarrollen skiftar så fortsatte flera av barnen att följa den vuxnes sätt att spela. Gulschankof (2008)                 
menar att förskolans fysiska miljö, hur pedagogerna har strukturerat dagen samt pedagogernas            
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attityder och motiveringar till musiken har stor betydelse för hur barnen använder sig av musiken. Vi                
fick en uppfattning utifrån barnens reaktioner då de började undersöka och utforska instrumenten att              
pedagogerna på förskolan inte prioriterade användandet av instrument. Förutom detta så var vi båda              
väldigt förvånade över att vi fick se en förändring i barnens initiativtagande under så pass kort tid.                 
Barn har en otrolig förmåga att se handlingserbjudanden som många gånger är “osynliga” för den               
vuxnes ögon, så även vi fick se hur man kan framkalla ljud på olika kreativa sätt med instrument.                  
Ehrlin och Gustavsson (2015) menar att genom musiken kan barn och vuxna tillsammans utvecklas,              
genom att ha roligt och må bra, trots olika förutsättningar och ursprung.  

Följden för den förskolepedagogiska praktiken av att arbeta med musik som ett verktyg i              
demokratiarbetet ser vi efter denna studie får positiva resultat. Barnen har på ett respektfullt och               
roligt sätt fått vara delaktiga i en demokratiskt process där deras initiativ, inflytande och delaktighet               
har varit i fokus. Utslaget av denna studie skulle troligtvis varit annorlunda i en annan utformning.                
Det tillåtande klimatet och den vuxnes förhållningssätt skapade en demokratisk kontext som barnen             
ingick i. Arnér (2009) menar att trots att vi planerat för ett visst klimat och förhållningssätt upplevde                 
vi att det var svårt att skapa utrymmen för mer öppna och demokratiska lärprocesser i workshopen.                
Barnen är vana vid att det är en vuxen som leder liknande aktiviteter i en förskoleverksamhet då vi                  
befann oss i en institutionell kontext. Barnen hade en förförståelse till de regler som vanligtvis gäller                
då de deltar i en situation som påminner om en samling.  

Arnér (2009) lyfter att ingen blir demokratisk av sig själv. För att demokrati skall fungera och                
utvecklas måste människor sträva efter, och inse, att varje individs ansträngning behövs för att en               
demokratisk miljö ska kunna skapas (Arnér, 2009). Under studiens gång har vi iscensatt fyra tillfällen               
där en barngrupp deltagit i en estetisk och demokratisk process tillsammans med en vuxen.  

Framtida studier 
Under arbete med denna studie har flera frågor väckts hos oss gällande musik, användandet av               
instrument på förskolan, initiativtagande och demokrati. Vi anser att det skulle vara intressant att              
förlänga samma studie, att komma tillbaka till förskolan under flera tillfällen. Vi diskuterade även hur               
en workshop skulle arta sig om instrumenten skulle finnas tillgängliga för barnen på daglig basis,               
precis som exempelvis papper och pennor. Det skulle även vara intressant att undersöka om barnen               
genom daglig musikanvändning och tillgång till musikinstrument hade på eget initiativ använt            
musiken på förskolan och hemma.  

Något som tidigare forskning visade var att förskollärare som inte har gått en musikkurs inte tror                
att de kan hantera musik och på grund av detta överlämnas musik aktiviteterna oftast till speciella                
musiklärare. Då kommer dessa lärare på schemalagda tillfällen, där barnen får sjunga och spela              
instrument (Ehrlin och Wallerstedt, 2014). Vi anser att det skulle vara intressant att studera en               
förskola där pedagogerna fått en kompetensutveckling inom musik. Om barnens tillgång till            
musikinstrument skulle se annorlunda ut samt hur pedagogerna skulle förhålla sig till barnens             
initiativtagande till de handlingserbjudanden som instrumenten erbjuder.  
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Bilaga 1 
  

Bilagor 

Missiv 

  
Till: Vårdnadshavare på Förskolan A, X-stad 
 
Deltagande observation av en musiksamling  
 
Hej,  
Vi heter Josefin Lindholm och Elin Eriksson och studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i              
Sundsvall. Vi informera om att vi kommer till ert barns förskola hålla i en musiksamling som en del                  
av vårt slutarbete. Under musiksamlingen kommer vi, tillsammans med barnen, att spela på olika              
musikinstrument och sjunga. Vi kommer att återkomma och utföra musiksamlingen vid fyra olika             
tillfällen under vecka 45 och 46.  
Vårt slutarbete handlar om hur musiken i förskolan kan bidra till det demokratiska arbetet som hör                
till förskolans uppdrag. Vi kommer att iaktta och dokumentera om barnen tar egna initiativ att               
musicera, följa barnen och låta dem ta en ledande roll. All dokumentation kommer att förstöras efter                
att slutarbetet är inlämnat och alla personer kommer att vara avidentifierade och anonyma. Det är               
frivilligt för barnen att delta i musiksamlingarna.  
Av forskningsetiska skäl behöver vi ert skriftliga samtycke för a� kunna genomför de�a. 
 
  
Jag godkänner att mitt barn deltar i musikstunderna 
 

 

 
 
 
Barnets namn:………………………………………………………………………….. 
  
Vårdnadshavare:................................................................................................... 
 
 
Om Ni har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av Er! 
 
Mvh  
 
Josefin Lindholm, telefon nr, mail 
 
Elin Eriksson,  telefon nr, mail 
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Bilaga 2 

Observationsprotokoll 
 
Workshop 
 
Tre frågeställningar att ta med till workshopen: 
 

-        Vilka initiativ fattas av barnen? 
 
 
-        Vilka möjligheter har barnen att bidra och påverka som aktiva deltagare i workshopen? 
 
 
- Vilka resurser (både materiella och verbala) använder barnen för att bygga och behålla              

aktiviteten?  
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Bilaga 3 

Bild av instrument  
- pinnar/claves 
- kastanjetter 
- ägg i olika fäger  
- maracas 
- djembetrumma 
- bongotrumma 
- cymbaler 
- tamburiner i olika storlekar och former 
- trianglar 
- gurka 
- rainstick (rör som vänds, full med små kulor, ljudet påminner om regn eller vattenfall) 
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Bilaga 4 

Bild av instrument 2 
Bild på pinnar/claves 
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